Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica
dňa 6. septembra 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Slovo hosťom OR
3. Vyhodnotenie pasportu o stave chodníkov a ciest na základe uznesenia OR č. 1 zo dňa
1.6.2017
4. Informácia zo strany poslancov o postupe prác v rámci investičných akcií na Fončorde
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenia
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili
poslanci MsZ: Ing. I. Kašper, Ľ. Motyčka, D. Karas, Ing. L. Skokanová, Ing. arch. H. Kasová, Mgr.
M. Modranský, členovia OR: Ing. Z. Oterová, M. Vidová, V. Dropčo, D. Horváthová, Ing. D.
Halamová, Z. Šerfözö, Ing. M. Bernátová, PhD., Ing. I. Palúch, G. Blesák, V. Zachar, z hostí: A.
Štulajterová (OCI BB), p. Koreň (MsP), Ing. S. Žabková (koordinátorka KCF), N. Ceglédyová
(AkSen – Aktívny senior o.z.), G. Guitcheva (Nové Kalište). Svoju neúčasť na zasadnutí
ospravedlnili poslanci MsZ: RNDr. L. Topoľský, PhDr. V. Sklenka, PhD.
2. Podnety od hostí OR
S. Žabková (KCF) – poďakovala členom OR a poslancom za pomoc a finančnú podporu z VMČ pri
organizovaní aktivít v KC. Prítomných pozvala na deň otvorených dverí v KC Fončorda s termínom
konania 20.9.2017 počas Týždňa dobrovoľníctva v B. Bystrici. J. Hruška v mene OR poďakoval
KCF za aktívnu prácu a vyzdvihol význam ich činnosti pre život v komunite.
G. Guitcheva (ul. Nové Kalište) – poďakovala za inštaláciu osvetlenia na ul. Nové Kalište, ako aj
za dodanie nových kontajnerov zničených v dôsledku dopravnej kolízie.
A. Štulajterová (OCI BB) – informovala o aktuálnom priebehu implementácie projektu
z participatívneho rozpočtu „Oddychovo-relaxačná a cyklozóna Tajovka“ (pri Dixone). Od februára
2017 sa čaká na stanovenie vlastníka železného plotu na predmetnom pozemku (vo vlastníctve
mesta BB), aby mohol byť odstránený a bolo umožnené začať s revitalizáciou priestoru. Cyklotrasa
má byť zrealizovaná na jar 2018. Dňa 20.9.2017 o 16:30 h sa na Švermovej ul. uskutoční
plánovacie stretnutie s cieľom navrhnúť podobu verejného priestoru za aktívnej účasti verejnosti. A.
Štulajterová zároveň vyjadrila sklamanie z postoja mesta BB, ktoré celý rozpočet projektu vo výške
5.000 EUR určilo na práce spojené s vyčistením priestoru organizáciou ZAaRES a zamietol
preplatenie nákladov na plánovacie stretnutia, hoci boli súčasťou projektového zámeru. Poslanec
MsZ D. Karas prejedná uvedené na príslušnom útvare MsÚ.
3. Vyhodnotenie pasportu o stave chodníkov a ciest na základe uznesenia OR č. 1 zo dňa
1.6.2017
Členovia OR pripravia zoznam chodníkov vyžadujúcich si rekonštrukciu v členení podľa
jednotlivých ulíc Fončordy a s určením stupňa nevyhnutnosti rekonštrukcie (od 1 do 5, pričom
stupeň 5 predstavuje najvyššiu prioritu opravy).

D. Karas uskutoční obhliadku všetkých predmetných chodníkov a
predpokladaných nákladov na opravu.

zabezpečí nacenenie

Zoznam bude slúžiť na vytypovanie lokalít pri rozhodovaní o použití finančných prostriedkov
volebného obvodu v oblasti rekonštrukcií a opráv v nasledujúcom období.
4. Informácia zo strany poslancov o postupe prác v rámci investičných akcií na Fončorde
D. Karas informoval, že v tomto roku boli k dnešnému dátumu uskutočnené nasledovné investície
v oblasti rekonštrukcií a opráv:
- vnútroblok ul. Družby (D. Horváthová pripomenula, že je ešte potrebné urobiť cestu za
vnútroblokom),
- vnútroblok Švermova ul.,
- chodník Tulská 97-105,
- schody Tulská 101-17 MŠ,
- schody Tulská – MŠ,
- chodník Boneta – ZŠ Moskovská,
- cesta Tulská 107-111 – opravená,
- schody ZŠ Spojová.
Komunikácia z Poľnej ul. po Zvolenskú cestu bude kompletne zrekonštruovaná v budúcom roku.
5. Rôzne, diskusia


L. Skokanová, poslankyňa MsZ – na Šalgotarjánskej ul. boli vytvorené parkovacie miesta
s použitím červenej dlažby, ktorá vybledla a je potrebné ju obnoviť.



I. Palúch, člen OR – v blízkosti nákupného strediska Astra sa nachádza rozbitý asfalt. D.
Karas uviedol, že oprava bude zrealizovaná v tomto roku. I. Palúch taktiež upozornil na zlý
stav komunikácie smerom ku KCF.



V. Dropčo, člen OR - povrch vozovky na komunikácii na ul. Nové Kalište je nebezpečný a je
potrebné ho upraviť.



D. Horváthová, členka OR – opätovne upozornila na potrebu riešiť bezpečnosť prechodu pre
chodcov na Kyjevskom nám. (pod firmou GAMO a.s.) – navrhuje inštalovať svetelné
označenie. Taktiež upozornila na neprehľadnosť križovatky pred predajňou drogérie na
Mládežníckej ul. (vozidlá parkujú priamo v križovatke).



H. Kasová, poslankyňa MsZ – podala informáciu zo Stavebnej komisie MsZ, kde bola
prezentovaná urbanistická štúdia výstavby IBV na Tulskej ulici nad obytným komplexom
Triangel a v blízkej dobe by mala byť zverejnená na webovej stránke Mesta BB
-http://upn.banskabystrica.sk/ v sekcii urbanistické štúdie.



Ľ. Motyčka, poslanec MsZ – požiadal o zaslanie postrehov so spokojnosťou poskytovaných
služieb na plážovom kúpalisku.

6. Uznesenie:
1. Členovia OR Fončorda predložia zoznam chodníkov vyžadujúcich si rekonštrukciu
v členení podľa jednotlivých ulíc Fončordy a s určením stupňa priority (emailom na
adresu: zuzana.oterova@gmail.com).

2. OR Fončorda žiada Daniela Karasa o oslovenie príslušného útvaru MsÚ a prejednanie
priebehu implementácie projektu z participatívneho rozpočtu „Oddychovo-relaxačná
a cyklozóna Tajovka“ (podľa bodu 2. tejto zápisnice).
Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 4. októbra 2017 o 16:30 hod. vo Verejnej knižnici M.
Kováča, Jilemnického 48, Banská Bystrica.
Banská Bystrica 6. septembra 2017
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

