Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica
dňa 4.10.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom OR
3. Kontrola uznesení OR zo dňa 6.9.2017
4. Výber chodníkov a komunikácií na rekonštrukciu (na základe spracovaných zoznamov ,
v spolupráci s poslancami)
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenie
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili
poslanci MsZ: Ing. arch. H. Kasová, Ing. Skokanová, D. Karas, Mgr. M. Modranský Ing. Kašper,
členovia OR: M. Vidová, V. Dropčo, Ing. D. Halamová, Ing. I. Palúch, p. Blesák, D. Horváthová,
Šorfözö Z. V. Zachar, Ing. Bernátová PhD., z hostí: p. Slovák (MsP), Svoju neúčasť na zasadnutí
ospravedlnili poslanci MsZ: p. Sklenka, RNDr. Topoľský, Ing. Priehodová, p. Motyčka, členovia OR:
Ing. Oterová.
2. Slovo hosťom OR
p. Slovák (MsP) – informoval ohľadne riešenia dodávok parkujúcich aj napriek zákazu v uliciach
Fončordy. Uviedol, že v súčasnosti dodávky neriešia, pokiaľ nestoja na trávnikoch, v zákazoch vjazdu,
zákazoch státia, nakoľko sa spracováva žiadosť a posúdenie doplnkovej dopravnej značky k už
umiestnenému zákazu.
Ďalej p. Slovák informoval o postupe riešenia odparkovaných vrakov áut, ktoré obyvatelia nahlasujú.
V podstate je problém ťažko riešiteľný.
3. Kontrola uznesení OR zo dňa 6.9.2017
 Bod. č.1 - Členovia OR spracovali zoznam chodníkov a ciest vyžadujúcich rekonštrukciu
v členení podľa jednotlivých ulíc Fončordy a zaslali Ing. Oterovej na spracovanie – úloha splnená
 Bod. č.2 – nebola podaná informácia
4. Výber chodníkov a komunikácií na rekonštrukciu (na základe spracovaných zoznamov ,
v spolupráci s poslancami)
Členovia OR Fončorda v spolupráci s poslancami navrhujú nasledovné investičné akcie na r. 2018:
1. Rekonštrukcia chodníka Moskovská 9-29 (strana pri ceste) + miesto vo vnútrobloku medzi
Moskovkou 7 a 9, kde sa vytvára počas dažďov hlboká a veľká mláka – potrebné aj vyspádovať
dažďovú vodu.
2. Kyjevské námestie – chodník od lekárne Dr. Max smer Tulská 1 (cca 20 m)
3. Moskovská ul. č.4-20 - chodník
4. Šalgotarijánska – rekonštrukcia chodníka od MŠ po križovatku THK
5. Wolkerova ulica - chodníky
6. Švermová ulica – chodník od odbočky pri Úsvite smer Dixon (obojstrane)
7. Ulica Družby 27 – chodník Družby 2A-2B pred Drogériou

8. Ulica Nové Kalište – chodník od Billi smer THK, po zákrutu
9. Bagarova ulica – prepoj smer Slnečná ulica
10. Internátna ul. 32 - schody dole kopcom smer Astra
11. Jilemnického ulica – od tržnice po MŠ – chodník obojstranne
Uvedené návrhy poslanci nacenia. Výber z vyššie uvedených návrhov bude urobený podľa množstva
financii vyčlenených pre sídlisko Fončorda.
Spracovaný zoznam návrhov na rekonštrukcie a opravy chodníkov, ktorý bol podkladom k návrhu
vyššie uvedených investičných akcii na r. 2018 je uzavretý a v ďalších rokoch sa bude vyberať z tohto
zoznamu. Spracovaný zoznam majú k dispozícii všetci členovia OR ako aj poslanci.
Členovia OR a poslanci vyšpecifikovali kritériá podľa ktorých sa budú vyberať investičné akcie:
- striedanie častí Fončordy (napr. južná, severná časť)
- svahovitosť územia
- rovinatosť územia
- náročnosť terénu v zimnom období
- vyťaženosť úseku
- obslužnosť
5. Rôzne, diskusia
D. Karas (poslanec) - informoval členov OR, ktoré investičné akcie týkajúce sa rekonštrukcii
chodníkov boli v r. 2017 zatiaľ vykonané.
- vnútroblok Družby
- Chodník Tulská 97-103
- Schody Tulská 101- Tulská 17 (popri škôlke)
- Schody MŠ Tulská (škôlka)
- Chodník Tulská Boneta – ZŠ Moskovská
- Vnútroblok Švermova ulica
- Výjazd ku garážam – Mládežnícka
- Schody ZŠ Spojová
Ešte sa dorába chodník Tulská (od Kucbela) smerom k Bonete
Tohto roku by sa ešte mal urobiť priestor pred sídlom MP pri ZŠ Moskovská
M. Modranský – podal informáciu o tom, že bude opravený asfaltový povrch zastávky Internátna
Astra, prebehli rokovania ohľadne riešenia nebezpečnej zákruty na Novom Kaliští ohľadne úpravy
povrchu cesty (zdrsnenie asfaltu, farebné odlíšenie asfaltu)
I. Kašper – požiadal OR o doručenie vyúčtovania akcii, na ktoré prispela OR, návrh a zmeny plánov
akcii v r. 2017, vypracovanie plánov akcii na r. 2018
Ing. Hruška – predniesol žiadosť MsÚ o zrušenie ihriska na Mládežníckej 29 (dve retiazkové
hojdačky, dve preklápačky), ktoré je umiestnené priamo pri ceste. V okolí sú k dispozícii ďalšie detské
ihriská+ sa buduje nové ihrisko na Mládežníckej 41.
Ing. Bernátová (členka OR) – informovala o prvom plánovacom stretnutí ohľadne riešenia
Oddychovej zóny Tajovka (participatívny rozpočet). 3 pracovné skupiny navrhovali využitie zóny
a svoje návrhy zakreslovali do máp lokality. Návrhy boli – napr. altánky, lavičky, skytepark, lezenie,
pitná voda, čítanie a podobne. Všetky návrhy budú spracované v štúdii a tá bude predložená mestu BB.
Štúdiu spracuje Ing. Hrušková v súlade s platnými normami.

Ing. Bernátová (členka OR) – informovala o spracovávanom dokumente k plánovanej transformácii
KC Fončorda a KC Sásová. K tomuto dokumentu sa uskutočnilo stretnutie zamestnancov KC,
zamestnancov MsÚ – p. prednosta MsÚ, p. Filipová, p. Farkašová, p. Štulajterová. Mesto chce
zachovať Komunitné centrá, ale navrhuje ich samospravovanie t.j. pridelenie IČO. Čo však nie je
reálne nakoľko každý zo zamestnancov KC má svoje OZ. KC nedisponujú vlastnými financiami na
prevádzkovanie centier a už vôbec nie na výplaty pre zamestnancov. KC Fončorda a KC Sásová
potrebujú na svoje fungovanie 22 000,- EUR ročne, čo nie je až taká vysoká suma z ohľadom na
rozpočet mesta.
D. Karas navrhuje, aby dokument o transformácii KC bol stiahnutý z rokovania MsZ a preložený až
na r. 2018.
D. Horváthová, členka OR – opätovne upozornila na potrebu riešenia prechodu pre chodcov na
Kyjevskom námestí (pod f. GAMO)-inštalovanie svetelného označenia.
6. Uznesenie:
1. OR Fončorda podporuje fungovanie KC Fončorda na území sídliska a žiada mesto BB
vytvoriť také podmienky, aby KC prežil v takom režime ako doteraz. Zároveň žiada poslancov
o podporu tohto návrhu.
2. Rekonštrukcie chodníkov – Poslanci nacenia rekonštrukcie chodníkov uvedené v bode 4
zápisnice. Konečný výber pre r. 2018 sa uskutoční až vtedy, keď bude známy finančný obnos pre
Fončordu pre r. 2018.
3. OR Fončorda odsúhlasuje zrušenie ihriska na Mládežníckej 29.

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 8. novembra 2017 o 16.30 hod. v priestoroch Knižnice M.
Kováča, Jilemnického ulica, Banská Bystrica.
Banská Bystrica 4.10 2017
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

