Zápisnica
zo zasadnutia Občianskej rady Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica
dňa 3. novembra 2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie OR
2. Podnety na Mestskú políciu
3. Príprava slávnosti Mikuláša na Fončorde
4. Rôzne, diskusia
5. Uznesenie
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili
členovia OR: Ing. Oterová, D. Horváthová, Ing. Halamová, V. Dropčo, V. Zachar, G. Blesák, Ing.
Palúch, hostia: S. Dósová (MsP), Mgr. Javorčíková (KC Fončorda). Svoju neúčasť na zasadnutí
ospravedlnili poslanci MsZ pre VO č.4 a členovia OR: M. Vidová, Z. Šerfözö, A. Rumanovský.
2. Podnety na Mestskú políciu:
-

D. Horváthová, členka OR – žiada MsP o zintenzívnenie hliadok na ul. Družby 25-31, a to
predovšetkým v čase po polnoci z dôvodu nárastu počtu krádeží.

3. Slávnosť Mikuláša na Fončorde bude aj tento rok organizovaná členmi OR a poslancami VO 4
v spolupráci s ďalšími subjektmi. Termín konania slávnosti je určený na piatok 9. 12. 2016
o 16:00 hod. na Kyjevskom námestí.
Program slávnosti:
16.00 h Príhovor k deťom a rodičom
16.10 h Príchod Mikuláša, anjela a čerta, rozsvietenie stromčeka
Rozdávanie sladkostí deťom
Diskotéka







Organizačne bude akcia zabezpečená nasledovne:
poslanec MsZ D. Karas – zabezpečí vianočný stromček (montáž, demontáž) v spolupráci so
ZAaRES, dohodne s firmou Progres – HL, s.r.o. osvetlenie stromčeka a 1 osobu prítomnú na
jeho rozsvietenie, a taktiež zabezpečí informáciu o podujatí na TV obrazovkách v prostriedkoch
MHD,
poslankyňa MsZ Ing. arch. Kasová – osloví firmu GAMO, a.s. vo veci možnosti napojenia na
elektrickú sieť, použitia ich parkoviska a zajednania miestnosti na prezlečenie hercov. Zároveň
zabezpečí dohodu o zodpovednosti za prípadné škody vzniknuté počas akcie,
S. Dósová, MsP – zabezpečí vyprázdnenie parkoviska na Kyjevskom nám. od 13:00 hod.
a hliadky príslušníkov MsP počas podujatia,
Ing. Oterová – zabezpečí pódium (praktikáble) na 14:00 hod. a hercov (Mikuláš, čert, anjel),
kostýmy a program na cca 45 min. (Divadlo Clipperton),
Ing. Hruška – zaistí vystavenie objednávok, objedná ozvučenie podujatia, osvetlenie pódia,
zabezpečí nákup cukroviniek na slávnosť Mikuláša ako aj na podujatie „Predvianočná knižnica“
organizované VKMK Jilemnického, zistí možnosť zabezpečenia občerstvenia pre hliadkujúcich
MsP (následne bude kontaktovať p. Dósovú) a nákup Mikulášskych čapíc za účelom označenia
členov OR rozdávajúcich sladkosti deťom.



poslankyňa MsZ Ing. Skokanová – zaistí uverejnenie informácie o konaní podujatia na webe
mesta, príp. v Radničných novinách,
poslanec MsZ RNDr. Topoľský - pre účely uskutočnenia spoločného stretnutia členov OR,
poslancov a pozvaných hostí objedná občerstvenie pre cca 30 osôb (stretnutie sa bude konať po
skončení slávnosti Mikuláša v priestoroch VKMK Jilemnického). Zároveň zabezpečí dodanie
vianočnej kapustnice pre účinkujúcich programu počas podujatia „Predvianočná knižnica“ pre
cca 30 osôb, ktoré bude organizovať VKMK Jilemnického dňa 14.12.2016.
L. Topoľského bude v tejto veci kontaktovať J. Hruška.
p. Weissová, VKMK – pripraví návrh propagačných letákov a po odsúhlasení zo strany OR
zabezpečí tlač (formát A4–30 ks, formát A5–50 ks),
p. Zachar – uverejní propagačný leták na stránke OR Fončorda,
p. Dropčo – zariadi distribúciu letákov do jednotlivých častí Fončordy.







4. Rôzne, diskusia:
- Z. Oterová, členka OR – upozornila na potrebu vyznačiť na ceste pri hornom východe z areálu
ZŠ Moskovská prechod pre chodcov z dôvodu bezpečnosti detí (na novej ceste vedúcej
k novostavbe na Moskovskej ul.),
- D. Halamová, členka OR – žiada osvetlenie prechodu pre chodcov LED svetlami pri Modrom
kostole na ceste smerom na Kyjevské námestie, a taktiež na komunikácii vedúcej k ul. Družby.
Zároveň požiadala o osadenie zábradlia na strmý chodník na Moskovskej 44-48.
Uvedené podnety budú postúpené príslušným útvarom Mestského úradu BB.
-

D. Javorčíková, KC Fončorda – poďakovala OR Fončorda za finančnú podporu podujatí
organizovaných KC Fončorda. Členov OR a poslancov zároveň pozvala na „Fončorďácke
zemiakové hody“, ktoré sa uskutočnia dňa 11.11.2016 od 14:00-18:00 h v priestoroch KC
Fončorda.

5. Uznesenia:
1. Členovia OR a poslanci VO č. 4 zabezpečia slávnosť Mikuláša s termínom konania
v piatok 9. decembra 2016 so začiatkom o 16:00 hod. na Kyjevskom námestí podľa
rozdelených úloh.
Najbližšie stretnutie OR sa v súvislosti s kontrolou zabezpečenia prípravy slávnosti Mikuláša
bude konať v stredu – 30.11.2016 o 16:30 hod. vo VKMK Jilemnického 48, Banská Bystrica.
V decembri 2016 OR Fončorda nebude zasadať.

Banská Bystrica 3. novembra 2016
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR

Ing. Ján Hruška
predseda OR Fončorda

