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

dňa 10. januára 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom 
3. Kontrola uznesení OR zo dňa 8.11.2017
4. Vyhodnotenie akcie Mikuláš 2017
5. Priority financovania OR Fončorda v roku 2018
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenia

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnil poslanec MsZ
Pavol Bielik, členovia OR: Ing. Z. Oterová, D. Horváthová, M. Vidová, V. Dropčo, Ing. D. Halamová, Ing. M.
Bernátová,  PhD.,  Ing.  I.  Palúch,  V.  Zachar,  Bc.  Z.  Šerfözö,  z hostí:  p.  Koreň  (MsP),  Ing.  S.  Žabková
(koordinátorka KCF), M. Plešková, P. Urik, P. Zubek (Tulská ul.).  Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnili
poslanci MsZ - Ing. L. Skokanová, Ing. arch. H. Kasová, RNDr. L. Topoľský, PhDr. V. Sklenka, PhD., Ľ. Motyčka.

2. Slovo hosťom

P.  Urik (Tulská  13-23) –  tlmočil  sťažnosť  na  nedostatok  parkovacích miest  na Tulskej  ul.  (od prevádzky
U Kucbela). D. Halamová v tejto veci uviedla, že táto problematika je práve v riešení, uskutoční sa verejné
prerokovanie návrhu statickej dopravy a v tomto roku by sa mali parkovacie miesta začať budovať.
P. Urik zároveň apeloval na vytvorenie stojísk pre kontajnery. Poslanec MsZ P. Bielik uviedol, že sa aktuálne
pripravuje návrh riešenia, pričom sa kalkuluje aj s podzemnými stojiskami na kontajnery.

P. Zubek (Tulská 13-23) – zdôraznil potrebu opravy chodníka od Tulskej 1 po lekáreň, ktorý je v dezolátnom
stave. J. Hruška uviedol, že daný chodník by sa mal rekonštruovať v priebehu tohto roka. P. Zubek taktiež
upozornil  na  prepadlisko  na  konci  prechodu  pre  chodcov  na  Kyjevskom  nám.  pri  spoločnosti  GAMO
a absenciu  bezbariérových  obrubníkov.  Tiež  v kopci  od  Tulskej  1  ku  Cafe  Pub  EVA  chýba  zábradlie
(predovšetkým  v zimnom  období).  OR  žiada  Ing.  Hláčikovú,  Oddelenie  údržby  miestnych  komunikácií
a inžinierskych sietí, MsÚ, o riešenie uvedených podnetov.

M. Plešková (Tulská 13-23) – upozornila MsP na parkovanie vozidiel na komunikácii Tulská 1 – 13 po ľavej
strane, čím ohrozujú chodcov a hlavne matky s kočíkmi. P. Koreň, MsP – prisľúbil preverenie zo strany MsP.

3. Kontrola uznesení OR zo dňa 8.11.2017 

Uzn. č. 1 - OR Fončorda predkladá Výboru mestskej časti pri VO č. 4 návrh rozpočtu Fončordy na rok 2018
– splnené,

Uzn. č. 2 - Členovia  OR  a  poslanci  VO   č.  4  zabezpečia  slávnosť   Mikuláša  s  termínom  konania  vo
štvrtok 7. 12. 2017  so začiatkom o 16:00 hod. na Kyjevskom námestí podľa rozdelených úloh – splnené,

Uzn. č. 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 – p. Koreň uviedol, že v poslednom období nebola na MsP nahlásená žiadna sťažnosť na
Cafe Pub EVA, ani nebola zo strany MsP meraná hlučnosť. P. Zubek navrhol pravidelné preventívne kontroly



MsP a štátnej  polície plnoletosti osôb,  ktorým je predávaný v uvedenom podniku alkohol a  preventívne
drogové kontroly.

4. Vyhodnotenie akcie Mikuláš 2017
 
Prítomní zhodnotili uskutočnenú akciu ako úspešnú, s dobrým ohlasom od zúčastnenej verejnosti, s vyššou
účasťou  obyvateľov v  porovnaní  s minulým rokom.  V budúcom roku  by  bolo  prospešné  zabezpečiť  viac
cukroviniek pre deti, dohliadnuť na včasný príchod hercov a hliadky MsP. 

5. Priority financovania OR Fončorda v roku 2018

J.  Hruška  informoval,  že  prioritou  financovania  ostáva  rekonštrukcia  vybratých  chodníkov  (zoznam  je
uvedený v bode 4. zápisnice OR z 4.10.2017) v závislosti od objemu finančných prostriedkov, ktoré budú
pridelené pre Fončordu. 

6. Rôzne, diskusia

 V. Zachar – žiada členov OR o zaslanie fotiek chodníkov na rekonštrukciu  pre účely zverejnenia  na
webovej  stránke  www.chodníky.sk (zaslať  emailom).  Zároveň  požiadal  členov  OR o aktualizáciu  ich
emailových adries.

 D.  Halamová –  písomný  podnet  od  obyvateľov  vnútroblokov  Tulská  117,  119,  107,  111,  105-97
a rodičov detí ZŠ Moskovská – občania sa sťažujú,  že MsP upozornila  9.1.2018 vodičov odkazom za
stieračmi áut na nezákonné parkovanie pozdĺž ulice Tulská 113-107 hoci šírka cesty ostáva 5 m aj po
zaparkovaní  vozidiel.  Napriek tomu autá parkujúce v križovatke oproti novému stojisku kontajnerov
(Tulská 107-105-97 + výjazd ZŠ Moskovská + výjazd Tulská 117-119) najmä v čase od 22:00 – 8:00 h
MsP nerieši.  Obyvatelia  žiadajú  MsP  o riešenie  nesprávneho parkovania  vozidiel  v križovatke,  príp.
o posunutie dopravnej značky zákaz státia cca o 20 m.

Ďalší podnet: obyvatelia Tulskej ul. žiadajú Mesto BB, aby zabezpečilo opravu povrchu chodníka, ktorý
bol  zničený pracovníkmi  firmy GANZ pri  odpratávaní  ľadu (chodník  rozsekali  krompáčmi).  Uvedený
chodník (Tulská 97 smer dole kopcom popri škôlke k Bonete) vrátane zjazdov pre kočíky a schodov je
rok po kompletnej rekonštrukcii.

D. Halamová navrhuje taktiež zverejniť  na webe OR Fončorda prehľad vykonaných aktivít na území
Fončordy za rok 2017.

 Z. Šerfözö – na Wolkerovej ul. vysypali na trávnik štrk, ktorý sa rozniesol na chodník a cestu. P. Koreň,
MsP – prisľúbil poslať na miesto hliadku MsP.

 M. Bernátová –  tlmočila informáciu od p. Štulajterovej (OCI BB) ohľadne cyklotrasy Tajovka – bude
uskutočnené výrubové konanie piatich stromov pri Tajovke. Náhradná výsadba bude uskutočnená v
pripravovanom  parku  pri  Tajovke.  Taktiež  upozornila  na  stretnutie  tematických  skupín  v rámci
participatívneho rozpočtu Mesta BB, ktoré sa uskutoční 22.1.2018 v Sportbare, Dolná 11, od 17:00-
18:30 h. Mesto BB poskytne celkovo 40.000 EUR (max. 4.000 EUR/1 projekt).  Podmienkou podania
projektu je účasť na stretnutí tematických skupín. Zároveň informovala, že bola vytvorená koncepcia
detských ihrísk v BB, navrhuje možnosť zapojenia Fončordy. OR môže zaujať postoj k určeniu detských
ihrísk v tejto koncepcii.

 S. Žabková – informovala o aktivitách KCF naplánovaných na mesiac január 2018.

 V. Dropčo – obyvatelia Okružnej ul. žiadajú Mesto BB o osadenie informačnej tabule v tejto časti.

7. Uznesenie:

1. OR Fončorda žiada Ing. Hláčikovú,  Oddelenie údržby miestnych komunikácií  a inžinierskych sietí,
MsÚ, o riešenie podnetov uvedených v bode 2. tejto zápisnice.



2. OR Fončorda žiada Mesto Banská Bystrica, aby zabezpečilo opravu povrchu chodníka na Tulskej ulici,
ktorý bol zničený pracovníkmi firmy GANZ pri odpratávaní ľadu (bod 6. tejto zápisnice).

Najbližšie  stretnutie  OR  sa  bude  konať  7.  februára  2018  o     16:30  hod.  vo  Verejnej  knižnici  M.  Kováča,
Jilemnického 48, Banská Bystrica.

Banská Bystrica 10. januára 2018 
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda


