Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 5, Banská Bystrica
dňa 4.3.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie OR a schválenie programu
2.
Slovo hosťom
3.
Kontrola uznesení
4.
Informácia o pripravovanom programe mesta: Banská Bystrica - inteligentné mesto
5.
Rôzne a diskusia
6.
Uznesenie
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ
P. Pohančaník, členovia OR: D. Halamová, V. Dropčo, I. Palúch, D. Horváthová, V. Zachar, Z. Šerfözö, J. Soos
a z hostí: p. Mgr. Koreň (MsP), R. Medveď, M. Donoval. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil poslanec
MsZ –V. Sklenka, D. Karas, Ľ. Motyčka a členovia OR p. Vidová, p. Blesák.
2. Slovo hosťom
p. Donoval (Okružná 12-13-14) – Požiadal OR o pomoc pri riešení parkovacích miest pred bytovým domom
Okružná 12-13-14. Bytový dom je 4 poschodový a má 3 vchody. Na celý tento dom je 5 parkovacích miest.
Potrebovali by min. 20 miest dobudovať. Dlhodobo majú problém zaparkovať, nakoľko ani v okolí bytového
domu nie sú vybudované parkovacie miesta. V prvopočiatku žiadali umožniť parkovanie na Okružnej ulici od
zmrzliny po Penzión Maják. O pomoc požiadali aj poslanca V. Sklenku, žiaľ bez odozvy. Po posúdení danej
situácie s členmi OR Fončorda našli spôsob, ako aspoň čiastočne vyriešiť parkovanie a to rozšírením
parkovacích miest pred bytovým domom Okružná 12-13-14, je to reálnejšie ako parkovať na chodníku a ceste,
kde potom vznikajú problémy s MsP. Obyvatelia spisovali aj petíciu, ktorá bude doručená mestu BB.
p. Hruška – OR Fončorda po doručení všetkých materiálov od p. Donovala, zašle žiadosť o riešenie danej
situácie mestu BB, primátorovi a poslancom za VO č.5.
3. Kontrola uznesení
OR Fončorda – na zasadnutí v mesiaci 02/2020 sa bude podrobne zaoberať – plánovaním a následným plnením
investičných akcií na Fončorde v r. 2020 , podľa vypracovaného materiálu - Stratégii rozvoja mestskej časti
Fončorda na 3 roky (2019-2022) – splnené.
VMČ, ktorý sa konal 2.3.2020 schválil nasledovné priority z Rámcového plánu investičných akcií
A) Investičné priority v r. 2020 financované z rozpočtu mesta BB
1. rekonštrukcia spevnených plôch od Kyjevského námestia popri pošte až po napojenie na Moskovskú ulicu
pod ZŠ – schodiská + spevnené plochy s riešením vzrastlej zelene a sedenia
2. Osvetlenie prepojovacieho „chodníka“ Bagarova-Slnečná
3. Dopadová plocha pre workout a fitnes ihrisko na Mládežníckej ulici – ½ plochy (5000 EUR)
4. Osvetlenie existujúceho chodníka popri plánovanom workout a fitnes ihrisku na Mládežníckej
B) Z rozpočtu VMČ
rekonštrukcia chodníkov:
1. Švermova ulica 41-27 a 24-28 vrátane revitalizácie zelene. Výsadba zelene z rozpočtu mesta.
2. Na Internátnej ulici medzi bytovým domom č. 37 a 69 + doplniť zábradlie, výmena povrchu
3. Oprava chodníka na ul. Družby pri objektoch 2A a 2B
4. Schody Moskovská 20 + realizácia rampy pre kočíky a zábradlia
5. Pri Moskovskej 7 – riešiť ako kombinovaný chodník rampa a schodisko + odvodnenie
6. Wolkerova 8 – 30 A vrátane zastávky MHD
7. Od Oremburskej 1 smer Mládežnícka ulica
8. Zelená ulica od otočky MHD severozápadne smerom k Zelenej č. 2A
9. Rekonštrukcia prepojovacieho chodníka Švermova-Wolkerova popred areál DSS Sénium
10. Chodník Tulská 24 až Tulská 8 smer autobusová zastávka

Rekonštrukcia športových plôch
1. Dopadová plocha pre workout a fitnes ihrisko na Mládežníckej – ½ plochy (5000 EUR)
C) V rámci údržby miestnych komunikácií
1. Pri zastávke MHD na Internátnej pred Astrou – výtlky
2. Miestna komunikácia za Astrou - výtlaky
4. Informácia o pripravovanom programe mesta: Banská Bystrica - inteligentné mesto
p. Hruška informoval o pripravovanom programe mesta B.Bystrica – inteligentné mesto. Zúčastnil sa
zasadnutia Komisie pre modernú samosprávu a rozvoj mestských častí.
Nové programové obdobie EÚ 2027-2027 bude prioritne orientované na projekty SMART – energia,
enviromentálne problémy, veda a výskum.
Smart City – inteligentné mesto = inteligentné riešenia.
Smart riešenie – inteligentné, múdre, rozumné, elegantné riešenie.
Základné charakteristiky inteligentného mesta – Inteligentná ekonomika (Konkurencieschopnosť)
- Inteligentní ľudia (Sociálny a ľudský kapitál)
- Inteligentné vládnutie (Participácia)
- Inteligentná mobilita (Doprava a IKT)
- Inteligentné prostredie (Prírodné zdroje)
- Inteligentné žitie (Kvalita života)
V Banskej Bystrici je niekoľko aktivít, ktoré je už dnes možné označiť ako SMART riešenia.
Napr. Cech hostinských, Komunitné centrá, NO, MVO, Participatívny rozpočet, Záhrada – CNK, Divadlo
z Pasáže, EnviroFuture, Ekopolis, Cyklo-trasy.
Vízia BB – konkurencieschopnosť (Značka/synonymum vysokej kvality života)
Nástroje – inteligentné riešenia, moderné IKT
Cieľová skupina – obyvatelia, turisti, podnikatelia, investori, študenti
5. Rôzne a diskusia
p. Koreň (Ms) – informoval o novele zákona o cestnej premávke, ktorá vošla do platnosti 1.1.2020.
Zdôraznil, že podľa tejto novely platí od 1.1.2020:
1./ ÚPLNÝ ZÁKAZ PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH a to na tých, ktoré nie sú súbežne s komunikáciou. Na
týchto samostatných chodníkoch už neplatí ani ponechanie šírky 1,5 m. Po chodníkoch ako takých je zakázaný
prejazd automobilov, okrem RZP, Hasičov a Polície, pretože chodníky slúžia peším obyvateľom a nie sú
komunikáciou pre autá.
2./ Pre chodníky, ktoré sú súbežné s komunikáciou – platí ponechanie 1,5 m šírky pre chodcov.
Naďalej je v meste BB platné VZN, ktoré zakazuje parkovanie na trávnatých plochách.
3./ p. Halamová – informovala členov OR, že p. Labaš f. Baseline opätovne požiadal mesto BB o predaj
pozemkov na rozšírenie tenisových kurtov pri Dixone. Sú to pozemky, na ktorých je plánovaná výstavba Relax
zóny Tajovka.
Informácia od H. Kasovej zverejnená na FB f. Baseline - „Mali sme tento zámer na stavebnej komisii. Zo
siedmich prítomných členov tento zámer podporil len jeden člen komisie. Tajovský potok je v prvom rade
biokoridor nadregionálneho významu. Mnohým športovcom pojem nie veľmi známy. Kurty by zasahovali do
pobrežných pozemkov a tiež do odtokového rigola cyklotrasy. Masívne výruby popri toku, zastavanosť lokality
na takmer 100%, množstvo sietí v tejto lokalite, priamo pod plánovanými kurtami sú dôvodom prečo tento
zámer komisia nepodporila. Banská Bystrica si zaslúži tenisové centrum, bohužiaľ tento priestor na to nie je
vhodný. Baseline si pri vstupe do tohoto územia mala rovno stanoviť svoj cieľ a komunikovať ho s mestom a
hneď by vedela, že je to nereálne. Relax zóna Tajovka a údaje čo uvádza Baseline vo svojom príspevku sú
vytrhnuté z celkového kontextu. Relax zónu podporilo možno 112 ľudí z celého mesta, nielen Fončordy, z
celkového počtu 340? Neviem presne ale keďže bola podporená, mala vysoké % podpory. Je zámerovo
pripravená, spolu s občanmi, nie je možné ju realizovať lebo ešte nie sú vysporiadané pozemky s SPF. Je

spracovaný projekt pre spevnenie brehov tak, aby občania mohli zísť priamo k vode, voda bola súčasťou zóny,
čo nikde v Bystrici nemáme. Namiesto toho predložený zámer výstavby kurtov plánuje vybudovať vysoké
betónové protipovodňové múry. Takže akonáhle sa vysporiadajú pozemky a vyčlenia sa peniaze z rozpočtu,
môže sa pokračovať. Je nekorektné ak niekto nerešpektuje názor komisie, názor odborného útvaru mesta a cez
fcb sa snaží vyvolať agresiu voči tým čo o tom rozhodujú“.
Tento priestor aj naďalej ostane ako oddychový pre obyvatelov Fončordy, návrh na odkúpenie nebol na
poslednej stavebnej komisii schválený.
6. Uznesenie
OR Fončorda – po dodaní podkladov od p. Donovala, osloví listom mesto BB so žiadosťou o riešenie parkovania
pred bytovým domom Okružná 12-13-14.

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 1.4. 2020 v VKM , Jilemnického 48, o 16.00 hod., Banská Bystrica.
(V prípade pokračovania mimoriadnej situácie a zákazu zhromažďovania sa, bude určený nový termín konania
OR Fončorda)

Banská Bystrica 4.3. 2020
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda
kontakt: foncorda@obcianskarada.sk

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

