
Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica 

dňa 8. novembra 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom 
3. Kontrola uznesení OR zo dňa 4.10.2017
4. Návrh rámcového plánu aktivít OR na rok 2018 
5. Príprava plánovanej akcie OR na december 2017- Mikuláš na  Fončorde
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenia

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ:
Ľ.  Motyčka, Ing.  L.  Skokanová, Ing.  arch.  H. Kasová, RNDr.  L.  Topoľský,  členovia OR: Ing.  Z.  Oterová,  M.
Vidová, V. Dropčo, Ing. D. Halamová, Ing. M. Bernátová, PhD., Ing. I. Palúch, V. Zachar, z  hostí: p. Dósová
(MsP),  Mgr.  R. Vrbovský (CVČ, Havranské),  Ing. S.  Žabková (koordinátorka KCF),  N. Ceglédyová (AkSen –
Aktívny senior o.z.), G. Guitcheva, P. Tišliar (Nové Kalište), M. Plešková (Tulská).  Svoju  neúčasť  na  zasadnutí
ospravedlnil poslanec MsZ - PhDr. V. Sklenka, PhD. a členovia OR – D. Horváthová, Z. Šerfözö.

2. Slovo hosťom

M. Plešková (Tulská 13-23) –  tlmočila sťažnosť obyvateľov na dlhodobo pretrvávajúcu hlučnosť Cafe Pub
EVA na Kyjevskom nám. s prevádzkou do 4:00 hod. Zákazníci uvedeného podniku pravidelne pod vplyvom
alkoholu poškodzujú okolité autá, kontajnery a pod. Zástupca MsP p. Dósová odporučila kontaktovať MsP
v okamihu,  keď  k takému  prípadu  dôjde.  OR  žiada  p.  Dósovú  o predloženie  štatistiky  záznamov  MsP
s uvedením počtu nahlásených podnetov v tejto veci, a tiež informáciu, či v týchto prípadoch MsP merala
hlučnosť. Prehľad bude predložený na najbližšej OR.

G.  Guitcheva,  P.  Tišliar (ul.  Nové  Kalište) –  vo  veci  opakovanej  požiadavky  na  zvýšenie  bezpečnosti
prechodu  pre  chodcov  smerom  od  Daňového  úradu   na  ul.  Nové  Kalište,  kde  pravidelne  dochádza  k
dopravným kolíziám s chodcami, zatiaľ nedošlo k žiadnemu posunu. Novým navrhovaným riešením zo strany
obyvateľov je zavedenie optických retardérov. G. Guitcheva uviedla, že z dôvodu nečinnosti kompetentných
orgánov  narastá  nespokojnosť  občanov  a v prípade,  že  táto  záležitosť  nebude  uspokojivo  vyriešená  do
januára  2018,  občania  plánujú  uskutočniť  protest  –  uzatvorením  tejto  komunikácie.  Prítomní  poslanci
prisľúbili kontaktovať Ing. Ozdinca, vedúceho Oddelenia dopravných stavieb, MsÚ, so žiadosťou o stanovisko
k tomuto prípadu.

3. Kontrola uznesení OR zo dňa 4.10.2017 

Uzn. č. 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. – H. Kasová uviedla, že návrh mesta bol stiahnutý a KC budú zatiaľ fungovať ako doposiaľ.

Uzn. č. 2 - 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. – platí naďalej

4. Návrh rámcového plánu aktivít OR na rok 2018
 



Návrh na použitie finančných prostriedkov pre rok 2018 je uvedený v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 

5. Príprava plánovanej akcie OR na december 2017 - Mikuláš na  Fončorde

Slávnosť Mikuláša na Fončorde bude aj tento rok organizovaná členmi OR a poslancami VO 4   v  spolupráci
s   ďalšími  subjektmi.  Termín  konania  slávnosti  je  určený  na  štvrtok 7. 12. 2017   o   16:00 hod. na
Kyjevskom námestí. 

Program slávnosti:
15.45 h Lampiónový pozdrav pre Mikuláša
16.00 h Príhovor k deťom a rodičom
16.10 h Príchod Mikuláša, anjela a čerta, rozsvietenie stromčeka
Rozdávanie sladkostí deťom 
Diskotéka

Organizačne bude akcia zabezpečená nasledovne:

 poslanec  MsZ  D.  Karas –  zabezpečí  vianočný  stromček  (montáž,  demontáž)  v  spolupráci  so  ZAaRES,
dohodne s  firmou Progres – HL, s.r.o. osvetlenie stromčeka a 1 osobu prítomnú na jeho rozsvietenie, a
taktiež zabezpečí informáciu o podujatí na TV obrazovkách v prostriedkoch MHD, 

 poslankyňa MsZ Ing. arch. Kasová – osloví firmu GAMO, a.s. vo veci možnosti napojenia na elektrickú sieť,
použitia  ich  parkoviska  a  zajednania  miestnosti  na  prezlečenie  hercov.  Zároveň  zabezpečí  dohodu
o zodpovednosti za prípadné škody vzniknuté počas akcie, 

 S.  Dósová,  MsP –  zabezpečí  vyprázdnenie  parkoviska  na  Kyjevskom  nám.  od  13:00  hod.  a hliadky
príslušníkov MsP počas podujatia,

 Ing.  Oterová – zabezpečí  pódium (praktikáble) na 14:00 hod. a hercov (Mikuláš,  čert, anjel),  kostýmy
a program na cca 45 min.,

 Ing.  Hruška –  zaistí  vystavenie  objednávok,  objedná ozvučenie podujatia,  osvetlenie pódia,  zabezpečí
nákup cukroviniek na slávnosť Mikuláša ako aj na podujatie „Predvianočná knižnica“ organizované VKMK
Jilemnického, zistí možnosť zabezpečenia občerstvenia pre hliadkujúcich MsP (následne bude kontaktovať
p. Dósovú). 

 poslankyňa MsZ Ing. Skokanová – zaistí uverejnenie informácie o konaní podujatia na webe mesta, príp. v
Radničných novinách,

 poslanec MsZ  RNDr.  Topoľský -   pre účely uskutočnenia spoločného stretnutia členov OR,  poslancov
a pozvaných hostí objedná občerstvenie pre cca 30 osôb (stretnutie sa bude konať po skončení slávnosti
Mikuláša  v priestoroch  VKMK  Jilemnického  o 17:00  hod).   Zároveň  zabezpečí  dodanie  vianočnej
kapustnice pre účinkujúcich programu počas podujatia „Predvianočná knižnica“ pre cca 30 osôb, ktoré
bude organizovať VKMK Jilemnického dňa 13.12.2017. 

 p. Weissová, VKMK – pripraví návrh propagačných letákov a  po odsúhlasení zo strany OR zabezpečí tlač
(formát A4–50 ks, formát A5–100 ks),

 p. Zachar – uverejní propagačný leták na stránke OR Fončorda,

 p. Dropčo – zariadi distribúciu letákov do jednotlivých častí Fončordy.

6. Rôzne, diskusia

 D. Halamová, členka OR – upozornila na problém s bezdomovcami zhromažďujúcimi sa v priestoroch
tržnice  na  Kyjevskom  námestí,  ktorá  patrí  spoločnosti  Gamo.  Bezdomovci  tu  znečisťujú  priestory
a okolie. D. Halamová požiadala o odstránenie jedného radu pultov pred lekárňou Dr. Max, a zároveň
oslovila poslancov MsZ – Ľ. Motyčku a  L. Topoľského so žiadosťou o riešenie uvedeného problému. 

 M.  Bernátová,  členka  OR –  upozornila  na  rizikovú  situáciu  v súvislosti  so  začatou  výstavbou  na
Havranskom, kde dochádza ku kolíziám. Uvedená komunikácia je veľmi úzka a značne frekventovaná,
keďže sa jedná o jedinú prístupovú cestu do CVČ, Havranské a KCF. Poslanci za VO budú tento problém
riešiť 13.11.2017 na zasadnutí výboru mestskej časti a následne oslovia primátora mesta BB.



 D.  Horváthová,  členka  OR –  na  základe  písomného  podnetu  opätovne  žiada  poslanca  MsZ  M.
Modranského o zabezpečenie umiestnenia svetelnej signalizácie na križovatke – Kyjevské námestie.

7. Uznesenie:

1. OR Fončorda predkladá Výboru mestskej  časti pri VO č. 4 návrh rozpočtu Fončordy na rok 2018
špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zápisnice.

2. Členovia  OR  a  poslanci  VO   č.  4  zabezpečia  slávnosť   Mikuláša  s  termínom  konania  vo  štvrtok
7. decembra 2017  so začiatkom o 16:00 hod. na Kyjevskom námestí podľa rozdelených úloh.

3. OR žiada mestskú  políciu  o predloženie  štatistiky  záznamov  MsP s uvedením počtu  nahlásených
podnetov vo veci  hlučnosti Cafe Pub EVA na Kyjevskom nám 3.,  a tiež informáciu,  či  sa v týchto
prípadoch merala hlučnosť. 

Najbližšie  stretnutie  OR  sa  bude  konať  10.  januára  2018  o     16:30  hod.  vo  Verejnej  knižnici  M.  Kováča,
Jilemnického 48, Banská Bystrica.

V     decembri 2017 OR zasadať nebude.

Banská Bystrica 8. novembra 2017 
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda



Príloha č. 1
Návrh rámcového plánu akcií financovaných z dotácie na rok 2018, volebný obvod č. 4

P.č. Názov akcie
Mesiac

realizácie
Rozpočet v EUR

1 Noc s Andersenom február 500

2 "Láskavosť v komunite" / Komunitný Valentín február 400

3 Bylinkáreň na Fončorde marec 750

4 Sídliskový deň kreatívcov apríl 450

5 Participatívne plánovanie vybratého verej. priestoru máj 300

6 Športiáda seniorov 5. ročník jún 750

7 Sídliskový večerníček júl 500

8 Noc v knižnici august 500

9 Bubble day 2018 + Tanečná sídlisková párty august 650

10 Detský jarmok august 400

11 Anti hendikep day september 650

12 Komunitné fončordové hody november 850

13 Mikuláš na Fončorde december 1 500

14 Nie si sám december 250

15
poplatky za webstranku OR Fončorda a hotovostné 
výdaje akcia Mikuláš 

december 70

SPOLU 8 520


