Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bssrrica
dňa 7. júna 2018

Príromní: podľa prezenčnej listnn
Program:
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom
3. Kontrola uznesení OR zo dňa 3.5.2018
4. Informácia o starostlivost a výrube drevín a kríkov v okolí bntových domov
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenia
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnute a privítal prítomných. Stretnuta sa zúčastnili poslanci
MsZ: Ing. arch. H. Kasová, členovia OR: V. Dropčo, D. Horváthová, Ing. D. Halamová, Ing. I. Palúch, V.
Zachar, M. Vidová, z hostí: P.Dóšová (MsP,, Mgr. J. Boričová (KC Fončorda,, N. Cegléddnová (AkSen
o.z.,. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili poslanci MsZ: Ing. L. Skokanová, RNDr. L. Topoľský a
členovia OR: Ing. Z. Oterová, Bc. Z. Šerfözö, Ing. G. Blesák

2. Slovo hosťom
J. Boričová/KC Fončorda) – pani Boričová sa predstavila prítomným, že od apríla 2018 pracuje v KC
a prevzala aktvitn po pani Vigašovej, a zároveň pozvala všetkých na akcie poriadanéd v mesiaci jún. Tiež
oboznámila s projektami KC Fončorda, ako napr. Projekt zlepšenia života cudzincov v našom meste,
Projekt diek/zbierka/. Zároveň poďakovala OR za aktívnu podporu a spoluprácu.

3. Konrrola uznesení OR zo dňa 3.5.2018
1. Uzn. č. 1 - OR a AkSen o.z. žiadajú vedenie Mesta Banská Bystrica o vybudovanie petangového ihriska
v areáli CVČ a Komunitného centra Fončorda - v zmysle prísľubu primátora mesta na zasadnut
mestského zastupiteľstva dňa 24.4.2018 – p. Ceédyová informovala, že boli odsúhlasené fnančné
prostriedky z rozpočtu mesta BB
2. OR žiada Mesto Banská Bystrica o možnosť pripomienkovať novú stratégiu v oblasti odpadového
hospodárstva pred jej implementáciou –pre neprítomnosť poslancov na OR nie sú k danému uzneseniu
informácie, preto uznesenie je potrebné naďalej sledovať – ešte stále v riešení mesta.

4. Informácia o srarosrlivosti a výrube drevín a kríkov v okolí bsrových domov
Je veľa podnetov od občanov, ktoréd nie sú dlhodobo riešenéd, a preto táto problematka bola riešená
aj na komisii pre rozvoj mestských častí, kde p. Šabo a p. Valent/pracovníci Zaaresu/ informovali o postupe
riešenia. Predseda OR Ing. Hruška /člen komisie pre rozvoj MČ/ informoval, že zeleň bude spadať pod
útvar hlavnédho architekta, drevinn budú rozdelenéd do troch kategórií. Ďalej informoval, čo sa týka výrubu
drevín, podnetn je potrebnéd adresovať rovno na Zaares. Zdôraznil, že pokiaľ sa žiada o výrubn, je dôležitéd,
abn sa drevinn nachádzali na pozemku mesta. Zo strann Zaaresu bolo prisľúbenéd, že bude vnpracovaný
harmonogram výrubu, kde bude uvedenéd, v ktorých častach Fončordn sa bude realizovať výrub.

5. Rôzne, diskusia


D. Halamová – informovala o akciách - oprava chodníkov, ktoréd boli už zrealizovanéd, a ktoréd sa budú
realizovať. Jedná sa o teto ulice:
- ulica Petra Jilemnickédho - vnútroblok
- ulica Petra Jilemnickédho /papiernictvo u Vidrov/
- nájazd k obchodnédmu centru k Úsvitu
- Šalgotarjánska ulica
- Knjevskéd námeste /Trafostanica/
- Tulská ulica
- Moskovská ulica 1
Predpoklad dokončenia opráv chodníkov je koniec júla 2018
Ďalej informovala, že bola prevedená oprava poškodenédho chodníka na Tulskej /poškodili pracovníci
firmn Ganz pri odstraňovaní ľadu/



P. Zúbek – informoval o stave riešenia požiadavkn –obojsmernéd osadenie značkn zákaz zastavenia
v čast Tulská 1-13. Ž1iadosť je posunutá na Dopravný inšpektorát BB.
Ďalej informoval o stave riešenia požiadavkn – dobudovanie zábradlia ulica Tulská 1-13- prísľub od
mesta vnbudovanie zábradlia do konca novembra 2018.
Ďalej poukázal na parkovanie vozidiel na chodníku, dotazoval sa prečo to MP nerieši ako priestupok,
keď to zistí.
p. Dóšová /zástupca MsP/ na dotaz odpovedala, že sa riešia len priame podnetn.
Ďalej poukázal na prebiehajúcu rekonštrukciu chodníkov na Poľnej ulici, a zdôraznil, abn stavebný
dozor lepšie plnil svoje povinnost.
Občianska rada Fončorda žiada oddelenie údržbn MK /ved. Ing. Hláčiková/, abn dohliadla na
dôslednosť práce stavebnédho dozoru pri prácach na MK.



J.Hruška – informoval o platnost zákazu parkovania na sídliskách pre nákladnéd autá nad 5 m od
1.6.2018. Obnvateľov upozorní na daný zákaz aj dopravnéd značenie. Parkovanie je možnéd cez deň,
v čase od 18.00 hod do 06.00 hodinn je parkovanie zakázanéd. Počas víkendov platí zákaz parkovania.



D. Halamová - dala dotaz zástupcu MsP, či sa má nahlasovať nedodržanie novédho nariadenia.
P. Dóšová / zástupca MsP/ informovala- nedodržanie novédho nariadenia -parkovania momentálne
rieši opatrne a vodičov len upozorní na novéd nariadenie, zároveň povedala, že je potrebnéd aj
nahlasovanie.



M. Barrek /Spojová ulica/- poukázal na potrebu riešenia autovraku, s evidenčným číslom BB-649-BX,
ktoréd zbntočne zaberá parkovacie miesto už 2 rokn.
P. Dóšová / zástupca MsP/ informovala, že eviduje toto auto, ale pokiaľ má evidenčnéd číslo, nie je to
vrak a nemôžu v tomto konať. Zároveň informovala, že riešenie danédho problédmu je v kompetencii
Okresnédho úradu BB.



H. Kasová –informovala o prebiehajúcom verejnom pripomienkovom konaní k ÚPN Mesta Banská
Bnstrica Zmenn a doplnkn č. 5, ako občania sa k nemu môžeme vnjadriť. Poukázala na rozsiahlosť
zmien/mení sa 65 lokalít/. Informovala o zámeroch na území Fončordn, mení sa:
 výškový regulatív pre plochu určenú na zastavanie bntovými domami oprot modrédmu kostolíku
na Okružnej ulici, označená v Zmenách a doplnkoch č. 5 ako Z - 5./38 z 5 podlaží na 11





stabilizovaná plocha pod objektom CVČ na Havranskom na rozvojovú plochu pre bývanie
zastavanéd bntovými domami s výškovým regulatívom vnímateľných podlaží
plocha vedľa Okresnédho veliteľstva PZ SR z plochn bývania s výškovým regulatívom 1-2 podlažia na
plochu zelene - cintorínov a pohrebísk
plocha pre Relax zónu Tajovka zo športovo rekreačnédho vnbavenia lesoparku a jeho
bezprostrednédho okolia na plochu zelene verejne prístupných parkov

6. Uznesenie:
1. OR podá pripomienks k Územnému plánu - k zmenám a doplnkom č. 5 ÚPN mesra BB
z nasledovných dôvodov:
- srrara celisrvosti poslednej zelene na Fončorde/plocha oproti modrého kosrolíka/- návrh na
zriadenie oddschovej zóns – zmeniť na verejnú zeleň –ZE03
- zvýšená doprava, dopravné kolízie, v blízkosti sa nachádzajú škôlks, škols
- zvýšenie smogu, hlučnosti
- už v minulosti boli zámers s výsravbou na rejro ploche/kulrúrns dom, Billa, poliklinika, modrý
kosrolík/, ale pre nesrabiliru pôds bolo od sravebných zámerov usrúpené.
2. OR žiada poslancov, abs hájila záujms občanov v problematike zámeru výsravbs na Mládežníckej
ulici /plocha oproti modrého kosrolíka/

Najbližšie srrernutie OR sa bude konať 5. seprembra- srreda 2018 o 16:30 hod. vo Verejnej knižnici M.
Kováča, Jilemnického 48, Banská Bssrrica.

Banská Bnstrica . júna 2018
Zapísala: Danka Horváthová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

