
Zápisnica 

zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 4, Banská Bystrica  

dňa 4. júna 2015 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie OR  

2. Slovo pre hostí 

3. Plnenie uznesení zo zasadnutia OR dňa 7.5.2015 

4. Plán investičných akcií v časti Fončorda 

5. Rôzne, diskusia 

6. Uznesenia 

 

 

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Okrem členov OR  sa  na   

ňom    zúčastnili   poslanci   MsZ   -  Daniel  Karas,  Ing. Lucia Skokanová, Mgr. Marek Modranský 

a Ing. arch. Hana Kasová, z hostí: p. Pavlovic, Flasik, Virágová, zástupcovia MsP: p. Bako a p. 

Jobko.  Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnili  poslanci MsZ:  PhDr.  Vladimír Sklenka, PhD.,  

Ing. Igor Kašper a RNDr. Ladislav Topoľský, z členov OR: Ing. Martin Eibner a Ivan Sokáč. 

 

 

2. Z hostí vystúpil  zástupca Oremburskej 1-5 – opätovne požaduje výrub starých stromov pri 

detskom ihrisku a za bytovým domom. Zároveň žiada nasledovné: 

 

- úpravu uvedeného ihriska, osadenie lavičiek a vyrezanie starých suchých borovíc, 

- kontajner na psie exkrementy, 

- šikmé parkovacie plochy od otočky Oremburská smerom k Mexickej reštaurácii, 

- ihrisko na Moskovskej ul. – pri predajni COOP – dopadové plochy pod herné prvky. 

 

3. Plnenie uznesení z OR zo dňa 7.5.2015:  

- Uznesesnie č.1 - zverejňovanie Harmonogramu kosenia vo vývesných tabuliach -  Ing. 

Skokanová uviedla, že na webovej stránke ZAaRES bude zverejnené tel. číslo, na ktorom si 

verejnosť môže zistiť harmonogram kosenia. 

- Uznesenie č.2 - presťahovanie Verejnej knižnice M. Kováča z  Okružnej 2 do priestorov 

zariadenia Senium, Jilemnického 48, BB – poslanec MsZ D. Karas informoval, že VKMK bude 

od 13.7.2015 fungovať v DSS Senium. 

- Uznesenie č.3 - revitalizácia detských  ihrísk na ul. Internátna 49-59, Tulská 47 a 107 - 111, 

THK  10 – uvedené bude zahrnuté do plánu investičných akcií v časti Fončorda. Podľa 

vyjadrenia p. Karasa bude v najbližšom období realizovaná rekonštrukcia detského ihriska na 

Internátnej ul. a schody od Bonety na Tulskú ul. Zároveň uviedol, že v prípade zostatku vládnej 

dotácie určenej na rekonštrukciu komunikácií, budú tieto zdroje použité v rámci Fončordy. 

- Uznesenie č.4 -  požiadavku KC Fončorda na vyčlenenie investičných prostriedkov vo výške 

3 200€ na sprevádzkovanie KC Fončorda ešte v roku 2015, smerovať na viceprimátora  Mesta 

Banská Bystrica – Ing. arch. Kasová uviedla, že táto samostatná rozpočtová položka bude 

schvaľovaná na najbližšom zasadnutí MsZ (exteriér KC bude financovaný v prípade úspešnosti 

v rámci participatívneho rozpočtu mesta BB). 

 

 

4. Plán investičných akcií v časti Fončorda: V zmysle Zápisnice Komisie MsZ pre rozvoj 

mestských častí  č. 05/2015 zo dňa 25.5.2015 požiadal Ing. J. Hruška, predseda OR Fončorda, 

členov OR, aby v termíne do 10.6.2015 poslali emailom Ing. Oterovej návrhy krátkodobých 

investičných akcií na rok 2015, ako aj strednodobých (r. 2016, 2017) a dlhodobých, ktoré by bolo 



vhodné na Fončorde zrealizovať. Následne budú uvedené návrhy doplnené do zoznamu 

komunikácií určených na rekonštrukciu, ktorý je vypracovaný Oddelením údržby miestnych 

komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ. Poslanec MsZ Mgr. Marek Modranský vyžiada uvedený 

zoznam od Ing. R. Hláčikovej, MsÚ. 

 

Ing. Ján Sokáč, člen OR – požiadal o rekonštrukciu chodníka pri bytovom dome Moskovská 1-7 

cca v dĺžke 110 m, ktorý je v dezolátnom stave a navyše je zle vyspádovaný, v dôsledku čoho sa na 

ňom pravidelne zdržiava dažďová voda. 

 

 

5. Rôzne:  

 Členovia OR Fončorda – súhlasia s preplatením nákladov na prekrytie pieskoviska na 

detskom ihrisku Moskovská 1-5 vo výške 16,94 EUR. 

 Ing. Stančíková, členka OR – požiadala o výrub suchých stromov v časti Švermova 1-17, 

zároveň upozornila na nevyhovujúci stav cesty a zlý kanalizačný systém v tejto lokalite, 

ktorý spôsobuje vytápanie bytových domov.  

 p. Šerfözö, členka OR – z dôvodu dopravných nehôd a potreby zaistenia bezpečnosti 

predovšetkým detí žiada o umiestnenie spomaľovača na cestu pred THK 13, kde sa 

nachádza detské ihrisko. Poslanec MsZ Mgr. M. Modranský prisľúbil danú záležitosť riešiť 

na Komisii MsZ pre dopravu. 

 Ing. Oterová, členka OR – upozornila na potrebu vykosiť trávnatý porast na Moskovskej 

ul.  popri cestách a  hlavne v oblasti križovatiek, ktoré sú z dôvodu zlej údržby absolútne 

neprehľadné. 

 p. Dropčo, člen OR -  upozornil na následky výskytu veľkého počtu herní na Fončorde. 

Uviedol, že nedávno došlo k policajnému protidrogovému zásahu v herni na ul. Družby 

a požaduje od mesta BB o obmedzenie takýchto prevádzok. Mgr. Modranský vysvetlil, že 

tento problém už bol riešený na úrovni mesta BB, avšak keďže podľa platnej legislatívy SR 

nie je možné obmedzovať prevádzku takýchto zariadení, uvedený problém odporúča riešiť 

prostredníctvom petícií verejnosti za úplné zakázanie činnosti týchto prevádzok.  

P. Dropčo zároveň upozornil na zničenie cesty od Kyjevského nám. po Bonetu - vozidlami 

stavby „Obytný súbor Moskovská“. Prítomní navrhujú žiadať realizátora stavby o opravu 

komunikácie na vlastné náklady. 

 D. Karas, poslanec MsZ – informoval, že od 1.9.2015 bude z Okružnej ul. presťahované 

vysunuté pracovisko Mestskej polície k ZŠ Moskovská. Tiež uviedol, že v ZŠ Moskovská 

bude realizovaná 2. časť rekonštrukcie, v rámci ktorej bude dokončená výmena všetkých 

okien. 

 Ing. I. Palúch, M. Vidová, členovia OR – predkladajú nasledovné požiadavky: 

- farebne zvýrazniť prechod pre chodcov na hlavnej komunikácii ku kostolu z Internátnej 

ul., 

- znížiť rýchlosť na komunikácii od ÚPV SR po križovatku pod GAMO, 

- priame spojenie MHD Fončordy so starou nemocnicou (SÚSCCH), 

- premiestniť označník zástavky MHD pri Astre nakoľko v zimnom období je priestor 

neprechodný pre odhŕňací mechanizmus. 

 Ing. Hruška, predseda OR – upozornil na obmedzenie prechodu v rámci doposiaľ verejne 

prístupnej cesty v Areáli zdravia – pri chate v blízkosti bývalého lyžiarskeho vleku. 

Zástupcovia MsP prisľúbili preveriť vlastnícke vzťahy na uvedenom pozemku. Ing. Hruška 

opätovne upozornil na problém rozširujúcej sa osady bezdomovcov v tejto oblasti. 

 p. Schwantzer, člen OR – oznámil, že bola vytvorená nová webová stránka OR: 

www.obcianskarada.sk  a  centrálna emailová schránka OR Fončorda: 

foncorda@obcianskarada.sk. 

 

 

 

http://www.obcianskarada.sk/
mailto:foncorda@obcianskarada.sk


6. Uznesenia: 
 

1. Členovia OR Fončorda emailom pošlú Ing. Z. Oterovej návrhy investičných akcií pre 

časť Fončorda, a to v členení na krátkodobé (rok 2015), strednodobé (r. 2016, 2017) 

a dlhodobé, v termíne do 10.6.2015. 

2. Členovia OR Fončorda schvaľujú preplatenie nákladov na prekrytie pieskoviska na 

detskom ihrisku Moskovská 1-5 vo výške 16,94 EUR. 

3. OR Fončorda žiada poslanca MsZ Mgr. M. Modranského o vyžiadanie zoznamu 

komunikácií určených na rekonštrukciu, príp. opravu, vypracovaného Oddelením 

údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ. 

4. OR Fončorda podporuje návrh umiestniť na cestu pred THK 13 spomaľovač (v 

blízkosti detského ihriska) z bezpečnostných dôvodov. V tejto veci žiada poslanca MsZ 

Mgr. M. Modranského o riešenie uvedenej záležitosti na Komisii MsZ pre dopravu. 

5. OR Fončorda žiada ZAaRES o vykonanie údržby trávnatých porastov na Moskovskej 

ul. predovšetkým popri cestách a križovatkách z bezpečnostných dôvodov. 

6. Členovia OR Fončorda podporujú návrh na zakázanie činnosti prevádzok herní 

a žiadajú mesto BB o súčinnosť pri riešení uvedenej záležitosti. 

7. Členovia OR Fončorda žiadajú Mestskú políciu o preverenie vlastníckych vzťahov 

k pozemku v Areáli zdravia, kde bolo na verejne prístupnej ceste vybudované 

oplotenie a tým obmedzený prechod cez túto lokalitu. 

 

 

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 3. septembra 2015 o 17:00 hod. v  priestoroch DD a DSS 

SENIUM, Jilemnického 48, Banská Bystrica. 

 

 

 

Banská Bystrica 6. júna 2015  

Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR 

 

 

 

 

          Ing. Ján Hruška 

                               predseda OR Fončorda 


