Mesto Hnúšťa

Mestské zastupiteľstvo
Ul. Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa

___________________________________________________________________
Reg. Značka UJ6-V3/1-2019

Zápisnica zo zasadnutia VMČ Maša
Dátum a miesto: 2 .4. 2019 /utorok/ o

17,00 hod. Maša

Predsedajúci: prvé zasadnutie VMČ viedol primátor mesta PhDr. Roman Lebeda
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Všetci členovia výboru boli na zasadnutie pozvaní písomnou pozvánkou doručenou v dostatočnom
časovom predstihu. Nikto z členov výboru nemá námietky voči spôsobu a času doručenia pozvánky
na zasadnutie. Výbor má 16 riadnych členov, zasadnutia sa zúčastnili 8 členovia. Ospravedlnených členov 1, neospravedlnených členov 7. Kvórum, pre schvaľovacie a rozhodovacie akty na
tomto zasadnutí je 5 hlasov. Zasadnutie s uskutočnilo v Maši. Na verejnom zasadnutí výboru bolo
prítomných 2 občania z radov verejnosti.
1. Otvorenie:
Prítomných členov výboru miestnej časti Maša privítal PhDr. Roman Lebeda primátor mesta a oboznámil ich z akého dôvodu bolo podmienené stretnutie a prečo sa založili VMČ. Zasadnutia sa zúčastnili členovia VMČ Maša a poslanci MsZ Hnúšťa v počte 8. Následne primátor mesta predložil
členom výboru návrh programu. Nikto z členov výboru nemal návrhy na doplnenie a zmenu navrhovaného programu.
Primátor mesta dal hlasovať o navrhovanom programe:
Výsledok hlasovania:8-0-0.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu
3. Určenie termínov a miesta konania zasadnutí
4. Rôzne
5. Záver
Primátor PhDr. Roman Lebeda následne odovzdal slovo Mgr. Milanovi Migaľovi vedúcemu sekretariátu primátora oboznámil aká je pôsobnosť Výborov mestských častí mesta Hnúšťa a poukázal
na Organizačný a rokovací poriadok Výborov mestských častí Mesta Hnúšťa. Vysvetlil stručne základné úlohy výboru, formy práce, vzťah výboru k orgánom mesta a napokon sa pristúpilo k voľbe
predsedu VMČ Maša.

.
2.Voľba predsedu v zmysle ustanovení § 6 organizačného rokovacieho poriadku
Voľba predsedu bola uskutočnená verejným hlasovaním.
Prítomní členovia navrhli pána Jozefa Macháčka, ďalší návrh na kandidáta predsedu výboru nebol
podaný. Pán J. Macháček kandidatúru prijíma.
Hlasovanie: prítomných: 8
Za:
8
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
Predsedom VMČ Maša bol zvolený Jozef Macháček
Predsedom výboru si prevzal rovnopis organizačného a rokovacieho poriadku a oboznámila prítomných členov výboru s povinnosťami člena výboru podľa ustanovení § 4 poriadku. Všetci členovia
výboru verejne deklarujú, že sa zaväzujú dodržiavať povinnosti člena výboru, ako aj ustanovenia
organizačného a rokovacieho poriadku.
3. Určenie termínov a miesta konania zasadnutí
Ďalší termín zasadnutia VMČ si v zmysle ustanovení § 10 organizačného a rokovacieho poriadku
výbor po dohode s primátorom mesta predbežne určil na mesiac júl 2019, pričom predseda výboru
bude termín a program nasledujúceho zasadnutia koordinovať s primátorom mesta.
4. Rôzne
Ako prvý v tomto bode vystúpil primátor mesta, ktorý výbor informoval o schválených zámeroch
a cieľoch mesta, týkajúcich sa rozvoja miestnej časti, o možnostiach mesta pri investičných aktivitách z hľadiska finančného krytia rozpočtom mesta.
Následne dal primátor možnosť členom výboru ako aj prítomnej občianskej verejnosti predkladať
návrhy, podávať pripomienky a stanoviská, týkajúce problematiky mestskej časti s územnou pôsobnosťou výboru.
Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru:
Členovia VMČ pripomienkovali:
- zabezpečiť kontajner na sklo a na plasty resp. hľadať nejaké riešenie zo strany mesta,
- rozhlas nefunkčný od autobusovej zastávky smerom na Klenovec,
- vývoz odpadu na druhej strane za Potokom - len raz za 2 týždne nepostačuje, je potrebné každý
týždeň vyvážať,
-zaoberať sa pozemkami, ktoré patrili Píle predovšetkým zistiť majiteľa a upovedomiť ho na neporiadok aby sa o pozemky staral, resp. aby ich ponúkol mestu,
- pod Gychtou je skládka odpadu,- prehodnotiť označenie tabule Mesta Hnúšťa s mestskou časťou
Maša.
5 Záver
Na záver stretnutia primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a za všetky pripomienky, ktoré
boli podané. Zdôraznil, že sa pripomienkami bude zaoberať a zo strany mesta spolu s poslancami
MsZ budú požiadavky postupne riešiť podľa ich náročnosti a urgentnosti.
Zasadnutie VMČ Maša bolo ukončené dňa 2.4.2019 o 18,10 hod. v Maši. Zápisnica po hlasitom
diktovaní a prečítaní, bez návrhov na zmeny a doplnenie podpísaná ako správna.

Jozef Macháček 0903765913

Zapísala: Mgr. Zlata Kochanová

rozdeľovník:
- mestské zastupiteľstvo 1x
- predseda výboru 1x
- primátor mesta 1x
- spis 1

Jozef Macháček
Predseda VMČ Maša

Uznesenie
z VMČ Maša č. 1/2019 zo dňa 2. 4. 2019

A/ schvaľuje
1. Program zasadnutia výboru, pomerom hlasov 8 -0-0.
2. Predbežný termín ďalšieho zasadnutia výboru na mesiac júl 2019, s tým, že termín zasadnutia bude predseda koordinovať s primátorom mesta, pomerom hlasov: 8-0-0.

B/ volí
3.

predsedu VMČ Maša Jozefa Macháčka, pomerom hlasov 8-0-0.

C/ predkladá
4. Mestu a zriaďovateľovi nasledovné: stanoviská, návrhy, pripomienky a požiadavky a:
- zabezpečiť kontajner na sklo a na plasty resp. hľadať nejaké riešenie zo strany mesta,
- rozhlas nefunkčný od autobusovej zastávky smerom na Klenovec,
- vývoz odpadu na druhej strane za Potokom - len raz za 2 týždne nepostačuje, je potrebné
každý týždeň vyvážať,
-zaoberať sa pozemkami, ktoré patrili Píle predovšetkým zistiť majiteľa a upovedomiť ho
na neporiadok aby sa o pozemky staral, resp. aby ich ponúkol mestu,
- pod Gychtou je skládka odpadu,- prehodnotiť označenie tabule Mesta Hnúšťa s mestskou časťou Maša.

Jozef Macháček
Predseda VMČ Maša

