
Zápisnica 

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

dňa 3. februára 2016 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie OR 

2. Slovo pre hostí  

3. Kontrola plnenia uznesení z OR 13.1.2016 

4. Návrh komunikácií a chodníkov na rekonštrukciu a opravu, ktoré budú financované z rozpočtu 

VMČ č. 4 

5. Rôzne, diskusia 

6. Uznesenia 

 

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili 

členovia OR: Ing. Oterová, p. Dropčo, Mgr. Perecár, p. Vidová, Ing. Slaná, MBA, Ing.Halamová, p. 

Šerfözö,  p. Schwantzer, p. Zachar, p. Blesák, Ing. Palúch, zástupca MsP – p. Koreň a hostia. Svoju  

neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnili  poslanci MsZ:  Ing. I. Kašper, D. Karas, Ing. L. Skokanová, 

Ing. arch. H. Kasová, Ing. arch. Ľ. Priehodová, PhDr. V. Sklenka, PhD., RNDr. L. Topoľský, Mgr. 

M. Modranský a členovia OR: D. Horváthová, A. Rumanovský a I. Šimko. 

 

2. Slovo pre hostí:  

 

Obyvatelia Šalgotarjánskej ul. – opätovne dôrazne žiadajú o opravu cesty a vybudovanie 

chodníka na Šalgotarjánskej 2-8. Zároveň upozorňujú na fakt, že spoločnosť, ktorá robila potrubia, 

odstránila v tejto časti pieskovisko, hojdačky pre deti a lavičky a žiadajú o ich navrátenie.  

 

p. Havrlová, Okružná 9-11 – dlhodobo upozorňuje na viaceré problémy v tejto časti, ktoré je 

potrebné riešiť – úzka komunikácia, ktorá je nesprávne odvodnená (stojí tam voda a nie je možné 

prechádzať), umiestnenie kontajnerov, chýbajúce osvetlenie, atď. Člen OR – V. Zachar – prisľúbil 

obhliadku uvedenej lokality a jej nafotenie. 

 

p. Tomášková, Šalgotarjánska ul. – požaduje dokončenie zábradlia z ul. THK (od zastávky 

MHD) na Šalgotarjánsku 3, vydláždenie chodníka medzi MŠ Šalgotarjánska a ZŠ Spojová, a 

taktiež opravu chodníka od Šalgotarjánskej 3 smerom k MŠ. 

Pani Tomášková sa zároveň dožadovala informácie, aký zámer má mesto BB s priestorom medzi 

atletickým štadiónom UMB,  potokom Tajovka  a  ZAaRESom, keďže sa táto plocha absolútne 

neupravuje, sú tam staré panely a pod., a občania by ju mohli využiť na športové účely. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z OR 13. 1. 2016: 

Uzn. 1: naďalej platné, 

Uzn. 2: naďalej platné, 

Uzn. 3: splnené (zoznam miestnych komunikácií určených na rekonštrukciu a opravu v roku 2016 

je zverejnený na webovej stránke mesta BB), 

Uzn. 4: umiestnenie retardéra na THK – bude prejednané na najbližšej OR. 

 

4. Návrh komunikácií a chodníkov na rekonštrukciu a opravu, ktoré budú financované v roku 

2016 z rozpočtu VMČ č. 4: 

Ing. Hruška uviedol, že v rámci rozpočtu 1,50 EUR/1 obyv. máme k dispozícii pre časť Fončorda 

5897 EUR na opravy a údržbu. Ďalšie finančné prostriedky, ktoré môžu byť použité pre tento účel, 

tvorí prídel na kapitálové výdavky VMČ – ich výška pre časť Fončorda je 30 000 EUR. Podľa 



vyjadrenia predsedu OR, v roku 2016 by mali byť zdroje prioritne využité na dokončenie 

rekonštrukcií a opráv začatých v minulom roku, a  to predovšetkým v týchto častiach Fončordy: 

- vybudovanie chodníka a osvetlenia pri novej komunikácii medzi Tulskou 1 a Kyjevským nám., 

- dokončenie chodníka od predajne COOP Jednota, Oremburská ul 2. smerom do vnútrobloku 

Orembrská 4-14, 

- komunikácia vo vnútrobloku na ul. Družby 17-23, 

- dokončenie prípojky od Zelenej ul. na Slnečnú ul. 

 

5. Rôzne, diskusia: 

- p. Dropčo, člen OR – upozornil zástupcu MsP na zničené dopravné značky pred 

Mládežníckou 17, 

- Ing. Palúch, člen OR – opätovne dôrazne požaduje opravu chodníka na Internátnej 25 (vrátane 

pár schodov), kde v dôsledku dlhodobo zanedbaného stavu chodníka dochádza pravidelne 

k úrazom, 

- Ing. Oterová, členka OR – upozorňuje na rozbitú komunikáciu na Moskovskej 20-42 a žiada 

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, MsÚ, o opravu. 

- Mgr. Perecár, člen OR – upozornil na potrebu dokončenia chodníka na spojnici medzi THK 

40 a Pestovateľskou ul. 

- Ing. Halamová, členka OR – požaduje opravu frekventovaného chodníka medzi bytovým 

domom Tulská 103-105 a Tulská 107 smerom do ZŠ Moskovská. 

- V. Zachar, člen OR – navrhol pravidelne zverejňovať na webovej stránke OR účel použitia 

finančných prostriedkov rozpočtu pre časť Fončorda, finančnú náročnosť a aktuálny zostatok 

rozpočtu Fončordy. Členovia OR tento návrh podporujú a žiadajú Ing. I. Kašpera, predsedu 

VMČ, aby minimálne 1x mesačne zaslal emailom predsedovi OR Fončorda prehľad čerpaných 

finančných prostriedkov s uvedením účelu použitia, vynaloženej sumy a zostatku finančných 

prostriedkov v rámci rozpočtu 1,50 EUR/1 obyv., a taktiež v rámci rozpočtu kapitálových 

výdavkov. 

- p. Weissová, VKMK – požiadala OR o finančný príspevok vo výške cca 500 EUR za účelom 

úhrady časti nákladov spojených s  každoročne organizovaným podujatím „Noc 

s Andersenom“, ktoré sa uskutoční dňa 1.4.2016.  

 

6. Uznesenia: 

1. OR Fončorda odporúča mestu BB a jeho príslušným útvarom zaoberať sa podnetmi, 

ktoré odzneli na zasadnutí OR od občanov a členov OR.  

2. OR Fončorda žiada Ing. I. Kašpera, predsedu VMČ, aby minimálne 1x mesačne zaslal 

emailom predsedovi OR Fončorda prehľad čerpaných finančných prostriedkov v časti 

Fončorda s uvedením účelu použitia, vynaloženej sumy a zostatku finančných 

prostriedkov v rámci rozpočtu 1,50 EUR/1obyv., a taktiež v rámci rozpočtu 

kapitálových výdavkov. 

3. Členovia OR odporúčajú poslancom VO schváliť finančný príspevok vo výške cca 500 

EUR na podujatie „Noc s Andersenom“ organizované VKMK Jilemnického.  

4. OR Fončorda žiada mesto BB o stanovisko ohľadne ďalšieho využitia  priestoru medzi 

atletickým štadiónom UMB,  potokom Tajovka  a  ZAaRESom,  keďže tento priestor 

nie je v súčasnosti upravovaný a občania požadujú jeho využitie na športové účely. 

 

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 2. marca 2016 o 16:30 hod. vo VKMK, Jilemnického 48, 

Banská Bystrica. 

 

Banská Bystrica 4. februára 2016  

Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR 

 

          Ing. Ján Hruška 

                               predseda OR Fončorda 


