Zápisnica
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Bansáá Bystrica
dňa 3. oátóbra 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listnn
Program:
1. Otvorenie OR a schválenie programu
2. Informácia primátora mesta BB Jána Noska o prijatých opatreniach na riešenie bezpečnostnej
situácie na ul. Mládežníckej, Družbn a Knjevskom nám. v dôsledku prevádzkn herní
(v nadväznost na rokovanie OR dňa 5.9.2018)
3. Slovo hosťom
4. Kontrola uznesení OR zo dňa 5.9.2018
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenie
1. Otvorenie OR - Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnute a privítal prítomných. Stretnuta sa
zúčastnili – primátor mesta MUDr. J. Nosko, zástupca prednostu p. JUDr. Džmura, poslanci MsZ: Ing. L.
Skokanová, Ing. arch. H. Kasová, D. Karas, PhD. Ľ. Motnčka, členovia OR: D. Horváthová, V. Dropčo, Ing. D.
Halamová, Ing. I. Palúch, V. Zachar, p. Vidová, z hostí: p. Koreň (MsP), p. Zúbek (Tulská ul.), p. Medveď
(Švermova ul.), p. Jurčík (ul. Družbn), p. Maťašeje (ul. Družbn), Ing. Baník (ul. Družbn).
Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili členovia OR: Ing. Oterová, Ing. M. Bernátová, PhD. , Bc. Z. Šerfözö
a poslanec p. Topoľský.
2. Informácia primátora mesta BB Mudr. Jána Nosáa o prijatých opatreniach na riešenie bezpečnostnej
situácie na ul. Mládežnícáej, Družby a Kyjevsáom nám. v dôsledáu prevádzáy herní (v nadväznosti na
roáovanie OR dňa 5.9.2018)
Primátor MUDr. J. Nosáo – v úvode si vnpočul predchádzajúcich zúčastnených OR Fončorda a následne
informoval, čo sa v danej veci vnkonalo od 5.9.2018.
1. Hneď na druhý deň po OR Fončorda začala f. Zaares vnkonávať presvetlenie (orez) kríkov v okolí herne
Trend, do konca októbra 2018 bude taktež vnkonané presvetlenie lokalitn Družbn 23-25.
2. Bolo stretnute s MsP, ktorej boli predložené požiadavkn týkajúce sa zvýšenia frekvencie hliadok v čase
záverečných hodín zariadení na ulici Družbn a Mládežnícka, ale aj vnššia frekventovanosť hliadok počas dňa
3. Bola požiadaná o pomoc aj štátna polícia tež o zvýšenie frekventovanost hliadok v danej lokalite
4. Mesto má pripravené kamerové snstémn, ktoré môžu bnť v krátkej dobe nainštalovaných kritckých zónach,
avšak pravdepodobne bude potrebný súhlas správcov bntových domov na ich inštaláciu
5. Pozvali si prevádzkárov a majiteľov zariadení v danej lokalite a požiadali ich o kontrolu osôb navštevujúcich
ich zariadenia a v prípade potrebn ich nahlásenie na políciu. Títo prevádzkari majitelia zariadení si plne
uvedomujú, danú situácia a sú ochotní poskntnúť kompenzácie. Obnvatelia bn mali prísť s návrhmi, ako napr.
skrášlenie danej lokalitn a podobne.
6. Legislatíva zakazuje umiestňovanie herní vo vzdialenost menšej ako 200 m škôl, škôlok a bntových domov.
7. Nová legislatíva umožňuje uzavrete počtu herní, teda abn nevznikali nové.
3. Slovo hosťom
p. R. Medveď (Švermova ul.) – Chodník od garáží na Švermovej ulici smerom ku štadiónu – čistí v zime, v lete.
Prečo, ak chodník patrí mestu BB nerobia tak poverení zamestnanci. Chodník je potrebné udržiavať. V súčasnej
dobe je potrebné pokosiť priestor pozdĺž chodníka.
Stojiská na kontajnern Švermova ulica – začiatkom roka boli presunuté ku chodníku pri garážach, avšak pri
vnsýpaní musia smetari prekonávať obrubník. Bolo bn potrebné obrubník zosekať do plnnulého prechodu.
p. D. Karas: Zaslať foto miesta, na urobenie plošinn.
p. H. Kasová – osloví Ing. Hláčikovú a p. Kubša s návrhom nového priechodu pre chodcov a stojiska na základe
mestom spracovávanej pasportzácie kontajnerových stojísk.
p. Jurčík (Družby 25) – býva rovno oprot herni na ulici Družbn. Pri kontajneroch nachádza pravidelne
striekačkn a iný bordel súvisiaci s danou situáciou v lokalite (predložil k nahliadnutu aj fotkn).
Návrh riešenia: Osvetlenie mestského pozemku pri súkromnom parkovisku herne Excel a osloviť majiteľa
pozemku pri herni Excel.

Herňa má svoju SBS, ktorá obnčajných ľudí z okolia herne odoženie, ale keď prídu evidentne fnzickn zdatnejší
jedinci tak sa tvária, že ich nevidí.
Skonštatoval, že situácia sa od poslednej OR troška zlepšila.
p. Horváthová – informovala, že do konca októbra 2018 bude celá záujmová lokalita dočistená f. Zaares – orez
konárov a kríkov, ktoré vntvárajú priestor pre zhromažďovanie sa (ukrývanie) problémových osôb
p. Ing. Baníá – uviedol, že dostal podnet z Družbn 16 o tom, že situácia sa zhoršila. Problémové osobn sa od
prevádzok presúvajú do tmavších neprehľadných miest v okolí panelákov. Navrhuje zadefnovať teto miesta
a následne požiadať o dobudovanie osvetlenia daných miest. Kontaktné osobn budú Ing. Hláčiková a p. Gelien
z MsÚ.
Aktuálna informácia pred zverejnením zápisnice: Dňa 9.10.2018 Ing. Baník vnvolal stretnute s Ing. Hláčikovou
ohľadne obhliadkn miestna požiadavku zrealizovania doplňujúceho osvetlenia.
Výsledoá stretnutia: "Dnes sme spoločne s pani Renátou Hláčikovou vnkonali obhliadku priestoru,ktorý
chceme dovnbaviť verejným osvetlením. Všetkn doterajšie lampn prejdú kontrolou a svetelné telesá budú
vnmenené za moderné diódové tak, abn bolo svetla viditeľne viac. Počítali sme s tým, že stromn a kríkn budú
prerezané tak, abn svetlo preniklo až tam, kde dnes nie je. Súkromné parkovisko na súkromnom pozemku
(Družbn 25) bude osvetlené z existujúceho svetla doplnením druhého svetelného telesa, ktoré bude na
existujúcom stĺpe. Rovnako sa bude postupovať aj na terajšom stĺpe za bntovým domom Družbn 10. Po
vnkonaní týchto opatrení a prerezávke budeme posudzovať, či tento zásah postačuje alebo nie.
Miesta označené hviezdičkou sú alternatívou, ak to posúdenie vnznie ako nedostatočné".

p. Ing. Hrušáa (predseda OR Fončorda) – navrhuje, abn spoločenstvá bntových domov vnšpecifkovali takéto
miesta a následne priamo požiadali Ing. Hláčikovú a p. Geliena o doplnenie osvetlenia.
p. Ing. Palúch – skonštatoval, že problémové osobn sa postupne presúvajú aj na Internátnu ulicu za obchodné
centrum Astra (kotolňa nad Astrou). Tiež bn bolo potrebné danú lokalitu osvetliť., abn neboli vntvorené tmavé
miesta, ktoré priam lákajú problémové osobn.
p. Koreň (MsP) – do dňa 5.9.2018 vnkonala MsP 55 kontrol v nočnej dobe teda po 22. hodine. Zaznamenali 3
podnetn od občanov. Jedným z podnetov bol aj podnet na preverenie osôb pri herni Excel v čase o 12:52.
Pravidelne tež MsP rieši bezdomovcov na Knjveskom námestí – 17 kontrol, 9 x boli vnkázaní z priestoru. keď
ich požiadajú, tak niektorí si tam po sebe aj upracú.
p. Horváthová – je možné požiadať NR SR o také riešenie, ktoré bn obmedzovalo počet herní v obntných
zónach?
p. Judr. Džmura – mesto malo stretnute s Asociáciou zábavn a herní. Jej zástupcovia sa boli pozrieť priamo
v problémovej lokalite a skonštatovali, že situácia je ojedinelá a nikde inde na Slovensku, nie je takáto
kumulácia na jednom mieste a v jednej lokalite. Ich tež táto situácia neteší a sú prístupní k logickým riešeniam.
Ďalej mesto skontrolovalo prevádzkn, ktoré majú terasn – prevádzka AGPLAY – podaný podnet na štátnn
stavebný dohľad, terasa oprot VIXU legálna, vonkajšie priestorn pri pohostnstve Mladosť – legálne. Knjevské

námeste – Terasa Eva Bar – mesto preverí legálnosť terasn, nakoľko ľudia sa sťažujú na hluk, ktorý tu pretrváva
do skorých ranných hodín.
p. Ing. Baníá – Zrušiť všetkn herne nie je riešenie. Nech herne sú, ale nech to nemá negatívnn vplnv na
obnvateľov v ich okolí.
p. Ing. Halamová – navrhuje ďalšiu lokalitn na umiestnenie kamerového snstému a to na Knjevské námeste
(herňa Excel, bezdomovci prebývajúci na tržnici priamo oprot vstupu do lekárne, vnkonávajúci potrebu za
obnovenou trafostanicou, alebo v kríkoch pri ceste), ZŠ Moskovská podchod pri pracovisku MsP resp. od
vchodu Tulská 13. Navrhujem osloviť f. Gamo, ktorej tržnica patrí, abn odstránila rad pultov pred lekárňou,
ktoré aj tak nikto na predaj nevnužíva.
p. Koreň,zástupca MsP – Hliadkn prechádzajú danou lokalitou pravidelne, čo je možné skontrolovať na GPS.
Samozrejme prídu aj vtedn keď je podaný podnet, ale žiaľ mnohokrát sa stane, že kým prídu už je v danej
lokalite kľud. na celé mesto sú v nočných hodinách dve hliadkn, takže niekedn sa nedá prísť na oznamované
miesto okamžite.
p. primátor Mudr. Nosáo – dal návrh, abn bola pre obnvateľov zriadená na stránke MsP emailová adresa –
druzby@bansáabystrica.sá, kde bn mohli nahlasovať svoje podnetn na riešenie v danej lokalite. Samozrejme
platí aj tel.č. 159 resp. 158.
p. Zachar – požiadal o opravu jeho podnetu vzneseného na OR dňa 5.9.2018 – správne znenie „
navrhuje
mestu zvýšiť dane za nehnuteľnost, vidí to ako možnosť navýšenia rozpočtu mesta a tým možné zvýšenie
počtu mestských policajtov a zväčšenie šancí na odkúpenie zelených plôch späť do majetku mesta. Reagoval
tak na argument zástupcov mesta o nedostatku mestských policajtov, nemožnost denne vnkonávať stavebný
dozor pri rekonštrukcii ciest a nereálnost odkúpenia zataľ nezastavanej zelenej plochn oprot modrému
kostolíku.
4. Kontrola uznesení z OR 5.9.2018
1. OR Fončorda súhlasí so správou vnpracovanou p. Baník za pomoci p. Horváthovej, p. Maťašeje, p.Halamovej,
ktorú predniesol na OR a odovzdal aj vedeniu mesta a plne súhlasí s navrhovanými riešeniami pre danú
lokalitu. OR prípadne po diskusii príjme aj vlastné uznesenie k tejto problematke – OR Fončorda bude naďalej
spolupracovať a sledovať realizáciu opatrení týáajúcich sa loáality Družby a Mládežnícáa.
2. OR Fončorda pozve na zasadnute 3.10.2018 p. primátora, abn informoval o postupoch a dohodnutých
riešeniach pre lokalitu Mládežnícka, Družbn, Knjevské nám - splnené
5. Rôzne, disáusia
p. Bc. Z. Šerfözö – odprezentované na základe podnetu, ktorý zaslala emailom na adresu OR Fončorda vrátane
fotodokumentácie
1. Parkovanie na THK počas sezóny plážového kúpaliska a rôznych akcií na kúpalisku a v okolí.
- obnvatelia THK prosíme mestskú políciu v prípade akcií organizovaných na plážovom kúpalisku, resp. pri
akciách konaných v priestoroch štadiónu UMB a hotela Dixon, abn návštevníkov uvedených akcií odkláňala na
parkovanie mimo THK (t.j. na parkoviská Plážového kúpaliska, Hotelu Dixon a UMB) . Je to dôležité z dôvodu
dostupnost danej ulice.
Napr.: Dňa 8.9.2018 sa uskutočnil Tesco športový deň, kedn bola ulica pre tamojších obnvateľov nedostupná.
Organizátori aj na základe komunikácie Bc.Šerfözö nezvládli parkovanie účastníkov danej akcie, ktorí
zablokovali v dopoludňajších hodinách ulicu a znemožnili jej obnvateľom prístup k vlastnej nemovitost. (výstup
a nástup obnvateľov z OA bez zablokovania prejazdnost komunikácie, napr. v našom vchode si priviezli
bábätko z nemocnice a nemali kde zastaviť/pozor - nie parkovať/ abn ho mohli bezpečne vnložiť z automobilu.
2. Na základe žiadost obyvateľov THK, Pod Stráňou, Kvetnovee a Pestovateľskee ulice prosím o úpravu a
doplnenie cestovného poriadku linky č.33.
Uvedenú žiadosť sme už smerovali na p. Modranského aj mesto BB. V súčasnej dobe sa k našej žiadost pripojili
aj Gnmnázium A.Sládkoviča, Katolícke gnmnázium Š.Monsesa, SPŠ J.Murgaša a taktež ekonomická a právnická
fakulta UMB. Prosíme poslancov o interpeláciu v mestskom zastupiteľstve pre zvýhodnenie harmonogramu
danej linkn, čo prispeje k zníženiu zahusťovania dopravn v oblast kruhového objazdu pri LIDLI.
3. Cyklotrasa ESC - Podlavice. Žiadame mesto o vyeadrenie k výstavbe uvedenee cyklotrasy.
Jedná sa o úsek od zastávkn MHD - Zaares po koniec THK. Ako bude chodník doteraz vnužívaný obnvateľmi najmä staršími a matkami s deťmi prístupný pre uvedené skupinn obnvateľstva? Chodník je rozdelený
obrubníkom na dve polovice, kde ani jedna nie je dostatočne široká abn pojala chodca a cnklistu (viď foto.) Aká
je kontrola zo strann mesta BB pri výrube stromov k cnklotrase.

Ďalej žiadame o vysvetlenie, výrubu stromov frmou Platan pri uvedenej cyálotrase. Jedná sa o stromy, átoré
bezprostredne nezasahovali do cyálotrasy a uvedená frma nemala v čase výrubu á dispozícii platné
výrubové povolenie á nahliadnutiu. (viď. foto).

p. Zúbek (Tulská 13-23) – navrhuje zriadenie samostatného pultu na MsP pre zaznamenávanie situácie z ulíc
Družbn, Mládežnícka a Knjevské námeste, abn záznamn boli prehľadné a reakcia na situáciu čo najrýchlejšia.
Zároveň víta iniciatívu mesta zriadiť emailovú schránku pre danú lokalitu – ul. Družbn a Mládežnícka.
Pripomína poslancovi D. Karasovi, abn sa nezabudlo na umiestnenie zábradlia k chodníku od Tulskej 13
smerom dole kopcom popri ceste.
p. Ing. Halamová – na základe podnetu od rodičov, ktorých det navštevujú ZŠ Moskovská a dochádzajú MHD
na zastávku pod Gamom, žiada MsP, abn v ranných hodinách od 7:15 do 8:00 bol pri priechode pre chodcov
pod Gamom jeden príslušník MsP. Je to z dôvodu, že sa jedná o veľmi nebezpečnú križovatku, bez semafórov
a det vstupujúce na priechod pre chodcov sú denno denne ohrozované vodičmi. Niektoré z detí už zažili
situáciu, že ich auto skoro zrazilo.
p. Ing. Halamová a p. Horváthová - Opäť upozorňujeme na to a žiadame mesto BB, abn sa zaoberalo riešením
tejto nebezpečnej križovatkn. Už skoro rok na každej OR a posledne aj na Dopravnej komisii, žiadame
o umiestnenie semaforov resp. aspoň jedného samoobslužného semaforu na priechod pre chodcov pod
Gamom a taktež opätovné zjednosmernenie cestn od modrého kostolíka, tak ako to bolo predtým. Tým bn sa
zmiernil vjazd vozidiel do križovatkn z jedného smeru. Zataľ neboli naše návrhn akceptované, ba priam boli
zamietnuté bez návrhu iného bezpečného riešenia. Kolízie a nebezpečné situácie auto verzus chodec sú tu na
dennom poriadku. Obnvatelia majú pocit, že dovtedn sa nebude táto križovatka riešiť, kým sa tu nestane
smrteľná nehoda.
p. Plešáová – Kedn bude opätovné stretnute ohľadne riešenia vnútrobloku Tulská ulica.
Primátor Mudr. J. Nosáo – stretnute bude po zapracovaní všetkých pripomienok, presný dátum bude
oznámený.
p. Zachar – navrhuje mestu zvýšiť dane za nehnuteľnost, vidí to ako možnosť zastaviť výstavbu nových
bntových domov
6. Uznesenie
1. OR Fončorda žiada mesto BB o zriadenie emailovej schránkn na MsP, kde bn obnvatelia záujmovej lokalitn
mohli podávať informácie (EČV, fotkn, popis situácie ) z ttulu riešenia v bezpečnostnej situácie v danej
lokalite. Samozrejme, že ostane k dispozícii aj linka 159 resp. 158.
(Aátuálna info: od dňa 5.9.2018 je á dispozícii emailová adresa druzby@bansáabystrica.sá)
2. OR Fončorda žiada mesto BB o navýšenie rozpočtu MsP, abn mohli bnť rozšírené radn o nových
zamestnancov, a tým bn sa v teréne pohnbovalo viacej hliadok.
3. OR Fončorda žiada o navýšenie rozpočtu f. Zaares, abn sa zlepšila údržba zelene v uliciach mesta a sídlisk.
4. OR Fončorda žiada mesto BB o doplnenie osvetlenia na vnšpecifkované miesta, dokončenie orezu stromov
a kríkov (presvetlenie tmavých miest) a inštalácia kamerového snstému.
5. OR Fončorda nesúhlasí s požiadavkou p.Hríbika na zmenu názvu ul. Oremburská na Orenburská, o ktorú
požiadal mesto Banská Bnstrica z dôvodu neúmerne vnsokých komplikácií a aj nákladov, hlavne dotknutej ulice
pri vnbavovaní osobných dokladov, dokumentácie, zmlúv a pod.

6. OR Fončorda žiada mesto BB, o urýchlené riešenie križovatkn Knjevské námeste – samoobslužný semafor na
priechod pre chodcov pod Gamom a zjednosmernenie cestn od modrého kostolíka (smer hore do križovatkn
zrušiť).
7. OR Fončorda žiada mesto BB, abn zabezpečilo cez MsP resp. štátnu polícii v ranných hodinách (7.15-8.00)
jedného príslušníka k priechodu pre chodcov pod Gamom. Dôvod – det dochádzajúce do ZŠ Moskovská z iných
častí mesta, sú vnstavené nebezpečenstvu v dôsledku arogantných šoférov. Dochádza k častým kolíziám.

Najbližšie stretnutie OR sa bude áonať 7. novembra 2018 o 16:30 hod. vo Verejnej ánižnici M. Kováča,
Jilemnicáého 48, Bansáá Bystrica.

Banská Bnstrica 3.10. 2018
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

