Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica
dňa 11. mája 2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR
2. Slovo pre hostí
3. Aktualizácia členstva v OR Fončorda
4. Informácia zo strany poslancov o postupe prác na schválených investičných akciách pre
Fončordu
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenia
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili
poslanci MsZ: Ing. Skokanová a Mgr. Modranský, členovia OR: Ing. Oterová, p. Dropčo, Mgr.
Perecár, p. Vidová, p. Horváthová, Ing. Halamová, Ing. Slaná, MBA, p. Zachar, Ing. Palúch,
zástupca MsP – Bc. Koreň a hostia: Ing. Donoval, Ing. Tavelová, Svoju neúčasť na zasadnutí
ospravedlnili poslanci MsZ: Ing. arch. Priehodová, Ing. arch. Kasová, Ing. Kašper, RNDr.
Topoľský, PhDr. Sklenka, PhD., členovia OR: p. Šerfözö a p. Blesák.
2. Slovo pre hostí:
Ing. Tavelová, Mládežnícka ul. – uviedla, že za Mládežnícku ul. bol vyjadrený nesúhlas
s budovaním parkovacieho domu na zelenej ploche na Mládežníckej ul., uprednostňujú rezidenčné
parkovanie. Požiadala poslancov o informáciu o vývoji v tejto veci. Mgr. Modranský uviedol, že
výstavba parkovacieho domu zatiaľ nie je potvrdená, je to len myšlienka. Uvažuje sa s jeho
umiestnením nad zástavkou MHD Moskovská rázcestie (zelená plocha) alebo v mieste existujúcich
garáží (majiteľom garáží by bolo poskytnuté miesto v parkovacom dome ako alternatíva).
Ing. Donoval, zástupca vlastníkov bytov Okružná 12-14 – v roku 2014 podali petíciu za
výstavbu parkoviska v tejto časti Okružnej ul. K dispozícii majú len 6 parkovacích miest pre celý
bytový dom, situáciu navyše komplikujú aj okolité stromy. P. Donoval navrhuje zvážiť myšlienku,
že by sa Banská Bystrica stala mestom, kde zaparkuje každý. Navrhuje budovanie provizórnych
parkovísk navozením štrku. Mgr. Modranský uviedol, že nie je možné pre každé vozidlo vybudovať
parkovacie miesto vzhľadom na počet áut a existujúcu plochu. Zdôraznil potrebu zatraktívnenia
MHD a motivovania občanov k výraznejšiemu využívaniu tohto spôsobu dopravy, vrátane
budovania bezpečných cyklo-trás. Ing. Hruška zároveň odporučil p. Donovalovi podať návrh na
Stavebný úrad (p. Brašeňová).
V súvislosti s parkovacou politikou mesta vystúpila poslankyňa MsZ Ing. Skokanová s dotazom na
Mgr. Modranského, či sa pri výstavbe troch bytových domov v blízkosti hotela Dixon uvažuje
s vybudovaním dostatočného počtu parkovacích miest (v podzemných garážach) pre cca 90 bytov.
V prípade že nie, môžeme v tejto oblasti počítať s ďalším zhoršením situácie v oblasti parkovania.
Ing. Tavelová navrhuje, aby staviteľ mal povinnosť predávať nehnuteľnosť spolu s parkovacím
miestom ako celok.
3. Aktualizácia členstva v OR Fončorda
Na zasadnutí VMČ dňa 28.4.2016 boli uznesením č. 3 zbavení členstva v OR Fončorda: Martin
Schwantzer (na základe vlastnej žiadosti), Ivan Šimko, Ján Sokáč a Barbara Stančíková (z dôvodu
opakovanej neúčasti na zasadnutiach OR).

4. Informácia zo strany poslancov o postupe prác na schválených investičných akciách pre
Fončordu
Mgr. Modranský uviedol, že harmonogram prác ostáva zachovaný podľa plánu. Na najbližšom
zasadnutí dopravnej komisie MsZ bude vyhodnotená zimná údržba v uplynulom roku. Cieľom je
zistiť koľko finančných prostriedkov bolo ušetrených a akú časť z toho je možné presunúť na ďalšie
opravy ciest.
Ing. Hruška podal informáciu o začatí prác pred predajňou Jednota COOP na Oremburskej ul. 4-14
(oprava chodníka, dokončenie v náväznosti na opravu pred predajňou COOP, t.j. od Orembur. 2).
Ing. Skokanová potvrdila, že aj detské ihriská budú vybudované podľa plánu, k nim pribudne
navyše ihrisko Žihadielko (realizuje Lidl).
5. Rôzne, diskusia:
-

-

-

-

-

Mgr. Perecár, člen OR – navrhuje presunúť prechod pre chodcov v blízkosti hotela Dixon
bližšie k Wolkerovej a Švermovej ul. – prechod je veľmi nebezpečný a cez deň ťažko
prechodný. Zároveň upozornil na potrebu opravy chodníka k Plážovému kúpalisku. Mgr.
Modranský uviedol, že časti od hotela Dixon smerom k Lidl bude vytvorený predeľovací
ostrovček, obidva jazdné pruhy ostanú naďalej zachované s tým, že jeden bude slúžiť pre
verejnú dopravu a druhý pre individuálnu.
p. Zachar, člen OR – preberá po p. Schwantzerovi správu webovej stránky OR Fončordy
www.obcianskarada.sk.
p. Dropčo, člen OR – žiada MsP o pravidelné kontroly pred predajňou Papier – drogéria, ul.
Družby, a to po 17. hodine – vozidlá tu nedovolene parkujú.
Ing. Halamová, členka OR – na Tulskej 11 zasahuje do križovatky krík a sťažuje výhľad
v mieste výjazdu z vedľajšej cesty na hlavnú obojsmernú cestu, po ktorej premáva trolejbus č.6
a autá z hornej časti Tulskej. Autá vychádzajúce z križovatky sa musia vysunúť až do cesty,
križovatka je neprehľadná. Krík požadujú orezať a zviazať tkaninou, aby sa nerozrastal do
križovatky. Žiadosť aj s fotodokumentáciou odovzdaná aj Mg. Modranskému, predsedovi
dopravnej komisie, nakoľko ani jedna zo 4 žiadostí na príslušné oddelenie MsÚ nebola
akceptovaná.
Ing. Skokanová, poslankyňa MsZ – na Ceste na Štadión bola odstránená značka zákaz
zastavenia a státia, z dôvodu, že autá neparkujú v podzemných garážach ESC ani na parkovisku
Dukly ale pozdĺž ul. Cesta na štadión, pričom parkovacie podmienky sú vhodne vytvorené
v rámci ESC aj v rámci parkoviska Dukly. Opätovne žiada, aj na základe podnetu od občanov
ul. Cesta na štadión, o osadenie dopravnej značky, prostredníctvom Mgr. Modranského
o riešenie na dopravnej komisii MsZ.
p. Šoka – požiadal OR, aby bola na dopravnej komisii MsZ (12.5.2016) prezentovaná celková
stratégia obnovy súvislých povrchov chodníkov a tiež jednotného systému. OR odporúča
osobnú účasť p. Šoku na ďalšom zasadnutí dopravnej komisie, keďže ako tvorca návrhu
disponuje podrobnejšími informáciami o navrhovanej stratégii.
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 a občania
by ju mohli využiť na športové účely (tento dotaz bol prednesený už od februára 2016 a
doposiaľ nedostali odpoveď). Zároveň navrhuje odstránenie nefunkčných novinových stánkov
na zastávkach MHD, ktoré slúžia v súčasnosti len na odpad – namiesto nich je možné osadiť
lavičky. Taktiež upozorňuje na nestabilný billboard na ul. Šalgotarijánska, oproti výstavbe na
Švermovej ulici.

6. Uznesenia:
1. OR Fončorda poveruje Vojtecha Zachara, člena OR, správou webovej stránky OR
Fončordy www.obcianskarada.sk.
2. Členstva v OR Fončorda boli zbavení: Martin Schwantzer (na základe vlastnej
žiadosti), Ivan Šimko, Ján Sokáč a Barbara Stančíková (z dôvodu opakovanej neúčasti
na zasadnutiach OR).
Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 1. júna 2016 o 16:30 hod. vo VKMK, Jilemnického 48,
Banská Bystrica.
Banská Bystrica 12. mája 2016
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, tajomníčka OR
Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

