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

dňa 6. februára 2019 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie OR a schválenie programu 
2. Slovo hosťom 
3. Kontrola uznesení z poslednej OR  
4. Bližšia špecifikácia investičných akcií a rekonštrukcií pre rok 2019 podľa jednotlivých častí Fončordy- 

na základe predložených a schválených návrhov členov OR a poslancov 
5. Rôzne, diskusia 
6. Uznesenie 

 
1. Predseda OR, Ing. Ján Hruška, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Stretnutia sa zúčastnili poslanci MsZ: 

P. Pohančaník, H. Kasová, L. Skokanová, členovia OR: M. Vidová, , D. Halamová, V. Dropčo,  Z. Šerfözö, , I. 
Palúch, V. Zachar, G. Blesák, z hostí: S. Žabková, P. Zubek, M. Teremová, p. Spodniaková, p. Šimiaková, p. 
Hegeduš a ďalší. Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnili členovia OR - D. Horváthová, M. Bernátová, Z. 
Oterová a poslaneci MsZ - M. Modranský, V. Sklenka a Ľ. Motyčka. 

 
2. Slovo hosťom 

S. Žabková – Informovala, že KC na Fončorde má novú koordinátorku od 1.2.2019.  
Je to Júlia Soos a kontaktovať ju možno na doterajších komunitných kontaktoch: kcfoncorda@gmail.com 
alebo 0917 505 922.  
Informovala, o 1. aktivite v rámci schváleného programu aktivít podporených z VMČ na rok 2019: - 4 ročník 
valentínskej slávnosti na Fončorde "Láskavosť v komunite" /15.2.2019 od 15,00-19,00 hod. v Kc Fončorda. 
 
p. Spodniaková, M. Teremová (Mládežnícka 47) – opäť apelovala na doriešenie dlhodobo pretrvávajúcich 
problémov na Mládežníckej ul. 47, 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, ktorá je 
v budove bývalej výmenikovej stanice, odstavené vraky motorových vozidiel, ktoré zaberajú ďalšie 
parkovacie miesta. Prevádzka autoservisu (pravdepodobne bez povolenia) je nadmerne hlučná 7 dní 
v týždni a obyvatelia bytov (11. posch. panelák), ktorí majú okná na stranu autoservisu sú zaťažovaní 
hlukom, špinou, smradom a vrakmi áut, ktoré sa hromadia okolo paneláku. Samozrejme tieto vraky 
zaberajú miesta na parkovanie pre obyvateľov paneláku.   
 
p. Halamová - Podľa kataster portálu je majiteľom budovy, kde je autoservis  f. Betreut a.s. Zámocká 32, 
Bratislava. (LV č. 4321, Výmeníková stanica, súpisné číslo 13809, p.č.604/1, nadobudnuté kúpnou zmluvou 
č. 3344/2017 dňa 12.6.2017). 
 
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 parkovania. Tiež dá cez oddelenie 
evidencie a správy majetku a stavebný odbor preveriť užívanie mestských pozemkov a súkromných stavieb 
pre podnikateľské aktivity - autoservis. (Úloha trvá ešte z OR Fončorda – 16.1.2019). 
 
p. Hruška - OR Fončorda osloví primátora mesta, prednostu MsÚ a vedenie gymnázia na Mládežníckej   
ulici, k riešeniu situácie s parkovaním na Mládežníckej 47 a zároveň k riešeniu neúnosnej situácie bývania 
obyvateľov menovaného paneláku z dôvodu prítomnosti autoservisu (pravdepodobne bez povolenia) 
v budove bývalej výmenikovej stanice.  

 
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. 
 
p. M. Hegeduš (Internátna 63-69) – požiadal o zaradenie do zoznamu navrhovaných opráv chodník vrátane 
schodov od internátu smerom k Internátnej 69 a dol kopcom k Internátnej 37. Chodník nemá asfaltový 
povrch. Je vybudovaný len z hrubozrnného betónu a to už cca 30 rokov. Chodník je značne poškodený, 
poprepadávaný a zároveň je frekventovaný – študenti z internátu do škôl a do jedálne na Okružnej, ale aj 
ostatní obyvatelia v danej lokalite.  
p. Halamová – podľa kataster portálu chodník je vo vlastníctve mesta BB a je zapísaný na LV č. 2724, čiže 
môže byť zaradený do zoznamu opráv.  
 
Ďalej p. Hegeduš - žiada o vyriešenie dopravnej situácie na Internátnej 63-69 – panelová cesta. Žiadal už 
niekoľko krát p. Vala z dopravného odboru MsÚ o osadenie dopravnej značky, ktorá by určila, ktorá cesta je 
vedľajšia a ktorá hlavná resp. zjednosmernenie tejto prístupovej komunikácie. Zatiaľ dostal, vždy zamietavú 
odpoveď.  
 
H. Kasová - vec preverí a oznámi výsledok priamo p. Hegedušovi. Doporučuje zúčastniť sa Dopravnej 
komisie a tam predniesť dané požiadavky. 
 
p. Halamová – podľa kataster portálu nie je táto cesta oficiálne evidovaná ako cesta, zrejme je to 
komunikácia, ktorá bola zriadená v čase výstavby panelákov v 70. rokoch.  
 

3. Kontrola uznesení  
1./ Členovia OR Fončorda si schválili za predsedu Ing. Jána Hrušku – splnené 
  Organizačná zmena : funkciu tajomníčky bude vykonávať p. Ing. Danica Halamová 
Predseda a OR zároveň ďakujú za vykonanú prácu predchádzajúcej tajomníčke p. Ing. Zuzane Oterovej 
2./ OR Fončorda predkladá Výboru mestskej časti aktualizovaný návrh Rámcového plánu akcií 
financovaných z  dotácie na rok 2019 špecifikovaný v Prílohe č. 1 zápisnice 01/2019. 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. 
ZMENA: 
Členovia VMČ overili záujem komunity bikrosákov na Moskovskej realizovať v r. 2019 zámer dobudovania 
bikrosového areálu na Fončorde. Z dôvodu pobytu realizátora zámeru mimo SR a nereálnosti zabezpečiť 
realizáciu zámeru bez jeho účasti, členovia VMČ navrhujú presunúť sumu 5000 € plánovanú na realizáciu 
dobudovania bikros areálu do bodu 1. Oprava a údržba chodníkov a schodov 
 
1. Oprava a údržba chodníkov a schodísk  - 12 992,0 EUR 
2. Oprava, údržba a dobudovanie športových plôch - 10 000,00 EUR 
 
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) + každá mestská časť dostala ešte 
60 000 Eur. 
 

4. Špecifikácia investičných akcií a rekonštrukcií pre rok 2019 podľa jednotlivých častí Fončordy- na základe 
predložených a schválených návrhov členov OR a poslancov 
OR Fončorda – členovia predkladajú nasledovný zoznam 
1./ Ul. Družby - Vybudovanie chodníka popred drogériu a bývalý objekt herne Excel a zároveň s tým, 
 dobudovanie cesty do autoservisu plus vyspravenie plochy pred servisom /je to mestská plocha/, aby 
 sa nevyplavovali nánosy /štrk, škvára, piesok a pod./ a nezanášali kanalizáciu pred bytovým domom 
 Družby č. 27-29, čim dochádza k stúpaniu vody a hrozbe zatopenia spodných častí domu.  
2./ Chodník od penziónu Maják smer Okružná (zmrzlina) 
3./ Zastávka - Tulská-Stred – kompletná oprava povrchu  
4./ Chodník - v úseku od Finančnej správy (križovatka Kalište) po Billu 



5./ Chodník Wolkerova-Gorkého - ten dokopca popri múre rodinného domu, má kompletne rozpadnutý 
 asfalt. povrch 
6./ Chodník križovatka Kyjevské pod Gamom – vstup do križovatky Kyjevské (zničený, pre vozíčkarov a 
 matky s kočíkmi bezpečne neschodný – jama hĺbky cca 20 cm, nie je možné obísť, ostatná časť 
 rozpadnutá) a pokračovanie chodníka popred zastávku pod Gamom až k výjazdu k Milestoness I.  
7./ Chodník – ul. Slnečná 2-12,14-2,22-28  
8./ Tulská 111-107 - miestna komunikácia (vyzerá presne ako Poľná, rozmlátená, záplata na záplate, diera 
 na diere), ktorú mesto povolilo používať ako stavebnú a po dokončení výstavby nebola opravená. 
 Permanentne sa vytvárajú nové a nové diery, ktoré sa zaplátajú a o chvíľu sú nové na inom mieste. 
 Miestami z nich trčia roxory.  
9./ Chodník Družby od paneláku IKM smerom k policajtom na Okružnej 
10./ Umiestnenie zábradlia k schodom popri škôlke – Šlagotarijánska – THK 
11./ Chodník – Švermova ulica 2 smer Dixon, rekonštrukcia povrchu na celej dĺžke – od križovatky pod 
Úsvitom až po križovatku pri veľkom parkovisku nad štadiónom 
12./ Chodník Oremburská 1 – popri Udurnej až po most na Mládežníckej 
13./ Prepojovací chodník Slnečná 10 – Bagarova 28 
14./ Moskovská 9-7 – oprava povrchu (vyspádovanie) chodníka (v čase dažďov sa vytvára mláka veľkej 
 rozlohy a hĺbky cca 10 cm).  

 15./ Chodník vrátane schodov – od internátu smerom k Internátnej 69 a dolu kopcom k Internátnej 37.   
 Chodník nemá asfaltový povrch. Je vybudovaný len z hrubozrnného betónu a to už cca 30 rokov. 
 Chodník je značne poškodený, poprepadávaný a zároveň je frekventovaný – študenti z internátu do 
 škôl a do jedálne na Okružnej, ale aj ostatní obyvatelia v danej lokalite.  
 16./ Chodník Wolkerova ulica od križovatky s THK po Jilemnického ulicu 
 17./ Dokončenie chodníkov na Bagarovej ulici  
 
Priority na financovanie z rozpočtu VMČ, roky 2019-2020 – predkladajú Ing. Kasová a Ing. Skokanová 
1./ Schody ku COOP Jednote – Spojová ulica 
2./ Rozšírenie cesty THK 1-3 z dôvodu nemožnosti zimnej údržby a komplikovaného odvozu odpadu 
3./ Mládežnícka 47 – oprava chodníka popri Udurnej a vybudovanie odtokov 
 

Poslankyňa H. Kasová – uviedla, že prioritou budú opravy prístupov k zdravotným strediskám, k školám a 
obchodom a potom sa pôjde do obytných zón. A ak sa to týka ulíc, kde je zopár rodinných domov, tak 
jednoducho nie, pôjde sa do sídlisk, kde je veľa ľudí.  
 
p. Halamová – na dotaz, či patrí teda medzi priority aj Kyjevské námestie, kde máme obchody, lekárov, 
poštu odpoveď som nedostala na OR, ale samozrejme, že áno patrí. 
 

5. Rôzne, diskusia 

• H. Kasová – informovala, že v dohľadnej dobe bude možné opätovne zasielať pripomienky k ÚP 
doplnok č.5.  

 Čo sa týka Fončordy-je tu opäť možnosť podať pripomienky k zmene výškového regulatívu z 11. posch. 
 na 5 poschodí a zároveň zmena funkčného využitia z polyfunkcie len na bývanie, na ploche oproti 
 Modrému kostolíku na Mládežníckej, kde developer požiadal o zmenu ÚP –výškového regulatívu z 5 na 
 11. poschodí. 

• p. Žabková požiadala o opravu povrchu chodníka – hlbokých výmoľov, pred vstupnou bránou do 
areálu DSS na Jilemnického ulici. Chodník je v majetku mesta. 

• p. Zachar – vyjadril nespokojnosť s tým, že po zimnej údržbe ostávajú na niektorých chodníkoch 
olejové škvrny a teda sa zaujímal o to či sa už niekto na to sťažoval. Spoločná odpoveď všetkých 
prítomných bola – sme radi, že zimná údržba na Fončorde prebieha relatívne dobre. 

• p. Zúbek – informoval, že na webe mesta ešte nie je zriadená schránka OR Fončorda. H. Kasová – 
preverí a požiada o nápravu.  

• p. Hruška – informoval o dochádzke na OR v r. 2018. Členovia OR odsúhlasili návrh, že ak bude niekto 
chýbať na OR viac ako 3 krát, bude OR rozhodovať o možnom  ukončení  jeho členstva v OR.  

• I. Palúch – zaujímal sa o to či MsP keď chodí po sídlisku a vidí, že niekde je kopa snehu, ktorá 
neumožňuje prejsť autám resp. ľuďom, informuje resp. zabezpečí odpratanie. MsP – p. Koreň – nie 



hliadky toto neriešia, akože by teda išli odhadzovať sneh, avšak majú v mobiloch aplikáciu, ktorá im 
umožňuje odfotiť a poslať ďalej na riešenie.  

• p. Šerfözö – požiadala, aby sa termín konania zasadnutí OR nemenil, teda aby ostala stabilne streda, 
nakoľko v prípade zmien si nevie zabezpečiť voľno a následne účasť na OR. p. Hruška – zasadnutia OR 
Fončorda budú bývať vždy prvú stredu v mesiaci. Zároveň sme sa však dohodli, že ďalšia OR bude 
13.3.2019, nakoľko sú jarné prázdniny.  

• p. Hruška – p. Jakubec (MsÚ) žiada, aby sa oznamy mesta v tabuliach mesta neprekrývali inými 
oznamami.  
 

6. Uznesenie: 
1. Členovia OR odsúhlasili, že ak niektorí z členov bude chýbať 3 krát na zasadnutí OR,  bude OR 

rozhodovať o možnom  ukončení  jeho členstva v OR.  
2. OR Fončorda osloví primátora mesta, prednostu MsÚ a vedenie gymnázia na Mládežníckej ulici, 

k riešeniu situácie s parkovaním na Mládežníckej 47 a zároveň k riešeniu neúnosnej situácie bývania 
obyvateľov menovaného paneláku z dôvodu prítomnosti autoservisu (pravdepodobne bez 
povolenia) v budove bývalej výmenikovej stanice.  

3. OR Fončorda podá opätovne pripomienku k novému pripomienkovaniu ÚP dopl. č.5, čo sa týka 
výstavby na ploche oproti Modrému kostolíku.  

  4.   Organizačná zmena : funkciu tajomníčky bude vykonávať p. Ing. Danica Halamová.  
        Predseda a OR  ďakujú za vykonanú prácu predchádzajúcej tajomníčke p. Ing. Zuzane  Oterovej.  

 
 
 
 

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 13. marca 2019 o 16:30 hod. vo Verejnej knižnici M. Kováča, 
Jilemnického 48, Banská Bystrica. 
 
 
Banská Bystrica 6. februára 2019  
Zapísala: Ing. Danica Halamová, členka OR Fončorda 
 
 
           

Ing. Ján Hruška 
                               predseda OR Fončorda 
 
 
 
 
 
 
 
 


