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

dňa 13. februára 2019 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie OR a schválenie programu 
2. Slovo hosťom 
3. Kontrola uznesení z poslednej OR  
4. Informácie zo strany poslancov o pripravenosti akcií, rekonštrukcií a opráv 2019 na Fončorde 
5. Rôzne, diskusia 
6. Uznesenie 

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

P. Pohančaník, L. Skokanová, členovia OR: M. Vidová, , D. Halamová, V. Dropčo,  Z. Šerfözö, , I. Palúch, V. 
Zachar, G. Blesák, D. Horváthová, M. Bernátová z hostí: p. Ceglédyová, P. Zubek, p. Čičmanec, p. Kopčanová. 
Svoju  neúčasť  na  zasadnutí  ospravedlnili poslanci MsZ - V. Sklenka. 

 
2. Slovo hosťom 

S. Čičmanec – chcel sa informovať o fungovaní všetkých križovatiek v Banskej Bystrici a nastavení zelených 
vĺn, aby bol prejazd plynulý. 
p. Hruška – informoval p. Čičmanca, že OR Fončorda rieši problémy obyvateľov tejto mestskej časti 
a odporučil pánovi obrátiť sa na Dopravnú komisiu, prípadne sa osobne zasadnutia dopravnej komisie 
zúčastniť.  
p. Kopčanová – žiada riešiť dopravnú situácia na križovatke THK – výjazd pri stánkoch. V najzaťaženejšom 
čase dopravy parkujúce autá v križovatke zamedzujú bezpečnému výjazdu, spôsobujú neprehľadnosť 
a kritické situácie. Bolo by dobré stánky odstrániť, alebo rozšíriť komunikáciu v tej časti tak, aby autá nestáli 
v jazdnom pruhu, ale mimo.  
 

3. Kontrola uznesení  
1./ Členovia OR Fončorda odsúhlasili, že ak niektorý z členov bude chýbať 3 krát na zasadnutí OR, bude OR 
rozhodovať o možnom ukončení jeho členstva – splnené 
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 – čiastočne splnené 
➢ Odpoveď mesta BB Ing. Halamovej – „Dovoľujem si Vám preposlať informáciu od vedúceho oddelenia 

priestupkov, Ing. Holíka k téme  „autoopravovne“ na Mládežníckej -Týmto doplňujem informáciu – vo 
veci „autoopravovne“ na ul. Mládežníckej 49 (objekt bývalej výmenníkovej stanice) – predchádzajúce 
e-maily zo dňa 14.2. a 21.2.2019: 
Dňa 1.3.2019 bola uskutočnená obhliadka inkriminovaného objektu, a to za prítomnosti p. Čatloša. 
Vykonanou obhliadkou bolo zistené, že v garážach neprebieha žiadna činnosť a z ich okolia bola 
odstránená väčšina motorových vozidiel, ktoré súviseli s opravárenskou činnosťou. Na mieste sú ešte 
tri vozidlá, ktoré budú odstránené v dohľadnej dobe. K nahliadnutiu mi boli predložené zmluvy 
o ukončení nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí využívali predmetné garáže (ukončenie ku  dňu 
21.2.2019). V najbližších dňoch by si ich nájomcovia mali - postupne vypratať veci, ktoré mali v týchto 
odložené.  Nematkovo túto skutočnosť ešte osobne overím“. 

➢ Odpoveď mesta BB na interpeláciu Ing. arch. Ján Barič, vedúci OVZ – Ing. Kasovej a Ing. Skokanovej 
Existujúce prevádzky v objekte bývalej kotolne majú dočasný charakter. Vlastník objektu Betreut a. s., 
Zámocká 32, Bratislava podal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Nadstavba, 
dostavba a prestavba bývalej kotolne na polyfunkčný objekt“, ktorá je navrhnutá na pozemku parc. 
KN-C č. 604/1 (hlavný objekt polyfunkčný dom) a parc. KN-C č. 594/42, 594/39, 594/41, 594/10, 
594/50, 594/40, 594/38, 594/11, 594/47, 594/30, 594/43 (inžinierske siete a parkoviská) v k. ú. 
Radvaň, Mládežnícka ul. Banská Bystrica. 



Stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu a konanie prerušil. Po doplnení návrhu bude 
konanie o umiestnení stavby oznámené verejnou vyhláškou. V tomto konaní budú mať dotknutí 
účastníci možnosť preskúmať návrh a vzniesť k nemu prípadné námietky. 

 
➢ Čo sa týka riešenia parkovania v danej lokalite bude mestom BB vyvolané stretnutie s riaditeľom školy 

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

OR Fončorda zaslala mestu BB Pripomienky k Územnému plánu mesta BB – Zmeny a doplnky č. 5 – 

vyjadrila nesúhlas so zmenou funkčného využitia územia Z-5/38 z občianskej vybavenosti a sociálnej 

infraštruktúry PO 01 na obytné územie s viacpodlažnou zástavbou PB 01 a zmenou výškového 

regulatívu z 5 na 11 podlaží. Tým podporila vôľu 1700 obyvateľov mestskej časti Fončorda, ale aj 

ostatných obyvateľov mesta Banská Bystrica, ktorí podpisom petície vyjadrili nesúhlas so 

zastavanosťou tejto parcely (Celkové znenie pripomienok je k dispozícii u členov OR Fončorda, 

prístupné ktorémukoľvek obyvateľovi Fončordy). 
4./ OR Fončorda podá opätovne pripomienku k novému pripomienkovaniu ÚP dopl. č.5, čo sa týka 
výstavby na ploche oproti Modrému kostolíku.  
Organizačná zmena : funkciu tajomníčky bude vykonávať p. Ing. Danica Halamová - splnené 
 

4. Informácia zo strany poslancov o pripravenosti akcii, rekonštrukcii opráv v r. 2019 na Fončorde. 
Priority na r. 2019 – Výbor č. 5 pre mestskú časť Fončorda 
1./ Kyjevské námestie , parc. C-KN č. 2087/4, časť parcely 2084, 2087/9, 2086, k.ú. Radvaň MESTSKÁ ČASŤ: 
Fončorda  
2./ Spojová ul. , parc. C-KN č. 1798/14, k.ú. Radvaň  Schodisko a spevnená plocha s asfaltovým povrchom 
3./ Švermova ulica - Chodník vedie popred vchody bytových domov na Švermovej ulici č, 41 až 27 a 28 až 24, 
priechod pre chodcov a osvetlenie. 
4./ THK, parc. C-KN č. 1402/13 k. ú. Radvaň  - Chodník začína pred THK 2 a smeruje popred panelák THK 3 k 
areálu MŠ Šalgotarijánska, s asfaltovým povrchom. Chodník je pred THK 2 prepadnutý z dôvodu problému 
zúženia až upchatia kanalizácie z bytových domov a nekvalitnému spoju dielov kanalizácie. 
5./ Slnečná ulica, parc. C-KN č. 1787/1, k. ú. Radvaň - Chodník vedie v línii zadných vchodov bytových domov 
na Slnečnej č. 2 až 12 a č. 22 až 28 a popred hlavné vchody č. 14 až 20. Asfaltový povrch je miestami v 
dezolátnom stave, okraje pri odtokovom rigole sú prepadnuté. Chodník je v hodnotení MK vyhodnotený 
stupňom 4. 
6./ Mládežnícka ulica, parc. C-KN č. 594/11, k. ú. Radvaň - Chodník vedie po pravej strane vodného toku 
Udurná, od Mládežníckej 31 až po areál Gymnázia M. Kováča a pred bytový dom Mládežnícka 47. Tu je 
problém s dažďovým rigolom, ktorý bol zle spravený pri rekonštrukcii verejného vodovodu a poškodený tiež 
parkujúcimi autami. Asfaltový povrch je miestami v dezolátnom stave, potrebné realizovať aj obrubníky. 
 
(Podrobný popis vyššie uvedených akcií vrátane fotodokumentácie je na webe mesta resp. má ho k dispozícii aj 
OR Fončorda). 

 
5. Rôzne, diskusia 

Ing. Halamová - Obyvatelia Tulskej ulice 107-111-113 až 74 sa na mňa obrátili so žiadosťou o riešenie 

provizórneho parkovania pri ceste od Tulskej 113 po Tulskú 74, keďže v dohľadnej dobe sa v tejto časti nebudú 

budovať parkoviská.  

 Táto žiadosť vyvstala zo sobotňajšej akcie MsP, ktorá v ranných hodinách pozakladala papuče na 

desiatke áut, parkujúcich šikmo na ploche, ktorá je síce v katastri vedená ako zelená plocha, ale v skutočnosti 

je už 15 rokov len blatová, zemná a kamenná. Už 15 rokov na tejto ploche parkuje min. 26 áut, pretože 

parkovacie možnosti v ulici Tulská 113-97 boli už v minulosti nevyhovujúce a ešte viac sa zhoršili výstavbou 2 

bytových domov Milestones III.  

 Vyššie spomínaná akcia MsP v sobotu 9.3.2019 v ranných hodinách bola výsledkom telefonátu 

nespokojného obyvateľa – šoféra dodávky f. GEIS, ktorý parkuje aj napriek zákazu v ulici a to na trávniku 



v zákrute pri dome Tulská 95. Niekoľko krát bola na tohto šoféra privolaná MsP, aby ho poriešila, čo aj niekoľko 

krát urobila. Žiaľ „pán šofér“ ignoruje VZN mesta o parkovaní dodávok a navyše ešte aj parkováva na trávniku. 

Hlásenia na tohto šoféra f. Geis boli opodstatnené. Takže po jeho telefonáte na MsP, tá musela vykonať (čo je 

samozrejme pochopiteľné, pretože to bolo nahlásené) zakladanie zabezpečovacieho zariadenia (papuče) na 

tieto osobné autá parkujúce na ploche, ktorej povrch nie je trávnatý, ale len blato, zemina kamene. Obyvatelia 

tak teraz parkujú pozdĺž, čím ½ áut nemá kde zaparkovať naozaj sa dostali do štádia parkovania 300-400 m od 

domu kde bývajú.  

 

  

 

• Ing. Halamová – pani Ožvaldová – Tulská ulica žiada mesto BB o riešenie parkovacieho miesta, ktoré je 

pri topení snehu a dažďoch zaliate vodou a to tak, že sa nedá vystúpiť z auta. Ide o to ze pred 

niekolkymi rokmi opravovali jedno miesto, aby tam nestála voda a urobili ho tak, že teraz z 

toho miesta steká voda na ostatné parkovacie miesta. Bolo by to trochu zbrúsit alebo urobiť 

nanovo. 

 
 

• p. Pohančaník – parkovanie pre obyvateľov na parkovisku Finančnej správy počas nočných hodín, keď 
je parkovisko prázdne –navrhuje vyvolanie rokovania s vedením FS. 

• p. Zúbek – informoval, že mesto zadalo spracovanie plánu udržateľnej mobility, kde by mala byť 
riešená dopravná situácia v rámci mesta 

• p. Zúbek – informoval, že na dopravnej komisii sa hovorilo aj o kamerových systémoch na 
najzaťaženejších križovatkách v meste. Konkrétny záver ešte nebol vyslovený. 
 



6. Uznesenie: 
1. OR Fončorda – podá žiadosť na mesto BB ohľadne riešenia parkovania na Tulskej 113 
2.  

 
 
 

Najbližšie stretnutie OR sa bude konať 3.4. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


