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

Registratúrna zn.:
UJ6-V2/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V2/2019

V Brádne dňa:
22. augusta 2019

Zápisnica zo zasadnutia VMČ Brádno

Dátum a miesto: 22. augusta 2019 /štvrtok/ o 15,00 hod. v Brádne
Predsedajúci: druhé zasadnutie Výboru mestskej časti Brádno viedol predseda
výboru JUDr. Ivan Husman
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 14 riadnych členov, zasadnutia sa zúčastnili 4 členovia.
Ospravedlnených členov 10 členov, neospravedlnených členov 0. Kvórum, pre
schvaľovacie a rozhodovacie akty na tomto zasadnutí je 3 hlasy. Zasadnutie
s uskutočnilo v Brádne. Na verejnom zasadnutí výboru bol prítomný primátor mesta
PhDr. Roman Lebeda, vedúci kancelárie primátora Mgr. Milan Migaľa a 1 občan
z radov verejnosti.
1.Otvorenie a schválenie programu:
Prítomných členov Výboru mestskej časti Brádno (ďalej len „výbor“) a občanov
privítal PhDr. Roman Lebeda primátor mesta a predseda výboru JUDr. Ivan
Husman, ktorý prítomných oboznámili s navrhovaným programom uvedeným
v písomnej pozvánke. Nakoľko nikto z prítomných nemal návrhy na zmeny
a doplnenie programu, predseda predložil výboru na schválenie nasledovný
program:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Správa o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 2.apríla 2019.
3. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
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4. Rôzne.
5. Diskusia.
5. Návrh uznesenia a záver.

Predseda výboru dal hlasovať o navrhovanom programe:
Výsledok hlasovania: 4-0-0, program schválený
Predseda výboru po schválení programu, v mene výboru aj svojom, poďakoval
primátorovi mesta, vedúcemu kancelárie a mestskému zastupiteľstvu za aktívny
prístup k riešeniu potrieb obyvateľov Brádna, za vytvorenie možností aj pre
najmenšie časti mesta, aby sa mohli aktívne podieľať na chode mesta a za spôsob,
akým je od založenia výborov zabezpečený celý proces ich činnosti.

2. Správa o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 2.apríla 2019:
Následne predseda 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
2.apríla 2019. Mgr. Migaľa informoval, že na základe uznesenia výboru zo dňa 2.
apríla 2019 primátor mesta vydal písomný a termínovaný pokyn zo dňa 24. apríla
2019, reg. zn.: UF1-19/2019 pre jednotlivé organizačné zložky MsÚ a organizácie
v zriaďovacej pôsobnosti mesta, za účelom zabezpečenia plnenia uznesenia zo
zasadnutia výboru. S pokynom bol hneď po jeho vydaní oboznámený aj predseda
JUDr. Husman. Uložené úlohy a ich vyhodnotenie:
•

Oddelenie výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania
MsÚ

Správcu vodného toku pretekajúceho paralelne s miestnou komunikáciou vyzvať na
úpravu a reguláciu koryta /zúžené koryto, nánosy, znížený prietok, nízka svetlosť
koryta pod mostnými objektmi/, nakoľko v prípade prívalových dažďov hrozí
vybreženie
Termín: 31.5.2019
Úloha splnená, písomná odpoveď bola zverejnená aj na informačnej tabuli
v Brádne, správca vodného toku plánuje s jeho úpravou v sezóne 2020-2021.
Zabezpečiť odber vody z individuálneho zdroja pitnej vody, z ktorého sa distribuuje
voda do domácností v Brádne a zabezpečiť cestou RÚVZ kompletný rozbor vody.
Termín: 15.6.2019
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Úloha splnená, vzorky vody odobraté, výsledky zo skúšobného laboratória
zverejnené na informačnej tabuli v Brádne – voda spĺňa hygienické požiadavky
pitnej vody
Iniciovať stretnutie s Mgr. Ivetou Korenkovou, správcom národnej kultúrnej
pamiatky – kostol a vyzvať ju, resp. správcu nehnuteľnosti, k odstráneniu
havarijného stavu /krov kostola, strešná konštrukcia/, nakoľko dochádza
k degradácii samotnej stavby vplyvom poveternostných podmienok, v prípade
neúspešného rokovania o stave NKP písomne informovať Krajský pamiatkový úrad
v Banskej Bystrici
Termín: 30.6.2019
Úloha splnená, iniciované stretnutie so správcom. Správca nemá prostriedky na
finančné krytie nevyhnutných opráv, ktoré by viedli k odstráneniu nevyhovujúceho
stavu. (Obsah podnetu na KPÚ Banská Bystrica bude predmetom rokovania výboru
v ďalšom bode)
Z technického hľadiska posúdiť stav ukotvenia mostíka cez miestny potok vedúci
k šťavici
Termín: 30.6.2019
Úloha splnená, výsledok písomného posúdenia v písomnej podobe predložený na
zasadnutí výboru. Zo statického hľadiska nie je zabezpečená stabilita mosta, preto
je odporúčané most využívať len ako lávku pre peších a cyklistov a len výnimočne
pre motorové vozidlá do 3,5 t.
Identifikovať vlastníka a správcu budovy bývalej požiarnej zbrojnice, pokiaľ je vo
vlastníctve mesta, predbežne posúdiť technický stav, vyčísliť orientačné náklady na
nevyhnutné opravy a posúdiť možnosti využitia
Termín: 31.7.2019
Úloha splnená, písomná odpoveď predložená na zasadnutí výboru, vlastníci
identifikovaní, objekt nie je vo vlastníctve mesta, mesto nie je ani spoluvlastníkom.
Výsledok písomného posúdenia technického stavu aj s kalkuláciami nákladov na
odstránenie stavebných porúch predložený na zasadnutí výboru.
Spracovať informáciu, kedy je možné meniť umiestnenie jednotlivých bodov
verejného osvetlenia /viazanosť na projektové podmienky, cez ktoré bolo verejné
osvetlenie rekonštruované/
Termín: 31.7.2019
Úloha splnená, meniť umiestnenie svetelných bodov, ktoré boli modernizované
v rámci realizovaného projektu energetickej úspory, je možné meniť až po piatich
rokoch od inštalácie

•
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Technické služby mesta

Z dôvodu absencie UoZ, vykonávajúcich kosenie verejných priestranstiev v rámci
výkonu MOS v spolupráci s koordinátorom aktivačnej činnosti zabezpečiť kosenie
verejných priestranstiev v rámci plánu údržby zelene
Termín: podľa agrotechnických termínov
Úloha splnená, v rámci výkonu menších obecných služieb mesto zabezpečilo
kosenie verejných priestranstiev na Brádne cez uchádzača o zamestnanie p.
Urbana.
Skontrolovať funkčnosť rozhlasu v m. č. Brádno, v prípade nefunkčnosti vykonať
opravu
Termín: 31.5.2019
Úloha splnená čiastočne. Funkčnosť rozhlasu skontrolovaná, rozhlas v časti Brádno
nefunguje, nápravu nie je z technického hľadiska možné zrealizovať, nakoľko
prenos nie je zabezpečený líniovým vedením (po drôte) ale prenosom rádiovlnami,
ktorých prenos je rušený členitým terénom.
V spolupráci s koordinátorom AP cestou výkonu MOS zabezpečiť prehĺbenie koryta
neregulovaného potoka od železobetónového mostíka až po rodinné domy za
požiarnou zbrojnicou
Termín: 15.6.2019
Úloha nesplnená, prehĺbenie koryta zabezpečí mesto strojovo, v termíne do konca
októbra 2019

•

Kancelária primátora

Zabezpečiť mobilné stojany na zmesový, záhradný a separovaný odpad do
miestneho cintorína v Brádne
Termín: 15.5.2019
Úloha splnená.
V lokalite umiestnenia veľkoobjemového kontajnera na zmesový odpad zvoliť
stanovište na mobilný stojan pre triedený odpad /pri budove bývalej požiarnej
zbrojnice/
Termín:15.5.2019
Úloha splnená.
Zhotoviť informačnú tabuľu pre mestské verejné oznamy a inštalovať ju na
obvodovú stenu bývalej požiarnej zbrojnice
Termín: 15.6.2019
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Úloha splnená.
Prítomní členovia Výboru vyslovili spokojnosť s úrovňou a kvalitou plnenia
uložených úloh.

3. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
V rámci uvedeného bodu sa Dr. Husman informoval o stave enviroprojektu, ktorý sa
týka distribúcie kompostérov na separáciu a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu, zároveň položil otázku, či kompostéry budú poskytnuté
okrem obyvateľov rodinných domov aj prípadným záujemcom - chatárom
a chalupárom. Informáciu podali spoločne primátor mesta a vedúci kancelárie, ktorí
výbor informovali, že mestu už boli kompostéry dodané, v mesiaci august prebehla
aj posledná povinná kontrola zo strany rezortu, ktorý projekt zastrešuje a v priebehu
mesiacov september a október mesto kompostéry bude distribuovať medzi
obyvateľov. Čo sa týka počtu dodaných jednotiek, tak mesto počty prispôsobovalo
počtu rodinných domov. Predpokladáme, že nie všetci vlastníci rodinných domov
prejavia záujem o kompostér (majú už kompostovisko vybudované, nebudú im
vyhovovať zmluvné podmienky). Až po ukončení distribúcie a uspokojení potrieb
obyvateľov rodinných domov, pre ktorých bol primárne projekt realizovaný, mesto
môže uvažovať o distribúcii neprevzatých kusov pre chalupárov, samozrejme pokiaľ
to podmienky uvedeného projektu budú pripúšťať.
Dr. Husman ďalej navrhol, aby mesto doplnilo vyžínač, pomocou ktorého p. Urban
zaradený na menšie obecné služby zabezpečuje kosenie verejných priestranstiev
na Brádne o žaciu hlavu – 3 zub, aby mohol kosec vyžínať aj náletové dreviny na
brehoch potoka, čo pomocou žacej hlavy s lankom nie je možné. Zároveň, rovnako
ako Mgr. Fabová vyjadrili spokojnosť s kvalitou práce aj samotným pracovným
nasadením p. Urbana.
Mgr. Fabová dala primátorovi mesta do pozornosti, že v Brádne sa nachádza aj
prírodný zdroj vody („Šťavica“), ktorý využívajú tak miestni ako aj cezpoľní, avšak
prameň nie je upravený, dno nie je vyložené kameňmi, vhodné by bolo navrhnúť
osadenie výpustného ventilu a doplnenie nádob na naberanie vody z prameňa, aby
nedochádzalo k jeho znečisťovaniu a aby sa zvýšil hygienický štandard. Ďalej sa
Mgr. Fabová informovala o možnosti realizácie oddychovej zóny v Brádne,
v rozsahu drobnej architektúry ako sú lavičky, ohnisko, sedenie so stolom,
jednoduché prvky pre deti, kde by sa vytvorilo miesto pre stretávanie obyvateľov
Brádna ale aj chalupárov, keďže v Brádne takýto priestor nie je vytvorený.
Samozrejme bolo by nevyhnutné zvážiť cieľovú skupinu, pre ktorú by bolo miesto
primárne určené. Mgr. Fabová upozornila, na stále sa zvyšujúci tlak diviačej ale aj
jelenej zveri, ktorá stále častejšie preniká do úžitkových záhrad, poškodzuje úrodu,
pričom sa vyskytujú prípady, že diviaky sa pohybujú už aj v okolí kostola. Mgr.
Fabová požiadala mesto o dočasnú sanáciu zosunutého a vymytého brehu potoka
v úseku, kde sa nachádza mostík, ktorého stabilita bola posudzovaná z technického
hľadiska, a to aspoň do doby, kedy má v roku 2020-2021 naplánovaný
vodohospodársky podnik čistenie koryta potoka od nánosov.
P. Borák s Dr. Husmanom upozornili, že pri rodinnom dome č. 29 sa nachádza
šachta s odkaľovacím ventilom, pričom šachta je prekrytá len doskou, chýba na nej
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poklop a reálne hrozí riziko úrazu a pádu. Navyše bolo by vhodné doriešiť aj spôsob
odkaľovania a kontroly ventilu.
Dr. Husman sa iniciatívne ponúkol, že pre účely upresnenia majetko-právnych
vzťahov k budove bývalého „MNV“ a požiarnej zbrojnice v Brádne, ktorá v minulosti
bola v správe mesta a v súčasnosti je v podielovom spoluvlastníctve niekoľkých
fyzických osôb, v pozemno-knižných vložkách katastrálneho odboru, okresného
úradu vyhľadá príslušné dokumenty týkajúce sa majetkovej podstaty a právneho
základu, na základe ktorého nielen pozemok pod budovou, ale aj samotná budova
prešla do rúk fyzických osôb, keďže aktuálny stav znemožňuje mestu investovať
prostriedky z rozpočtu mesta do záchrany a obnovy samotnej stavby, ktorej hrozí
zrútenie.
Výbor sa vrátil k nedoriešenej situácii s technickým stavom kostola. Vzhľadom
k tomu, že sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, zatekanie do interiéru
a konštrukčných častí objektu je intenzívne, hrozia veľké škody a správca objektu
nie je z vlastnej iniciatívy schopný havarijný stav sanovať, výbor hlasoval o návrhu
na podanie podnetu orgánu štátneho dozoru – Pamiatkovému úradu v Banskej
Bystrici.
Výsledok hlasovania: 4-0-0
4. Rôzne
Ako prvý v tomto bode vystúpil vedúci kancelárie primátora mesta, ktorý výbor
informoval o návrhu zavedenia participatívneho rozpočtu pre rok 2020, ktorý bude
predložený MsZ na jeho zasadnutí dňa 27. augusta 2019. Mgr. Migaľa výboru
priblížil samotný inštitút participatívneho rozpočtu ako aj je 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.
Participatívny rozpočet v podmienkach mesta Hnúšťa, by mal umožniť občiansky
angažovaným a aktívnym občanom mesta, združeným vo výboroch mestských
častí, navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu mesta na realizáciu
konkrétneho mikroprojektu, podľa aktuálnych potrieb jednotlivých komunít mestskej
časti, ktorý výbor pripraví. Okrem výberu, prípravy a monitoringu projektu tiež aj
jeho realizáciu vlastnými silami. 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.
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Pri aplikácii participatívneho rozpočtu by mali byť dodržiavané nasledovné princípy:
•
•
•
•
•

rozvoj kultúry demokracie
rozvoj aktívnej občianskej činnosti
vytvorenie vzťahu a posilňovanie dôvery medzi zástupcami mesta a členmi
komunity
transparentné presmerovanie finančných prostriedkov v súlade s verejnou
mienkou
uspokojenie potrieb komunít žijúcich v okrajových častiach mesta s nižšou
dostupnosťou občianskej vybavenosti,

teda princípy, na ktorých v podmienkach mesta Hnúšťa boli v roku 2019 zriadené
výbory mestských častí.
Na zvážení mestského zastupiteľstva a jeho orgánov bude:
- zavedenie participatívneho rozpočtu pre rok 2020
- objem finančných prostriedkov, ktoré je možné v rámci participatívneho rozpočtu
pre VMČ vyčleniť pre rok 2020
- spôsob čerpania prostriedkov z participatívneho rozpočtu a pravidiel finančného
obehu s tým súvisiacich
- určenie účelu využitia prostriedkov participatívneho rozpočtu a prípadnej
viazanosti čerpaných prostriedkov na konkrétne tovary a služby
- spôsob vyhodnotenia plnenia sledovaných cieľov inštitútu participatívneho
rozpočtu
K bodu bola otvorená rozprava. Všetci prítomní členovia výboru deklarovali, že sú
za zavedenie participatívneho rozpočtu v takomto formáte.
Predseda výboru dal následne hlasovať o návrhu mesta na zavedenie
participatívneho rozpočtu a predloženie návrhu do mestského zastupiteľstva
v uvedenom formáte:
Výsledok hlasovania: 4-0-0
V rámci rozpravy sa členovia výboru informovali, či by v prípade zavedenia
participatívneho rozpočtu mohla byť realizovaná napr. aj úprava prameňa
„Šťavica“,alebo zriadenie oddychového miesta, ktoré sa prejednávali v rámci bodu
č. 3. Primátor mesta odpovedal, že v prípade zavedenia inštitútu do praxe a určenia
viazanosti prostriedkov participatívneho rozpočtu aj na takéto činnosti, by to bol
optimálny scenár.

5. Diskusia
V rámci uvedeného bodu sa k otvorenej problematike diviačej a jelenej zveri vyjadril
vedúci kancelárie. V súvislosti s opatreniami prijatými ústredím potravinovej
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a veterinárnej správy z dôvodu šírenia afrického moru ošípaných na východnom
Slovensku je predpoklad, že orgán štátneho dozoru vydá preventívne opatrenia aj
pre ďalšie územia Slovenska, ktoré sa týkajú zvýšeného odstrelu diviačej zveri.
Pokiaľ takého nariadenie bude vydané, mesto ho zverejní aj na informačnej tabuli
v Brádne a takýmto spôsobom bude informovať obyvateľov Brádna o prijatých
opatreniach.
Viac príspevkov v diskusii nebolo.

6. Návrh uznesenia a záver.
Výbor pripravil návrh uznesenia zo zasadnutia:
Výbor mestskej časti Brádno:
A) schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru, pomerom hlasov 4-0-0
2. Predloženie návrhu na zavedenie participatívneho rozpočtu pre rok 2020
mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 27. augusta 2019
v znení, v akom bolo predložené na rokovanie výboru, pomerom hlasov
4-0-0
B) berie na vedomie:
1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 2.apríla 2019.
2. Informatívnu správu o pripravenom návrhu zavedenia participatívneho
rozpočtu pre rok 2020, ktorý bude predložený MsZ na jeho zasadnutí dňa
27. augusta 2019.
C) predkladá:
Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Po distribúcii kompostérov na bioodpad do rodinných domov, v prípade
že ostane voľná kapacita podať informáciu, či je možné zvyšné
kompostéry distribuovať aj medzi chalupárov.
2. Pre účely kosenia verejnej zelene zabezpečiť do vyžínača žaciu hlavu
s 3-zubom.
3. V prípade prijatia veterinárnych opatrení zo strany potravinovej
a veterinárnej správy v súvislosti s elimináciou rizík šírenia afrického
moru ošípaných (nariadený odstrel diviačej zveri) informovať obyvateľov
Brádna aj cestou zverejnenia (vyhlášky) na informačnej tabuli.
4. Zabezpečiť dočasné spevnenie a sanáciu (do doby plánovaného čistenia
profilu koryta potoka správcom) časti brehu potoka v blízkosti mostu
k Šťavici proti zosuvu brehu a jeho odplavovaniu.
5. Zrealizovať splnenie požiadavky z prvého zasadnutia výboru: prehĺbenie
koryta neregulovaného potoka od železobetónového mostíka až po
rodinné domy za požiarnou zbrojnicou.
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6. Zabezpečiť uzatvorenie a štandardné prekrytie šachty s odkaľovacím
ventilom pri rodinnom dome č. 29 (je prekrytá len doskou) a navrhnúť
spôsob odkaľovania a kontroly ventilu v šachte.
7. Spracovať a orgánu štátneho dohľadu: Pamiatkovému úradu Banská
Bystrica zaslať podnet v súvislosti so zanedbávaním povinností vlastníka
a správcu národnej kultúrnej pamiatky – kostola v Brádne v súvislosti
s postupujúcou degradáciou objektu.
8. V prípade, že v rámci participatívneho rozpočtu by nebolo možné
realizovať mikroprojekt úpravy a zvýšenia hygienického štandardu
vodného zdroja „Šťavica“ v rámci činnosti výboru, potrebné úpravy a
zásahy zrealizovať cez mesto.
D) ukladá
1. Na základe osobnej iniciatívy predsedovi výboru Dr. Husmanovi za
účelom upresnenia majetko-právnych vzťahov k budove bývalého „MNV“
a požiarnej zbrojnice v Brádne, ktorá v minulosti bola v správe mesta
a v súčasnosti je v podielovom spoluvlastníctve niekoľkých fyzických
osôb, v pozemno-knižných vložkách katastrálneho odboru, okresného
úradu vyhľadať príslušné dokumenty týkajúce sa majetkovej podstaty
a právneho základu, na základe ktorého nielen pozemok pod budovou,
ale aj samotná budova prešla do rúk fyzických osôb, keďže aktuálny stav
znemožňuje mestu investovať prostriedky z rozpočtu mesta do záchrany
a obnovy samotnej stavby, ktorej hrozí zrútenie. Pomerom hlasov 4-0-0.
Predseda výboru dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Výsledok
hlasovania 4-0-0.

Na záver stretnutia primátor mesta a predseda výboru poďakovali prítomným za
účasť a za všetky pripomienky, ktoré boli podané. Primátor uviedol, že po
vyhodnotení pripomienok, návrhov a podnetov kancelária primátora spracuje
písomný pokyn s určením termínovaných úloh pre jednotlivé organizácie a útvary
mesta.

Zasadnutie VMČ Brádno bolo ukončené dňa 22. augusta 2019 o 17,15 hod.
v Brádne. Zápisnica po hlasitom diktovaní a prečítaní, bez návrhov na zmeny
a doplnenie podpísaná ako správna.

Zapísal: Milan Migaľa

JUDr. Ivan Husman
predseda VMČ Brádno
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MESTO HNÚŠŤA
Mestské zastupiteľstvo
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

Registratúrna zn.:
UJ6-V2/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V2/2019

V Brádne dňa:
22. augusta 2019

Uznesenie zo zasadnutia VMČ Brádno
zo dňa 22. augusta 2019

Výbor mestskej časti Brádno:
A)

schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru
2. Predloženie návrhu na zavedenie participatívneho rozpočtu pre rok 2020
mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 27. augusta 2019 v znení, v
akom bolo predložené na rokovanie výboru

B)

berie na vedomie:
1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok a
požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 2.apríla 2019.
2. Informatívnu správu o pripravenom návrhu zavedenia participatívneho
rozpočtu pre rok 2020, ktorý bude predložený MsZ na jeho zasadnutí dňa 27.
augusta 2019.

C)

predkladá:

Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Po distribúcii kompostérov na bioodpad do rodinných domov, v prípade že
ostane voľná kapacita podať informáciu, či je možné zvyšné kompostéry
distribuovať aj medzi chalupárov.
2. Pre účely kosenia verejnej zelene zabezpečiť do vyžínača žaciu hlavu s 3zubom.
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3. V prípade prijatia veterinárnych opatrení zo strany potravinovej a veterinárnej
správy v súvislosti s elimináciou rizík šírenia afrického moru ošípaných
(nariadený odstrel diviačej zveri) informovať obyvateľov Brádna aj cestou
zverejnenia (vyhlášky) na informačnej tabuli.
4. Zabezpečiť dočasné spevnenie a sanáciu (do doby plánovaného čistenia
profilu koryta potoka správcom) časti brehu potoka v blízkosti mostu k „Šťavici“
proti zosuvu brehu a jeho odplavovaniu.
5. Zrealizovať splnenie požiadavky z prvého zasadnutia výboru: prehĺbenie
koryta neregulovaného potoka od železobetónového mostíka až po rodinné
domy za požiarnou zbrojnicou.
6. Zabezpečiť uzatvorenie a štandardné prekrytie šachty s odkaľovacím
ventilom pri rodinnom dome č. 29 (je prekrytá len doskou) a navrhnúť spôsob
odkaľovania a kontroly ventilu v šachte.
7. Spracovať a orgánu štátneho dohľadu: Pamiatkovému úradu Banská
Bystrica zaslať podnet v súvislosti so zanedbávaním povinností vlastníka a
správcu národnej kultúrnej pamiatky – kostola v Brádne v súvislosti s
postupujúcou degradáciou objektu.
8. V prípade, že v rámci participatívneho rozpočtu by nebolo možné realizovať
mikroprojekt úpravy a zvýšenia hygienického štandardu vodného zdroja
„Šťavica“ v rámci činnosti výboru, potrebné úpravy a zásahy zrealizovať cez
mesto.
D)

ukladá
1. Na základe osobnej iniciatívy predsedovi výboru Dr. Husmanovi za účelom
upresnenia majetko-právnych vzťahov k budove bývalého „MNV“ a požiarnej
zbrojnice v Brádne, ktorá v minulosti bola v správe mesta a v súčasnosti je v
podielovom spoluvlastníctve niekoľkých fyzických osôb, v pozemno-knižných
vložkách katastrálneho odboru,
okresného úradu vyhľadať príslušné
dokumenty týkajúce sa majetkovej podstaty a právneho základu, na základe
ktorého nielen pozemok pod budovou, ale aj samotná budova prešla do rúk
fyzických osôb, keďže aktuálny stav znemožňuje mestu investovať prostriedky z
rozpočtu mesta do záchrany a obnovy samotnej stavby, ktorej hrozí zrútenie.

JUDr. Ivan Husman
predseda VMČ Brádno
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