Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica
dňa 5. februára 2015
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR
2. Slovo pre hostí
3. Záujem o členstvo do Občianskej rady Fončorda
4. Rôzne
5. Uznesenia
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Okrem členov OR sa na
ňom zúčastnili poslanci MsZ - Daniel Karas, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Ing. arch. Hana
Kasová, za MsP- nebola zastúpená účasť, z hostí: Ing. Halamová, p. Martin Schwantzer, pán
Mazan/Tulská ulica/, Bc. Zuzana Šerfőző/THK/, Ing. Silvia Žabková, Mgr. Miroslav Šimkovič, Ing.
Janka Slaná, Erika Karová, Peter Rusnák Ing. Natália Ceglédyová, Peter Féher, Vojtech Zacharzástupcovia Aksen –aktívny senior.
Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci MsZ: RNDr. Ladislav Topoľský, Ing. Lucia
Skokanová, Ing. Igor Kašper, Ing. Zuzana Oterová.
2. Z hostí vystúpila Ing. Silvia Žabková, zástupkyňa výboru Komunitného centra/ďalej skratka KC/,
Havranské 9 s podporou ostatných prítomných zástupcov KC.
Žiadala prítomných poslancov ako aj Občiansku radu Fončorda, o úzku spoluprácu a podporu zo
strany poslancov MsZ ako aj Občianskej rady, o súčinnosť pri organizovaní rôznych akcií pre
občanov. Zároveň vyjadrila poďakovanie pánovi Karasovi, Ing. Skokanovej, Mudr. Hudecovi
a ostatným poslancom za pomoc pri zriaďovaní KC, zdôraznila, že sa jedná o holo priestor cca
200m2, a žiada poslancov MsZ o finančnú pomoc pri zariadení tohto priestoru. Ďalej potrebu
vybavenia kuchynky, uvedenia sociálnych zariadení do užívania. Ďalej žiada o vyčlenenie
samostatných plôch na oznamy pre KC vo vývesných tabuliach na Fončorde.
Ďalej informovala, že je pre KC poverená osoba ako kontaktná a to: Mgr. Martin Husárik, komunitný
pracovník, poverený zriaďovateľom - mestom Banská Bystrica, kontakt: 0917 505 922, email:
martin.husarik@banskabystrica.sk . Ďalším kontaktom je, kontaktná adresa pre verejnosť,
zaujímajúcu
sa
o činnosť
a plánované
aktivity
v Komunitnom
centre
Fončorda:
kcfoncorda@gmail.com, profil na facebooku: Komunitné centrum Fončorda.
Pán poslanec Karas prejavil záujem o spoluprácu s KC, uvíta aj podnety zo strany KC, uviedol, že
poslanci budú podporovať činnosti KC. Čo sa týka požiadavky o finančnú podporu, pán poslanec
Karas informoval, že ešte nebol schválený rozpočet pre rok 2015, ale po jeho schválení, prisľúbil
finančnú pomoc.
P. Mazan – dal otázku, ktorá sa týka princípu predaja mestských pozemkov, vzhľadom na problém,
ktorý vznikol pri výstavbe bytov na Moskovskej ulici. Poslankyňa MsZ Ing. arch. p. Priehodová,
podala vysvetlenie, že toto je v kompetencii Komisie pre územný rozvoj, zároveň dodala, že mala
väčšinovú podporu zo strany poslancov MsZ pri podaní jej návrhu /z 27.1.2015/o povinnosti
informovať poslancov MsZ o plánovaných stavebných investíciách zo strany Stavebného úradu.

3. Zo strany prítomných zástupcov KC je vznesená požiadavka - rozšírenie členov do Občianskej rady
Fončorda, a to nie len v zastúpení jednotlivých ulíc, ale aj cieľových skupín, aby sa zvýšila
transparentnosť Občianskej rady. Pán poslanec Karas poskytne vyjadrenie k vznesenej požiadavke,
tvorbe členov OR po 12.2.2015.

4. Rôzne:
o Ing. Halamová –informovala o pokračujúcej problematike výstavby „Obytného súboru
Moskovská ul.
5. Uznesenia:
1. Občianska rada Fončorda žiada Ing. Jakubca – ved. organizačného odboru MsÚ
o rozdelenie vývesných tabúl na Fončorde s presným vymedzením uverejňovania
oznamov pre:
• Mesto
• Občiansku radu
• Komunitné centrum Fončorda
2. Občianska rada žiada Ing. Jakubca – ved. organizačného odboru MsÚ o kľúče od
vývesných tabúľ aj pre Komunitné centrum Fončorda z titulu uverejňovanie
informácií o svojej činnosti.
3. Občianska rada Fončorda doporučuje, zaoberať sa požiadavkami KC. KC predloží
poslancom v termíne do 10.2.2015 návrh finančných položiek, potrebných pre spustenie
priestorov do užívania.
4. Občianska rada v spolupráci s poslancami VO, vytvorí obsadenie OR, tak, aby boli
zastúpené aj cieľové skupiny s prihliadnutím na územné členenie.

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 5. marca 2015 o 17. hodine v priestoroch VKMK na
Okružnej ulici.

Banská Bystrica 9. februára 2015
Zapísala: Danka Horváthová, členka OR

Ing. Ján Hruška
predseda OR VO č. 6

