Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica
dňa 7. mája 2015
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR
2. Informácie pre mestskú políciu
3. Slovo pre hostí
4. Plnenie uznesení zo zasadnutia OR dňa 16.4.2015
5. Vymedzenie položky týkajúcej sa požiadavky na opravu schodov
6. Vymedzenie položky týkajúcej sa požiadavky na zriadenie, respektíve revitalizáciu detských
ihrísk
7. Komunitné centrum Fončorda – požiadavka na zmenu položky v rozpočte VO č. 4
8. Rôzne
9. Uznesenie
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Okrem členov OR sa
na ňom zúčastnili poslanci MsZ - Daniel Karas, RNDr. Ladislav Topoľský, Ing. arch.
Hana Kasová, Ing. Lucia Skokanová, z hostí: Ing. Miroslav Skadaný, p. Šimiaková Anna, p.
Saalová Edita, p. Schindlerová Karin, p. Straka Peter, Ing. Natália Ceglédyová, Ing. Valent
Michal, p. Peter Klinec, p. Mária Bednárová, p. Silvia Dosová- zástupca MP, p. Judita Sobotová,
p. Jela Racková, p. Vojtech Zachar, p. Dušan Hutyra. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili
poslanci MsZ: Ing. Kašper, z členov OR: p. Stančíková, Ing. Oterová, p. Slaná, p. Rumanovský,
p. Sokáč , p. Šimko.
2. Informácie pre mestskú políciu:
-p. Dropčo informoval o prepichnutých pneumatikách na cca 100 osobných autách, ktoré
parkujú na sídliskách Družby, Mládežnícka/prechod na Moskovskú pri garážach,/ páchateľ bol
chytený. Vzhľadom na uvedenú udalosť, občania preto začali parkovať na plochách, ktoré nie sú
na to určené, a preto pán Dropčo prosil mestskú políciu o toleranciu do času, kým bude šetrenie
ukončené. Ďalej pán Dropčo poukázal na problém, v prípade konania akcií v meste a to
konkrétne vystúpenie súboru Matičiarik, kedy boli zo strany MP dané pokuty za parkovanie,
poukázal na to, že v budúcnosti, pokiaľ mesto nezabezpečí parkovacie plochy pre účastníkov,
nebudú sa už v budúcnosti takejto akcie zúčastňovať.
-p. Horváthová požiadala mestskú políciu o opätovné kontroly parkovania na ulici Družby č.
25-31, pretože autá pravidelné parkujú na chodníku, tiež na obrubníku, a keďže je komunikácia
nedostatočné široká, ostatné vozidlá musia obiehať takto nevhodne parkujúce autá cez chodník,
čím dochádza k ohrozovaniu bezpečnosti chodcov.
-p. Ceglédyová dala dotaz na mestskú políciu, či je už známy páchateľ, ktorý sa dopustil
vypílenia stromov na Slnečnej ulici
-p. Halamová poukázala na problém drogovo-závislej mládeže, ktorá sa stretáva na ulici Tulskej
ako aj pri ZŠ Moskovská a obťažuje okolo idúce deti.
-p. Dóšová –zástupca MP sa k dotazom od občanov vyjadrila nasledovne : k problematike
parkovania a hliadok uviedla, že robia čo je v ich silách, keď je v meste viac akcií, nemajú
dostatočný počet pracovníkov, čo sa týka nočných obhliadok, tiež chodia pravidelne , kontrolujú
problematické miesta aj priestory okolo Moskovskej školy.

Čo sa týka dotazu nelegálneho vypílenia stromov, pani Dóšová informovala, že je to v štádiu
šetrenia a bližšie informácie môže podať pán Solivajs.
3. Slovo pre hostí:
-p. Saalová Edita – poukazuje na nedostatočné verejné osvetlenie v časti/Mládežnícka ulica/
pri odbočke z Poľnej ulice na Mládežnícku ulicu, ako aj na zlý stav chodníka na Mládežníckej
ulici č. 31-41.
-p. Ing. Miroslav Skladaný – zástupca Spoločenstva vlastníkov bytov Družby č. 9-15 poukázal
na havarijný stav mestskej komunikácie pred ich bytovým domom. S požiadavkou na obnovu
komunikácie sa obrátili aj na MÚ- oddelenie údržby miestnych komunikácií - na Ing.
Hláčikovú , ktorá im ale odporučila, aby predmetnú požiadavkou smerovali na poslancov
mestskej časti z dôvodu, že v rámci rozdelenia kompetencií oni rozhodujú o použití finančných
prostriedkov v oveľa vyššom objeme ako zamestnanci úradu. Zároveň pán Skladaný informoval
OR, že bola už zrealizovaná obhliadka za účasti pána Karasa –poslanca MsZ.
Pán Karas- poslanec MsZ informoval, že VO Fončorda dostal 220 000€ a bude sa budovať
komunikácia od odbočky z Poľnej na Mládežnícku, ďalšie peniaze už momentálne nie sú, ale
majú sa nejaké finančné prostriedky uvoľniť z Úradu vlády, čím bude možné požiadavku
uspokojiť.
-p. Gabriel Blesák- žiada o rekonštrukciu chodníka a vybudovanie spojnice medzi ulicami
Bagarova /prieluka medzi domami 28 a 30/ a Slnečná 10, vrátanie verejného osvetlenia. Súčasný
stav je štrkovo-blatová cesta, ktorej prechod v zimnom, daždivom a v nočnom čase je životu
nebezpečný. Denne je využívaná až stovkou chodcov ako spojnica medzi Internátnou,
Bagarovou a Slnečnou a Spojovou ulicou.
Pán Karas –poslanec MsZ informoval prítomných o tom, že pán primátor dal vypracovať
databázu ulíc, kde je potrebné riešiť opravy ciest, chodníkov so stanovením stupňa urgentnosti.
Podnety zo strany občanov je možné podávať na mesto, alebo na Ing. Hláčikovú.
-p. Šimiaková – Internátna ulica 32- poukázala na zlý prístup ku kontajnerom na smeti, žiada
o vybudovanie kontajnerového státia s bezproblémovým prístupom. Zároveň sa dotazovala, na
vybudovanie parkovacích miest, nakoľko majú žiadosť na meste od roku 2008.
-p. Bednárová – Tulská 91 - vyjadrila nespokojnosť s frekvenciou kosenia. Zároveň sa
dotazovala, či je vypracovaný plán kosenia podľa ulíc, a kde je možné sa k týmto informáciám
dostať. Ďalej upozornila, že je potrebné riešiť výrub stromov, ktoré sú osadené v blízkosti
múrov ich domu a spôsobujú plesnenie stien.
Pán Valent – pracovník Zaresu v tejto súvislosti uviedol, že sa vypracováva každý rok
Harmonogram kosenia a na každé sídlisko vychádzajú cca 4 kosby. Do mesiaca júl sa realizuje
viac kosieb.
Čo sa týka požiadaviek na výrub stromov, tieto je potrebné smerovať na mesto a to formou
podnetu, alebo žiadosti. Tieto sú následne posudzované komisiou pre životné prostredie. Na
zrealizovanie výrubu musí dať povolenie mesto.
-p. Schindlerová Karin, p. Straka Peter – Internátna 49-59 – tlmočili požiadavku na
revitalizáciu detského ihriska s odôvodnením, že najbližšie upravené ihrisko je na Spojovej ulici
alebo na Kyjevskom námestí.
-p. Peter Klinec – riaditeľ knižnice MK, Okružná 2 – informoval o doručení rozhodnutia zo
strany ZŠ Narnia na Okružnej, opustiť ich priestory do 30.6.2015, kedy končí zmluva. Zároveň
uviedol, že im boli ponúknuté náhradné priestory pre knižnicu a to v priestoroch pod jedálňou.

Tieto priestory si ale vyžadujú čiastočnú rekonštrukciu/vybudovanie priečok/. Pretože knižnica
nedisponuje finančnými prostriedkami, pán Klinec sa obrátil s prosbou o poskytnutie finančného
príspevku na prítomných poslancov MsZ. V súvislosti s predneseným problémom páni poslanci
MsZ pán Karas a pán Topoľský navrhli zistiť možnosť umiestnenia knižnice do priestorov
majetku BBSK- Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Jilemnického ulici č. 48.
4. Plnenie uznesení z OR zo dňa 16.4.2015:
Uznesenie č. 1 – navýšenie rozpočtu na kapitálové výdavky pre VO č. 4- požiadavka sa bude
prejednávať na najbližšom zasadnutí MsZ dňa 19.5.2015.
Uznesenie č. 2 – poskytnutie finančného príspevku pre tajomníka OR na pokrytie
administratívnych nákladov spojených s výkonom tejto činnosti – priebežne.
Uznesenie č. 3 – OR Fončorda žiada poslanca MsZ D. Karasa o podanie interpelácie na
mestskom zastupiteľstve, aby mesto oslovilo majiteľa budovy zdravotného strediska na
Kyjevskom námestí so žiadosťou o riešenie zanedbaného vonkajšieho vzhľadu objektu- požiadavka sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí MsZ dňa 19.5.2015.
Uznesenie č. 4 – OR Fončorda pozýva na najbližšie stretnutie /7.5.2015/ Ing. Valenta –ZAaRES
za účelom objasnenia otázok, týkajúcich sa vypilovania stromov – splnené
Uznesenie č. 5 – OR Fončorda poveruje p. Schwantzera zriadením e-mailovej schránky pre OR
Fončorda, a tiež vytvorením webovej stránky pre účely zverejňovania súhrnnej databázy
podnetov a požiadaviek na opravy a rekonštrukcie na Fončorde – stránka je v procese tvorenia.
Uznesenie č. 6 - OR Fončorda pozýva na najbližšie zasadnutie zástupcu Mestskej polície –
splnené
Uznesenie č. 7 - OR Fončorda žiada Ing. Jakubca - MsÚ o sprístupnenie informačnej tabule
umiestnenej pri Úsvite- splnené.
Uznesenie č. 8 - OR Fončorda žiada mesto BB o komunikáciu so Slovenskou poštou,
prevádzka pošty na Kyjevskom námestí, so žiadosťou o sprevádzkovanie väčšieho počtu
obslužných priehradiek na tomto pracovisku z dôvodu dlhých čakacích lehôt pri vybavovaní zo
strany občanov- nesplnené.
Pán Karas doporučil osloviť pána Polievku - pracovníka Slovenskej pošty.
Uznesenie č. 9 - Členovia OR Fončorda schválili hlasovaním návrh na vyradenie každého člena
OR, ktorý sa bez ospravedlnenia minimálne trikrát ročne nezúčastní zasadnutí OR – priebežne.
Uznesenie č. 10 - OR Fončorda podporuje schválenie p. Vojtecha Zachara za nového člena OR
Fončorda – ďalej koná Výbor MČ.
5. Vymedzenie položky týkajúcej sa požiadavky na opravu schodov a chodníkov
Sú evidované požiadavky na opravu:
- schodov od reštaurácie Tank /Boneta/ smerom na Tulskú 97, schody Tulská 19
- chodníka Oremburská 4-14

Pán Karas v tejto súvislosti informoval o pripravovanej rekonštrukcii cesty a chodníka
Mládežnícka 38/vstup z ulice Poľná na Mládežnícku/. Náklady na rekonštrukciu sú nacenené
v sume 24 000€, čím by sa prakticky vyčerpali finančné prostriedky pre Fončordu na r.2015!.
Doporučuje požiadavku postúpiť na VMČ VO č. 4.

6. Vymedzenie položky týkajúcej sa požiadavky na zriadenie, respektíve revitalizáciu
detských ihrísk
Sú evidované požiadavky na zriadenie, resp. revitalizáciu detských ihrísk: Internátna 4959,Tulská 47 a 107 - 111, THK 10
Pán Karas informoval, že peniaze na detské ihriská sú vyčlenené v samostatnej položke
rozpočtu mesta. Predpokladaná suma na vybudovanie jedného detského ihriska je cca 5 000€.
Doporučuje ich vybudovanie rozdeliť na 4 roky /volebné obdobie/ a stanoviť postupnosť podľa
potrieb a požiadaviek. Pani Halamová uviedla, že u nich je požiadavka aktuálna až za 2-3 roky.
Správu detských ihrísk má na starosti ZAaRES. V budúcnosti sa počíta s centralizáciou
detských ihrísk.
7. Komunitné centrum Fončorda – požiadavka na zmenu položky v rozpočte VO č. 4
Komunitné centrum Fončorda požiadalo OR Fončorda o zmenu použitia dotácie určenej pre KC
a schválenej vo výške 1000€. Pôvodne bola určená na bežné výdavky spojené s uvedením KC na
Havranskom námestí č. 9 do prevádzky /farby, štetce, prietokový ohrievač.../. Z potrieb
komunity na užívanie priestorov však vyplynula nutnosť stavebných úprav, a preto KCF žiada
o zmenu účelu použitia schválených financií na kapitálové výdavky a zároveň žiada o navýšenie
tejto sumy o 1200€ na uskutočnenie týchto stavebných úprav. Pretože v schválenom rozpočte
mesta nie sú vyčlenené prostriedky na kapitálové výdavky, všetky financie na investičné akcie
museli byť presunuté medzi bežné výdavky, aby mohla byť podpísaná Zmluva medzi Mestom
a OZ Za krajšiu Banskú Bystricu/poberateľ dotácie na celý VO č. 4/. Následne bude potrebné
urobiť zmenu v rozpočte a financie, ktoré sú v rámcovom pláne akcií VO č. 4 na rok 2015
plánované investičné akcie, a teda aj financie určené na KCF, presunúť medzi kapitálové
výdavky.
Pán Karas doporučil s požiadavkou obrátiť sa na viceprimátora Mesta Banská Bystrica, s tým,
aby boli vyčlenené finančné prostriedky s objemom 3 200€ s investičným charakterom na
sprevádzkovanie KCF ešte v roku 2015.
8. Rôzne:
• p. Dropčo , člen OR - upozornil, na potrebu detského dopravného ihriska, zároveň sa
pýtal, čo je s bývalým dopravným ihriskom. Pán Karas uviedol, že tento pozemok /celý
areál/ bývalého detského dopravného ihriska nepatrí do majetku mesta a jedná sa
o súkromný majetok.
•

Ing. Ceglédyová, hosť – koordinátorka Aksen tímu, pozvala prítomných na akciu
ŠPORTIÁDA SENIOROV 2015, ktorá sa bude konať dňa 10.6.2015 o 8.30 hodine.

6. Uznesenia:
1. OR Fončorda žiada mesto BB o zverejňovanie Harmonogramu kosenia vo
vývesných tabuliach.
2. OR Fončorda žiada poslancov MsZ D. Karasa a RNDr. Topoľského o zistenie na
VÚC BB o možnosti presťahovania Knižnice M. Kováča z Okružnej 2 do

priestorov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Jilemnického č. 48
BB.
3. OR doporučuje riešiť požiadavky na zriadenie, resp. revitalizáciu detských
ihrísk v tomto roku, resp. s pokračovaním v budúcich rokoch : Internátna 49-59,
Tulská 47 a 107 - 111, THK 10.
4. OR Fončorda podporuje návrh pána poslanca Karasa a to: smerovať požiadavku
KC Fončorda o vyčlenenie finančných prostriedkov 3 200€ s investičným
charakterom na sprevádzkovanie KC Fončorda ešte v roku 2015, na viceprimátora
Mesta Banská Bystrica.
Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 4. júna 2015 o 17. Hodine. Miesto rokovania sa
upresní.

Banská Bystrica 11. mája 2015
Zapísala: Danka Horváthová, členka OR

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

