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

dňa 6. apríla 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 
1. Otvorenie OR
2. Podnety od hostí OR 
3. Informácia od poslancov o stave investícií v oblasti rekonštrukcie miestnych komunikácií
4. Vystúpenie  zástupcov  ZAaRESu  (prerokovanie  požiadaviek  obyvateľov  ohľadne  kosenia,

výsadby stromov, úpravy ihrísk a pod.)
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenia

1. Predseda OR, Ing.  Ján Hruška,  otvoril  zasadnutie  a privítal  prítomných.  Stretnutia  sa  zúčastnili
poslanci MsZ: Ing. Skokanová, RNDr. Topoľský a p. Motyčka,  členovia OR: Ing. Oterová, Ing.
Halamová, p. Šerfözö, p. Dropčo, Ing. Palúch, p. Zachar, z hostí: Mgr. Javorčíková (KC Fončorda),
Mgr. Šabo, Ing. Šušlíková, Ing. Valent (ZAaRES), Ing. Ceglédyová (AkSen – Aktívny senior o. z.),
p. Koreň (MsP), G. Guitcheva.  Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnili  poslanci MsZ: Ing.
Kašper, Ing. arch. Kasová, PhDr. Sklenka, PhD., členovia OR: p. Horváthová, p. Vidová, p. Blesák
a p. Rumanovský.

2. Podnety od hostí OR

D.  Javorčíková,  KC  Fončorda  –  požiadala  OR  o možnosť  posunúť  termín  konania  „Dňa
kreatívcov“, podujatia organizovaného KCF, na ktoré OR Fončorda schválila finančnú dotáciu vo
výške 1 150 EUR. OR odsúhlasila posun termínu konania na máj 2017 (pôvodný termín bol apríl
2017).  Zároveň pripomenula  možnosť  hlasovať za projekty predložené  v rámci  participatívneho
rozpočtu mesta – do 13.4.2017 na Klientskom centre MsÚ.

N. Ceglédyová, AkSen – Aktívny senior o. z.  – informovala o prebiehajúcich prípravách podujatia
„Športiáda  pre  seniorov“,  ktoré  sa  bude  konať  v termíne  12.-13.6.2017.  Zároveň  opätovne
upozorňuje na schátralú budovu za Daňovým úradom, kde sa nachádza nepovolená skládka odpadu.
Keďže  je  tento  priestor  umiestnený  uprostred  bytovej  zástavby,  bolo  by  vhodné  ho  vyčistiť
a zveľadiť. Poslanec MsZ RNDr. Topoľský uviedol, že na Mesto BB už bola podaná v tejto veci
interpelácia.

G.  Guitcheva (ul.  Nové  Kalište)  –  opätovne  dôrazne  apeluje  na  potrebu  zvýšenia  bezpečnosti
prechodu pre chodcov smerom od Daňového úradu  na ul. Nové Kalište, kde pravidelne dochádza k
dopravným kolíziám s chodcami. Navrhuje posúdiť vhodnosť prechodu pre chodcov (je umiestnený
v zákrute), umiestniť na danom mieste automatický radar a zároveň požaduje pravidelné hliadky
dopravnej polície. L. Skokanová, poslankyňa MsZ, v tejto veci požiada poslanca M. Modranského
o súčinnosť pri riešení uvedeného podnetu.
P. Guitcheva taktiež upozornila na potrebu inštalácie verejného osvetlenia – oproti Bille – popri
garážach smerom na Novú ul.

3. Informácia od poslancov o stave investícií v oblasti rekonštrukcie miestnych komunikácií

L. Skokanová oznámila, že podľa informácie od JUDr. Adamca, prednostu MsÚ, budú z rozpočtu
mesta v roku 2017 rekonštruované nasledovné miestne komunikácie:



 Bakossova 35-45 – vnútroblok
 F. Bystrého
 Pod Turičkou (2-26) 19-43
 Prof. Sáru pred RTVS
 J. Mistríka
 Javornícka 25-53
 Krivánska (od Salve k DOS)
 Družby 17-23 vnútroblok
 Švermova 13-17 vnútroblok
 Zvolenská cesta (Kúpeľná od Bernolákovej po Sládkovičovu).

Členovia  OR  opätovne  navrhujú  pozvať  na  najbližšie  zasadnutie  OR  Ing.  Hláčikovú,  vedúcu
Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, MsÚ, a to za účelom odkomunikovania
urgentných  požiadaviek  obyvateľov  Fončordy  v oblasti  rekonštrukcie  miestnych  komunikácií.  OR
poveruje  Z.  Oterovú,  aby  pozvala  Ing.  Hláčikovú  na  zasadnutie  OR 4.5.2017  o 17:00  hod.  v KC
Fončorda, príp. o účasť jej zástupcu.

4. Vystúpenie  zástupcov  ZAaRESu  (prerokovanie  požiadaviek  obyvateľov  ohľadne  kosenia,
výsadby stromov, úpravy ihrísk a pod.)

Mgr. Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES, vystúpil na OR za účelom priblíženia sa občanom a ich potrebám
s cieľom zefektívniť výkon činnosti ZAaRESu. Obyvatelia sa v prípade potreby môžu obrátiť so
svojimi podnetmi na nasledovných pracovníkov:
Ing. Šušlíková – detské ihriská 
Ing. Valent – údržba verejnej zelene.

Ing. Šušlíková uviedla, že na obnovu detských ihrísk sa počas minulého roku najviac finančných
prostriedkov  investovalo  na  Fončorde.  V rámci  svojej  činnosti  vykonávajú  predovšetkým
monitoring  ihrísk,  odstránenie  nebezpečných  herných  prvkov  a inštalujú  dopadové  plochy  pod
prvky.
Ing. Valent informoval, že ZAaRES zverejňuje  pre potreby občanov harmonogram kosenia. 

Podnety zo strany účastníkov OR adresované ZAaRESu:
- spílenie  spodných  konárov  za  THK 11-12,  6-10  (Z.  Šerfözö)  a na  Šalgotarjánskej  1-3  (L.

Skokanová),
- požiadavka  zabezpečiť  pri  kosení,  aby  tráva  neznečisťovala  motorové  vozidlá  parkujúce

v blízkom okolí a taktiež cesty, čo následne pri dažďoch spôsobuje upchávanie kanalizácie (I.
Palúch),

- Ing. Halamová - odovzdala Mgr. Šabovi spracované požiadavky na výsadbu stromčekov na
Tulskej  107-111 a pri  detskom ihrisku  Spiderman,  a  taktiež  žiadosť  rodičov  o umiestnenie
pingpongového stola a futbalových bránok pri ihrisku Spiderman.

Predseda OR J. Hruška v mene obyvateľov poďakoval ZAaRESu za úpravu zimného areálu
na plážovom kúpalisku, ktoré malo veľmi pozitívnu odozvu.

5. Rôzne, diskusia

 Z. Šerfözö, členka OR – upozornila na usídľovanie bezdomovcov v hustom poraste za THK 6-
15, kde produkujú množstvo odpadu. Z tohto dôvodu požiadala ZAaRES o spílenie spodných
konárov za THK 11-12, 6-10, aby sa oblasť presvetlila. 



Z. Šerfözö taktiež vyzvala na riešenie situácie v oblasti parkovania na THK, kde návštevníci
plážového kúpaliska pravidelne parkujú a zaberajú miesto obyvateľov THK, keďže sa chcú
vyhnúť plateniu parkovného na parkovisku pred plážovým kúpaliskom.

 J. Hruška,  predseda OR –  požiadal  MsP o častejšie a efektívnejšie  kontroly odstraňovania
psích  exkrementov,  nakoľko  sa  tento  problém  neustále  zhoršuje  a registrujeme  množstvo
sťažností od obyvateľov. 

 Z. Oterová, členka OR – z dôvodu zachovania bezpečnosti na pešej zóne v centre mesta žiada
Mesto Banská Bystrica o zavedenie zákazu vjazdu motorových vozidiel na pešiu zónu počas
dňa,  s výnimkou  zásobovania  len  počas  skorých  ranných  hodín.  Chodci  sú  veľmi  často
ohrozovaní a pešia zóna absolútne stráca svoj význam.

 P. Koreň, MsP – upozornil, že v blízkosti plážového kúpaliska sa zdržuje diviačia zver.
 V. Dropčo,  člen  OR  –  upozorňuje  na  potrebu  deratizácie  na  uliciach  Spojová,  Slnečná,

Internátna a Tulská. Zároveň žiada MsP o pravidelné kontroly parkovania na ul. Družby pred
predajňou drogérie a fitcentra. Uviedol, že aj napriek nahláseniu konkrétneho prípadu na MsP,
hliadka nebola poslaná.

 D. Halamová, členka OR - požiadala MsP o kontrolu parkovania na dvoch zelených plochách
pred Tulskou 105. Obyvatelia tejto časti žiadajú MsP zakladať „papuče“ takto parkujúcim bez
toho, aby museli MsP kontaktovať.

6. Uznesenie:

1. OR  Fončorda  žiada  Mesto  Banská  Bystrica  a  dopravnú  komisiu  MsZ  o riešenie
dopravnej  situácie  na komunikácii  od Daňového úradu na ul.  Nové Kalište  (návrh je
uvedený v bode 2. tejto zápisnice).

2. OR  Fončorda  poveruje  Z.  Oterovú,  aby  na  najbližšie  zasadnutie  OR  pozvala  Ing.
Hláčikovú, vedúcu Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, MsÚ.

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 4. mája 2017 o     17:00 hod. v     priestoroch Komunitného
centra Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica.

Banská Bystrica 6. apríla 2017 
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda


