Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica
dňa 11. januára 2017
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR
2. Podnety od hostí OR
3. Priority financovania OR Fončorda v roku 2017
4. Rekonštrukcia ihriska na Mládežníckej ulici
5. IBV výstavba na Havranskom
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenia
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili
poslanci MsZ: Ing. arch. Kasová, Ing. Skokanová, RNDr. Topoľský, PhDr. Sklenka, PhD., p.
Motyčka, členovia OR: Ing. Oterová, Ing. Halamová, p. Vidová, p. Dropčo, Ing. Palúch, p. Blesák,
z hostí: Mgr. Javorčíková (KC Fončorda), J. Vrbovský, M. Števonka (Mládežnícka ul.), A.
Štulajterová (OZ Občianska cykloiniciatíva BB) a zástupca MsP – p. Dósová. Svoju neúčasť na
zasadnutí ospravedlnil poslanec MsZ Ing. Kašper, členovia OR: p. Horváthová, p. Šerfözö a p.
Zachar.
2. Podnety od hostí OR
Mgr. Javorčíková – koordinátorka KC Fončorda – informovala, že Ing. Slaná sa z dôvodu časovej
zaneprázdnenosti vzdáva členstva v OR Fončorda ako zástupca za KC Fončorda. Z tohoto dôvodu
rieši aktuálne koordinačná rada KCF za ňu personálnu náhradu. Konkrétneho člena OR Fončorda
predstavia na ďalšom stretnutí OR. Zároveň požiadala o uverejňovanie informácií o podujatiach
KCF na webe OR, ktoré sú realizované s podporou OR Fončorda. Prítomných pozvala na podujatie
„Láskavosť v komunite“, ktoré bude KCF realizovať vo februári 2017. "
A. Štulajterová – OZ Občianska cykloiniciatíva BB – predstavila návrh revitalizácie priestoru za
areálom hotela Dixon (cca 4 300 m2) pre účely následného využitia verejnosťou. V rámci
plánovaných prác by sa vyčistil uvedený priestor a vypracovala by sa architektonická štúdia.
Využitie „Oddychovo relaxačnej a cyklo zóny Tajovka“ bude stanovené na základe verejných
plánovacích stretnutí s občanmi. OZ Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCIBB) podá do
12.1.2017 pre tento účel žiadosť o dotáciu v rámci participatívneho rozpočtu Mesta BB. V marci
2017 bude prebiehať na MsÚ verejné hlasovanie za predložené projekty, pri ktorom OCIBB
požiadalo OR Fončorda o pomoc a spoluprácu pri propagácii projektu.
3. Priority financovania OR Fončorda v roku 2017
Členovia OR Fončorda stanovili ako prioritu Rámcového plánu investičných akcií OR Fončorda na
rok 2017 - opravy a rekonštrukcie chodníkov.
OR Fončorda odporúča Mestu Banská Bystrica prioritne investovať zdroje mestského rozpočtu na
rozvoj statickej dopravy na Fončorde a na vybudovanie veľkokapacitnej garáže na Internátnej
ulici.
Ing. Halamová uviedla, že na základe informácie od viceprimátora J. Gajdošíka, bude v roku 2017
vybudovaných 150 parkovacích miest v časti od Pohostinstva u Kucbela po Kyjevské námestie.

Ing. arch. Kasová navrhla pozvať na najbližšie zasadnutie OR Ing. arch. Letovanca, Odbor
územného plánovania a architekta mesta, MsÚ – aby predstavil stav parkovacej politiky a návrh
cyklotrás na Fončorde, ktoré budú realizované Mestom BB, a ktoré budú zasahovať do jestvujúcich
komunikácií - ciest a chodníkov, a teda budú predmetom realizácie akcie budovania cyklotrás (z
tejto akcie budú aj financované).
4. Rekonštrukcia ihriska na Mládežníckej ulici
J. Vrbovský – Mládežnícka 31-41 – predstavil návrh rekonštrukcie ihriska na Mládežníckej ul.,
ktoré je využívané veľkým počtom návštevníkov. O finančnú podporu sa budú uchádzať v prvej
fáze predložením projektu v rámci participatívneho rozpočtu Mesta BB cez OZ Mládežníci.
V rámci rekonštrukcie sa plánuje vybetónovanie a rozšírenie pôvodnej asfaltovej plochy a v druhej
časti vybudovanie oddychovo-športovej časti (basketbalový kôš, osadenie pingpongového stola,
ktorý majú zakúpený cez OZ, lavičky, atď.). Celkové predpokladané náklady sa odhadujú na cca
25.000 EUR. OR Fončorda podporuje tento návrh a odporúča Mestu Banská Bystrica participovať
na financovaní uvedeného zámeru.
5. IBV výstavba na Havranskom
V decembri 2016 Mesto BB zverejnilo oznámenie o začatí územného konania vo veci rozhodnutia
o umiestnení stavby: „Havranské, Banská Bystrica, Technická infraštruktúra“. Stavba má riešiť
vytvorenie novej lokality na bývanie pre obyvateľov. Prerokovanie návrhu je stanovené na
16.1.2017 o 10:00 hod. na MsÚ. Pojednávania sa za OR Fončorda zúčastní Ing. Palúch a Ing.
Vrbovský (KC Fončorda). Keďže ide o lokalitu v blízkosti KC Fončorda a CVČ
Havranské a výstavbou bude výrazne zaťažená komunikácia vedúca do areálu CVČ a KCF, ktoré sú
majetkom mesta, v správe CVČ, Ing. arch. Kasová navrhuje, ak je to možné, aby investor ako
kompenzáciu vybudoval popri komunikácii chodník s osvetlením z dôvodu zaistenia bezpečnosti
návštevníkov KCF a CVČ. Táto komunikácia má po ukončení výstavby slúžiť aj ako obslužná
komunikácia pre novo vybudovanú lokalitu, čím sa výrazne zvýši dopravná zaťaženosť tejto
komunikácie, ktorá slúži v súčasnosti ako prístupová do areálu CVČ, resp. k záhradkám či pre autá
alebo peších. Chodník v tejto lokalite vybudovaný nie je. OR Fončorda tento návrh podporuje.
6. Rôzne, diskusia





OR Fončorda prijala písomné vzdanie sa členstva v OR od Marcela Perecára z dôvodu zmeny
bydliska. OR berie túto skutočnosť na vedomie a žiadosť predloží na VMČ.
Poslanec MsZ V. Sklenka – navrhol, aby OR Fončorda vydávala raz ročne informačný leták
o činnosti Občianskej rady, ktorý by bol distribuovaný obyvateľom Fončordy. OR sa bude
týmto návrhom zaoberať.
Z dôvodu bezpečnosti chodcov zároveň požiadal o zvýraznenie prechodu pre chodcov na
komunikácii vedúcej z Nového Kališťa na Švermovu ul. červeno-bielou farbou, a tiež
označenie oranžovým výstražným svetlom.
Poslanec MsZ L. Topoľský – z rovnakého dôvodu požiadal o zvýraznenie prechodu pre
chodcov na komunikácii od Internátnej ul. k Modrému kostolu, a to LED svetlami na vozovke
a tiež oranžovým výstražným svetlom.

7. Uznesenie:
1. OR Fončorda stanovila ako prioritu Rámcového plánu investičných akcií OR Fončorda
na rok 2017 - opravy a rekonštrukcie chodníkov.

2. OR Fončorda odporúča Mestu Banská Bystrica investovať zdroje mestského rozpočtu na
rozvoj statickej dopravy na Fončorde a na vybudovanie veľkokapacitnej garáže na
Internátnej ulici.
3. V súvislosti s umiestnením stavby: „Havranské, Banská Bystrica, Technická
infraštruktúra“ OR navrhuje, aby investor vybudoval popri predmetnej komunikácii
chodník s osvetlením z dôvodu zaistenia bezpečnosti návštevníkov KCF a CVČ.
4. OR Fončorda podporuje návrh na rekonštrukciu ihriska na Mládežníckej ulici
a odporúča Mestu Banská Bystrica participovať na financovaní uvedeného zámeru.
5. OR Fončorda podporuje návrh vytvorenia Oddychovo relaxačnej a cyklo zóny Tajovka,
ktorý bude v rámci participatívneho rozpočtu predložený Mestu BB.
6. OR Fončorda predloží prijatý návrh na ukončenie členstva v OR od M. Perecára a J.
Slanej na VMČ.
7. OR Fončorda poveruje Z. Oterovú, aby na najbližšie zasadnutie OR pozvala Ing. arch.
Letovanca, MsÚ.
Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 1. februára 2017 o 16:00 hod. v priestoroch VKMK,
Jilemnického 48, Banská Bystrica.
Banská Bystrica 11. januára 2017
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

