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

dňa 14. apríla 2016

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
1. Stanovisko OR Fončorda k Výzve primátora mesta na verejnom prerokovaní dňa 11.4.2016 (ZŠ 
Moskovská) k parkovacej politike na Fončorde
2. Uznesenie

1. Predseda  OR, Ing.  Ján Hruška,  otvoril  zasadnutie  a privítal  prítomných.  Stretnutia  sa  zúčastnili
členovia OR: p. Zachar, Ing. Palúch, p. Šerfözö, Ing. Halamová a hostia - p. Malec. Svoju  neúčasť
na  zasadnutí  ospravedlnili  poslanci MsZ:  p. D.  Karas, Ing. Kašper I., Ing. arch. Kasová, PhDr.
Sklenka, RNDr. Topoľský a členovia OR: Ing. Oterová, p. Horváthová, p. Perecár, p. Vidová, Ing.
Slaná.

2. Stanovisko OR k     predloženému návrhu riešenia statickej dopravy
 Na základe  výzvy  primátora  mesta  BB sa  stretla  mimoriadna  OR Fončordy  a prerokovala

návrhy a pripomienky parkovacej politiky, ktoré boli vznesené na verejnom zhromaždení dňa
11.4.2016, ale aj tie ktoré boli doručené do 14.4.2016 OR. ( dva e-maily 15.4.2016)

 Vychádzajúc z diskusie a pripomienok na verejnom zhromaždení občanov Fončordy, ktoré sa
uskutočnilo dňa 11.4.2016 v ZŠ Moskovská 2 môžeme konštatovať, že v otázke parkovacích
domov, ktorých  umiestnenie  bolo  prezentované  na  menovanom stretnutí,  bol  vyslovený zo
strany  prítomných  nesúhlas s navrhnutým  parkovacím  domom  na  Oremburske  ulici  a na
Šalgotarjánskej  ulici.  Dodatočne  prišli  na  webovú  stránku  OR dva  nesúhlasné  maily  proti
výstavbe parkovacieho domu na Mladežníckej ul.

 Zástupkyňa obyvateľov zo Šalgotarjánskej ulici, opäť pripomenula vedeniu mesta petíciu, ktorá
bola spísaná proti výstavbe tohto parkovacieho domu a hlavne to, že petícia bola mestom BB
akceptovaná.

 K parkovaciemu  domu  na  Internátnej  ulici  neboli  vznesené  pripomienky  na  verejnom
zhromaždení občanova a ani neboli zaslané na OR Fončordy. 

 Žiadame mesto BB, aby sa zaoberalo možnosťou odkúpenia starých kotolní na Fončorde a to
starej  kotolne na Internátnej  30 a starej  kotolne oproti bytovému domu Tulská 11, ktoré by
mohli byť prestavané na parkovacie domy. 

 Čo sa týka statickej dopravy, vychádzame z návrhov od  r. 2014, ktoré boli zasielané postupne
obyvateľmi p. Ing. Brašeňovej a to s popisom a fotodokumentáciou. 

 Na verejnom zhromaždení občanov dňa 11.4.2016 k návrhom statickej dopravy, boli ústne  ale
aj  písomne vznesené nové požiadavky a návrhy na riešenie a tieto  boli  zároveň v písomnej
forme odovzdané p. Ing. Brašeňovej, priamo na tomto stretnutí.

 Dňa  14.4.2016  sa  konala  mimoriadna  OR Fončordy,  na  ktorú  boli  emailom  resp.  osobne
doručené  ešte  ďalšie  pripomienky  a návrhy  na  riešenie  statickej  dopravy,  ktoré  zároveň
prikladáme v prílohách (popis, fotodokumentácia a návrhy).

 V súvislosti  s riešením statickej  dopravy  je  potrebné  riešiť  aj  stojiská  pre  smetné  nádoby,
nakoľko vo veľa prípadoch sú umiestnené  priamo v komunikácii  resp.  na parkovisku a tak
zaberajú miesto na parkovanie.

Žiadame  mesto  BB,  aby  v čo  najkratšom  čase  pristúpilo  k riešeniu  statickej  dopravy  na  sídlisku
Fončorda,  hlavne  čo  sa  týka  zmeny  organizácie  dopravy  t.j.  zjednosmernenie  ulíc  a následné
vyznačenie  novovzniknutých  parkovacích  miest  na  existujúcich  spevnených  plochách  komunikácii
(pozdĺžne a šikmé parkovanie). Máme za to, že tieto riešenia sa dajú zrealizovať v krátkom časovom
horizonte. Na vytváranie nových spevnených plôch navrhovaných obyvateľmi doporučujeme použiť
ako stavebný materiál – trávobetónové tvárnice.



Prílohy:
1. Návrh statickej dopravy THK, Šalgotarjánska (p. Šerfözö, členka OR Fončorda)
2. Návrh riešenia parkovacích miest v lokalite Oremburská a Moskovská ulica (SVB, 
            Oremburská 4-14)
3. Návrh parkovania na Oremburskej ulici (SVBaNP Concordia Oremburská 7-15)
4. Pripomienky k návrhu statickej dopravy (Ing. Baník)
5. Požiadavka  na  zmenu  nevyužívanej  časti  chodníka  na  parkovacie  miesta  vo
vnútrobloku Tulská 3274/32-34-36 (p. Roman Šajdík)
6. Pripomienka  k návrhu  riešenia  parkovacích  miest  zjednosmernením ulice  Tulská  (p.
Roman Šajdík)
7. Návrh parkovania na Tulskej a Moskovskej ulici (Ing. Halamová, členka OR Fončorda)
8. E-mail, Nesúhlas s výstavbou Garážového domu na Mládežníckej ul. (p.Peter Cyprian)
9. E-mail, Parkovanie na Fončorde – Mládežnícka (p. Juraj Travel)
10. Stanovisko k problematike parkovania - p. Ivan Benčaj (Parkovací dom Šalgotarjánska)
11. Pripomienky k výstavbe parkovacieho domu na Mládežníckej ulici (Ľubica Cypriánová,
Lucia      
            Cypriánová, Michal Cyprián, Elena Tavelová - Moskovská 28)
12. Pripomienky k parkovaciemu domu nad Mládežníckou 28-32 (Janka Šúrová)

3 . Uznesenie:
                    
          Občianska rada nebola uznášania schopná a     žiadame o vyššiu      účasť členov OR a poslancov na
budúcej občianskej  rade !!!!

Banská Bystrica 14. apríla 2016 
Zapísala:  Ing. Halamová, členka OR

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda


