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

Registratúrna zn.:
UJ6-V3/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V3/2019

v Hnúšti dňa:
11. novembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia VMČ Maša

Dátum a miesto: 11. novembra 2019 /pondelok/ o 16,30 hod. v kancelárii primátora
mesta
Predsedajúci: druhé zasadnutie Výboru mestskej časti Maša (ďalej len „Výbor“)
viedol predseda výboru Jozef Macháček
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 3 členovia.
Ospravedlnený 1 člen, neospravedlnených 12 členov. Kvórum, pre schvaľovacie
a rozhodovacie akty na tomto zasadnutí je 2 hlasy. Zasadnutie sa uskutočnilo
v kancelárii primátora mesta. Na verejnom zasadnutí Výboru bol prítomný primátor
mesta PhDr. Roman Lebeda, vedúci kancelárie primátora Mgr. Milan Migaľa a traja
občania z radov verejnosti.
1.Otvorenie a schválenie programu:
Prítomných členov Výboru a občanov privítal PhDr. Roman Lebeda, primátor
mesta a predseda Výboru Jozef Macháček, ktorí 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. Informácia o príprave participatívneho rozpočtu mesta pre rok 2020.
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4. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Návrh uznesenia a záver.

Predseda Výboru dal hlasovať o navrhovanom programe:
Výsledok hlasovania: 3-0-0, program schválený.
Následne primátor mesta Dr. Lebeda informoval Výbor o aktivitách v časti Maša
v období od posledného zasadnutia Výboru. Okrem aktivít mesta spomenul aj
aktivity OZ Horná Rimava, ktoré pripravilo, zrealizovalo a spolu s primátorom mesta
spolufinancovalo ďalšiu etapu záchrany a rekonštrukcie kamenného mosta.
V dvoch etapách na jar a v lete sa podarilo odborne zrekonštruovať všetky
nábehové múry, čím je most stabilizovaný, začalo sa s rekonštrukciou koruny mosta
a budovaním oddychovej zóny. Primátor spracoval projekt, ktorý bol úspešný
a v rámci jeho realizácie sa podarilo vybudovať pri moste altánok a zakúpiť štyri
lavičky. Vo fáze výroby a tesne pred inštaláciou sú informačné tabule týkajúce sa
histórie mosta, jeho záchrany ale aj priemyselnej histórie Maše. Mesto sa
intenzívne zaoberá aj projektovaním cyklotrasy, ktorá by mala spájať Kotlište
s Mašou. Zo strany mesta došlo už aj k vykúpeniu niektorých podielov na
dotknutých pozemkoch. Primátor informoval o svojej iniciatíve, ktorú vyvinul
smerom k vlastníkovi areálu bývalého drevospracujúceho závodu. Vlastník má
záujem o odpredaj areálu, avšak jeho predstavy o cene sú pre mesto
neakceptovateľné.

2. Správa o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 17.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 23. apríla
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 J. Macháček.
Uložené úlohy a ich vyhodnotenie:

•

Oddelenie výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania
MsÚ

Zabezpečiť opätovné umiestnenie 1100 litrového kontajnera na separovaný plast,
prípadne aj sklo v danej lokalite. Lokalita – priestor pri zastávke SAD /smer do
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Klenovca pred oplotením rodinného domu/, v prípade nepostačujúcej kapacity
kontajnerov podať krátku informáciu k podmienkam, ktorá organizácia rozhoduje
o umiestňovaní zberných nádob na separovaný odpad
Termín: 31.5.2019
Úloha v riešení:
Vedúci kancelárie primátora podal informáciu, že mesto z vlastných rozpočtových
prostriedkov objednalo ďalšie tri 1100l nádoby na separovaný plast. Umiestnené
budú nasledovne: Hačava pod cestou, Hačava – Skálie pri bytovkách a Maša pri
autobusovej zastávke. Zároveň mesto dohodlo a zabezpečilo vyprázdňovanie
a zvoz plastu z týchto kontajnerov spoločnosťou Brantner. Predpokladaný termín
dodania nádoby je do konca novembra 2019. 1100l nádoba na separované sklo sa
v Maši umiestňovať nebude, nakoľko vzhľadom k počtu obyvateľov by nebola
kapacita kontajnera využitá ani na 30%, čo potvrdili aj členovia Výboru. Zber
separovaného skla sa bude riešiť ako v miestnej časti Polom: individuálny zber
občanmi a zvoz a dotriedenie zabezpečí MsÚ cestou kancelárie primátora. Takýto
systém v časti Polom úspešne funguje už dva mesiace.

Identifikovať vlastníkov a užívateľov pozemkov v bývalom areáli drevospracujúceho
podniku, vrátane všetkých obmedzení vlastníckeho a užívateľského práva /plomby,
záložné práva, exekúcie/. Následne vlastníka, resp. správcu pozemkov vyzvať, aby
vykonal základnú údržbu nehnuteľnosti /sanácia skládok odpadu, odstránenie
náletových drevín/
Termín: 31.5.2019
Úloha splnená, informácia k plneniu podaná primátorom mesta v bode č. 1.
programu

•

Technické služby mesta

Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu z časti lokality vpravo od toku
Rimavy podľa schváleného harmonogramu v týždňových intervaloch /vývoz TKO je
realizovaný len raz za dva týždne – stav nepostačujúci/
Termín: ihneď a trvale
V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa č. 131/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Hnúšťa a jeho mestských častiach je v zmysle čl.4, ods.6, písm. e) tohto
VZN systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu nasledovný:
„V miestnych častiach Brádno, Polom a Maša z dôvodu neprístupnosti pre kuka
vozy (BOBOR) budú pre zber komunálnych odpadov využívané veľkokapacitné
kontajnery, ktoré budú vyvážané podľa potreby“. Mesto zabezpečilo pravidelný
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vývoz týchto kontajnerov a v Maši sú od leta 2019 umiestnené trvalo dva
kontajnery.
Skontrolovať funkčnosť mestského rozhlasu v úseku od autobusovej zastávky
smerom na Klenovec, v prípade nefunkčnosti zrealizovať opravu
Termín: 15.5.2019
Úloha splnená, rozhlas v Maši je funkčný.

•

Mestská polícia

Kontaktovať držiteľov psov v rodinných domoch s dôrazom na držiteľov zo sociálne
vylúčených skupín v súvislosti s kastračným programom, realizovaným v dňoch 25.
a 26.4.2019, vyhotoviť zoznamy držiteľov, ktorí sa do kastračného programu zapoja
Termín: 24.4.2019
Úloha splnená, do kastračného programu, ktorý bol realizovaný 25. – 26. apríla
2019 boli celkovo zapojení 22 držitelia psov z Hnúšte, z toho 2 držitelia z časti
Maša. Jeden pes držiteľa z Maše bol v rámci programu držiteľovi odňatý.

•

Kancelária primátora

Cestou výkonu MOS zabezpečiť sanáciu nelegálnej skládky zmesového odpadu
v lokalite „Pod Gychtou“. Logistickú podporu /veľkokapacitný kontajner/ zabezpečia
TS.
Termín: 20.5.2019
Úloha splnená:
Z uvedene lokality vyvezených 5 veľkokapacitných kontajnerov komunálneho
a stavebného odpadu, dve nákladné vlečky kameniva, spevnené asfaltové
a betónové plochy očistené od nánosov piesku a zeminy, odstránené náletové
buriny a kry. Dve priemyselné manipulačné šachty vyčistené od odpadu až po
spevnené dno. Aktuálne prebieha sanácia čiernej skládky nad Kychtou
Členovia Výboru vyslovili spokojnosť s plnením uložených úloh zo strany
uvedených organizácii a útvarov. Informovali sa aj o počte uchádzačov
o zamestnanie zaradených na aktivačných prácach a menších obecných službách
v Maši. Informáciou podal vedúci kancelárie primátora spolu s členom Výboru J.
Šuttom, ktorý je zároveň koordinátorom aktivačnej činnosti v meste. V Maši sú stále
zaradení na výkon 3 uchádzači a v čase sanácie skládok sú minimálne 1x do
týždňa doplňovaní o ďalších troch.
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3. Informácia o príprave participatívneho rozpočtu mesta pre rok 2020
a návrhu pravidiel participatívneho rozpočtu.
Mgr. Migaľa výboru 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
a v rámci legislatívneho procesu predkladania a schvaľovania VZN ho budú ešte
pripomienkovať a návrh prejednajú na najbližšom zasadnutí MsZ.
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.
K bodu bola otvorená rozprava. Predseda Výboru J. Macháček a členovia J. Šutta
a A. Dibalová sa v mene výboru vyjadrili, že o túto možnosť Výbor určite má
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záujem. Ako príklad pre čerpanie participatívneho rozpočtu uviedli možnosť
sfunkčnenia zdroja vody na kychte.
Predseda Výboru dala následne hlasovať o návrhu pravidiel participatívneho
rozpočtu a predloženie návrhu do mestského zastupiteľstva v predloženom znení:
Výsledok hlasovania: 3-0-0

4. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
V rámci uvedeného bodu si ako prvý vzal slovo predseda J. Macháček, ktorý
navrhol zabezpečiť odborné posúdenie a vykonanie rezu líp na cintoríne v Maši.
Ako dôvod uviedol, že lipa pri hlavnom vchode je mohutná a prerastená, vytvára už
nežiadúci tieň. Rovnaký problém je aj s menšími lipami v hornej časti cintorína,
ktoré navyše produkujú množstvo lístia, ktoré znečisťuje hroby. Podľa predsedu by
bolo ideálne veľkú lipu spíliť a tie menšie skrátiť, aby sa zlepšili svetelné podmienky
v cintoríne. V tomto jeho návrhu ho podporili aj prítomný občania Andzielovci.
Predseda Výboru ďalej navrhol, aby mesto zabezpečilo šotolinu na vysprávku
nespevnenej miestnej komunikácie vedúcej k rodinným domom za areálom bývalej
píly doľava. Prítomní občania a členovia Výboru žiadajú mesto, aby sa prístrešok
autobusovej zastávky v smere do Hnúšte opravil, nakoľko zadná časť je
v erodovanom nespevnenom svahu, prístrešok zastávky treba z uvedeného dôvodu
posunúť ďalej od svahu. P. Dibalová navrhla posunúť aj odpadkové koše pod
prístrešky zastávok, aby do nich nepršalo. P. Šutta upozornil, že
z rekonštruovaného mosta cez Rimavu vedúceho k rodinným domom niekto ukradol
laty, ktoré tvorili zábradlie, preto ich treba doplniť. Ďalej navrhol, aby sa pokračovalo
v čistení areálu bývalého závodu od náletových drevín a to najmä v časti oporného
kamenného múra na kychte, ktorý má veľmi zaujímavú architektonickú štruktúru
a kresbu a obnažený by veľmi pekne vynikol. P. Macháček otvoril aj problematiku
oplotenia cintorína. Uviedol, že cintorín technické služby pekne vykosili a v tejto
oblasti nemá výhrady. Staré pletivo sa odstránilo, keďže neplnilo funkciu, ostali však
železobetónové stĺpiky, bolo by porozmýšľať, či ich nechať alebo odstrániť.
Oplocovanie cintorína on sám a ani Výbor nepovažuje za nevyhnutné. Upozornil
však na skládku odpadu, ktorú jemu neznámy pôvodca vytvoril pri zadnom vstupe
do cintorína zo strany domu Stierankovcov. P. Dibalová a p. Šutta upozornili na
ďalšiu skládku v blízkosti domu Piksovcov. Ďalšia skládka vo forme vraku
motorového vozidla a skládky pneumatík je za domom Vlčkovcov. Prítomní občania
sa pýtali, aké zámery má majiteľ objektu bývalého obchodu p. Šamin s budovou,
keďže budova sa nevyužíva.

5. Rôzne a 6. Diskusia
V bode Rôzne požiadal o slovo primátor mesta, ktorý sa informoval, či sa kovová
zvonica na cintoríne používa, komu patrí a kto je jej zhotoviteľom. Prítomní členovia
Výboru a občania uviedli, že zvoničku v minulosti postavili miestni občania, využíva
sa veľmi zriedka, zvon slúži ako „umieráčik“ pri pohreboch ale len veľmi zriedka.
Prítomní sa vyjadrili, že aj zvonica by si zaslúžila pozornosť. Primátor sa opýtal na
názor prítomných, s možným presunom zvonice a jej následnou rekonštrukciou
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v priestore kamenného mosta, kde by mohla po rekonštrukcii doplniť oddychovú
zónu. Nikto z členov Výboru a ani prítomných občanov sa k návrhu nevyjadril
odmietavo. Viac príspevkov v bode Rôzne a Diskusia podaných nebolo.
7. Návrh uznesenia a záver.
Výbor pripravil návrh uznesenia zo zasadnutia:
Výbor mestskej časti Maša:
A) schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru, pomerom hlasov 3-0-0
2. Návrh podmienok participatívneho rozpočtu pre rok 2020 v znení, v akom
bol predložený na rokovanie Výboru, pomerom hlasov 3-0-0
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 pravidiel participatívneho
rozpočtu pre rok 2020 a zavedení tohto inštitútu, ktorý bol predložený
MsZ na jeho zasadnutí dňa 29. októbra 2019.
C) predkladá:
Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Zabezpečiť odborné posúdenie a vykonanie rezu líp na cintoríne v Maši
a zvážiť náhradnú výsadbu.
2. Zabezpečiť šotolinu na vysprávku nespevnenej miestnej komunikácie
vedúcej k rodinným domom za areálom bývalej píly doľava.
3. Opraviť prístrešok autobusovej zastávky v smere do Hnúšte, nakoľko zadná
časť je v erodovanom nespevnenom svahu, prístrešok treba z uvedeného
dôvodu posunúť ďalej od svahu.
4. Posunúť odpadkové koše pod prístrešky zastávok, aby do nich nepršalo.
5. Doplniť drevené časti zábradlia na rekonštruovanom moste cez Rimavu
vedúcom k rodinným domom.
6. Pokračovať v čistení areálu bývalého závodu od náletových drevín, a to
najmä v časti oporného kamenného múra na kychte, ktorý má veľmi
zaujímavú architektonickú štruktúru a kresbu a obnažený by veľmi pekne
vynikol.
7. Zvážiť odstránenie železobetónových stĺpikov z pôvodného oplotenia areálu
cintorína, doplnenie pletiva nie je nevyhnutné, stĺpiky sú zbytočné.
8. Zabezpečiť sanáciu skládok odpadu, ktorú neznámy pôvodca vytvoril pri
zadnom vstupe do cintorína zo strany domu Stierankovcov, ďalšej skládky
v blízkosti domu Piksovcov.
9. Stotožniť a riešiť vlastníka vraku motorového vozidla a skládky pneumatík za
domom Vlčkovcov.
10. Podať informáciu aké zámery má majiteľ objektu bývalého obchodu p. Šamin
s budovou, keďže budova sa nevyužíva.
7

Predseda výboru dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Výsledok
hlasovania 3-0-0.

Na záver stretnutia primátor mesta a predseda výboru poďakovali prítomným za
účasť a za všetky návrhy a 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 Maša bolo ukončené dňa 11. novembra 2019 o 18,00 hod.
Zápisnica po hlasitom diktovaní a prečítaní, bez návrhov na zmeny a doplnenie
podpísaná ako správna.

Zapísal: Milan Migaľa

Jozef Macháček
predseda VMČ
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MESTO HNÚŠŤA
Mestské zastupiteľstvo
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

registratúrna zn.:
UJ6-V3/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V3/2019

v Hnúšti dňa:
11. novembra 2019

Uznesenie zo zasadnutia VMČ Maša
zo dňa 11. novembra 2019

Výbor mestskej časti Maša:
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 2. apríla 2019.
2. Informatívnu správu o pripravenom návrhu pravidiel participatívneho
rozpočtu pre rok 2020 a zavedení tohto inštitútu, ktorý bol predložený
MsZ na jeho zasadnutí dňa 29. októbra 2019.

C)

predkladá:

Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Zabezpečiť odborné posúdenie a vykonanie rezu líp na cintoríne v Maši
a zvážiť náhradnú výsadbu.
2. Zabezpečiť šotolinu na vysprávku nespevnenej miestnej komunikácie
vedúcej k rodinným domom za areálom bývalej píly doľava.
3. Opraviť prístrešok autobusovej zastávky v smere do Hnúšte, nakoľko zadná
časť je v erodovanom a nespevnenom svahu, prístrešok treba z uvedeného
dôvodu posunúť ďalej od svahu.
4. Posunúť odpadkové koše pod prístrešky zastávok, aby do nich nepršalo.
5. Doplniť drevené časti zábradlia na rekonštruovanom moste cez Rimavu
vedúcom k rodinným domom.
6. Pokračovať v čistení areálu bývalého závodu od náletových drevín, a to
najmä v časti oporného kamenného múra na kychte.
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7. Zvážiť odstránenie železobetónových stĺpikov z pôvodného oplotenia areálu
cintorína, doplnenie pletiva nie je nevyhnutné, stĺpiky sú zbytočné.
8. Zabezpečiť sanáciu skládok odpadu, ktorú neznámy pôvodca vytvoril pri
zadnom vstupe do cintorína zo strany domu Stierankovcov, ďalšej skládky
v blízkosti domu Piksovcov.
9. Stotožniť a riešiť vlastníka vraku motorového vozidla a skládky pneumatík za
domom Vlčkovcov.
10. Podať informáciu aké zámery má majiteľ objektu bývalého obchodu
s budovou, keďže budova sa nevyužíva.

Jozef Macháček
predseda VMČ Maša
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