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

dňa 1. februára 2017

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
1. Otvorenie OR
2. Podnety od hostí OR
3. Vytipovanie chodníkov na opravu a rekonštrukciu v roku 2017
4. Rôzne, diskusia
5. Uznesenia

1. Predseda OR, Ing.  Ján Hruška,  otvoril  zasadnutie  a privítal  prítomných.  Stretnutia  sa  zúčastnili
členovia OR: Ing. Oterová, Ing. Halamová, p. Vidová, p. Dropčo, p. Šerfözö, p. Zachar,  z hostí:
Ing. Žabková (KC Fončorda), G. Guitcheva, M. Šoka, A. Turanská a T. Spišiaková.  Svoju  neúčasť
na  zasadnutí  ospravedlnili  poslanci MsZ: Ing. Kašper, RNDr. Topoľský, Ing. arch. Kasová, Ing.
Skokanová, PhDr. Sklenka, PhD., Ľ. Motyčka, členovia OR: p. Horváthová, p. Šerfözö a p. Zachar.

2. Podnety od hostí OR

A. Turanská – požiadala o rekonštrukciu chodníka na Šalgotarjánskej ul. Pred opravou chodníka
je  potrebné  vytvoriť  parkovacie  státia.  Jedná  sa  o  trávnik  a  porast  pred  garážami  priamo  na
Šalgotarjánskej ulici medzi domami 1 a 3 a taktiež ďalšie parkovacie miesta, ktoré boli plánované
priamo vedľa tohto chodníka na Šalgotarjánskej ul. 

S. Žabková – KC Fončorda – Občianskej rade ponúkla možnosť naďalej organizovať zasadnutia
OR v priestoroch KC Fončorda. Prítomných pozvala na podujatie „Láskavosť v komunite“, ktoré
bude KCF realizovať 17.2.2017.

G. Guitcheva (ul. Nové Kalište) – apeluje na potrebu zvýšenia bezpečnosti prechodu pre chodcov
smerom od Daňového úradu  na ul. Nové Kalište, kde pravidelne dochádza k dopravným kolíziám
s chodcami. Požaduje zvýrazniť prechod pre chodcov LED svetlami na vozovke a zároveň častejšie
kontroly zo strany polície. 

3. Vytipovanie chodníkov na opravu a rekonštrukciu v roku 2017

Členovia  OR  Fončorda  navrhujú  zrealizovať  v roku  2017  rekonštrukciu  chodníka  od
Pohostinstva  u Kucbela  po  Kyjevské  námestie,  taktiež chodník  od  lekárne  na  Kyjevskom
nám. smerom na Tulskú č.1 a dokončenie opravy chodníka vo vnútrobloku na ul. Družby.
Týmto bude kompletne ukončená rekonštrukcia chodníkov na Tulskej ulici. 
V roku  2018  budú  finančné  prostriedky  použité  na  kompletnú  rekonštrukciu  chodníkov  na
Moskovskej ulici a v nasledujúcich rokoch postupne v ďalších častiach Fončordy.

Ďalšie urgentné požiadavky na opravu a rekonštrukciu chodníkov na Fončorde:
- ul.  Družby –  chodník  od  predajne  papierníctvo-drogéria  smerom  na  Okružnú,   cca  50  m

a následne  po ľavej strane chodník od  nového obytného komplexu   až po Okresné riaditeľstvo
policajného zboru v BB, Okružná ul., cca 100 m,

- Švermova ul. - časť chodníka pod ÚPV je prepadnutá cca o 0,5 m a neschodná ako pre peších,
tak aj  pre matky s kočíkom. Ide o prepadnutie zeminy po rozkopávke v minulosti,  kedy po
ukončení prác nebol chodník uvedený do pôvodného stavu.

- ul. Jilemnického – chodník vedúci popri vstupe do zariadenia DD a DSS Senium.



V. Zachar upozornil na potrebu vybudovania šikmých nájazdov na prechod bicyklom, kočíkom, a to
v miestach, kde je chodník prerušený cestou.

Požiadavky na rekonštrukciu schodov:
- schody pred ZŠ Spojová –  OR odporúča  opravu realizovať  prostredníctvom zriaďovateľa,

nakoľko rozpočet Fončordy na rok 2017 je už prerozdelený,
- schody na Slnečnej ul. -  v  súčasnej dobe sú v dezolátnom stave a časť, v ktorej je zjazd pre

kočíky, je úplne neschodná. Nachádzajú sa vedľa pohostinstva Trend, spájajú hornú a spodnú
časť Slnečnej ulice (pod Slnečnou 52). 

Ing.  Halamová  uviedla,  že  na  základe  informácie  od  viceprimátora  J.  Gajdošíka,  sa  bude
z eurofondov realizovať oprava týchto chodníkov: spevnená plocha zastávka MHD - Moskovská
rázcestie a zastávka Internátna – Astra. 

4. Rôzne, diskusia

 V. Zachar,  člen  OR  –  informoval  o potrebe  úhrady  poplatkov  za  web  OR  Fončorda  na
nasledujúce obdobie.  Za týmto účelom V. Zachar  vyžiada od poskytovateľa služby faktúru,
ktorá bude následne postúpená na úhradu. 

 J. Hruška,  predseda OR –  navrhol v rámci akcie „Banská Bystrica – Európske mesto športu
2017“ realizovať multifunkčné športové ihrisko na Moskovskej ul. na mieste, kde sa nachádza
už  niekoľko rokov nedokončené  a schátralé  bikrosové ihrisko.  J.  Hruška  za  týmto  účelom
osloví viceprimátora mesta BB – M. Turčana.

 V. Dropčo,  člen  OR –  upozorňuje  na  potrebu  dôkladnejšej  zimnej  údržby  prechodov  pre
chodcov a zastávok MHD na Fončorde.

5. Uznesenie:

1. OR Fončorda navrhuje zrealizovať v roku 2017 rekonštrukciu chodníka od Pohostinstva 
u Kucbela po Kyjevské námestie, taktiež chodník od lekárne na Kyjevskom nám. smerom
na Tulskú č.1 a dokončenie opravy chodníka vo vnútrobloku na ul. Družby. 

2. OR  Fončorda  odporúča  Mestu  Banská  Bystrica  urýchlene  riešiť  nasledovné
rekonštrukcie:
A.   Švermova ul. - časť chodníka pod ÚPV je prepadnutá cca o 0,5 m a neschodná,

 B. ul. Družby – chodník od predajne papierníctvo-drogéria až po Okresné riaditeľstvo   
 policajného zboru v BB, Okružná ul.,
C.  schody na Slnečnej ul. - v súčasnej dobe v dezolátnom stave a časť, v ktorej je zjazd pre
kočíky, je úplne neschodná.

3. OR  Fončorda  odporúča  Mestu  Banská  Bystrica  realizovať  v rámci  akcie  „Banská
Bystrica – Európske mesto športu 2017“ multifunkčné športové ihrisko na Moskovskej
ul. na mieste doposiaľ nedokončeného bikrosového ihriska. 

Najbližšie  stretnutie  OR  sa  bude  konať  1.  marca  2017  o      16:30  hod.  v     priestoroch  VKMK,
Jilemnického 48, Banská Bystrica.

Banská Bystrica 1. februára 2017 
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda


