Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 5, Banská Bystrica
dňa 2.9. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom
3. Kontrola uznesení
4. Situácia okolo investičnej výstavby Moskovská III a nad Tulskou as tým súvisiaca petičná akcia
5. Členovia OR nahlásia prípadnú požiadavku na spevnenie stojísk na kontejneri odpadu, najlepšie aj s foto.
6. Rôzne a diskusia
7. Uznesenie
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ
P. Pohančaník, členovia OR: D. Halamová, D. Horváthová, V. Zachar, Z. Šerfözö, p. Palúch a z hostí: p. A.
Dolinská, p. Kusá,, Mgr. Koreň,R. Medveď, p. Rosiar. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil poslanec MsZ
V. Sklenka, L.Skokanová, H. Kasová, M. Modranský, p. Motyčka –členovia OR p. Vidová, p. Blesák, p. Dropčo.
2. Slovo hosťom
p. R. Rosiar (Šalgotariánska ul.) – vyjadril nesúhlas k plánovanej výstavbe parkovacieho domu v areály
Rooseveltovej nemocnice a požiadal o riešenie situácie s parkovaním okolo nemocnice.
Pán Rosiar dostal informáciu, že parkovací dom má vydané stavebné povolenie a bude sa stavať na pozemku,
ktorý nie je vo vlastníctve mesta. V tomto štádiu už nie je možné vznášať pripomienky.
p. M. Kusá – členka petičného výboru (petícia – Výstavba Moskovská III a nad Tulskou) informovala o priebehu
prerokovania petície na MsÚ. Z rokovania vyplynulo nasledovné: Primátor prisľúbil ďalšie rokovania s majiteľmi
pozemkov za účelom ponechania priechodzieho priestoru pod stavebnými parcelami. Informovala, že od
mesta obdržala oznámenie, že sa bude konať ďalšie stretnutie s majiteľmi pozemkov dňa 29.9.2020
p. A. Dolinská – referentka na MsÚ pre participáciu. Stručne predstavila náplň svojej práce a ponúkla
spoluprácu pri riešení problémov obyvateľov sídliska Fončorda, nakoľko máva raz týždenne stretnutia
s vedením mesta a spolupracuje aj s Radničnými novinami. Požiadala o zasielanie zápisníc z OR.
3. Kontrola uznesení
OR Fončorda – zorganizuje stretnutie petičného výboru s primátorom mesta – Splnené dňa 29.6.2020
4. Situácia okolo investičnej výstavby Moskovská III a nad Tulskou a s tým súvisiaca petičná akcia
Obyvatelia Fončordy, v lokalite Moskovská ulica sa rozhodli v dôsledku ďalšej plánovanej výstavby v lokalite
Moskovská, Tulská a vodný tok Udurná pripraviť petíciu za zastavenie ďalšej výstavby domov nad Moskovskou a
Tulskou ulicou a troch vodných nádrží na potoku Udurná v Banskej Bystrici. Uvedené lokality sú zapracované
v ÚP mesta Banská Bystrica.
N základe podanej petície bolo na MsÚ zorganizované stretnutie členov petičného výboru s primátorom mesta
p. Noskom, majiteľmi pozemkov a zástupcami SVP š.p.
Hneď na začiatku stretnutia bola spresnená informácia o 3 vodných nádržiach na Udurnej, ktoré sú zakreslené
v ÚP. Zástupca SVP š.p. informoval, že nemajú v pláne a ani neplánujú stavať vodné nádrže na toku Udurná,
nakoľko v tomto vodnom toku nie sú zaznamenané žiadne povodňové udalosti, ktoré by si žiadali takéto
riešenie. SVP š.p. požiada mesto o vymazanie týchto 3 vodných nádrží z ÚP mesta.
Výstavba nad Tulskou – má právoplatné stavebné povolenie. Pripomienky obyvateľov podané počas
územného a stavebného konania boli zapracované. Vo finálnej verzii PD teda investor – ponecháva prístupovú

cestičku popod les, ktorá v súčasnosti existuje, ponecháva zelený koridor v mieste neupravenej prístupovej
cesty od kríža po odbočku ku záhradkám, nakoľko v tejto trase je umiestnený vysokotlaký plyn a vodovodné
potrubie. Investor ešte informoval, že ponechajú existujúci prechod medzi budúcimi domami smerom
k štvorposchodovým panelákom. Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie a s realizáciou by chceli
začať na jeseň 2020.
Výstavba Moskovská III.
Petícia bola prerokovaná. Z prerokovania vyplynul záver, že mesto zorganizuje ďalšie stretnutie s majiteľmi
pozemkov za účasti petičného výboru a členov OR. Petičný výbor naďalej trvá na ponechaní priechodzieho
priestoru – stredná terasa - pod stavebnými parcelami. Petičný výbor nesúhlasí s ponechaním priechodzieho
pásu šírky len 1,5 m.
Uvedená lokalita patrí spolu s lesoparkom Urpín a Laskomerskou dolinou medzi najvýznamnejšie rekreačné
oblasti Banskej Bystrice, ktoré slúžia pre 76 tisíc obyvateľov. Celoročne a denne ju využívajú všetky vekové
kategórie občanov na aktívny i pasívny oddych, a to už po dlhé generácie. V minulosti bola oblasť známa ako
„Areál zdravia“, v rámci ktorého sa vykonávali rôzne športové aktivity a konali sa organizované podujatia
s celoslovenskou aj regionálnou pôsobnosťou ako „Povstalecká vatra“ alebo „Cesta rozprávkovým lesom“.
Zúčastňovalo sa ich desaťtisíce občanov.
- Územie prezentuje jednu z najkrajších a najzachovalejších prírodných lokalít v bezprostrednom kontakte
s mestom. V posledných rokoch je však práve sem intenzívne smerovaná individuálna bytová výstavba pre
desiatky rodín na úkor 17 tisícovej komunity sídliska Fončorda. Už v súčasnosti je infraštruktúra sídliska
preťažená, vyskytujú sa tu dopravné zápchy a nehody, sú veľké problémy s parkovaním, narastá problém so
znečistím ovzdušia, zvyšuje sa hluk.
5. Členovia OR nahlásia prípadnú požiadavku na spevnenie stojísk na kontejneri odpadu, najlepšie aj s foto.
Členovia OR sa voči tejto požiadavke ohradili, nebudú robiť prácu za niekoho, kto bol na meste ňou
poverený. Mesto pred rokom vykonávalo pasportizáciu kontajnerových stanovísk po celom meste. Bola
spracovaná komplexná štúdia, v ktorej boli vytypované miesta pre stojiská nadzemné a pre polozapustené. V r.
2019 OR žiadal mesto o poskytnutie tejto psracovanej štúdie, aby sa mohli jej členovia k navrhovanému
riešeniu. Do dnešného dňa, dokument nebol OR sprístupnený.
6. Rôzne a diskusia
Mgr. Koreň (MsP) – informoval ako postupujú pri riešení odparkovaných nepojazdných vozidiel na území
mesta. Občania môžu aj naďalej nahlasovať takéto vozidlá a MsP bude oslovovať majiteľov áut a žiadať
riešenie. Odťah vozidiel zatiaľ nie je možný, nakoľko mesta nedisponuje priestorom kde by tieto autá
zhromažďovalo.
p. Palúch – člen OR požiadal o uvoľnenie z členstva, nakoľko sa odsťahoval z Banskej Bystrice.
7. Uznesenie
1./ OR Fončorda žiada mesto o dopracovanie urbanistickej šúdie pripravovanej výstavby Moskovská III (na
základe prebiehajúcich rokovaní s vlastníkmi pozemkov), v tom zmysle, aby sa premietli do ÚPN mesta z titulu
premeraného zeleno koridoru ( šírky cca 12 m v priestore strednej terasy od potoka Udurná) smerom k
pamätníku padlému vojakovi.
2./ OR Fončorda žiada mesto v rámci pripravovanývh zmien a doplnkov ÚPN mesta č. 6 :
a) o vyňatie z ÚPN mesta botanickú záhradu na parc. KN-C č. 37241,37221/1 k.ú. Radvaň, v zmysle podnetu
OR k ÚPN mesta zo dňa 21.8.2019, doručené mestu dňa 22.8. 2019
b) o vyňatie z ÚPN mesta cestnú komunikáciu vedenú cez Oremburskú ul. a následne aj cez cyklocrosové
ihrisko pri Mosovskej ul. a napojením na Vršateckú ul.
3./ OR Fončorda doporučuje VMČ, aby požiadali mesto o vymazanie 3 malých vodných nádrží na vodnom toku
Udurná z ÚP mesta.
4./OR Fončorda žiada poslancov za VO č.5, aby zabezpečili spracovanú štúdiu pre kontajnerové státia z odd.
Odpadového hospodárstva, k nahliadnutiu a nasledovnému vyjadreniu sa členov OR k návrhom.
5./ Knižnica VKMK – do dvoch týždňov poskytne zoznam plánovaných akcií na r. 2021, vrátane cenových
návrhov.
6./ KC Fončorda poskytne zoznam plánovaných akcií na r. 2021 vrátane cenových návrhov.

Najbližšie stretnutie OR sa bude predbežne konať 7.10. 2020 v VKM , Jilemnického 48, o 16.30 hod., Banská
Bystrica.
(V prípade zmeny termínu a času, bude informácia vopred zverejnená)

Banská Bystrica 2.9.2020
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda
kontakt: foncorda@obcianskarada.sk

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

