
Zápisnica 
zo zasadnutia OR Fončorda – VO č. 5, Banská Bystrica  

dňa 16. januára 2019 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie OR a schválenie programu 
2. Slovo hosťom  
3. Aktualizácia a doplnenie plánu  investičných akcií a rekonštrukcií v r. 2019 
4. Informácia zo strany poslancov o spôsobe ekonomického fungovania nového volebného obvodu 

Fončorda 
5. Rôzne, diskusia 
6. Uznesenia 

 

1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ: 
V. Sklenka, P. Pohančaník, H. Kasová, L. Skokanová, členovia OR: Z. Oterová, M. Vidová, , D. Halamová, V. 
Dropčo,  Z. Šerfözö, , I. Palúch, V. Zachar, z hostí: L. Topoľský, S. Žabková, N. Ceglédyová, S. Kopčanová, P. 
Zubek, M. Teremová a ďalší. Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnili členovia OR - D. Horváthová a M. 
Bernátová a poslanec MsZ - M. Modranský. 

 
2. Slovo hosťom 

 
S. Žabková - informovala členov OR a poslancov  o personálnej zmene v Komunitnom centre Fončorda.  
K 31.12.2018 ukončili pracovnú pozíciu na dohodu doterajšie 2 koordinátorky /S. Žabková a J. Boričová/, 
aktuálne je v štádiu výberu zriaďovateľa Mesta BB nástupca, ktorý kontinuálne nadviaže na doterajšiu 
činnosť a aktivity v KC. Komunitné akcie na rok 2019 pre verejnosť budú organizované v súlade so 
schváleným plánom aktivít VMČ. N. Ceglédyová (AkSen – Aktívny senior o.z.) požiadala členov OR o aktívnu 
podporu KC, o zabezpečenie jeho udržateľnosti z dôvodu významu opodstatnenia takéhoto typu zariadenia 
a jeho prínosom na sídlisku Fončorda. 
Predseda OR vyjadril plnú podporu za zachovanie doterajšieho úspešného fungovania KCF. 

 
M. Teremová (Mládežnícka 47) – apelovala na doriešenie dlhodobo pretrvávajúcich problémov na 
Mládežníckej ul., a to: 
1) Problémové parkovanie – existujúce parkovacie miesta sú obsadzované návštevníkmi v blízkosti sa 
nachádzajúcej  MŠ, ZŠ a gymnázia.  Zároveň sú na mestskom pozemku pred prevádzkou pneuservisu  
odstavené vraky motorových vozidiel, ktoré zaberajú ďalšie parkovacie miesta. H. Kasová navrhuje vyzvať 
na spoločné stretnutie zástupcov OR, VMČ, vedenie mesta so zriaďovateľom gymnázia, kde by sa dohodli 
kroky vedúce k zlepšeniu danej situácie. Tiež dá cez oddelenie evidencie a správy majetku a stavebný odbor 
preveriť užívanie mestských pozemkov a súkromných stavieb pre podnikateľské aktivity - autoservis.  
2) Odtokové kanály pri príjazdovej ceste popri garážach na Mládežníckej ul. sú pravidelne zaliate vodou a tá 
sa následne valí popred bytový dom. H. Kasová uviedla, že v tejto veci už začali jednania s R. Hláčikovou, 
Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, ktorá odporučila rekonštrukciu celého 
chodníka popri potoku Udurná zo zdrojov VMČ. 
 

3. Aktualizácia a doplnenie plánu  investičných akcií a rekonštrukcií v r. 2019 
 
Podrobný zoznam investičných akcií a rekonštrukcií pre rok 2019 za jednotlivé časti Fončordy bude 
sfinalizovaný na nasledujúcej OR. Členovia OR si na najbližšie stretnutie OR pripravia zoznam požadovaných 
rekonštrukcií a opráv v ich lokalite. Prioritou naďalej ostáva rekonštrukcia chodníkov, ciest a schodísk.  
 



Na plnenie úloh VMČ Mesto BB vyčlenilo pre VO č. 5 z mestského rozpočtu 26 862,00 EUR na rok 2019 (t.j. 
1,50 EUR/1 obyv., počet obyvateľov Fončordy k 30.9.2018 – 17 908). Členovia OR Fončorda odporúčajú 
VMČ nasledovné použitie vyčlenených prostriedkov: 
1. Oprava a údržba chodníkov a schodísk  - 7 992,00 EUR 
2. Oprava, údržba a dobudovanie športových plôch - 10 000,00 EUR 
3. Rámcový plán akcií financovaných z dotácie na rok 2019 – aktualizovaný vo výške 8 870,00 EUR (viď 
Príloha č. 1). 
 
Členovia OR Fončorda odporúčajú VMČ poskytnúť finančný príspevok vo výške 5 000 EUR na dobudovanie 
bikrosového areálu na Moskovskej ul., a to z prostriedkov vyčlenených na športové plochy. 

 
4. Informácia zo strany poslancov o spôsobe ekonomického fungovania nového volebného obvodu 

Fončorda 
  
H. Kasová informovala, že novovzniknutý volebný obvod Fončorda bude financovaný prostredníctvom 
občianskeho združenia Zelená Fončorda. 
 
Počas zasadnutia OR Fončorda paralelne zasadal aj výbor mestskej časti pri VO č. 5 pod vedením 
predsedkyne VMČ – H. Kasovej.  V zmysle Štatútu mesta Banská Bystrica členovia VMČ schválili zriadenie 
občianskej rady s pôsobnosťou na území mestskej časti Fončorda. Za členov OR Fončorda boli VMČ 
schválení nasledovní občania:   

1. Ing. Ján Hruška 

2. Vladimír Dropčo 

3. Ing. Zuzana Oterová 

4. Mária Vidová 

5. Danka Horváthová 

6. Ing. Danica Halamová 

7. Zuzana Šerfözö 

8. Vojtech Zachar 

9. Ing. Gabriel Blesák 

10. Ing. Igor Palúch 

11. Ing. Magdaléna Bernátová, PhD. 

 

Členovia OR Fončorda si schválili za predsedu Ing. Jána Hrušku, ktorého následne odsúhlasili aj členovia 
VMČ. 

 
5. Rôzne, diskusia 

 

• I. Palúch – požadoval informáciu o aktuálnom stave parkovacej politiky. Navrhuje zmapovať objekty na 
Fončorde, kde by bolo možné vybudovať parkovacie domy. P. Zubek v tejto súvislosti pripomenul, že 
súbežne s vytváraním nových parkovacích miest by Mesto BB malo implementovať systém parkovania 
1 motorového vozidla na domácnosť, zákaz parkovania firemných áut v obytných zónach, atď. J. 
Hruška uviedol, že parkovaciu politiku budeme postupne po jednotlivých častiach Fončordy riešiť na 
nasledujúcich stretnutiach OR. 

• V. Dropčo – informoval, že herňa na ul. Družby skončila svoju činnosť.  
Zároveň tlmočil sťažnosti obyvateľov ul. Družby na hlučnosť Jumping centra v tejto lokalite. 
Navrhovanou možnosťou riešenia je oslovenie RÚVZ so žiadosťou o zmeranie hlučnosti prevádzky. 
 



6. Uznesenie: 
 

1. Členovia OR Fončorda si schválili za predsedu Ing. Jána Hrušku. 
2. OR Fončorda predkladá Výboru mestskej časti aktualizovaný návrh Rámcového plánu akcií 

financovaných z  dotácie na rok 2019 špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zápisnice. Zvyšnú časť 
prostriedkov vyčlenených na plnenie úloh VMČ odporúča OR Fončorda využiť na opravu a údržbu 
chodníkov a schodísk a opravu, údržbu a dobudovanie športových plôch nasledovne:  
1. Oprava a údržba chodníkov a schodísk  - 7 992,00 EUR 
2. Oprava, údržba a dobudovanie športových plôch - 10 000,00 EUR. 
 
 

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 6. februára 2019 o 16:30 hod. vo Verejnej knižnici M. Kováča, 
Jilemnického 48, Banská Bystrica. 
 
 
Banská Bystrica 16. januára 2019  
Zapísala: Ing. Zuzana Oterová, členka OR Fončorda 
 
 
           

Ing. Ján Hruška 
                               predseda OR Fončorda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
Návrh rámcového plánu akcií financovaných z dotácie na rok 2019, volebný obvod č. 5 – aktualizované 
znenie 
 
 

 

P.č. Názov akcie 
Mesiac 

realizácie 
Rozpočet v € 

v bežných výdavkoch 

1 Noc s Andersenom február 500 

2 "Láskavosť v komunite" / Komunitný Valentín február 500 

3 Bylinkáreň na Fončorde marec 450 

4 Petangové ihrisko marec 300 

5 Sídliskový deň kreatívcov máj 450 

6 Športiáda seniorov  jún 500 

7 Prázdninová noc v knižnici august 500 

8 Bubble day 2019 + Tanečná sídlisková párty august 650 

9 Detský jarmok august 400 

10 Anti hendikep day september 650 

11 Komunitné fončordové hody november 850 

12 Mikuláš na Fončorde december 1 850 

13 Nie si sám december 250 

14 
poplatky za webstránku OR Fončorda a 
hotovostné výdaje akcia Mikuláš  

december 70 

15 Administratívne výdavky OR a OZ 
január - 

december  
150 

16 Účtovníctvo  december 800 

SPOLU  8 870 

 


