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

dňa 4. mája 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 
1. Otvorenie OR
2. Podnety od hostí OR 
3. Odpredaj mestského pozemku pri objekte COOP Jednota, Slnečná ulica
4. Informácia zo strany poslancov ohľadom postupu prác v rámci investičných akcií na Fončorde,

ako aj urgentne požadovaných opráv v kompetencii mesta 
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenia

1. Predseda OR, Ing.  Ján Hruška,  otvoril  zasadnutie  a privítal  prítomných.  Stretnutia  sa  zúčastnili
poslanci  MsZ: Ing.  arch.  H. Kasová, Ing.  I.  Kašper, RNDr. L.  Topoľský,  Ľ.  Motyčka,  Mgr. M.
Modranský, M. Bučko, členovia OR: Ing. Z. Oterová, M. Vidová, V. Dropčo, D. Horváthová, Ing.
D. Halamová, Z. Šerfözö, Ing. I. Palúch, V. Zachar, z hostí: p. Koreň (MsP), Ing. M. Bernátová,
PhD. (KC Fončorda), G. Guitcheva (Nové Kalište).  Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnili
poslanci MsZ: Ing. L. Skokanová, Ing. arch. Ľ. Priehodová, členovia OR: A. Rumanovský.

2. Podnety od hostí OR

G. Guitcheva (ul.  Nové Kalište) – poďakovala poslankyni  MsZ - L.  Skokanovej  za pomoc pri
zabezpečení rekonštrukcie chodníka po oprave vodovodného potrubia na uvedenej ulici.
Taktiež žiada Mesto Banská Bystrica o dodanie 3 kontajnerov na separovaný odpad na ul. Nové
Kalište, nakoľko pôvodné kontajnery boli v dôsledku dopravnej kolízie poškodené a odvezené. 

Vo veci  opakovanej  požiadavky  na  zvýšenie  bezpečnosti  prechodu  pre  chodcov  smerom  od
Daňového úradu  na ul. Nové Kalište, kde pravidelne dochádza k dopravným kolíziám s chodcami,
zatiaľ  nedošlo  k posunu.  M.  Modranský,  poslanec  MsZ  a predseda  dopravnej  komisie  MsZ,
predloží túto požiadavku na riešenie Dopravnému inšpektorátu OR PZ v  Banskej Bystrici. Ďalším
problematickým  prechodom pre  chodcov  je  prechod  pod  spoločnosťou  GAMO  na  Kyjevskom
námestí, kde je v čase dopravnej špičky veľmi obtiažne bezpečne prejsť na druhú stranu vozovky.
Uvedený podnet predloží M. Modranský na riešenie Dopravnému inšpektorátu OR PZ, BB.

3. Odpredaj mestského pozemku pri objekte COOP Jednota, Slnečná ulica
H.  Kasová,  poslankyňa  MsZ,  informovala  o  plánovanom  odpredaji  mestského  pozemku
nachádzajúceho sa v blízkosti objektu COOP Jednota na Slnečnej ul. v celkovej výmere 1237 m2
do  vlastníctva  COOP  Jednota  (parcely  KN-C  1798/15,  KN-C  1798/16,  KN-C  1798/18).  OR
Fončorda s týmto predajom súhlasí a zároveň žiada Mesto Banská Bystrica, aby z príjmu z predaja
pozemku bola zrealizovaná rekonštrukciu schodov k zdravotnému stredisku Spojová.

4. Informácia  zo  strany  poslancov  ohľadom  postupu  prác  v rámci  investičných  akcií  na
Fončorde, ako aj urgentne požadovaných opráv v kompetencii mesta
Rekonštrukcia chodníkov z rozpočtu Fončordy (chodník od Pohostinstva u Kucbela po Kyjevské
námestie,  chodník  od  lekárne  na  Kyjevskom nám.  smerom na  Tulskú č.1  a dokončenie  opravy
chodníka vo vnútrobloku na ul. Družby) postupuje podľa plánu.
Čo sa týka urgentných požiadaviek na opravu chodníkov v kompetencii Mesta BB, tieto je potrebné
riešiť prostredníctvom poslancov MsZ priamym kontaktovaním alebo cez OR.



5. Rôzne, diskusia

 M. Modranský, poslanec MsZ – v súvislosti s výrazným zintenzívnením cestnej premávky na
území mesta BB v posledných rokoch tlmočil, že sa uvažuje s viacerými spôsobmi utlmenia
individuálnej motorovej dopravy. 
OR navrhuje za účelom racionalizácie  súčasnej situácie zrealizovať tieto opatrenia:
-  zhustenie/doplnenie liniek MHD,
- spoplatnenie parkovania každého ďalšieho motorového vozidla jedného majiteľa v obytnej   
  zóne. 

G. Guitcheva navrhuje ďalšie opatrenia na zatraktívnenie MHD:
- sfunkčnenie všetkých prístrojov na vydávanie cestovných lístkov v autobusoch MHD,
- zriadenie automatov pre dobíjanie kreditu na kartu MHD,
- posilnenie spojov z Fončordy na autobusovú stanicu.

M. Modranský uviedol, že po uvedení rekonštruovanej autobusovej stanice do prevádzky dôjde
k zmene cestovného poriadku MHD tak, aby bolo zabezpečené priame spojenie z jednotlivých
mestských častí s autobusovou stanicou.

 I.  Kašper,  predseda  VMČ –  požiadal  OR  o aktualizáciu  zoznamu  členov  OR  Fončorda.
Členstva sa vzdali:  M. Perecár, J.  Slaná,  A. Rumanovský.  OR navrhuje udeliť členstvo M.
Bernátovej (za KC Fončorda). Z. Oterová pošle I. Kašperovi aktualizovaný zoznam členov OR.
Igor  Kašper  zároveň  upozornil  na  potrebu  dôsledného  dodržiavania  zásad  správneho
vyúčtovania akcií financovaných z rozpočtu VMČ a na povinnosť doložiť ku každej akcii leták
s logom Mesta BB.

 Z.  Oterová,  členka  OR –  na  základe  podnetu  od  obyvateľov  žiada  Mesto  BB o urgentnú
opravu cesty na Moskovskej 20-42, na ktorej sa nachádzajú diery po celej šírke vozovky.

 D. Halamová,  členka OR – opakovane upozornila na potrebu opravy povrchu chodníka na
zastávke MHD – Moskovská rázcestie, ktorý je v dezolátnom stave. M. Modranský predloží
tento podnet Ing. Hláčikovej, MsÚ.

 L. Topoľský,  poslanec  MsZ – vo veci  úpravy povrchu chodníka (vychodenej  cestičky)  za
Daňovým úradom uviedol, že táto záležitosť je v štádiu riešenia. Jedná sa o pozemok, ktorý nie
je  vo vlastníctve  mesta  a keďže odkúpenie nie  je  možné,  uvažuje  sa  skôr  o jeho prenájme
s následnou realizáciou povrchovej úpravy. L. Topoľský zároveň informoval, že prechod pre
chodcov  od  modrého  kostola  na  Internátnu  ul.  bol  z dôvodu  bezpečnosti  intenzívnejšie
zvýraznený.

 p. Koreň, MsP – informoval o riešení požiadaviek z poslednej OR: 
- usídľovanie bezdomovcov za THK 6-15 – podnet je vyriešený, bezdomovci sa tam už    
  nenachádzajú,
- ul. Družby – parkovanie vozidiel pred predajňou drogérie – pravidelne monitorované MsP,
- Tulská 105 – parkovanie na zelenej ploche – pravidelne monitorované MsP,
- fajčenie detí pred ZŠ Moskovská – MsP rieši v spolupráci s riaditeľkou školy.

 V.  Dropčo,  člen  OR  –  upozornil  na  potrebu  vytvoriť  nový  prechod  pre  chodcov  na
Mládežníckej 20-22 (cesta ku garážam), a taktiež zaviesť zákaz státia na Tulskej 26-30 (pre
prístup záchrannej služby).

6. Uznesenie:

1. OR  Fončorda  súhlasí  s predajom  mestského  pozemku  nachádzajúceho  sa  v blízkosti
objektu COOP Jednota na Slnečnej ul. v celkovej výmere 1237 m2 do vlastníctva COOP
Jednota (parcely KN-C 1798/15, KN-C 1798/16, KN-C 1798/18). OR zároveň žiada Mesto
Banská  Bystrica,  aby  z  príjmu  z  predaja  pozemku  bola  zrealizovaná rekonštrukcia
schodov k zdravotnému stredisku Spojová.



2. OR Fončorda žiada Dopravnú komisiu MsZ predložiť Dopravnému inšpektorátu OR PZ,
BB podnet na riešenie bezpečnosti prechodu pre chodcov smerom od Daňového úradu  na
ul. Nové Kalište, a taktiež bezpečnosť prechodu pre chodcov na Kyjevskom námestí (pod
spoločnosťou GAMO), kde je v čase dopravnej špičky veľmi obtiažne bezpečne prejsť na
druhú stranu vozovky.

3. Za účelom utlmenia individuálnej motorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica
OR Fončorda navrhuje zrealizovať následné opatrenia:
-  zhustenie/doplnenie liniek MHD,
-  spoplatnenie  parkovania  každého  ďalšieho  motorového  vozidla  jedného  majiteľa
v obytnej zóne. 

4. OR predkladá VMČ návrh na udelenie členstva v OR M. Bernátovej a zároveň zbavenie
členstva – M. Perecár, J. Slaná a A. Rumanovský.

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 1. júna 2017 o     17:00 hod. v     priestoroch Komunitného
centra Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica.

Banská Bystrica 4. mája 2017 
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda


