
                                                         Zápisnica 

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

dňa 2. marca 2016 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie OR 

2. Slovo pre hostí  

3. Kontrola plnenia uznesení z OR 3.2.2016 

4. Možnosti rozšírenia už prijatého Návrhu komunikácií a chodníkov na rekonštrukciu a opravu, 

ktoré budú financované z mestského rozpočtu, respektíve z rozpočtu VMČ č. 4- Fončorda 

5. Hromadné garáže a statická doprava 

6. Rôzne, diskusia 

7. Uznesenia 

 

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

členovia OR:  p. Vidová, p. Zachar, p.Horváthová, Ing. Palúch,, poslankyňa MsZ Ing. Arch. Hana 

Kasová,  zástupca MsP – p. Koreň a hostia. Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnili  poslanci 

MsZ:  p. D.  Karas, RNDr. Topoľský L., Mgr. M. Modranský, V. Sklenka, Ing. Kasper, I., p. M.  

Smädo, Ing. Skokanová L.,  a členovia OR: Ing. Oterová Z., p. Dropčo, Ing. Halamová D., 

Schwantzer, p. Perecar, p. Rumanovský. 

 

2. Slovo pre hostí:  

 

p. Šoka Milan Švermova 53 – poukázal na veľmi zlý stav chodníka na menovanej ulici po celej jej 

dĺžke. Poukázal na obtiažnosť pohybovania  sa po  chodníku,  najmä obyvateľov, ktorí sú starší, 

pohybovo  už nie tak zdatní, a preto žiada o jeho opravu.  

Problematiku riešenia nevyhovujúceho stavu chodníkov celej Fončordy podporili aj členovia OR, p. 

Zachar,  Ing. Palúch.  

Ing. Hruška J. informoval, že v rámci limitovaných zdrojov boli na OR 3.2.2016 v b.4. schválené 

pre r. 2016 -  4 lokality na opravu a údržbu. Ďalej uviedol, že bol spracovaný Plán investičných 

akcií, kde za ulicu Švermova dávala podnety pani Stankovičová, členka OR Fončorda. 

 

p. Gajdoš, Slnečná ulica – upozornil na nevyhovujúci stav chodníka – prepoj poza zdravotné 

stredisko, Spojová ulica na Slnečnú ulicu , poukázal, že táto časť je využívaná ako cesta a nie ako 

chodník a preto žiada o osadenie zábrany. 

Ing. Arch. p. Kasová odpovedala, že požiadavku nie je možné takto riešiť, pretože to je prístup 

k zdravotnému stredisku .  Odporučila kontaktovať MsP. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení z OR 3. 2. 2016: 

Uzn.   1: naďalej platné- nesplnené 

Uzn.   2: naďalej platné- zatiaľ nebolo čerpanie 

Uzn. 3:odsúhlasené v pláne práce (finančný príspevok na podujatie „Noc s Andersenom“, 

organizované VKMK, Jilemnického). 

Uzn.  4:  nesplnené, mesto BB nedalo odpoveď (dotaz na mesto BB, využitie priestoru medzi 

atletickým štadiónom UMB, potokom Tajovka a ZAaRESom, za účelom športového využívania 

občanmi). 

 

4. Možnosti rozšírenia už prijatého Návrhu komunikácií a chodníkov na rekonštrukciu a 

opravu, ktoré budú financované v roku 2016 z mestského rozpočtu, respektíve  z rozpočtu 

VMČ č. 4 - Fončorda 



Ing. Hruška uviedol, že sa bude postupovať podľa b.4 zápisu   OR z 3.2.2016 ,kde boli schválené 4 

lokality na opravu a údržbu . V prípade zvýšenia financií z naplánovanej sumy 10 000 €  na detské 

ihrisko na THK, sa presunie suma cca 2000 € na požiadavku  zdokumentovanú  v materiáloch pani 

Tomášikovej, ktorá bola prezentovaná na OR dňa 3.2.2016.  

 

      

 

5.  Hromadné garáže a statická doprava: 

     Občianska rada žiada mesto BB v súvislosti s návrhom riešenia statickej dopravy   a hromadných   

garáží o vyvesenie oznamu  do informačných tabúľ prostredníctvom ved. org. odb., Ing. Jakubca.      

Ďalej žiada   mesto BB- ÚHA o mapy v podrobnejšej mierke / dobre čitateľný dokument/. 

      

 

 

6    Rôzne, diskusia: 

- p. Zachar, člen OR  a p. Havrlová – občianka – Okružná ulica /pri ZŠ,/prostredníctvom 

vizuálnej prezentácie poukázali na zlý stav chodníkov/ rozbité, stojaca voda, krivé/, ako aj 

nevyhovujúci  stav kanálov/upchaté../,  pani Havrlová poukázala hlavne  na stojacu vodu na 

chodníku   Okružnej číslo 11. Ing. Hruška J. uviedol, že OR v spolupráci s poslancami VO č. 4 

rozhodne, ktoré opravy komunikácií dostanú  prioritu a v spolupráci  s pani Ing. Hláčikovou  

budú trvať na riešení najkritickejších úsekov. 

 

- p. Horváthová, členka OR za ulicu Družby č. 25-31 - v súvislosti s návrhom riešenia 

statickej dopravy a hromadných garáži , ako aj požiadavkami na opravu komunikácií poukázala 

na fakt, že ešte v zápisnici  z OR zo 7. mája 2014  je uvedené  v časti  Uznesenia, uznesenie č. 

2.- OR a poslanci VO  žiadajú mesto BB o vybudovanie parkovacích plôch ako aj o opravu 

mestskej komunikácie, ktorá vedie do autoservisu. Zriadením prevádzky/bez vedomia občanov/ 

je značne zaťažená MK, čím dochádza k znehodnoteniu životného prostredia obyvateľov 

vysokou prašnosťou, mrvivosťou škvárovej MK. V bytoch situovaných na prízemí a 1.  

poschodí  nie je možné vôbec vetrať. Prívalové dažde vymývajú škváru na zrekonštruovanú 

MK /komunikácia popred  bytový dom 25-31/. Žiada o zapracovanie vybudovania parkovacích 

plôch  / viď nákres- návrh riešenia/ do materiálu –riešenie statickej dopravy, v súvislosti 

s parkovacími plochami  je potrebné riešiť aj opravu MK k autoservisu. Pozemok, na ktorom 

žiadame o vybudovanie parkovacích plôch je v majetku mesta BB.  

  

 

7. Uznesenia: 

                     

          Občianska rada nebola uznášania schopná a žiadame o vyššiu  účasť členov OR a poslancov na 

budúcej občianskej    rade !!!! 

 

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 6.  apríla 2016 o 16:30 hod. vo VKMK, Jilemnického 48, 

Banská Bystrica. 

 

Banská Bystrica 4.marca 2016  

Zapísala:  Danka  Horváthová, členka OR 

 

          Ing. Ján Hruška 

                               predseda OR Fončorda 


