Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica
dňa 3. septembra 2015
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR
2. Slovo pre hostí
3. Plnenie uznesení zo zasadnutia OR dňa 4.6.2015
4. Aktuálna situácia v oblasti opravy ciest a chodníkov
5. Aktualizácia členstva v OR
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenia
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Okrem členov OR sa na
ňom zúčastnili poslanci MsZ - Daniel Karas a Ing. Lucia Skokanová, zástupca MsP p.
Koreň a hostia podľa prezenčnej listiny. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci
MsZ: Ing. I. Kašper, Ing. arch. H. Kasová, Mgr. M. Modranský, Ing. arch. Ľ. Priehodová, PhDr. V.
Sklenka, PhD., RNDr. L. Topoľský a členovia OR: G. Blesák a A. Rumanovský.
2. Mgr. Peter Klinec, riaditeľ VKMK – vyjadril poslancom a členom OR poďakovanie za pomoc
pri riešení ďalšej existencie pobočky VKMK a ich presťahovanie do nových priestorov na
Jilemnického ul. Zároveň pozval prítomných na slávnostné otvorenie pobočky, ktoré sa bude konať
7.9.2015 o 10:00 hod.
p. Pavlovic, Oremburská 1-5 – opätovne žiada nasledovné: osadenie lavičiek, kontajner na psie
exkrementy a jeden smetný kôš na detskom ihrisku Oremburská 1-5, ihrisko na Moskovskej 1-7 –
dopadové plochy pod herné prvky. OR žiada Mgr. Šmidekovú, MsÚ, o zabezpečenie uvedených
požiadaviek. P. Pavlovic zároveň požiadal o vyrovnanie chodníka od potoka k Mexickej reštaurácii
a o pravidelné zverejňovanie termínov zasadnutí OR Fončorda na webovej stránke:
www.obcianskarada.sk.
p. Bednárová, Tulská 91 – v súvislosti s výstavbou obytného súboru Triangel upozorňuje na
problém prašnej zeminy, ktorá znečisťuje obytné domy a ovzdušie. Obyvatelia taktiež žiadajú
o označenie stavby základnými informáciami o stavbe v mieste jej realizácie (termín ukončenia
výstavby). OR žiada mesto Banská Bystrica, aby konalo vo veci zníženia vysokej prašnosti stavby
obytného súboru Triangel na Tulskej ul. P. Bednárová taktiež požaduje rekonštrukciu schodov
medzi Tulskou 91-97, zábradlie a plochu pre kočíky.
p. Viazanicová, Mládežnícka 1-5 – za účelom riešenia nedostatku parkovacích miest navrhuje
položiť medzi chodník a cestu zámkovú dlažbu. Poslanec MsZ D. Karas prisľúbil uskutočniť
obhliadku tohto miesta.
p. Osvaldová, Tulská 71-77 – upozorňuje na nadmernú hlučnosť vtákov počas nočného kľudu
v objekte nového Múzea SNP na Tulskej 39. OR žiada primátora mesta BB, aby v spolupráci
s riaditeľom Múzea SNP konali vo veci presťahovania múzea do adekvátnych priestorov mimo
obytnej zóny.
3. Plnenie uznesení z OR zo dňa 4.6.2015:
Uznesenie č. 1 – návrhy investičných akcií pre časť Fončorda - splnené,
Uznesenie č. 2 – preplatenie nákladov na prekrytie pieskoviska Moskovská 1-5 – splnené,

-

Uznesenie č. 3 – vyžiadanie zoznamu komunikácií určených na rekonštrukciu (Mgr.
Modranský) – naďalej platné,
Uznesenie č. 4 - umiestnenie spomaľovača na cestu pred THK 13 (Mgr. Modranský) – naďalej
platné,
Uznesenie č. 5 – vykonanie údržby trávnatých porastov popri križovatkách – Moskovská ul. –
naďalej platné,
Uznesenie č. 6 – návrh zákazu činnosti prevádzok herní – naďalej platné,
Uznesenie č. 7 – preverenie vlastníckych vzťahov k pozemku v Areáli zdravia z dôvodu
zatarasenia verejne prístupnej cesty oplotením (MsP) – naďalej platné. Zástupca MsP p. Koreň
prisľúbil zistiť uvedenú záležitosť.

4. Aktuálna situácia v oblasti opravy ciest a chodníkov:
OR opätovne žiada poslanca MsZ Mgr. M. Modranského o vyžiadanie zoznamu komunikácií
určených na rekonštrukciu vypracovaného Oddelením údržby miestnych komunikácií
a inžinierskych sietí MsÚ. Po zohľadnení uvedeného zoznamu bude stanovený ďalší postup
určovania priorít v oblasti rekonštrukcií ciest a chodníkov na Fončorde.
5. Aktualizácia členstva v OR Fončorda:
P. Ivan Sokáč st., Tulská ul., sa vzdáva členstva v OR. Za nového člena bol navrhnutý p. Vojtech
Zachar (Nešporova ul.). V zmysle Štatútu Výborov a Občianskych rád v meste Banská Bystrica
bude tento návrh predmetom hlasovania vo Výbore mestskej časti.
6. Rôzne:
 OR Fončorda žiada VMČ a mesto Banská Bystrica, aby z rozpočtu mesta na rok 2016
boli vyčlenené finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 90.000 EUR pre
volebný obvod č.4, ktorý bol spojením pôvodne troch volebných obvodov ukrátený
o značné finančné prostriedky. OR Fončorda zároveň žiada mesto Banská Bystrica
o pridelenie finančného príspevku na činnosť VMČ vo výške 1,50 EUR/1 obyv.
 Ing. L. Skokanová, poslankyňa MsZ – podala informáciu o oznámení prerokovania
urbanistickej štúdie Banská Bystrica – Havranské. Ide o výstavbu jedenástich 2-podlažných
rodinných domov (s možnosťou prístavby podkrovia) a bytového domu s 5 nadzemnými
podlažiami v 2. etape. Verejnosť môže podať pripomienky k návrhu do 11.9.2015.
Taktiež upozornila na potrebu osadenia zábrany na prejazd vozidiel na cyklotrase od
plavárne popri potoku Tajovka.
 p. Dropčo, člen OR - upozornil na nasledovné skutočnosti:
- budova elektrorozvodne - Tulská 26 – poškodený odtok odpadovej vody,
- v bývalej zubnej ambulancii medzi Tulskou a Internátnou – potreba zamurovania steny
v snahe zabrániť vandalizmu,
- parkovanie vozidiel na prechode pre chodcov – pred predajňou drogérie (Družby 2),
- potreba zasypania diery na trávniku – Mládežnícka 14-16,
- prevádzka reštaurácie Sapori na Kyjevskom námestí neumožňuje prechod verejnosti cez
terasu umiestnenú na chodníku.
 p. Šerfözö, členka OR – upozorňuje na potrebu osadenia zábradlia na schodoch na ul.
Šalgotarjánska – poslanec MsZ D. Karas prisľúbil spoluprácu. P. Šerfözö taktiež uviedla, že
počas letnej sezóny je na ul. THK obsadená väčšina parkovacích miest návštevníkmi
plážového kúpaliska a občania bývajúci v tejto zóne nemajú k dispozícii parkovacie miesta.
OR navrhuje, aby počas budúcej letnej sezóny mesto vyzvalo majiteľa p. Sninského
o sprístupnenie voľnej časti parkoviska pri hoteli Dixon.
 p. Horváthová, členka OR: požaduje osadenie stĺpikov na obrubník chodníka na Družby
25-27, aby sa zabránilo parkovaniu vozidiel na úzkej ceste. Taktiež upozornila na nadmernú
hlučnosť prevádzky športového centra Olympia na ul. Družby vo večerných hodinách po 19
hod. Poslankyňa MsZ Ing. Skokanová a člen OR p. Dropčo prisľúbili osloviť RÚVZ
s požiadavkou na odmeranie hlučnosti prevádzky.






Ing. I. Palúch, M. Vidová, členovia OR – predkladajú nasledovné požiadavky:
- premiestniť označník zástavky MHD pri Astre nakoľko v zimnom období je priestor
neprechodný pre odhŕňací mechanizmus,
- úprava existujúcej asfaltovej plochy na ihrisko – Internátna 25-27,
- oprava schodov a plochy pre kočíky – Internátna 25,
- oprava výtlkov na cestách po zimnom období na Fončorde.
p. Švarzová, Tulská ul. – nad pohostinstvom u Kucbela pri záhradkách spilujú občania
(údajne bezdomovci) stromy, zakladajú oheň a hrozí požiar aj záhradných chatiek – Ing.
Skokanová osloví Mestské lesy.
pred Mládežníckou 18 – požiadavka na osadenie lavičky.

7. Uznesenia:
1. OR Fončorda žiada VMČ a mesto Banská Bystrica, aby z rozpočtu mesta na rok 2016
boli vyčlenené finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 90.000 EUR pre
volebný obvod č.4, ktorý bol spojením pôvodne troch volebných obvodov ukrátený
o značné finančné prostriedky. OR Fončorda zároveň žiada mesto Banská Bystrica
o pridelenie finančného príspevku na činnosť VMČ vo výške 1,50 EUR/1 obyv.
2. OR žiada Mgr. Šmidekovú, MsÚ, o zabezpečenie nasledovných požiadaviek: osadenie
lavičiek, kontajner na psie exkrementy a jeden smetný kôš na detské ihrisko
Oremburská 1-5, ihrisko na Moskovskej 1-7 – dopadové plochy pod herné prvky.
3. OR žiada mesto Banská Bystrica, aby konalo vo veci zníženia vysokej prašnosti stavby
obytného súboru Triangel na Tulskej ul.
4. OR žiada primátora mesta BB, aby v spolupráci s riaditeľom Múzea SNP konali vo
veci presťahovania múzea do adekvátnych priestorov mimo obytnej zóny.
5. OR Fončorda žiada poslanca MsZ Mgr. M. Modranského o vyžiadanie zoznamu
komunikácií určených na rekonštrukciu, príp. opravu, vypracovaného Oddelením
údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, MsÚ.
6. OR Fončorda podporuje návrh umiestniť na cestu pred THK 13 spomaľovač (v
blízkosti detského ihriska) z bezpečnostných dôvodov. V tejto veci žiada poslanca MsZ
Mgr. M. Modranského o riešenie uvedenej záležitosti na Komisii MsZ pre dopravu.
7. Členovia OR na základe schváleného uznesenia OR zo dňa 16.4.2015 navrhujú
schváliť p. Vojtecha Zachara /ul. Nešporova/ za nového člena OR, ktorý nahradí p.
Ivana Sokáča /Tulská ul./ (vzdáva sa členstva v OR). Voľbu nového člena OR
uskutoční Výbor mestskej časti v zmysle Štatútu Výborov a Občianskych rád v meste
Banská Bystrica.
8. Členovia OR Fončorda opätovne žiadajú Mestskú políciu o preverenie vlastníckych
vzťahov k pozemku v Areáli zdravia, kde bolo na verejne prístupnej ceste vybudované
oplotenie a tým obmedzený prechod cez túto lokalitu.
Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 1. októbra 2015 o 17:00 hod. vo VKMK, Jilemnického
48, Banská Bystrica (areál DD a DSS SENIUM).

Banská Bystrica 4. septembra 2015
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

