Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica
dňa 16. apríla 2015
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR
2. Slovo pre hostí
3. Plnenie uznesení zo zasadnutia OR dňa 30.3.2015
4. Informácia z mestského zastupiteľstva
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenia
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Okrem členov OR sa na
ňom zúčastnili poslanci MsZ - Ing. Igor Kašper, Daniel Karas, RNDr. Ladislav Topoľský,
Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Milan Smädo, Ing. arch. Hana Kasová, z hostí: p. Šimkovič, p.
Babík a p. Maceková. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci MsZ: PhDr. Vladimír
Sklenka, PhD., Ing. Lucia Skokanová, z členov OR: p. Vidová, Horváthová, Mgr. Perecár.
2. Slovo pre hostí:
Mgr. Babík – Florbalový klub, B. Bystrica – v úvode predstavil činnosť a dosiahnuté úspechy
klubu. Občiansku radu požiadal o finančný príspevok pokrývajúci účasť na medzinár. turnaji
v Nitre a materiálne vybavenie klubu. Poslanec MsZ D. Karas odporučil žiadateľovi obrátiť sa na p.
Cibuľkovú, Oddelenie športu MsÚ, so žiadosťou o príspevok zo Športovej komisie mesta.
3. Plnenie uznesení z OR zo dňa 30.3.2015:
Uznesenie č. 1 – schválenie rozpočtu OR Fončorda na rok 2015 – Ing. Kašper, poslanec MsZ,
informoval, že v rámci navrhnutého rozpočtu došlo pri schvaľovaní Výborom MČ k menším
úpravám niektorých položiek (napr. investičné a kultúrne akcie boli schválené vo výške 12 578
EUR). Dôvodom je organizovanie niektorých podujatí (Mikuláš) z rozpočtu VO určeného na
spoločné akcie.
V súvislosti s rozpočtom volebného obvodu bola na OR vznesená požiadavka na vedenie
mesta BB o navýšenie rozpočtu na kapitálové výdavky z 30 000 EUR na 90 000 EUR pre VO
č.4. V dôsledku nedávneho spojenia troch volebných obvodov do VO č.4 sú jeho jednotlivé
časti ukrátené o značné financie, z tohto dôvodu OR žiada mesto o kompenzáciu.
Uznesenie č. 2 – vyžiadanie zoznamu jubilantov – na základe odpovede od Mgr. Čellárovej, MsÚ,
bola žiadosť zamietnutá z dôvodu ochrany osobných údajov dotknutých občanov. Poslanec MsZ D.
Karas navrhol ako náhradnú alternatívu uskutočniť stretnutie s jubilantmi v zariadeniach Senium
a Jeseň.
Uznesenie č. 3 – v súvislosti s výkonom činnosti tajomníčky OR bol schválený príspevok na
pokrytie administratívnych výdavkov.
4. Informácia z mestského zastupiteľstva:
Poslankyňa MsZ Ing. arch. Ľ. Priehodová informovala, že bol schválený územný plán mesta BB.
Uviedla, že v procese schvaľovania územného plánu došlo podľa jej názoru k porušeniu zákona,
keďže napr. niektoré pripomienky občanov boli akceptované, ale neboli premietnuté do územného
plánu. Ide o zámery, proti ktorým občania v minulosti protestovali v petíciách. Z tohto dôvodu sa
poslanci BBA obrátili na advokátsku kanceláriu VIA IURIS, ktorá pripravuje podnet na prokuratúru
na preskúmanie súladu územného plánu so zákonom.

5. Rôzne:
• Ing. Halamová, členka OR – upozornila na zanedbaný vonkajší vzhľad zdravotného
strediska na Kyjevskom námestí, a taktiež nevyhovujúce odvodnenie na asfaltových
plochách od pošty k Milestones. Poslanec MsZ p. Karas prisľúbil podať na mestskom
zastupiteľstve interpeláciu, aby mesto oslovilo majiteľa budovy so žiadosťou o riešenie
uvedeného problému. Ing. Halamová zároveň požiadala poslancov o riešenie billboardov
umiestnených na zelených plochách nielen na Fončorde.
• RNDr. Topoľský, poslanec MsZ – navrhol vytvoriť súhrnnú databázu podnetov
a požiadaviek na opravy a rekonštrukcie, ktoré je potrebné na Fončorde uskutočniť. P.
Schwantzer, člen OR, prisľúbil vytvoriť e-mailovú schránku OR Fončorda a tiež novú
webovú stránku, kde budú všetky podnety zhromažďované a triedené do nasledovných
sekcií: komunikácie, ihriská, zeleň, osvetlenie. V súvislosti so zabezpečením komplexného
prístupu v oblasti starostlivosti o zeleň p. Karas uviedol, že by bolo vhodné, keby mesto
vypracovalo generel. Za účelom objasnenia otázok ohľadne vypilovania stromov na
sídliskách OR pozýva na najbližšie zasadnutie, t. j. 7. mája 2015, Ing. Valenta - ZAaRES.
• Ing. arch. Priehodová, poslankyňa MsZ – informovala o požiadavke občanov
na rekonštrukciu schodov z Novej ul. k Daňovému úradu,
• p. Dropčo, člen OR – tlmočil nasledovné podnety od občanov:
sprevádzkovanie väčšieho počtu obslužných priehradok na Slovenskej pošte,
prevádzka Kyjevské nám., z dôvodu dlhých čakacích lehôt na vybavenie
predovšetkým v popoludňajších hodinách,
žiadosť o zverejňovanie informácií z OR na informačnej tabuli pri Úsvite
(požiadavka na Ing. Jakubca, MsÚ o sprístupnenie tejto tabule),
osadenie dopravného značenia zákaz zastavenia/státia na Tulskej 26-30, aby bol
možný prístup vozidla záchrannej služby. P. Karas odporúča spoločenstvu bytov a NP
obrátiť sa v tejto veci na Odbor dopravy, MsÚ.
Ul. Družby – pred budovou fitness – žiadosť o častejšie zásahy MsP a pokutovanie
vozidiel parkujúcich na zeleni.
• Ing. arch. Hana Kasová, poslankyňa MsZ – informovala, že v blízkej dobe bude
vypracovaný zoznam komunikácií podľa stavu urgentnosti rekonštrukcie vypracovaný
Oddelením údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ. Taktiež uviedla, že na
zastávke MHD Moskovská rázcestie bude vybudovaný prístrešok.
• Z dôvodu akumulácie problémov s nočným kľudom OR pozýva na najbližšie zasadnutie
zástupcu Mestskej polície.
• p. Šimkovič, hosť OR – požiadal OR o zverejňovanie zmien termínov zasadnutí OR na
webovej stránke,
• členovia OR schválili hlasovaním návrh na vyradenie každého člena OR, ktorý sa bez
ospravedlnenia minimálne trikrát ročne nezúčastní zasadnutí Občianskej rady,
• za nového člena OR bol navrhnutý p. Vojtech Zachar, schválenie bude prebiehať na
úrovni Výboru MČ v súlade so Štatútom Výborov a Občianskych rád v meste BB.
6. Uznesenia:
1. OR Fončorda žiada vedenie mesta BB o navýšenie rozpočtu na kapitálové výdavky na
90 000 EUR pre VO č.4, ktorý bol spojením pôvodne troch volebných obvodov
ukrátený o značné finančné prostriedky.
2. OR Fončorda schvaľuje finančný príspevok pre tajomníka OR na pokrytie
administratívnych nákladov spojených s výkonom tejto činnosti.
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.

4. OR pozýva na najbližšie zasadnutie, t. j. 7. mája 2015, Ing. Valenta – ZAaRES za
účelom objasnenia otázok ohľadne vypilovania stromov.
5. OR Fončorda poveruje p. Schwantzera zriadením e-mailovej schránky pre OR
Fončorda, a tiež vytvorením webovej stránky pre účel zverejnenia súhrnnej databázy
podnetov a požiadaviek na opravy a rekonštrukcie na Fončorde.
6. OR pozýva na jej najbližšie zasadnutie zástupcu Mestskej polície.
7. OR Fončorda žiada Ing. Jakubca, MsÚ, o sprístupnenie informačnej tabule
umiestnenej pri Úsvite.
8. OR Fončorda žiada mesto BB o komunikáciu so Slovenskou poštou, prevádzka
Kyjevské námestie, so žiadosťou o sprevádzkovanie väčšieho počtu obslužných
priehradok na tomto pracovisku z dôvodu dlhých čakacích lehôt na vybavenie
predovšetkým v popoludňajších hodinách.
9. Členovia OR schválili hlasovaním návrh na vyradenie každého člena OR, ktorý sa bez
ospravedlnenia minimálne trikrát ročne nezúčastní zasadnutí Občianskej rady.
10. OR podporuje schválenie p. Vojtecha Zachara za nového člena OR Fončorda.
Schválenie bude prebiehať na úrovni Výboru MČ v súlade so Štatútom Výborov
a Občianskych rád v meste BB.
Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 7. mája 2015 o 17. hodine v priestoroch VKMK na
Okružnej ulici.

Banská Bystrica 17. apríla 2015
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

