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

dňa 3. mája 2018

Príromní: podľa prezenčnej listnn

Program: 
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom 
3. Kontrola uznesení OR zo dňa 11.4.2018
4. Informácia zo strann poslancov MsZ o plnení plánu investčnnch akcií na Fončorde
5. Informácia o vnsledku rokovania so spoločnosťou GAMO a.s. vo veci vnužita vianočného stromu 

(žiadosť o stanovisko, zabezpečenie prípojkn na elektrickú energiu - poslanec MsZ Daniel Karas)
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenia

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnute a privítal prítomnnch. Stretnuta sa zúčastnili poslanci MsZ:
Ing. L. Skokanová, Ing. arch. H. Kasová, Ing. I. Kašper, RNDr. L. Topoľskn, D. Karas, Mgr. M. Modranskn, Ľ.
Motnčka, členovia OR: Ing. Z. Oterová, V. Dropčo, Ing. D. Halamová, Ing. I. Palúch, Ing. M. Bernátová, PhD.,
Bc. Z. Šerfözö, V. Zachar,  z hostí: P. Koreň (MsP), Ing. S. Žabková (KC Fončorda), N. Ceglédnová (AkSen o.z.).
Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnili členovia OR: D. Horváthová a M. Vidová.

2. Slovo hosťom

N.  Ceglédyová  (AkSen  o.z.) –  požiadala  o informáciu  ohľadne  návrhu  prefnancovať  vnbudovanie
petangového ihriska v areáli CVČ a KCF z prebntku rozpočtu Mesta BB za rok 2017. 
OR a AkSen o.z. žiadajú vedenie Mesra Banská Bssrrica o vsbudovanie perangového ihriska v areáli CVČ
a Komunirného  cenrra  Fončorda   -  v zmssle  prísľubu  primárora  mesra  na  zasadnut mesrského
zasrupireľsrva dňa 24.4.2018. 

S.  Žabková  (Komunitné  centrum  Fončorda) –  poďakovala  OR  aj  poslancom  za  doterajšiu  spoluprácu.
Zároveň informovala o plánovannch aktvitách KCF v mesiaci máj 2018.

3. Konrrola uznesení OR zo dňa 11.4.2018 

Uzn.  č.  1  -  OR Fončorda žiada Mesto Banská Bystrica,  aby z  prebytku rozpočtu Mesta BB za rok 2017
poskytlo  fnančné  prostriedky  vo  výške  1.000  EUR  na  vybudovanie  petangového  ihriska  v  areáli
Komunitného centra Fončorda, ktorý by bol prístupný pre širokú verejnosť –  návrh bol prediskutovann na
zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24.4.2018 (bližšie info v bode č. 2 tejto zápisnice).

4. Informácia zo srrans poslancov MsZ o plnení plánu investičnnch akcií na Fončorde

Poslanec MsZ D. Karas informoval, že približne o tnždeň začnú práce spojené s  rekonštrukciou chodníkov na
Jilemnického ul.  Na Tulskej ul.  bn sa mali vnbudovať nové parkovacie miesta. Dnešnnm dňom sa začalo
s budovaním cnklotrasn od Podlavíc k ESC.

5. Informácia o vnsledku rokovania so spoločnosťou GAMO a.s. vo veci vsužitia vianočného srromu (žiadosť
o sranovisko, zabezpečenie prípojks na elekrrickú energiu) 

D.  Karas  uviedol,  že  so  spoločnosťou  GAMO  a.s.  prejednal  možnosť  vnužita  ihličnatého  stromu
nachádzajúceho  sa  na  ich  pozemku.  Požiadal  spoločnosť  Progres-HL  s.r.o.  o nacenenie  prípojkn  na



elektrickú energiu (potrebnú pre zavedenie vianočného osvetlenia), cenovú ponuku zašle predsedovi OR e-
mailom.  Keďže  ide  o pozemok,  ktorn  nepatrí  Mestu  BB,  je  potrebné  doriešiť  fnancovanie  zavedenia
prípojkn (napr. sponzorskn).

6. Rôzne, diskusia

 M. Modranskn – informoval, že všetkn doterajšie podnetn boli  na dopravnej komisii  MsZ posunuté
príslušnnm útvarom MsÚ na riešenie. Uviedol, že Švermova ul. bude zjednosmernená. Vo veci podnetu
na vnbudovanie stojísk pre kontajnern M. Modranskn uviedol, že Mesto BB pripravuje novú komplexnú
stratégiu v oblast odpadového hospodárstva, kde sa uvažuje aj s podzemnnmi kontajnermi. OR žiada
Mesro BB o možnosť pripomienkovať renro dokumenr ešre pred samornou implemenráciou.

 L. Topoľskn – na základe podnetu od obnvateľov požaduje vnbudovať stojisko pre kontajnern mimo
komunikácie - na Novej ul. a taktež pred Internátnou 25.

 K. Izáková – prostredníctvom písomného podnetu požiadala o vnbudovanie stojiska pre kontajnern na
Slnečnej 36. M. Modranskn prisľúbil predložiť uvedenn podnet na príslušnn útvar MsÚ. 

 D. Halamová – upozornila na pretrvávajúci problém s nevhodnnm parkovaním vozidiel v križovatke na
Tulskej 107, požiadala o vnznačenie žltnch čiar k okraju vozovkn.

 V. Dropčo – upozornil na opakujúce sa vntržnost na Mládežníckej ul. v  blízkost predajného stánku so
zmrzlinou. Navrhol zaviesť do uvedenej lokalitn kamerovn snstém.

7. Uznesenie:

1. OR a AkSen o.z. žiadajú vedenie Mesra Banská Bssrrica o vsbudovanie perangového ihriska v areáli 
CVČ a Komunirného cenrra Fončorda  - v zmssle prísľubu primárora mesra na zasadnut mesrského 
zasrupireľsrva dňa 24.4.2018. 

2. OR žiada Mesro Banská Bssrrica o možnosť pripomienkovať novú srrarégiu v oblasti odpadového
hospodársrva pred jej implemenráciou.

Najbližšie  srrernutie  OR  sa  bude  konať  6.  júna  2018  o  16:30  hod.  vo  Verejnej  knižnici  M.  Kováča,
Jilemnického 48, Banská Bssrrica.

Banská Bnstrica 3. mája 2018 
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
                      predseda OR Fončorda


