Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 5, Banská Bystrica
dňa 7.10. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom
3. Kontrola uznesení
4. Bikrosové ihrisko pri Oremburskej ulici – OZ DevilWorkRacing – predstavenie zámeru
5. Rámcový plán akcií z dotácie mesta na rok 2021 – KC, knižnica VKMK, OZ
6. Rôzne a diskusia
7. Uznesenie
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ
P. Pohančaník, p. Motyčka členovia OR: D. Halamová, D. Horváthová, V. Zachar, Z. Šerfözö, p. Dropčo, p.
Blesák a z hostí: p. Remišová (KC Fončorda), p. R. Medveď (OZ Zelená Fončorda), p. Velčiský, p. Voskár (OZ
DevilWorkRacing), p. Javorčíková (BBonline), p. Ceglédyová („Guľomet), p. Žabková (OZ KOMPAS, KC, DDD
a DSS Senium), p. Slaná (OZ AKSEN), p. Kubaliak (MsP).
Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnil poslanec MsZ V. Sklenka, L.Skokanová, H. Kasová, členovia OR
p.Vidová.
2. Slovo hosťom
Bc. Lucia Remišová – prišla sa predstaviť nová koordinátorka v KC Fončorda
p. Velčinský (Gorkého 27) – chcel by si upraviť vjazd do dvora od Gorkého ulice po bránu. Bolo mu vysvetlené
ako má postupovať.
p. A. Dolinská – referentka na MsÚ pre participáciu, ukončila svoje pôsobenie na MsÚ.
S. Žabková – požiadala o pomoc pri zistení vlastníctva lampy verejného osvetlenia v areáli DD a DSS Senium
pred vchodom. Lampa je stará, nefunkčná, ohrozuje klientov a návštevníkov DD a DSS Senium a VKMK.
Zatiaľ je zistené, že lampa nie je vo vlastníctve BBSK ani mesta BB.
Cieľom je jej oprava alebo osadenie novej lampy. Nájsť riešenie v rámci systému verejného osvetlenia na
sídlisku Fončorda.
3. Kontrola uznesení
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 – trvá.
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 - trvá
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 - trvá
5./ Knižnica VKMK – do dvoch týždňov poskytne zoznam plánovaných akcií na r. 2021, vrátane cenových
návrhov- splnené. (Spracujú do pripraveného digitálneho formulára)
6./ KC Fončorda poskytne zoznam plánovaných akcií na r. 2021 vrátane cenových návrhov (Spracujú do
pripraveného digitálneho formulára)

4. Bikrosové ihrisko pri Oremburskej ulici – OZ DevilWorkRacing – predstavenie zámeru
p. M. Voskár – predstavil projekt úpravy bikrosovej dráhy medzi ulicami Moskovská a Oremburská. Jedná sa
o celkovú revitalizáciu areálu, ktorá zahŕňa celkovú úpravu prvkov (rozjazdy, drevené prekážky a podobne.)
tak, aby sa mohli konať aj celosovenské súťaže. Areál bude prístupný všetkým vekovým kategóriám.
Aby sa projekt mohol zrealizovať do finálnej podoby je potrebné osloviť odd. športu a kultúry na MsÚ, p.
Cibulková – legalizácia zámeru na pozemku mesta (doklady). Následne bolo odporučené z hľadiska financí –
prezentácia zámeru na Komisii pre šport a kultúru, projekt do Participatívneho rozpočtu a tiež zaslanie žiadosti
na VMČ o finančný príspevok.
Potrebný finančný odhad – do 5000,- Eur. (Spracujú do pripraveného digitálneho formulára)
5. Rámcový plán akcií z dotácie mesta na rok 2021 – KC, knižnica VKMK, OZ
S. Žabková – členka koordinačnej rady KC Fončorda predstavila aktivity KC Fončorda, ktoré sa budú uchádzať
o podporu z VMČ Fončorda na r. 2021. Akcie spracujú do predpísaného digitálneho dotazníka vrátane
nacenenia. Predpokladaná finančná dotácia – 2900,- Eur. (Spracujú do pripraveného digitálneho formulára)
S. Žabková riaditeľka OZ KOMPAS- centrum rozvoja, predstavila projekt „NAŠA FONČORDA“ – výstava
o pekných miestach, zaujímavých obyvateľoch a ich záľubách. O akciách, ktoré sa konali a konajú v rámci
sídliska Fončorda. (Spracuje do pripraveného digitálneho formulára)
p. N. Ceglédyová – informovala o turnajoch v petangu „Guľomeťáci- klub petang BBOS, o.z.“ a zároveň
požiadala o finančnú dotáciu na r. 2021. (Spracujú do pripraveného digitálneho formulára)
p. J. Slaná – OZ AKSEN – informovala, že plánovaná Športiáda v 09/2020 sa konala aj napriek situácii okolo
COVID-19, za dodržania všetkých hygienických nariadení. Požiadal o finančnú podporu športiády aj v r. 2021.
(Spracujú do pripraveného digitálneho formulára)
Knižnica VKMK – do dvoch týždňov poskytne zoznam plánovaných akcií na r. 2021, vrátane cenových návrhovsplnené. (Spracujú do pripraveného digitálneho formulára)
6. Rôzne a diskusia
R. Kubaliak (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 mesto nedisponuje priestorom kde by tieto autá
zhromažďovalo.
p. Dropčo – Mládežnícka 17-19 – Parkovanie. Požiadal o úpravu povrchu terénu kameňom, pre lepšie
parkovanie vozidiel medzi garážami.
Upozornil na zapchaté kanalizačné vpuste. Voda sa hromadí na ceste a chodníkoch.
Opäť žiada o doplnenie chýbajúcich priechodov pre chodcov na sídlisku Fončorda.
p. Pohančaník – informoval, že mesto si zobralo úver cca 2 mil. Eur na rekonštrukciu osvetlenia na sídlisku
Fončorda a na Uhlisku.
p. Motyčka – informoval OR, že napísal niekoľko príspevkov k téme zmeny názvu ulice Oremburská na
Orenburská, ktorú požaduje občan SR od r. 2019. Zmenou názvu ulice, by obyvateľom tejto ulice vyvstali
problémy súvisiace so zmenou šetkých osobných dokladov, dokladov na firmy a podobne. Za túto aktivitu p.
Hruška p. Motyčkovi verejne poďakoval.
7. Uznesenie
1/ OR doporučuje VMČ o finančný podporu v r. 2021 pre bikrosové ihrisko pri Oremburskej ulici – OZ
DevilWorkRacing za účelom o celkovú revitalizáciu areálu, ktorá zahŕňa celkovú úpravu prvkov (rozjazdy,
drevené prekážky a podobne.) tak, aby sa mohli konať aj celosovenské súťaže. Areál bude prístupný všetkým
vekovým kategóriám.
2/ OR dopručuje VMČ akceptovť plán akcií z dotácie mesta na rok 2021 pre KC, knižnica VKMK, OZ podľa b. 5
tejto Zápisnice.

Najbližšie stretnutie OR sa bude predbežne konať 4.11. 2020 v VKM , Jilemnického 48, o 16.30 hod., Banská
Bystrica.
(V prípade zmeny termínu a času, bude informácia vopred zverejnená)

Banská Bystrica 7.10.2020
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda
kontakt: foncorda@obcianskarada.sk

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

