Mesto Hnúšťa
Mestské zastupiteľstvo
Ul. Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa
Reg. Značka UJ6-V5/1-2019
Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru mestskej časti Klokočova
Dátum a miesto: 18.4.2019 /štvrtok o 16.30. hod. v kancelárii primátora mesta
Predsedajúci: prvé zasadnutie VMČ viedol primátor mesta PhDr. Roman Lebeda
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Všetci členovia výboru boli na zasadnutie pozvaní písomnou pozvánkou v elektronickej
podobe, zverejnenou na oficiálnej stránke mesta, v sekcii samospráva, zverejnenou
v dostatočnom časovom predstihu. Nikto z členov výboru nemá námietky voči spôsobu a času
doručenia pozvánky na zasadnutie. Výbor má 22 riadnych členov, zasadnutia sa zúčastnilo 12
členov. Ospravedlnených 5 členov , neospravedlnených 5 členov . Kvórum pre schvaľovacie
a rozhodovacie akty na tomto zasadnutí je 7 hlasov. Zasadnutie s uskutočnilo v kancelárii
primátora mesta. Na verejnom zasadnutí výboru nebol prítomný žiadny občan z radov
verejnosti.
1. Otvorenie
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda privítal prítomných – poslancov a členov výboru.
Oboznámil ich s dôvodom zriadenia výborov mestských častí. Následne primátor mesta
predložil členom výboru návrh programu. Nikto z členov výboru nemal návrhy na doplnenie
a zmenu navrhovaného programu.
Primátor dal hlasovať o navrhovanom programe:
1. Otvorenie
2. Organizačné pokyny a oboznámenie sa s Rokovacím a organizačným poriadkom
3. Voľba predsedu
4. Určenie termínov a miesta konania zasadnutí
5. Informatívna správa o plánovaných investičných akciách v územnom obvode výboru
pre rok 2019
6. Pripomienky, návrhy a podnety výboru
7. Rôzne
8. Záver

Primátor mesta dal hlasovať o navrhovanom programe.
Výsledok hlasovania: za 12, proti 0, zdržal sa: 0
K bodu 2: Organizačné pokyny a oboznámenie sa s Rokovacím a organizačným poriadkom
Primátor PhDr. Roman Lebeda odovzdal slovo vedúcemu kancelárie primátora, ktorý oboznámil výbor
s rozsahom činnosti, kompetenciami a organizačnými pravidlami, ktoré MsZ určilo pre jednotlivé
výbory v organizačnom a rokovacom poriadku. Vysvetlil základné úlohy výboru, formy práce, vzťah
výboru k orgánom mesta, spôsoby prípravy a priebehu rokovaní, spôsob hlasovania a prijímania
uznesení.

K bodu 3. Voľba predsedu v zmysle ustanovení § 6 Organizačného a rokovacieho poriadku
Voľba predsedu bola uskutočnená verejným hlasovaním – aklamačne. Prítomní členovia kandidovali p.
Milana Čajku, ktorý kandidatúru prijal, ďalší návrh na predsedu výboru podaný nebol.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za:

12

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Predsedom VMČ Klokočova bol zvolený p. Milan Čajka.
Predseda výboru si prevzal rovnopis organizačného a rokovacieho poriadku a oboznámil 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.

K bodu 4. Určenie termínov a miesta konania zasadnutí
Ďalší termín zasadnutia VMČ si v zmysle ustanovení § 10 Org. a rokovacieho poriadku výbor po
dohode s primátorom mesta predbežne určil na mesiac august 2019, pričom predseda výboru bude
termín a program nasledujúceho zasadnutia koordinovať s primátorom mesta.

K bodu 5. Informatívna správa o plánovaných investičných akciách v územnom obvode výboru
pre rok 2019
Primátor informoval z hľadiska investícií a rozsahu plánovaných prác o najväčšej investícii
v obvode výboru a to parkoviska vo vnútrobloku bytovky č. 731 na ul. Francisciho. Výbor
informoval, že mesto má pre rok 2019 rozpočtové krytie na uvedenú stavbu. K investícii otvoril
diskusiu.
p. Krnáč podal návrh, aby po realizácii výstavby parkoviska správca tohto cestného telesa
nezabudol na zamedzenie prístupu áut na nové parkovisko cez chodník z ul. Klokočovej.
Iné návrhy k investícii podané neboli.

K bodu 6: Pripomienky, návrhy a podnety výboru
Ing. Fecko – pýtal sa, aké má mesto zámery s využitím objektu bývalej kotolne na ul.
Klokočovej, pretože podľa jeho informácií majú kľúče od objektu niektoré fyzické osoby,
ktoré časť objektu využívajú na parkovanie osobných vozidiel.
K uvedenému vystúpil aj p. Hruška, ktorý informoval primátora, že rovnaká situácia je aj
v objekte bývalej kotolne na ul. 1. mája.
p. Čajka – na využitie kotolne bol v minulosti zo strany mesta spracovaný nejaký zámer,
ale išlo to do stratena, pýtal sa, čo s tým zámerom je.
Primátor mesta odpovedal, že informácie Ing. Fecka a p. Hrušku o aktuálnom využívaní
oboch kotolní na parkovanie sú pre neho nové, hneď sa tým bude zaoberať, osobne so
správcom objektu vykoná fyzickú obhliadku vnútorných priestorov objektu.
Čo sa týka možností využitia, primátor uviedol, že určite bude mesto hľadať možnosti
efektívneho využitia, samozrejme, do úvahy prichádza tak rekonštrukcia objektu, ako aj
jeho úplná sanácia. Všetko bude záležať od aktuálneho technického stavu budovy, jej
stavebno-technickej dispozície a predpokladaných nákladov na prestavbu objektu pre
prípadný nový účel využitia.
Požiadavku diskutérov vo vzťahu ku kotolni podporil aj p. Krnáč a výbor žiada mesto, aby
preverilo a zhodnotilo možnosti riešenia objektu.
Ing. Fecko – informoval sa, kto má oprávnenie kontrolovať parkovanie a statickú dopravu
mimo úradných hodín mestskej polície
Mgr. Migaľa odpovedal, že v oblasti kontroly dodržiavania pravidiel bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, týkajúcej sa aj statickej dopravy, majú oprávnenia príslušníci
Policajného zboru, teda mimo úradných hodín mestskej polície môže každý občan
oznámenia o podozrení zo spáchania priestupku oznámiť buď priamo OO PZ v Hnúšti a vo
výnimočných prípadoch aj cez tiesňovú linku 112, 158.
Ing. Fecko a p. Gužela otvorili tému parkovania vozidiel za b.j. č. 734 na ul. Klokočovej.
Ing. Fecko sa pýtal, kto, kedy a akým spôsobom rozhodnutia povolil vytvorenie spevnených
parkovacích plôch za bytovkou č. 734.
Primátor odpovedal, že takéto informácie nevieme poskytnúť hneď na tomto zasadnutí,
nakoľko uvedené plochy sa využívajú na parkovanie už niekoľko rokov a pokiaľ bolo
o zriadení týchto plôch rozhodované, všetky úkony realizovalo predchádzajúce vedenie
mesta.
Obidvaja členovia výboru navrhli, aby bola táto plocha, využívaná na parkovanie vozidiel,
zrušená. Ing. Fecko dôvodil tým, že motoristi využívajú na prístup na túto plochu chodník,
vedúci pred bytovkou k jednotlivým vchodom, on osobne je obmedzovaný a obťažovaný
hlukom a exhalátmi vozidiel prichádzajúcich na parkovisko a navyše parkovisko je podľa
neho zriadené hneď pri obvodovej stene bytovky, čo podľa neho nekorešponduje so
stavebným zákonom, kde má byť určená minimálna vzdialenosť odstupu cestných telies od
objektu bytovky 3 metre.
Mgr. Migaľa uviedol, že komunikácia, ktorú motoristi využívajú na príjazd k parkovaniu,
nie je chodníkom, ale prístupovou cestou k samotnej bytovke, keďže aj dopravná značka
Zákaz státia upravuje cestnú premávku v danom úseku.

Primátor mesta dal výboru do pozornosti, že napriek realizovaným a aj pre tento rok
plánovaným investičným akciám zo strany mesta, ktoré majú zlepšiť situáciu s parkovaním
na sídlisku ul. Klokočovej, parkoviská ostanú preťažené a v prípade zrušenia uvedeného
miesta dlhodobo využívaného na parkovanie za bytovkou č. 734, by sme museli pristúpiť
aj k zrušeniu takýchto plôch za bytovkami č. 735 a 737, keďže sú na tento účel využívané
rovnako a pravdepodobne aj rovnako dlhú dobu.
Ing. Fecko reagoval, že v tom prípade treba zrušiť všetky uvedené parkovacie miesta.
Primátor s vedúcim kancelárie dali Ing. Feckovi do pozornosti, že takéto závažné
rozhodnutie by sa týkalo niekoľko desiatok rodín z bytoviek 734, 735 a 737 a takéto
rozhodnutie nie je z hľadiska účelnosti možné zrealizovať bez toho, aby dotknutí obyvatelia
boli o zámere informovaní. Na otázku, či navrhovatelia tohto riešenia o návrhu
komunikovali aj s ostatnými dotknutými obyvateľmi bytoviek, ktorých ako členovia výboru
zastupujú, Ing. Fecko reagoval, že nie.
p. Gužela uviedol, že zvýšením frekvencie prejazdu vozidiel na plochu za bytovku č. 734
dochádza aj k urýchlenej degradácii prístupovej cesty pred bytovkou a preto bude musieť
byť tento problém nejako riešený, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu majetku mesta.
Keďže Ing. Fecko trval na zrušení uvedených plôch využívaných na parkovanie
a zamedzení vjazdu vozidiel za bytovku č. 734, predsedajúci dal výboru o návrhu Ing.
Fecka hlasovať.
Výsledok hlasovania: Za: 2, proti: 9, zdržali sa: 0
Mgr. Moncoľová na zasadnutie výboru prišla až po hlasovaní. Z uvedeného dôvodu
hlasovalo 11 členov.
Výbor návrh člena Ing. Fecka neschválil.
Po hlasovaní Ing. Fecko uviedol, že za takýchto podmienok ďalej vo výbore pracovať
nebude, svojich občianskych práv a podľa neho aj ústavných práv sa bude domáhať iným
spôsobom a zasadnutie výboru opustil napriek prosbe primátora a vedúceho kancelárie, aby
sa nevzdával členstva, že každý problém má svoje riešenie.
Primátor uviedol, že pri riešení každej pripomienky alebo návrhu člena výboru je potrebné
posudzovať dôsledky realizácie návrhu komplexne s dopadom nielen na jednotlivcov, ale
celú komunitu, ktorú jednotliví členovia výboru zastupujú.
Predseda výboru p. Čajka sa vyjadril k zimnej údržbe komunikácií na ul. Klokočovej,
konštatoval, že v porovnaní s predchádzajúcou sezónou bola zimná údržba chodníkov
vykonávaná kvalitnejšie a včasnejšie, podľa neho veľmi pomohla mechanizácia čistenia,
nedochádzalo k utláčaniu snehovej vrstvy na chodníkoch.
p. Čajka požiadal primátora, aby správcu miestnych komunikácií vyzval k realizácii
vodorovného dopravného značenia pri krajnici vozovky na ul. Klokočovej v úseku od
stanoviska nádob na TKO po vstupné schodisko k bytovke č. 738, kde pri krajnici stojace
vozidlá znemožňujú prístup k smetným nádobám a blokujú vstup k bytovke. Vodorovné
značenie tam bolo vyznačené, ale časom došlo k jeho degradácii.
Ďalej upozornil na absenciu záchytných košov v kanalizačných vpustiach na dažďovú vodu,
ktoré sú umiestnené priamo vo vozovke ul. Klokočovej od bytovky č. 737 po 731 a požiadal
o vyčistenie vpustí a doplnenie záchytných košov, bez ktorých hrozí znepriechodnenie
dažďovej kanalizácie.
Ďalším podnetom bol návrh na zriadenie krytého prístrešku v zadnej časti objektu Dom
služieb, nakoľko podnikateľské subjekty sídliace v DS využívajú 1100 l kontajnery určené
na zber papiera pre bytový dom Francisciho 731.

p. Čajka sa pýtal na možnosť inštalovania ďalšej bezpečnostnej kamery v úseku ul.
Klokočovej pri bytovkách 736, resp. 737.
Migaľa odpovedal, že v januári 2019 mesto reagovalo na výzvu MV SR a pripravilo projekt
na doplnenie a renováciu fungujúceho kamerového systému, kde počítame s doplnením
jedného nového prvku, ale v lokalite Kolónia a modernizáciou a výmenou existujúcich
kamier, ktoré boli realizované v 1. etape.
V rámci projektu sme s ďalšou kamerou na ul. Klokočovej zatiaľ nepočítali, keďže výzva
predpokladá alokáciu finančných prostriedkov na jednotlivé projekty len v obmedzenom
rozsahu. Pokiaľ bude projekt úspešný /vyhodnotenie v máji/, kamera na ul. Klokočovej
bude vymenená za nový, moderný typ s lepšími technickými, aj optickými parametrami
a predpokladáme, že sa zväčší aj dosah a zlepší kvalita záznamu.
p.Čajka – navrhol, aby UOZ, zaradení na menších obecných službách, boli označení
reflexnými vestami, aj kvôli ich bezpečnosti, aj kvôli identifikácii.
Primátor odpovedal, že takýto pokyn už vydal koordinátorovi aktivačných prác a pracovníci
na MOS budú označení.
Členovia výboru sa informovali, ako je to s čistením stanovísk nádob na TKO vo vývozné
dni po zbere odpadu TS, keďže na stanoviskách ostáva drobný odpad a neporiadok.
Primátor informoval, že v rámci výkonu trestu povinnej práce jeden odsúdený vykonáva
v pondelok a vo štvrtok dočisťovacie práce na stanoviskách.
Mgr. Füssyová informovala, že kontajnery na použitý textil, ktoré prevádzkuje spoločnosť
Humana, neplnia svoj účel, pretože dochádza k ich vykrádaniu, pričom páchatelia textil
triedia priamo na mieste, čo potrebujú, odnesú so sebou a nepotrebný textil nechávajú na
mieste, ktorý sa aj vplyvom poveternostných podmienok znehodnocuje.
Primátor výbor informoval, že mesto bude iniciovať zmenu zmluvy so spoločnosťou
Humana s tým, že kontajnery na šatstvo rozmiestnené na sídliskách a v meste navrhneme
spoločnosti stiahnuť, pričom minimálne 2 kontajnery necháme dostupné vo dvore
mestského úradu pre textil, ktorý je nevyužiteľný pre pôvodné použitie a odevné zvršky,
ktoré sa dajú použiť, občania budú môcť odovzdať na pracovisku TSP, kde ich budú terénni
sociálni pracovníci triediť a adresne doručovať do jednotlivých rodín.
p. Borisová upozornila, že vo vnútrobloku bytovky 732 sa na verejne prístupnom mieste
nachádzajú technologické zvyšky po pôvodných stĺpoch verejného osvetlenia, ktoré
predstavujú riziko poškodenia zdravia. Žiada, aby mesto zjednalo nápravu.
p. Gužela sa pýtal, kto je vlastníkom účelových objektov pôvodne slúžiacich ako
výmenničky plynu medzi bytovkami 732 a 733. Vedúci kancelárie poskytol predbežnú
neoverenú informáciu, že tieto objekty patria k jednotlivým bytovým domom a tvoria
spoluvlastnícky podiel jednotlivých vlastníkov bytov. Vedúci kancelárie si informáciu ešte
preverí a výbor bude informovať.
p. Gužela sa pýtal, akým spôsobom by sa dala znížiť frekvencia dopravy na prístupovej
ceste /príjazde/ ku vchodom byt. domu č. 734, či by nebolo možné v určitom časovom
rozpätí zakázať vjazd vozidiel k bytovke.
Migaľa odpovedal, že z technického hľadiska je to možné, keďže sa jedná o komunikáciu,
ale je potrebné zvážiť aj účelnosť takéhoto obmedzenia, lebo obmedzení by boli najmä
obyvatelia tejto bytovky, keďže komunikácia nie je prejazdová a slúži ako obslužná
komunikácia pre bytový dom. Migaľa navrhol, aby aj pri riešení tohto podnetu si členovia
výboru urobili širší prieskum názorov a mienky obyvateľov, ktorých by sa takéto
obmedzenie dotýkalo.

p. Čajka sa pýtal, kto je vlastníkom domu a hospodárskej budovy na ul. Klokočovej pod
predajňou Mive, primátor odpovedal, že objekty sú vo vlastníctve mesta, sú dlhodobo
nevyužívané, keďže technický stav nehnuteľnosti nezodpovedá požiadavkám dnešnej doby
a zatiaľ náklady na opravu nemáme rozpočtovo kryté.
Zasadnutie bolo ukončené dňa 18.4.2019 o 18.30 hod. zápisnica po hlasitom diktovaní
a prečítaní bez návrhov na zmeny a doplnenie bola podpísaná ako správna.

Zapísal: Milan Migaľa

Predseda VMČ Milan Čajka

...................................................

........................................................

Rozdeľovník:
Mestské zastupiteľstvo 1x
Predseda výboru 1x
Primátor mesta 1x
Spis 1x

Uznesenie
zo zasadnutia výboru mestskej časti Klokočova
konaného dňa 18.4.2019
Reg. značka UJ6-V5/1-2019
Výbor m.č.
a/ schvaľuje:
1. program zasadnutia výboru, pomerom hlasov 12-0-0
2. predbežný termín ďalšieho zasadnutia výboru na mesiac august 2019, s tým, že termín
zasadnutia bude predseda koordinovať s primátorom mesta, pomerom hlasov 12-0-0
b/ volí:
1. predsedu VMČ Klokočova p. Milana Čajku pomerom hlasov 12-0-1
c/ predkladá
1. mestu a zriaďovateľovi nasledovné stanoviská, návrhy, pripomienky a požiadavky:
-

Po realizácii výstavby parkoviska vo vnútrobloku bytovky 731 zabezpečiť zamedzenie
prístupu vozidiel na nové parkovisko cez chodník ul. Klokočovej

-

Preveriť, či objekt bývalej kotolne na ul. Klokočovej je využívaný na parkovanie
vozidiel a či fyzické osoby disponujú kľúčmi od objektu /rovnaká požiadavka aj
v súvislosti s kotolňou na ul. 1.mája/

-

V odborných komisiách a mestskom zastupiteľstve znova otvoriť tému plánovaného
využitia objektu bývalej kotolne na ul. Klokočovej. Pokiaľ bude spracovaný zámer,
informovať výbor

-

Obnoviť, resp. doplniť vodorovné dopravné značenie upravujúce zastavenie a státie pri
krajnici vozovky pred vstupným schodiskom k bytovke 738

-

Doplniť zberné záchytné koše v kanalizačných vpustiach na dažďovú vodu, ktoré sú
umiestnené vo vozovke ul. Klokočovej od bytoviek 737 po 731. Kanalizačné vpuste
zároveň vyčistiť

-

V zadnej časti objektu Dom služieb vytvoriť krytý prístrešok pre zber triedeného
papierového odpadu pre subjekty umiestnené v Dome služieb

-

V prípade schválenia projektu vyhlasovateľom – MV SR na doplnenie a obnovu
kamerového systému zrealizovať výmenu snímacieho prvku – kamery na ul.
Klokočovej

-

Uchádzačov o zamestnanie zaradených na menšie obecné služby z bezpečnostných
dôvodov a aj kvôli identifikácii vybaviť reflexnými rozlišovacími vestami

-

So spoločnosťou Humana prehodnotiť lokalizáciu a efektivitu využitia kontajnerov na
použitý textil

-

Vo vnútrobloku bytovky 732 zabezpečiť odstránenie technologických zvyškov po
pôvodných stĺpoch verejného osvetlenia

-

Zistiť vlastnícke vzťahy k bývalým plynovým výmenničkám /bytovky
732,733/a informovať výbor o postupe, ktorý si vyžaduje stavebný zákon pre sanáciu
objektov

-

Podať výboru informáciu o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam na ul.
Klokočovej pod predajňou Mive /dom a hospodárska budova/, pokiaľ sú vo vlastníctve
mesta, podať informáciu k zámerom na využitie

Milan Č a j k a
predseda VMČ Klokočova

