Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica
dňa 1. júna 2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR
2. Slovo pre hostí
3. Informácia o postupe prác na schválených investičných akciách pre Fončordu
4. Rôzne, diskusia
5. Uznesenia
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili
poslanci MsZ: Ing. arch. Kasová, Ing. Skokanová a RNDr. Topoľský, členovia OR: Ing. Oterová, p.
Dropčo, Mgr. Perecár, p. Horváthová, Ing. Halamová, p. Zachar, Ing. Palúch, p. Šerfözö a p. Blesák,
z hostí: Ing. Ceglédyová. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci MsZ: Ing. Kašper,
Ing. arch. Priehodová, Mgr. Modranský, PhDr. Sklenka, PhD., členovia OR: p. Vidová
2. Slovo pre hostí:
Ing. Natália Ceglédyová, regionálna zástupkyňa AkSen-aktívny senior, o.z. – informovala
a zároveň pozvala prítomných na podujatie Športiáda seniorov 2016, ktoré sa uskutoční dňa
15.6.2016 v CVČ, Havranské 9.
3. Informácia o priebežnom plnení plánu akcií (vrátane investičných) na Fončorde
O aktuálnom stave prác naplánovaných na rok 2016 odzneli na zasadnutí nasledovné informácie:
detské ihrisko – Tulská ul. – v realizácii,
ul. THK – namiesto pôvodne plánovaného budovania detského ihriska z verejných zdrojov
bude v tejto oblasti zrealizovaná výstavba ihriska Žihadielko (realizuje Lidl),
oprava chodníkov – Kyjevské nám. – v realizácii,
oprava komunikácie – Internátna otočka – zrealizovaná,
prístrešok MHD – Moskovská rázcestie – bude vybudovaný do konca júna.
Nové požiadavky a návrhy na opravy, rekonštrukcie:
dobudovať prechod pre chodcov na opravenej komunikácii pri Kyjevskom námestí smerom od
tlačiarne,
Internátna 63-69 – rozšírenie parkoviska pred bytovým domom, oprava vnútroblokových
chodníkov vrátane zábradlí, ktoré už neplnia svoju funkciu (návrh: T. Chrenková),
zábradlie pri MŠ Šalgotarjánska vrátane schodov (H. Kasová),
uložiť biopanely na núdzové parkovanie pri chodníku od Mládežníckej 1, cca 50 m. Ako
alternatívu parkovania pri tomto bloku, poslankyňa MsZ p. H. Kasová overí vlastnícke vzťahy
k pozemku – lúka za Mládežníckou 1- 5.
-

Ing. arch. Kasová uviedla, že do konca októbra je potrebné predložiť návrh akcií na rok 2017. V tejto
súvislosti Ing. Hruška požiadal členov OR o prípravu návrhov akcií na rok 2017 na najbližšie stretnutie
OR Fončorda, t.j. 8. septembra 2016.
4. Rôzne, diskusia:
 RNDr. Topoľský informoval o plánovanom zabudovaní signalizačných svetiel na prechod pre
chodcov v blízkosti kostola na Internátnej ul. z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov,
 p. Šerfözö – opätovne dôrazne požiadala o umiestnenie retardérov na ul. THK alebo
o dopravnú značku na zníženie rýchlosti motorových vozidiel z dôvodu dlhodobo

pretrvávajúceho ohrozovania bezpečnosti chodcov. Ing. Hruška uviedol, že OR ešte v 11/2014
podala na Oddelenie dopravných stavieb, MsÚ, žiadosť o zníženie rýchlosti v tejto oblasti na
30 km/hod. Odpoveď z Mesta BB bola nasledovná: „Mesto BB nesúhlasí so znížením
najvyššej dovolenej rýchlosti na 30 km/h, nakoľko rýchlosť 50 km/h je vyhovujúca z hľadiska
zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky a chodcov, a súčasne cestný správny orgán
neeviduje podnet na zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti za základe nehodovosti
predmetných úsekov komunikácií od Okres. dopr. inšpektorátu v BB“. OR opätovne žiada Mgr.
Modranského o riešenie uvedenej záležitosti na dopravnej komisii MsZ a príslušný útvar Mesta
BB o umiestnenie retardérov na ul. THK, príp. zníženie rýchlosti v tejto oblasti na 30 km/hod.


BB plánuje v blízkej dobe vybudovať cyklotrasu Hušták – Podlavice. Na uvedenú cyklotrasu
je už vydané platné územné rozhodnutie. Jej výstavba by mala byť financovaná z prostriedkov
eurofondov. Keďže navrhovaná cyklotrasa by mala prechádzať aj cez súkromné pozemky vo
vlastníctve BB TOP REALITY spol. s r.o., Jabloňová 29, Banská Bystrica, PSČ 974 05,
SR, lokalizované nad Dixonom, je v súčasnosti potrebné doriešiť vzťah mesta k predmetným
pozemkom. Vlastník súkromných pozemkov po rokovaniach so zástupcami Mesta navrhuje
jeho odstúpenie v prospech Mesta BB výmenou za zelenú plochu nachádzajúcu sa vedľa týchto
pozemkov smerom k Štiavničkám, parc. číslo KNE 1815/2, s finančným dorovnaním. Prítomní
členovia OR vyjadrili obavy, aby v budúcnosti táto zelená plocha nebola využitá na ďalšiu
výstavbu a nesúhlasia so zámenou pozemkov. Ako alternatívu navrhujú riešenie cyklotrasy
napr. formou nadjazdu – z pešej komunikácie vedúcej popri Tajovskom potoku a od
technického objektu postupným stúpaním na úroveň cesty na Švermovej ulici a nadjazdom na
druhú stranu, príp. hľadať inú alternatívu.



p. Dropčo – upozorňuje na potrebu opravy komunikácií v nasledovných častiach Fončordy:

-

od otočky MHD na Mládežníckej po Poľnú ul. – nedávno vybudovaná nová cesta je
poškodená,
pred otočkou MHD na Mládežníckej ul. (stará cesta),
pred zastávkou MHD v blízkosti hotela Dixon.
Zároveň upozorňuje na dieru pri kanalizačnom poklope na ul. Družby (cesta od herne
k Okružnej ul.).

-



Ing. Hruška – navrhol uskutočniť najbližšie zasadnutie OR Fončorda (8.9.2016) v priestoroch
Komunitného centra Fončorda, so začiatkom o 17:00 hod.

5. Uznesenia:
1. OR Fončorda opätovne žiada príslušný útvar Mesta Banská Bystrica o umiestnenie
retardérov na ul. THK, príp. zníženie rýchlosti v tejto oblasti na 30 km/hod. z dôvodu
dlhodobo pretrvávajúceho ohrozovania bezpečnosti chodcov.
2. OR Fončorda nesúhlasí so zámenou pozemkov Mesta BB s BB TOP REALITY spol. s r.o.
pre účely plánovaného vybudovania cyklotrasy Hušták - Podlavice. Ako alternatívu
navrhuje riešenie cyklotrasy napr. formou nadjazdu – z pešej komunikácie vedúcej popri
Tajovskom potoku a od technického objektu postupným stúpaním na úroveň cesty na
Švermovej ulici a nadjazdom na druhú stranu, príp. využiť inú alternatívu.
Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 8. septembra 2016 o 17:00 hod. v priestoroch
Komunitného centra Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica.
Banská Bystrica 2. júna 2016
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, tajomníčka OR
Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

