MESTO HNÚŠŤA
Mestské zastupiteľstvo
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

Registratúrna zn.:
UJ6-V1/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V1/2019

v Hnúšti dňa:
5. decembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia VMČ Hačava, Hačava – Skálie,
Mútnik, Polom

Dátum a miesto: 5. decembra 2019 /štvrtok/ o 16,30 hod. v kultúrnom dome v
Hačave.
Predsedajúci: druhé zasadnutie Výboru mestskej časti Hačava, Hačava – Skálie,
Mútnik, Polom (ďalej len „Výbor“) viedla predsedníčka Výboru p. Mariana Giertlová.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Všetci členovia výboru boli na zasadnutie pozvaní písomnou pozvánkou, doručenou
v elektronickej podobe v časovom predstihu, podľa lehôt Organizačného
a rokovacieho poriadku výborov mestských častí (ďalej len „Poriadok“).
Nikto z členov výboru nemá námietky voči spôsobu a času doručenia pozvánky na
zasadnutie. Výbor má 16 riadnych členov, zasadnutia sa zúčastnili 8 členovia (z
toho dvaja prišli v priebehu rokovania). Ospravedlnení 2 členovia,
neospravedlnených 6 členov. Kvórum, pre schvaľovacie a rozhodovacie akty na
začiatku zasadnutia sú 4 hlasy. Zasadnutie sa uskutočnilo v kultúrnom dome
v Hačave. Na verejnom zasadnutí Výboru bol prítomný primátor mesta PhDr.
Roman Lebeda, vedúci kancelárie primátora Mgr. Milan Migaľa a 14 občania
z radov verejnosti.

1. Otvorenie a schválenie programu:
Prítomných členov Výboru a občanov privítali PhDr. Roman Lebeda, primátor
mesta a predsedníčka Výboru p. Mariana Giertlová (ďalej len „Predsedajúca“), ktorí
prítomných oboznámili s navrhovaným programom, uvedeným v písomnej
pozvánke. Nakoľko nikto z prítomných nemal návrhy na zmeny a doplnenie
programu, Predsedajúca predložila Výboru na schválenie nasledovný program:
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1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Správa o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek Výboru, predložených na zasadnutí dňa 3. apríla 2019
a informácia o zrealizovaných investičných akciách v územnej pôsobnosti
Výboru.
3. Informácia o návrhu VZN o pravidlách participatívneho rozpočtu v podmienkach
mesta Hnúšťa.
4. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Návrh uznesenia a záver.

Predsedajúca dala hlasovať o navrhovanom programe:
Výsledok hlasovania: 7-0-0, program schválený. (člen Výboru Mgr. Petrok sa
dostavil až neskôr, v priebehu zasadnutia)
2. Správa o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok a
požiadaviek Výboru, predložených na zasadnutí dňa 3. apríla 2019 a
informácia o zrealizovaných investičných akciách v územnej pôsobnosti
Výboru.
Primátor mesta PhDr. Lebeda informoval Výbor o investičných akciách, ktoré mesto
realizovalo od prvého zasadnutia Výboru v jeho lokalite, prípadne ktorých realizácia
je plánovaná do konca kalendárneho roka. Vyslovil slová zadosťučinenia, že mesto
po dlhých rokoch ignorovania potrieb obyvateľov tejto časti mesta, práve zriadením
samostatného Výboru vytvorilo vhodnú platformu pre komunikáciu s občanmi,
riešenie ich požiadaviek a potrieb. Informoval o priebehu rekonštrukcie oplotenia
cintorína v Polome, oprave inžinierskych sietí v dome kultúry v Hačave, kde bola
zrealizovaná prípojka objektu na vodovodnú sieť a čiastočná rekonštrukcia
elektrickej rozvodnej skrine. Na celom území pôsobnosti Výboru sme sa zaoberali
aj problematikou zberu a zvozu triedeného odpadu. Zaviedli sme individuálny zber
plastov a skla v časti Polom, kde zabezpečujeme cestou iniciatívnych občanov
pána a pani Bošelovcov distribúciu vriec na separáty, pričom manželia Bošelovci
následne distribuujú vrecia obyvateľom i chalupárom a zabezpečujú sústreďovanie
vriec na zberné miesto, z ktorého ich koordinátor aktivačnej činnosti zváža do
mesta. Za túto iniciatívu a aktívnu pomoc primátor mesta prítomnej p. Bošelovej
a jej manželovi vyslovil uznanie a poďakoval. Zber plastov v Hačave – Skálí sme
zabezpečili zakúpením 1100l kontajnera na plasty, ktorý bol umiestnený pri
bytových domoch a rovnakým spôsobom sme doplnili aj 1100l kontajner na plasty
v Hačave, v dolnej časti obce podľa požiadaviek Výboru a občanov. Primátor mesta
uviedol, že pripravil aj informačnú kampaň, týkajúcu sa správneho nakladania
s plastovými odpadmi, spracoval a na facebookovej stránke mesta zverejnil aj
propagačné video. V rámci osvetovej kampane mesto dalo vyhotoviť nálepky,
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ktorými sme označili 1100l zberné nádoby na plasty. Za účelom zhodnocovania
biologicky rozložiteľného odpadu mestský úrad koncom leta začal distribuovať
medzi obyvateľov rodinných domov záhradné kompostéry, ktoré si už bezplatne
prevzali aj mnohí obyvatelia Hačavy. P. primátor obyvateľom časti Polom ponúkol
bezplatný dovoz kompostérov a ich distribúciu priamo v tejto časti. Mesto
zabezpečilo pravidelnú údržbu, čistenie a funkčnosť obecného vodojemu, ktorým sa
zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou v Hačave, pričom ako správcu na dohodu
zamestnalo p. Krankuša, ktorý má hačavský vodovod na starosti. Zvýšenú úroveň
koordinácie a kontroly výkonu menších obecných prác v Hačave a na Skálí sme
zabezpečili tým, že koordinátor aktivačnej činnosti v meste p. Šutta v októbri ukončil
pracovný pomer na čiastočný úväzok na TS mesta, kde vykonával činnosť správcu
mestskej športovej haly a letného kúpaliska a od októbra pracuje už len na úväzok
na MsÚ ako koordinátor aktivačnej činnosti. Počas celého leta až do októbra 2019
výrazne a iniciatívne pomáhala s koordináciou menších obecných služieb v Hačave
predsedníčka Výboru p. Giertlová, za čo jej poďakoval nielen primátor mesta ale aj
vedúci kancelárie p. Migaľa. P. primátor uviedol, že ešte tento rok by sme chceli
upraviť okolie zastávky v Hačave – Skálí, aby pri prístrešku nestála dažďová voda.
Z plánovaných investícii pre rok 2020 p. primátor uviedol ako prvú a veľkú aktivitu
asfaltovanie príjazdovej cesty k bytovým domom v Hačave – Skálii, pričom dal
Výboru do pozornosti, že z finančného hľadiska sa jedná o najväčšiu investíciu
mesta z vlastných zdrojov pre rok 2020, keďže predpokladané náklady sa pri
plánovanej ploche budú pohybovať odhadom v sume okolo 35.000.-€.
V rámci rozpravy k uvedenému bodu vystúpila p. Bošelová, ktorá upozornila, že
zamestnanci TS mesta, ktorí zabezpečujú zvoz komunálneho odpadu z časti
Polom, ktorý sa sústreďuje vo veľkokapacitnom kontajnery, pri vývoze do
zmesového odpadu nahádžu aj vrecia s plastovým odpadom, ktorí ona s manželom
od chatárov sústreďujú v neďalekej autobusovej zastávke. Vedúci kancelárie
primátora uviedol, že manažment TS na tento nedostatok opakovane upozorňoval,
žiadal, aby sa manipulační pracovníci TS do vytriedeného odpadu nestarali ale ako
vidí bezvýsledne. P. Bošelové navrhla, aby sa pre zhromažďovanie plastových
separátov zriadilo osobitné miesto, napr. vo forme ohrádky z paliet, ktoré by bolo
označené. Primátor uviedol, že je to dobrý nápad a zabezpečíme to sami
prostredníctvom mestskej dielne. P. Bošelová sa vyjadrila aj k rekonštrukcii
oplotenia na cintoríne v časti Polom. Uviedla, že rekonštrukciu oplotenia iniciovala
ona osobne, a to najmä z dôvodu, že do voľne prístupného cintorína sa opakovane
dostáva poľovná zver, ktorá aj počas pamiatky zosnulých spásla takmer celú
kvetinovú výzdobu hrobových miest, čo nie je dôstojné. Vedúci kancelárie Mgr.
Migaľa uviedol, že prostriedky na začatie rekonštrukcie oplotenia ušetrili
a investovali z dotácií ÚPSVaR na materiál na menšie obecné služby, a to v sume
800.-€, z mestského rozpočtu sa podarilo vyčleniť ďalších 500.-€, za čo bolo možné
vymeniť, resp. nanovo postaviť takmer 100m oplotenia v hornej časti cintorína.
Rovnakým spôsobom budeme financovať aj oplotenie bočných častí cintorína
v jarných mesiacoch 2020, keďže v mestskom rozpočte celkovú potrebnú sumu
3500.-€ na kompletné oplotenie cintorína nebudeme vedieť viazať. Primátor mesta
požiadal prítomných o trpezlivosť, keďže všetky požiadavky, najmä tie finančne
náročnejšie sa nedajú splniť naraz ale hľadáme všetky cesty na ich urýchlené
plnenie. Niektoré oblasti, ako napríklad práve oplotenie cintorína v časti Polom bolo
zanedbané niekoľko rokov a už sa čiastočne obnovilo, takže treba vydržať
a v priebehu leta 2020 určite bude hotové. Vedúci kancelárie p. Migaľa uviedol, že
cintorín TS mesta kosili v agrotechnických termínoch, cestou menších obecných
prác sme pred pamiatkou zosnulých cintorín vyčistili, vyhrabali, po kosení
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neostávali hrobové miesta znečistené trávou. S kosením a čistením cintorína Polom
vyslovili prítomní členovi Výboru a občania spokojnosť. K problematike odpadového
hospodárstva sa do rozpravy zapojila aj Ing. Miklová, ktorá sa pýtala, kde môžu
občania odovzdávať nepotrebný textil. Vedúci kancelárie uviedol, že primátor mesta
inicioval zmenu zmluvy medzi spoločnosťou Humana a mestom Hnúšťa, ktorou bol
zazmluvnený zvoz separovaného textilu aj v minulom období, avšak na zberných
miestach dochádzalo k vykrádaniu kontajnerov v nočných hodinách, znečisťovaniu
ich okolia textilom a zberné miesta tým pádom neplnili svoj účel. Na základe
dodatku k zmluve spoločnosť Humana stiahla zberné nádoby z verejne prístupných
miest v meste a nádoby boli v počte 3 ks presunuté do dvora mestskej polície na ul.
Francisciho, kde môžu občania nepotrebný textil umiestňovať. Primátor uviedol, že
tak ako predchádzajúci rok bude mesto v decembri organizovať zbierku šatstva pre
chudobné rodiny a obyvatelia môžu čisté, nepoškodené a použiteľné šaty, obuv
a kusový textil odovzdať na mestskom úrade alebo mestskej polícii, kde veci
vytriedime a adresne doručíme do rodín, ktoré to potrebujú.
Následne predsedajúci odovzdal slovo Mgr. Migaľovi, vedúcemu kancelárie
primátora, ktorý v rámci bodu 2. predložil správu o stave plnenia uznesenia a
rozpracovania návrhov, pripomienok a požiadaviek výboru, predložených na
zasadnutí dňa 3. apríla 2019. Mgr. Migaľa informoval, že na základe uznesenia
výboru zo dňa 3. apríla 2019 primátor mesta vydal písomný a termínovaný pokyn zo
dňa 16. apríla 2019, reg. zn.: UF1-17/2019 pre jednotlivé organizačné zložky MsÚ
a organizácie v zriaďovacej pôsobnosti mesta, za účelom zabezpečenia plnenia
uznesenia zo zasadnutia Výboru. S pokynom bola hneď po jeho vydaní
oboznámená aj predsedníčka M. Giertlová. Uložené úlohy a ich vyhodnotenie:
•

Oddelenie výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania
MsÚ

Nádoby na separovaný odpad
triedeného odpadu

v Hačave označiť nálepkami so zoznamom

Termín: do 15.5.2019
Úloha splnená.
Nálepky a potlač zabezpečilo príslušného oddelenie s kanceláriou primátora mesta
a polep zrealizovaný kanceláriou primátora
Z technického hľadiska zhodnotiť stabilitu betónovej päty stožiara v Hačave,
osadenej v koryte potoka, v prípade technických nedostatkov navrhnúť riešenie
sanácie
Termín: 31.5.2019
Úloha splnená dňa 28.5.2019
V písomnej podobe predložené: „Posúdenie stavebných konštrukcií: Stožiar
vysokého napätia s transformátorom“, vypracované odborným referentom vyššie
uvedeného oddelenia MsÚ Ing. Jánom Černákom, so záverom, že statika
a únosnosť stožiara sú v poriadku, nie sú pozorované zmeny uloženia a pohyby
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konštrukcie. (Písomné posúdenie bolo na zasadnutí výboru predložené v písomne
podobe)
Identifikovať vlastníka nehnuteľnosti /záhrada a oplotenie pod železničným
domčekom/ v Hačave a následne vyzvať k oprave oplotenia a likvidácii burín
v objekte
Termín: 20.5.2019
Úloha splnená dňa 13.5.2019
Identifikovanému vlastníkovi zaslaná dňa 13.5.2019 výzva na odstránenie vyššie
uvedeného nežiadúceho stavu. Vlastník nehnuteľnosti pristúpil k likvidácii burín,
k oprave oplotenia nepristúpil, písomnú a ani telefonickú odpoveď neposkytol.
Vyčísliť predpokladané náklady na zabezpečenie prívodu vody do kultúrneho domu
v Hačave, v prípade viazaných prostriedkov v rozpočte mesta na tento rok pristúpiť
k realizácii
Termín: 31.7.2019
Úloha splnená v priebehu mesiaca máj 2019
Oddelenie výstavby v spolupráci s kanceláriou primátora mesta zrealizovalo
napojenie uvedeného objektu na vodovodnú sieť + inštaláciu rozvodov vody.
Uvedené inžinierske siete v kultúrnom dome sú funkčné
Pripraviť informáciu o stave projektu týkajúceho sa distribúcie kompostérov pre
záhradný odpad v Hačave
Termín: do 30.6.2019
Úloha splnená
Informácia o priebehu a realizácii projektu bola zverejnená na web stránke mesta.
Uvedený projekt je už priebežne realizovaný od mesiaca september 2019, odkedy
sú kompostéry distribuované medzi obyvateľov mesta vrátane Hačavy, Skália,
Mútnika a Polomu. Výdajné miesto: dvor MsÚ, každý pracovný deň od 13:00 hod.
do 15:00 hod. Mimo uvedených hodín po predchádzajúcom dohovore. V prípade
nevyhnutnosti (nemožnosti individuálneho odvozu kompostéra občanom) kancelária
primátora mesta zabezpečí doručenie do miesta bydliska občana. Potrebné
informácie poskytne telefonicky klientske centrum MsÚ v Hnúšti.
Zo stavebno-technického hľadiska posúdiť potrebu vydláždenia koryta potoka
v Hačave od zastávky smerom dole po prúde
Termín: 30.6.2019
Úloha splnená.
Obhliadkou odborných referentov oddelenia výstavby vykonanou na mieste dňa
28.5.2019 zistené, že vydláždenie dna koryta potoka nie je potrebné
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Identifikovať vlastníka dopravnej značky, udávajúcej číslo mostného telesa, ktorá je
umiestnená v parku na námestí v Hačave a následne správcu vyzvať k jej osadeniu
Termín: 31.5.2019
Úloha splnená.
V mesiaci máj 2019 identifikovaný a vyzvaný správca cesty na odstránenie resp.
správne osadenie dopravnej značky udávajúcej číslo mostného telesa. K dňu
konania zasadnutia výboru správca nápravu nezjednal.
Identifikovať vlastníka, prípadne užívateľa pozemku a areálu ihriska v Hačave
/tenisové kurty/, vrátane prípadných nájomných zmlúv
Termín: 31.5.2019
Úloha splnená.
Vlastníkom pozemku a areálu je Mesto Hnúšťa, ktoré uvedený areál na základe
Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 9.1.2011 a následnej Zmluvy o nájme
nehnuteľnosti č. 264 zo dňa 30.11.2011 prenajalo fyzickej osobe, a to na dobu 20
rokov s trvaním nájmu od 15.11.2011 do 15.11.2031.
Posúdiť stabilitu a vitalitu veľkých listnatých stromov v okolí bytoviek č. 100-102
Hačava Skálie, spracovať návrh na ich ošetrenie
Termín: 31.8.2019
Úloha splnená.
Vlastníkom pozemku, kde sa nachádzajú stromy je spoločnosť INTOCAST. Stromy
je potrebné ošetriť, prípadne vypíliť, arboristický zásah mesto nie je oprávnené
vykonať na vlastné náklady, je to povinnosťou uvedeného vlastníka parcely.
Posúdiť zjazdnosť a kvalitu miestnej komunikácie pod železničným priecestím
v Hačave, v prípade nevyhovujúceho technického stavu navrhnúť riešenie
/čiastková oprava, prípadne potreba novej obrusnej vrstvy/
Termín: do 30.6.2019
Úloha splnená.
Obhliadka miestnej komunikácie vykonaná odd. výstavby MsÚ dňa 28.5.2019 so
záverom, že komunikácia je vo vyhovujúcom technickom stave

•

Technické služby mesta

Pokyn vyhodnotili TS písomne, dňa 8.11.2019, vyhodnotenie je priložené
k zápisnici.
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Zabezpečiť veľkokapacitný kontajner na jarný zber bioodpadu v Hačave
Termín: do 23.4.2019
Úloha splnená.
Jarný a aj jesenný zber a zvoz záhradného odpadu (konáre) TS zrealizovali
v zmysle platného VZN. Harmonogram bol zverejnený na web stránke mesta.
Zabezpečiť vývoz 1100 litrového kontajnera na zmesový odpad, umiestneného na
námestí v Hačave podľa harmonogramu vývozu /nevyváža sa pravidelne/
Termín: ihneď a priebežne
Úloha splnená.
Vývoz je zabezpečovaný priebežne a pravidelne. (potvrdili aj členovia výboru)
Zabezpečiť vývoz veľkokapacitného kontajnera pri cintoríne v Hačave
Termín: 24.4.2019
Úloha splnená.
Kontajner s výkopovou zeminou z cintorína bol vyvezený a umiestnený na pôvodné
stanovište pri cintoríne.
Skontrolovať funkčnosť mestského rozhlasu v Hačave /opakované výpadky/
Termín: 30.4.2019
Úloha splnená.
TS v spolupráci s firmou EMPEMONT bol rozhlas opravený na základe objednávky
TS mesta.
Skontrolovať rozhlas na Polome – nefunguje vôbec
Termín: 30.4.2019
Úloha splnená.
V spolupráci s firmou EMPEMONT bol rozhlas opravený na základe objednávky TS
mesta. (členovia Výboru a prítomný obyvatelia z časti Polom uvádzajú, že
k poruchám rozhlasu dochádza od opravy znova)
Spracovať písomnú informáciu k oploteniu cintorína v časti Polom, či je oprava
a doplnenie oplotenia krytá rozpočtovo, pokiaľ áno, zrealizovať opravu, pokiaľ nie,
vyčísliť náklady, potrebné na oplotenie
Termín: 30.6.2019
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Úloha splnená.
Vyhodnotená je vyššie, v časti týkajúcej sa informácie primátora o investičných
akciách.

•

Mestská polícia

Pokyn MsP vyhodnotila písomne, dňa 9.10.2019, sp. zn.: GJ-058/MsP-2019,
vyhodnotenie je priložené k zápisnici. V predloženom vyhodnotení náčelník MsP
Ing. Peter Rukavica spracoval aj vyhodnotenie druhového zloženia a počtov
priestupkov evidovaných a riešených MsP v časti Hačava za uvedené obdobie.
V týždenných intervaloch po 20.00 hod. vykonať kontrolu verejného poriadku na
námestí v Hačave so zameraním sa na závadovú mládež, vzbudzujúcu verejné
pohoršenie
Termín: priebežne v týždenných intervaloch
Úloha splnená, plní sa priebežne v určených intervaloch.
Zdokumentovať a zaevidovať prípad neoprávneného nakladania so stavebným
odpadom v lokalite koryto potoka v Hačave nad námestím, kde pravdepodobne
rodina Grlákovcov a Radičovcov sype stavebný odpad a drť do potoka
Termín: 18.4.2019
Úloha splnená dňa 16.4.2019.
Prípad evidovaný pod č.: GA-107/MsP-2019, pôvodca znečistenia stotožnený,
spracované meritórne rozhodnutie vo veci, uložená povinnosť odstrániť protiprávny
stav, odpad z potoka odstránený dňa 25.4.2019

•

Kancelária primátora

Cestou menších obecných služieb zabezpečiť čistenie koryta potoka v Hačave
v úseku od námestia smerom k železničnej stanici. Logistickú podporu poskytnú TS
mesta.
Termín: do 15.5.2019
Úloha splnená.
Natrieť zábradlie v parku na námestí v Hačave
Termín: 31.5.2019
Úloha splnená po termíne v mesiaci september 2019.
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Cestou menších obecných služieb zabezpečiť nakládku výkopovej zeminy
z cintorína, umiestnenej pri stanovisku veľkoobjemového kontajnera v Hačave
Termín: 30.4.2019
Úloha splnená. (koordinované a skontrolované predsedníčkou výboru)
Cestou menších obecných služieb zabezpečiť čistenie oplotenia cintorína v Hačave
od popínavých burín
Termín: 30.4.2019
Úloha splnená. (koordinované a skontrolované predsedníčkou výboru)
Cestou menších obecných služieb vyčistiť verejné priestranstvo medzi cestou
a potokom nad námestím v Hačave / miesto, kde býval kontajner/
Termín: 15.5.2019
Úloha splnená. (koordinované a skontrolované predsedníčkou výboru)
Skontrolovať funkčnosť odpadových rúr, ktoré pretekajú v Hačave Skálí, v prípade
zistených nedostatkov rúry vyčistiť
Termín: 31.5.2019
Úloha nesplnená.
Nepriechodnosť potrubia nebolo možné z technických dôvodov odstrániť manuálne,
k čisteniu rúr po intervencii člena výboru p. Boda pristúpil ich správca (RSC BBSK)
až na jeseň, závada bola odstránená.
Cestou koordinátora p. Šuttu doručiť vrecia na separáciu plastov 6 ks p. Bošelovej,
Polom a následne zabezpečiť pri kontrole výkonu prác MOS zvoz vriec do mesta
Termín: ihneď
Úloha splnená a plní sa priebežne v určených intervaloch. (koordinované
a potvrdené prítomnou p. Bošelovou)
Cestou koordinátora p. Šuttu zabezpečiť účelné rozdeľovanie prác pre UoZ v časti
Polom a výkon prác skontrolovať v 10-dňových intervaloch
Termín: ihneď a následne v 10-dňových intervaloch
Úloha splnená a plní sa priebežne v určených intervaloch.
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3.

Informácia o návrhu VZN o pravidlách
v podmienkach mesta Hnúšťa.

participatívneho

rozpočtu

Mgr. Migaľa priblížil Výboru samotný inštitút participatívneho rozpočtu ako aj jeho
princípy:
Participatívny rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu a upravená
verzia sa implementuje už niekoľko rokov aj v Európe a úspešne sa začala
realizovať aj na Slovensku v rámci samospráv, tak na úrovni miest ako aj vyšších
územných celkov. Participatívny rozpočet je procesom dobrovoľnej, priamej a
univerzálnej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia určitého miesta či oblasti
(obce, mestá, samosprávne kraje) či členovia komunít, združení a verejných či
neverejných inštitúcií diskutovať a rozhodovať o využití časti rozpočtu, resp. o jeho
výdajovej alebo príjmovej časti. Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu
rozhodovania cez formu tvorby konkrétnych projektov, ich výber, voľbu a následný
monitoring. Informoval Výbor, že na zasadnutie MsZ 29. októbra 2019 bol
zastupiteľstvu predložený na pripomienkovanie Návrh pravidiel participatívneho
rozpočtu v podmienkach mesta Hnúšťa. Predmetný návrh poslanci predbežne
posúdili a určili, že má byť vydaný vo forme všeobecne záväzného nariadenia.
Vedúci kancelárie uviedol, že návrh tohto VZN pripravil, je zverejnený na úradnej
tabuli mesta a aj na web stránke mesta a v rámci legislatívneho procesu
schvaľovania VZN ho budú poslanci MsZ ešte pripomienkovať a návrh prejednajú
na zasadnutí MsZ dňa 10. decembra 2019.
Participatívny rozpočet v podmienkach mesta Hnúšťa by mal umožniť občiansky
angažovaným a aktívnym občanom mesta, združeným vo výboroch mestských
častí ale aj neformálnych skupinách, navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu
mesta na realizáciu konkrétneho mikroprojektu, podľa aktuálnych potrieb
jednotlivých komunít mestskej časti. Okrem výberu, prípravy a monitoringu projektu
Výbor zabezpečí tiež aj jeho realizáciu vlastnými silami (v prípade neformálnej
skupiny predkladateľ). Zriadením výborov mestských častí mestu odpadá časovo,
logisticky a administratívne náročný proces výberu projektov, prípravy, realizácie a
vyhodnotenia samotného hlasovania k navrhovaným projektom, keďže v rámci
svojich kompetencii (určených v Organizačnom a rokovacom poriadku VMČ mesta
Hnúšťa) by jednotlivé VMČ celý uvedený proces realizovali iniciatívne a v rámci
svojej činnosti.
Výbor by si mal takto sám zrealizovať svoje potreby v oblasti drobnej architektúry,
verejnej zelene a pod. Princíp tohto inštitútu je založený na tom, že mesto poskytne
prostriedky a výbor prácu. Systém by mal fungovať tak, že výbor si s občanmi
odkonzultuje a zváži, čo a kde konkrétne obyvatelia potrebujú, predloží projekt
mestu, ktoré ho z formálnej stránky posúdi a v prípade, že ho odobrí, poskytnú sa
prostriedky z rozpočtu mesta, ktoré Výbor vyúčtuje. Podmienkou bude dodržať
pravidlá poskytnutia prostriedkov, ich použitie na schválený účel a všeobecný
prospech pre komunitu, ktorú zastupuje Výbor.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda uviedol, že poskytnuté prostriedky budú
určené na zveľadenie mestských častí, pilotne začneme s menšou sumou. Mgr.
Migaľa upresnil, že v meste je 10 výborov, v rámci participatívneho rozpočtu
budeme zastupiteľstvu navrhovať pre všetky výbory rovnakú sumu, návrh pre rok
2020 bude v štartovacej výške 300 eur na výbor.
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K bodu bola otvorená rozprava. Všetci prítomní členovia Výboru sa vyjadrili, že o
využitie tohto inštitútu majú záujem.
4. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
P. Bošelová upozornila, že pri údržbe cesty v správe RSC BBSK cestári cestu
vyhŕňajú naúzko, čo komplikuje dopravu najmä v prípade, keď sa míňa linkový
autobus s osobným vozidlom. Navrhuje aby mesto požiadalo správcu komunikácie,
aby cestu na polom vyhŕňali v plnom profile. Vyjadrila sa aj k zimnej údržbe
miestnych komunikácii na Polome počas uplynulej sezóny. Obyvatelia tejto časti sú
spokojní s prácou p. Roška, ktorého mesto zazmluvnilo k vyhŕňaniu snehu. Pýtala
sa, či aj počas tejto zimnej sezóny bude vyhŕňanie zabezpečovať p. Roško. P.
primátor odpovedal, že áno.
P. Striežovská z Hačavy sa vyjadrila k zimnej údržbe, najmä vyhŕňaniu cesty
v Hačave nad železničnou traťou. Upozornila, že TS vyhŕňajú sneh rovno pred
brány rodinných domov, nahrnú kopu pred rodinný dom č. 90, s čím sú problémy.
Požiadala, aby v prípade vyhŕňania snehu TS mesta sneh vyhrnuli trochu vyššie, za
brány rodinných domov.
P. Bošelová predniesla požiadavku na opílenie, resp. vypílenie stromu vŕby v časti
Polom, ktorá rastie pri kostole, nakoľko svojou korunou tieni svetelný bod verejného
osvetlenia. V súvislosti s umiestnením vianočného stromčeka na námestí v Hačave
p. Bošelová navrhla, že by bolo dobré pouvažovať o vianočnom stromčeku aj
v časti Polom. Vedúci kancelárie podal sprostredkovanú žiadosť p. Balašku k údržbe, resp. úprave povrchu nespevnenej šotolinovej cesty vedúcej zo začiatku
obce smerom doprava k rodinným domom „nižný koniec“. Cesta je už takmer
neprejazdná pre osobné vozidlá.
Ako ďalšia v rozprave vystúpila p. Dušová, ktorá sa pýtala, prečo cintorín v Hačave
nekosia technického služby ale aktivační pracovníci na obecných službách. Podľa
nej kosenie v cintoríne v Hačave je potom nekvalitné. Vedúci kancelárie odpovedal,
že cintorín v Hačave bol pokosený pomerne kvalitne. Uviedol, že nebude čakať,
kým cintorín pokosia technické služby a zabezpečuje to v rámci personálnych
možností a schopností uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú aktivovaní mestom.
Z týchto občanov je v Hačave len jeden spôsobilý manipulovať so motorovou
kosou. V predchádzajúcom období kosil cintorín a aj verejné priestranstvá p.
Jaroslav Grlák, tiež v rámci menších obecných služieb, s ktorým boli obyvatelia viac
spokojný, avšak kvôli zdravotným komplikáciám už nemôže pracovať zo strojmi,
ktoré spôsobujú vibrácie. Uvedené potvrdila aj predsedníčka Výboru p. Giertlová,
ktorá osobne kontrolovala kosenie a údržbu cintorína v Hačave, ktorú považuje za
postačujúcu.
P. Giertlová navrhla o doplnenie bodu verejného osvetlenia v Hačave v úseku od
domu p. Smitala („nová ulica“) smerom do Hnúšte, od uvedeného domu je tma,
nakoľko v úseku po hlavnú cestu nie je žiaden bod osvetlenia.
P. Bodó požiadal, aby mesto zabezpečilo čistenie rigolov vedľa nespevnenej
miestnej komunikácie v Hačave – Skálí pred bytovkami. Rigol bol vyčistený
aktivačnými pracovníkmi v úseku od bývalej ubytovne magnezitky po zastávku,
treba vyčistiť aj v uvedenom úseku. Ďalej navrhol, aby bola vysoká tráva, ktorá
11

znižuje rozhľadové pomery pri výjazde od bytoviek v Hačave – Skálí na hlavnú
cestu pokosená kvôli bezpečnosti motoristova a správcu komunikácie I/72 treba
vyzvať, aby pri uvedenom výjazde (križovatke) umiestnil dopravnú značku
upozorňujúcu na výjazd vozidiel. Ďalej je potrebné zabezpečiť verejné osvetlenie pri
domoch 109 a 112 v Skálí. P. Pásztor sa pýtal, či nebude v Hačave a Hačave Skálí
zavedený plyn, či sa o tom neuvažuje.
P. Valkovič sa pýtala, či nie je možné vedľa hlavnej cesty č. I/72 v Hačave od
námestia po vjazd do cintorína vybudovať chodník, keďže je to frekventované
miesto pre chodcov, pre oplotenie záhrady rodinného domu sa chodci nemajú kde
vozidlám vystúpiť. Vedúci kancelárie uviedol, že ochranné pásmo a objekt cestného
telesa I. triedy zasahuje až po oplotenia rodinných domov a záhrad, technicky
priestor pre budovanie chodníka je nulový. Na otázku, či sa nedá odkúpiť časť
súkromnej záhrady nad cestou a takto vybudovať chodník vedúci podal odpoveď,
že takého riešenie nevidí ako reálne.
P. Mesiar sa pýtal, že či je pravda, že mesto bude na decembrovom zasadnutí MsZ
schvaľovať návrh na zvýšenie poplatku za komunálny odpad z necelých 20€ na
24€. primátor odpovedal, že áno, je pripravený takýto návrh, ktorý prítomným
občanom aj zdôvodnil. Zároveň prítomných vyzval, k zvýšenej aktivite v triedení
odpadu, keďže ako mesto vyseparujeme málo triedeného odpadu, od čoho sa
odvíjajú zákonné poplatky, ktoré majú výrazný vplyv na náklady a cenotvorbu za
uskladnenie odpadov. Na otázku možnosti množstevného zberu reagoval vedúci
kancelárie, ktorý dal do pozornosti logistické a technické problémy, ktoré by takýto
inštitút priniesol najmä pre obyvateľov bytoviek – bytových domov. Zatiaľ nie je
technicky možné zaviesť množstevný zber pre bytovky (nemožnosť individuálneho
určovania množstva vyprodukovaného odpadu jednotlivými bytmi), keďže pre
niekoľko bytov je určená jedna 1100l nádoba. Zaviesť množstevný zber len pre
rodinné domy nemôžme, bolo by to diskriminačné pre obyvateľov bytových domov.
Navyše takáto forma predstavuje vysoké riziko nelegálneho nakladania s odpadmi,
keďže časť obyvateľov by sa odpadu zbavovala nelegálne, za účelom ušetriť na
poplatku za množstevný zber, vznikali by čierne skládky, ktoré by znovu muselo
sanovať len mesto na vlastné náklady. P. Mesiar sa v súvislosti s navrhovanými
úpravami výšky miestnych daní pýtal, že či do zastupiteľstva pôjde návrh na
zvýšenie dane za psa v rodinných domoch zo 7 na 17 eur. Pridala sa aj p. Dušová,
ktorá uviedla, že v Tisovci je daň za psa v rodinných domoch 0.-€. P. primátor
odpovedal, že áno návrh dane v takejto výške pôjde na schválenie do
zastupiteľstva. Uviedol, že sa jedná o výrazný nárast, avšak v prepočte na mesiace
v roku sa jedná o sumu 1,40.-€/mesiac. Chovateľovi psa predsa táto suma stojí za
to, aby držal psa, najmä v porovnaní s nákladmi ktoré sú na veterinárnu
starostlivosť, krmivo atď. P. Mesiar sa pýtal, či by nemohla byť znížená sadzba za
psa pre okrajové časti mesta. Vedúci kancelárie odpovedal, že takýto návrh
nepovažuje za dobrý, nakoľko by znova vytváral priestor pre špekulantov, ktorí by si
svoje psy prihlasovali k držbe na Hačavu, Brádno, Polom atď., pričom reálne by ich
chovali a držali v meste. Takéto nedokonalosti zákona využívali napr. aj motoristi
v súvislosti so zákonným havarijným poistením vozidiel, kedy poistné zmluvy so
zníženou sadzbou uzatvárali na príbuzných starobných dôchodcov, hoci tým vozidlo
nepatrilo a nepoužívali ho. Na hypotetickú otázku vedúceho kancelárie položenú
prítomným, či by odmietli svojmu príbuznému alebo známemu z centra mesta
prihlásiť psa na miesto chovu u nich v Hačave neodpovedal nikto. Ing. Miklová sa
vyjadrila, že aj ona má skúsenosti s tým, že v meste je veľa psov a sú prihlasovaní
rôzne.
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P. Giertlová navrhla, aby sme správcu nového prístrešku na vlakovej stanici
v Hačave vyzvali na jej doplnenie o lavičku, keďže si čakajúci cestujúci nemajú kde
sadnúť. Primátor mesta odpovedal, že mobilnú lavičku zabezpečíme vlastnými
prostriedkami.
Z dôvodu ďalších pracovných povinností sa zo zasadnutia výboru ospravedlnili
primátor mesta PhDr. Lebeda a členky Výboru Ing. Miklová a p. Bošelová
a zasadnutie opustili.
Kvórum, pre schvaľovacie a rozhodovacie akty na tomto zasadnutí sa nezmenilo - 4
hlasy.
P. Giertlová a p. Valkovič sa pýtali, či nie je možné preložiť autobusovú zastávku
v Hačave, v smere Hnúšťa – Tisovec od obchodu o 15m bližšie na námestie.
Vedúci kancelárie odpovedal, že to nie je v našej kompetencií, príslušný orgán by to
musel posúdiť aj z dopravno-bezpečnostného hľadiska, ale opýtať sa SAD Lučenec
môžeme. Vedúci kancelárie k téme uviedol, že sme v tesnej blízkosti označenia
autobusovej zastávky umiestnili aj lavičku pre pasažierov. Zvoliť sme museli miesto,
ktoré je na pozemku mesta, preto je tam kde je. Nemôžme si svojvoľne osádzať
a betónovať lavičky na cudzích pozemkoch. Pôvodne zamýšľané miesto pri parčíku
je nevhodné, nakoľko je to prepadnutá asfaltová plocha v blízkosti mosta a miesto
je nestabilné.
P. Prokopová upozornila na situáciu v Hačave pri regulovanom koryte potoka.
Uviedla, že v okolí potoka sa často šíri silný zápach. Podľa jej názoru je dôvodom
skutočnosť, že obyvatelia majú kanalizačné odpady zvedené alebo napojené
priamo do potoka. Pýtala sa, či je to v poriadku. Vedúci kancelárie odpovedal, že
pokiaľ by sa takýto prípad potvrdil, je v rozpore so zákonom. Každý rodinný dom
musí byť buď pripojený na kanalizačnú sieť (čo v Hačave nie je možné), prípadne
musí mať vybudovanú nepriepustnú žumpu – septik na zhromažďovanie splaškovej
vody a zároveň zabezpečovať čistenie a legálne vyprázdňovanie žumpy.
Vypúšťanie splaškovej vody do vodných tokov, resp. do pôdy rôznymi trativodmi je
neprípustné. P. Prokopová žiada, aby sa to teda riešilo. V rámci rozpravy sa
prítomní občania dožadovali vybudovania kanalizácie v Hačave. Vedúci kancelárie
ich oboznámil nielen s podmienkami a s vysokými investičnými nákladmi na
budovanie kanalizácie, ale aj s nákladmi, ktoré by museli znášať vlastníci domov pri
pripojení na kanalizáciu (prípojky, tlakové prečerpávačky, revízne šachty) ale aj
s prevádzkovými nákladmi spojenými s poplatkami za stočné, ktoré sú vo výške
cien za dodávku pitnej vody. Prítomným dal do pozornosti, že obyvatelia Hačavy
neprejavili žiadnu iniciatívu ani voči mestu, ktoré všetky náklady na úpravu
a dodávku vody v Hačave z vodojemu znáša na vlastné náklady. Na otázku, či by
boli ochotní platiť stočné v prípade kanalizácie a či by sa za takýchto podmienok
boli ochotný pripojiť ku kanalizácii prítomní neodpovedali. Z dôvodu intervencie
prítomných obyvateľov, aby sa problém so zápachom riešil vedúci kancelárie
uviedol, že je možné vykonať kontrolu v rodinných domoch zameranú na spôsob
nakladania a likvidácie odpadovej vody. Nakoľko nie je stotožnený individuálny
pôvodca problému, prichádza do úvahy len plošná kontrola v celej Hačave.
Prítomní sa kontroly dožadujú. Keďže sa jedná o administratívno-právne,
personálne, časovo a logisticky náročný proces vedúci kancelárie navrhol, aby
Výbor o tejto požiadavke pre mesto hlasoval osobitne. Ing. Vargová položila
otázku, či sa hlasovanie týka požiadavky Výboru mestu Hnúšťa na vykonanie
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plošnej kontroly nakladania a likvidácie splaškových vôd v rodinných domoch.
Vedúci kancelárie odpovedal, že áno.
Predsedníčka Výboru dala o návrhu hlasovať. Výsledok hlasovania hlasovanie 6-00.
Na zasadnutie Výboru sa dostavil člen Mgr. Petrok. Kvórum pre hlasovanie zostáva
nezmenené.
Občania navrhujú vyzvať majiteľov bývalého obchodu v Hačave, aby si opravili
zvody dažďovej vody, nakoľko počas dažďa voda zo skorodovaných zvodov padá
priamo na novú lavičku.
P. Bodó opätovne žiada o vykonanie úpravy krov a opílenie konárov na stromoch javoroch v Skálí v úseku oproti bytovým domom.
P. Giertlová sa pýtala, či by nebolo možné zabezpečiť ústredné kúrenie kultúrneho
domu v Hačave počas zimy, keďže sa v prípade potreby vykuruje len časť, aj to
lokálne. Vedúci kancelárie odpovedal, že by to vzhľadom na frekvenciu využívania
KD v zime bolo výrazne nerentabilné.

5. Rôzne a 6. Diskusia
Keďže všetky body rokovania, ktoré patria do bodu „Rôzne“ a „Diskusia“ už boli
prerokované v predchádzajúcich bodoch, predsedajúca tieto body so súhlasom
členov výboru neotvorila.

7. Návrh uznesenia a záver.
Výbor pripravil návrh uznesenia zo zasadnutia:
Výbor mestskej časti Hačava, Hačava – Skálie, Mútnik, Polom:

A) schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru pomerom hlasov 7-0-0.
2. Návrh podmienok participatívneho rozpočtu pre rok 2020 v znení, v akom
bol predložený na rokovanie Výboru pomerom hlasov 7-0-0.

B) berie na vedomie:
1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 3. apríla 2019.
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2. Návrh VZN o pravidlách participatívneho rozpočtu v podmienkach mesta
Hnúšťa pre rok 2020.
C) doporučuje:
Mestu a zriaďovateľovi:
1. Vykonanie plošnej kontroly nakladania
v rodinných domoch v Hačave

a likvidácie

splaškových

vôd

D) predkladá:
Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Pre zhromažďovanie plastových separátov v časti Polom zriadiť osobitné
miesto, napr. vo forme ohrádky z paliet, ktoré by bolo označené.
2. Zabezpečiť finančné krytie ďalšej etapy rekonštrukcie oplotenia cintorína
v časti Polom a v jarných mesiacoch roka 2020 pokračovať vo výstavbe
bočných častí oplotenia.
3. Požiadať správcu komunikácie vedúcej z Mútnika na Polom, aby cestu na
Polom vyhŕňali v plnom profile. (problém pri stretávaní a vyhýbaní sa vozidiel
a linkových autobusov)
4. Opíliť, resp. vypíliť strom - vŕbu v časti Polom, ktorá rastie pri kostole,
nakoľko svojou korunou tieni svetelný bod verejného osvetlenia.
5. Zabezpečiť úpravu povrchu nespevnenej šotolinovej cesty vedúcej zo
začiatku obce Polom smerom doprava, k rodinným domom „nižný koniec“,
nakoľko cesta je už takmer neprejazdná pre osobné vozidlá
6. Požiadať správcu miestnych komunikácii v Hačave (TS mesta), aby
v prípade vyhŕňania snehu v lokalite nad železničnou traťou TS mesta sneh
vyhrnuli trochu vyššie, za brány rodinných domov č. 90
7. Doplniť bod verejného osvetlenia v Hačave v úseku od domu p. Smitala
(„nová ulica“) smerom do Hnúšte, od uvedeného domu je tma, nakoľko
v úseku po hlavnú cestu nie je žiaden bod osvetlenia.
8. Zabezpečiť čistenie rigolov vedľa nespevnenej miestnej komunikácie
v Hačave – Skálí pred bytovkami.
9. Kosiť vysokú trávu, ktorá znižuje rozhľadové pomery pri výjazde od bytoviek
v Hačave – Skálí na hlavnú cestu kvôli bezpečnosti motoristov.
10. Správcu komunikácie I/72 vyzvať, aby pri výjazde (križovatke) uvedenom
v bode 9. umiestnil dopravnú značku upozorňujúcu na výjazd vozidiel.
11. Doplniť verejné osvetlenie pri domoch 109 a 112 v Skálí.
12. Do nového prístrešku na vlakovej stanici v Hačave zabezpečiť lavičku.
13. Vyzvať majiteľov bývalého obchodu v Hačave, aby si opravili zvody dažďovej
vody, nakoľko počas dažďa voda zo skorodovaných zvodov padá priamo na
novú lavičku.
14. SAD Lučenec požiadať o podanie informácie, či nie je možné preložiť
autobusovú zastávku v Hačave, v smere Hnúšťa – Tisovec od obchodu
o 15m bližšie na námestie.
15. Vykonať úpravu krov a opílenie konárov na stromoch - javoroch v Skálí
v úseku oproti bytovým domom.
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Predsedajúca Výboru dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Výsledok
hlasovania 7-0-0.
Na záver stretnutia predsedníčka Výboru poďakovala prítomným za účasť a za
všetky pripomienky, ktoré boli podané. Vedúci kancelárie primátora viedol, že po
vyhodnotení pripomienok, návrhov a podnetov kancelária primátora spracuje
písomný pokyn s určením termínovaných úloh pre jednotlivé organizácie a útvary
mesta.
Zasadnutie VMČ Hačava, Hačava – Skálie, Mútnik, Polom bolo ukončené dňa 5.
decembra o 18,30 hod. Zápisnica po hlasitom diktovaní a prečítaní, bez návrhov na
zmeny a doplnenie podpísaná ako správna.

Zapísal: Milan Migaľa

Mariana Giertlová
predsedníčka výboru
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MESTO HNÚŠŤA
Mestské zastupiteľstvo
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

registratúrna zn.:
UJ6-V1/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V1/2019

v Hnúšti dňa:
5. decembra 2019

Uznesenie
zo zasadnutia VMČ Hačava, Hačava – Skálie, Mútnik,
Polom zo dňa 5. decembra 2019

Výbor mestskej časti Hačava, Hačava – Skálie, Mútnik, Polom:
A)

schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru.
2. Návrh podmienok participatívneho rozpočtu pre rok 2020 v znení, v akom bol
predložený na rokovanie Výboru.

B)

berie na vedomie:
1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 3. apríla 2019.
2.Návrh VZN o pravidlách participatívneho rozpočtu v podmienkach mesta
Hnúšťa pre rok 2020.

C)

doporučuje:
Mestu a zriaďovateľovi:
1. Vykonanie plošnej kontroly nakladania
v rodinných domoch v Hačave.

D) predkladá:
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a likvidácie

splaškových

vôd

Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Pre zhromažďovanie plastových separátov v časti Polom zriadiť osobitné
miesto, napr. vo forme ohrádky z paliet, ktoré by bolo označené.
2. Zabezpečiť finančné krytie ďalšej etapy rekonštrukcie oplotenia cintorína
v časti Polom a v jarných mesiacoch roka 2020 pokračovať vo výstavbe
bočných častí oplotenia.
3. Požiadať správcu komunikácie vedúcej z Mútnika na Polom, aby cestu na
Polom vyhŕňali v plnom profile. (problém pri stretávaní a vyhýbaní sa vozidiel
a linkových autobusov)
4. Opíliť, resp. vypíliť strom - vŕbu v časti Polom, ktorá rastie pri kostole,
nakoľko svojou korunou tieni svetelný bod verejného osvetlenia.
5. Zabezpečiť úpravu povrchu nespevnenej šotolinovej cesty vedúcej zo
začiatku obce Polom smerom doprava, k rodinným domom „nižný koniec“,
nakoľko cesta je už takmer neprejazdná pre osobné vozidlá
6. Požiadať správcu miestnych komunikácii v Hačave (TS mesta), aby
v prípade vyhŕňania snehu v lokalite nad železničnou traťou TS mesta sneh
vyhrnuli trochu vyššie, za brány rodinných domov č. 90
7. Doplniť bod verejného osvetlenia v Hačave v úseku od domu p. Smitala
(„nová ulica“) smerom do Hnúšte, od uvedeného domu je tma, nakoľko
v úseku po hlavnú cestu nie je žiaden bod osvetlenia.
8. Zabezpečiť čistenie rigolov vedľa nespevnenej miestnej komunikácie
v Hačave – Skálí pred bytovkami.
9. Kosiť vysokú trávu, ktorá znižuje rozhľadové pomery pri výjazde od bytoviek
v Hačave – Skálí na hlavnú cestu kvôli bezpečnosti motoristov.
10. Správcu komunikácie I/72 vyzvať, aby pri výjazde (križovatke) uvedenom
v bode 9. umiestnil dopravnú značku upozorňujúcu na výjazd vozidiel.
11. Doplniť verejné osvetlenie pri domoch 109 a 112 v Skálí.
12. Do nového prístrešku na vlakovej stanici v Hačave zabezpečiť lavičku.
13. Vyzvať majiteľov bývalého obchodu v Hačave, aby si opravili zvody dažďovej
vody, nakoľko počas dažďa voda zo skorodovaných zvodov padá priamo na
novú lavičku.
14. SAD Lučenec požiadať o podanie informácie, či nie je možné preložiť
autobusovú zastávku v Hačave, v smere Hnúšťa – Tisovec od obchodu
o 15m bližšie na námestie.
15. Vykonať úpravu krov a opílenie konárov na stromoch - javoroch v Skálí
v úseku oproti bytovým domom.

Mariana Giertlová
predsedníčka VMČ
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