Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica
dňa 8. januára 2015
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR
2. Informácia pre MsP
3. Slovo pre hostí
4. Diskusia o budúcom fungovaní občianskych rád vo VO č.4
5. Rôzne
6. Uznesenia
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Okrem členov OR sa na
ňom zúčastnili poslanci MsZ - Daniel Karas, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.,
Ing. Lucia Skokanová, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Ing. arch. Hana Kasová a Mgr. Marek
Modranský, za MsP – p. Koreň, z hostí: p. Harťanský (Oremburská 1-5), p. Lehocká (AKSENaktívny senior), p. Zuzana Šerfözö (THK). Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci MsZ:
RNDr. Ladislav Topoľský a PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.
2. Informácia pre mestskú políciu:
- P. Dropčo, člen OR – upozornil na pretrvávajúci problém parkovania motorových vozidiel na
chodníku a ceste na ul. Družby pred predajňou papierníctvo-drogéria a žiada o častejšie kontroly zo
strany MsP.
- P. Horváthová, členka OR – opätovne pripomenula potrebu riešenia nesprávne osadenej
dopravnej značky (zákaz státia) na ul. Družby 25-31.
3. Z hostí vystúpil p. Harťanský, predseda spoločenstva bytov na ul. Družby 1-5, so žiadosťou
o spílenie divých čerešní rastúcich popri potoku Udurná na ul. Družby 1-5, ktoré sú v chátrajúcom
stave a spôsobujú tienenie bytových domov. Poslankyňa MsZ Ing. L. Skokanová prisľúbila
kontaktovať v tejto veci Ing. Valenta (ZAaRES).
P. Harťanský zároveň žiadal o úpravu trávnikov na parkovacie plochy v časti pod Oremburskou 5.
Predseda OR, Ing. J. Hruška odporučil obrátiť sa s týmto návrhom na ÚHA mesta BB a požiadať
o doplnenie už existujúceho návrhu nových parkovacích miest na Fončorde.
P. Lehocká (AKSEN – aktívny senior) – žiadala prítomných poslancov o informáciu vo veci
plánovaného presťahovania Komunitného centra Fončorda, ktoré dočasne funguje v CVČ na
Havranskom. Zdôraznila, že presťahovanie do iných priestorov je žiadúce z dôvodu sťaženého
prístupu predovšetkým dôchodcov do CVČ Havranské. P. poslanec Karas uviedol, že táto otázka
zatiaľ doriešená nie je a o ďalšom vývoji KC bude informovať počas zasadnutí OR.
P. Zuzana Šerfözö – vyjadrila záujem stať sa novým členom OR Fončorda za časť THK. Zároveň
upozornila na plánovanú výstavbu komplexu troch bytových domov s garážami na zelenej ploche
pri hoteli Dixon.
4. V súvislosti s novovzniknutým volebným obvodom č. 4 (Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová,
Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa) prítomní navrhujú zachovať doterajšiu podobu systému
občianskych rád, t.j. v každej časti volebného obvodu samostatná občianska rada. Okrem
pravidelných zasadnutí samostatných občianskych rád sa plánuje uskutočniť min. 1x ročne spoločné

stretnutie všetkých OR vo volebnom obvode s cieľom stanoviť priority financovania volebného
obvodu ako celku. O územnej pôsobnosti jednotlivých občianskych rád vrátane kontaktov
a harmonogramu zasadnutí budú bytové spoločenstvá informované prostredníctvom letákov.
Ing. Hruška, predseda OR, zároveň navrhuje rozšíriť OR Fončorda o nových členov. Táto záležitosť
bude predmetom diskusie budúcich stretnutí OR.
5. Rôzne:
o Ing. Hruška, predseda OR – informoval prítomných, že primátor mesta MUDr. J. Nosko
pozval členov OR Fončorda na pracovné stretnutie k problematike výstavby obytného
súboru Moskovská. Stretnutie sa uskutoční dňa 13.1.2015 o 11 hod. v kancelárii primátora
mesta. Za OR sa stretnutia zúčastnia: Ing. J. Hruška a p. Horváthová. Poslankyňa MsZ Ing.
arch. Priehodová v tejto súvislosti uviedla, že na úradnej tabuli mesta BB bolo dňa 7.1.2015
zverejnené Rozhodnutie Stavebného úradu, BB – „Obytný súbor Moskovská ul. B. Bystrica
– parkovacie miesta“.
o Ing. arch. Priehodová – uviedla, že na najbližšom zasadnutí MsZ (27.1.2015) opätovne
podá návrh, aby poslanci MsZ boli automaticky informovaní o rozhodnutiach Stavebného
úradu BB, čo by mohlo výrazným spôsobom pomôcť predchádzať problémom vyplývajúcim
z nedostatočného informovania občanov o plánovaných výstavbách.
6. Uznesenia:
1. Občianska rada Fončorda podporuje návrh poslankyne MsZ Ing. arch. Priehodovej
o povinnom informovaní poslancov mestského zastupiteľstva zo stany Stavebného
úradu, BB o vydaných rozhodnutiach s cieľom zvýšenia transparentnosti procesov
pri plánovaných výstavbách v meste BB.
Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 5. februára 2015 o 17. hodine v priestoroch VKMK na
Okružnej ulici.

Banská Bystrica 9. januára 2015
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR

Ing. Ján Hruška
predseda OR VO č. 6

