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

Registratúrna zn.:
UJ6-V5/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V5/2019

v Hnúšti dňa:
28. novembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia VMČ Klokočova

Dátum a miesto: 28. novembra 2019 /štvrtok/ o 16,30 hod. v kancelárii primátora.
Predsedajúci: druhé zasadnutie Výboru mestskej časti Klokočova (ďalej len „Výbor“)
viedol predseda Výboru p. Milan Čajka.
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 22 riadnych členov, zasadnutia sa zúčastnili 9 členovia (z
toho dvaja prišli v priebehu rokovania). Ospravedlnení 4 členovia,
neospravedlnených 9 členov. Kvórum pre schvaľovacie a rozhodovacie akty na
tomto zasadnutí je 5 hlasov. Zasadnutie sa uskutočnilo v kancelárii primátora mesta
v budove MsÚ Hnúšťa. Na verejnom zasadnutí Výboru bol prítomný primátor mesta
PhDr. Roman Lebeda, vedúci kancelárie primátora Mgr. Milan Migaľa a 2 občania
z radov verejnosti.

1.Otvorenie a schválenie programu:
Prítomných členov Výboru a občanov privítali PhDr. Roman Lebeda, primátor
mesta a predseda Výboru Milan Čajka (ďalej len „Predsedajúci“), ktorý prítomných
oboznámil s navrhovaným programom, uvedeným v písomnej pozvánke. Nakoľko
nikto z prítomných nemal návrhy na zmeny a doplnenie programu, Predsedajúci
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 18. apríla 2019
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a informácia o zrealizovaných investičných akciách v územnej pôsobnosti
Výboru.
3. Informácia o návrhu VZN o pravidlách participatívneho rozpočtu v podmienkach
mesta Hnúšťa.
4. Riešenie problematiky parkovania na ul. Klokočovej v úseku medzi b. j.: 733 až
738, vrátane návrhov na lokalizáciu nových cestných telies – parkovísk.
5. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Návrh uznesenia a záver.

Predsedajúci dal hlasovať o navrhovanom programe:
Výsledok hlasovania: 7-0-0, program schválený. (členovia Výboru Mgr. Füssyová a
p. Múka sa dostavili až neskôr, v priebehu zasadnutia)
2. Správa o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok a
požiadaviek Výboru, predložených na zasadnutí dňa 18. 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. Informoval o priebehu a výsledku
z hľadiska finančných nákladov, prípravy a vykonaných prác najrozsiahlejšej
investície, ktorou je vybudovanie parkoviska a prístupovej komunikácie vo
vnútrobloku bytovky č. 731 na ul. Francisciho (Klokočovej), kde sa podarilo
vybudovať 36 nových parkovacích miest. Pri projektovaní a realizácii parkoviska
mesto zvolilo ekologický variant: parkovacie miesta sa vybudovali z betónových
tvárnic, ktoré umožňujú vsakovanie dažďovej vody do pôdy, nezaťažuje sa tým
zberný kanalizačný systém na dažďovú vodu, zlepšuje sa mikroklíma na danom
mieste a parkovisko sa neprehrieva v takom rozsahu, ako pri súvislom asfaltovom
povrchu. Plocha parkoviska sa stavebne napojila na komunikáciu ul. Francisciho,
navyše sa vyasfaltovala a spevnila aj prístupová plocha pre zásobovacie vozidlá
k skladovým priestorom „Domu služieb“, čím sa eliminovalo znečisťovanie cesty
a parkoviska zeminou a šotolinou a vyasfaltoval sa aj chodník pred vchodmi do
bytovky. Na základe požiadaviek Výboru sa mechanicky zabránilo vjazdu vozidiel
na nové parkovisko z chodníka pred bytovkou č. 731. V rámci výstavby sa
zreparovali nefunkčné zberače dažďovej vody medzi domom služieb a bytovkou č.
731, čím sa zabránilo zhromažďovaniu dažďovej vody na komunikácii. Pri výstavbe
parkoviska mesto bralo do úvahy aj ekologický rozmer zásahu, vysadili sme
okrasné dreviny priamo pri parkovisku a zároveň sme pamätali aj na estetickú
stránku, keďže v rámci stavebných prác došlo k sanácii rozpadnutého
a nefunkčného objektu bývalej plynovej výmeničky pri bytovke č. 732, čo zabezpečil
2

viceprimátor Mgr. Šamin. Ďalšou rozsiahlou investíciou bola oprava havarijného
stavu strechy na objekte ZŠ Klokočova, cez ktorú dochádzalo k priesakom
dažďovej vody do interiéru, čo sa podarilo odstrániť, kde kus dobrej práce odviedlo
odd. výstavby MsÚ. V areáli ZŠ Klokočova pribudlo nové ihrisko s umelým
povrchom, prioritne určené pre futbal. Venovali sme sa aj hornej časti sídliska.
V križovatke ul. 1. mája a Klokočovej sme inštalovali nový prístrešok autobusovej
zastávky, z prostriedkov meste sme zakúpili nové 1100l kontajnery na separovaný
plast a papier, ktoré sme doplnili aj na ul. Klokočovu v počte 4ks. Intenzívne sa
zaoberáme aj čistotou verejných priestranstiev. V rámci výkonu menších obecných
služieb dvakrát týždenne dočisťujeme stanovištia nádob na TKO po vývozných
dňoch a priebežne čistíme všetky verejné priestranstvá, vrátane chodníkov, ich
okolia a trávnatých plôch. V areáli detského ihriska sme zrekonštruovali detský
prvok, domček, ktorý má novú strechu, mobiliár ihriska sme doplnili o nádobu na
odpadky. V rámci mesta sme na verejných priestranstvách osadili 30 ks nových
nádob na odpadky, a to aj v lokalite Výboru: pri ZŠ Klokočova, a pri SlSP.
Intenzívne sa zaoberáme prípravou projektu parkovania v prednej časti objektu
kotolne na ul. Klokočovej (Výboru primátor PhDr. Lebeda predložil projekčný nákres
s riešením 16 parkovacích miest v objekte), avšak z hľadiska náročnosti prípravy
a realizácie sa s riešením počíta najskôr v roku 2021, realizácia bude záležať aj na
výške rozpočtu, na ktorý čakáme od projektanta. PhDr. Lebeda dal výboru do
pozornosti aj preventívne opatrenia realizované na sídlisku, a to najmä čistenie
zberačov na zachytávanie a zvod dažďovej vody, ktoré prebehlo v letných
mesiacoch. Potreba a opodstatnenosť opatrenia sa prejavila najmä v minulých
dňoch, kedy prívalová voda z polí pod družstvom pri intenzívnych dažďoch
nevytopila ul. Klokočovu, ako tomu bolo v minulosti.
Medzi plánovanými investíciami v nasledujúcom roku primátor uviedol výstavbu
ďalších parkovacích miest v hornej časti sídliska (bližšie v bode č. 4. rokovania),
zapojenie sa do projektu a hlasovania spoločnosti LIDL, týkajúceho sa výstavby
detských ihrísk „Žihadielko“. V prípade, že by sme ako mesto boli úspešní, mesto
ako vhodnú lokalitu pre výstavbu ihriska zvolilo (z hľadiska dostupnosti,
využiteľnosti, bezpečnosti a stavebno-technických požiadaviek) priestor medzi
objektom SlSP a ZŠ Klokočova, čím by sme vytvorili s už zrealizovanými
investíciami nový, ucelený architektonický celok. Primátor informoval Výbor, že
v procese hlasovania osobne požiada o pomoc vedenie okolitých miest a obcí, ako
aj okresného mesta.
V rámci rozpravy k uvedenému bodu vystúpil predsedajúci p. Čajka, ktorý upozornil,
aby sa nezabudlo na vyznačenie vodorovného značenia (parkovacie boxy) na
novom parkovisku. Dr. Lebeda uviedol, že určite sme na to nezabudli, ale keďže
v meste ešte prebieha realizácia ďalších nových parkovísk (sídlisko 1. mája)
a vodorovné značenie sa realizuje cez dodávateľskú firmu, z dôvodu šetrenia
finančných prostriedkov k tomuto pristúpime až po dokončení všetkých parkovísk,
plánovaných na rok 2019. Predpokladaný termín je jar 2020, hneď ako to
poveternostné podmienky dovolia.
O 16:50 hod. sa na zasadnutie dostavila členka Výboru Mgr. G. Füssyová
K informácii o príprave projektu parkovania v objekte bývalej kotolne vystúpil
prítomný občan p. Thomka, ktorý Výbor informoval, že v minulosti (pred niekoľkými
rokmi) sa s p. Vodráškom pokúsili rozbehnúť podobný projekt na ul. Železničnej tiež
v nevyužívanej časti kotolne, avšak pri prieskume trhu narazili na slabý záujem
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o platené parkovacie miesta v krytej budove. Samozrejme, od tej doby uplynulo
niekoľko rokov a situácia s parkovaním a počtom áut na sídliskách je úplne iná ako
v tej dobe. Predsedajúci p. Čajka a p. Gužela sa v súvislosti s plánovaným
budovaním krytých parkovacích miest informovali, či mesto neplánuje vykúpiť
a pripraviť pozemky pod individuálnu radovú výstavbu garáží v lokalite Valentovo
a takto rozšíriť už existujúcu radovú zástavbu. P. primátor odpovedal, že v tomto
prípade by bolo nevyhnutné nielen vykúpiť pozemky a vykonať pomerne náročné
terénne úpravy (blízkosť koryta potoka) ale aj predĺžiť existujúcu komunikáciu na
Valentove, čo by neúmerne navýšilo jednotkovú cenu za pozemky, ktoré by potom
mohlo mesto občanom ponúknuť na odkúpenie a výstavbu garáží. P. Krnáč a p.
Thomka predsedajúcemu oponovali, že takýto plán sa už mesto v minulosti
pokúšalo zrealizovať na ul. Železničnej, v priestore medzi bývalými uhoľnými
skladmi a železničnou traťou. Dokonca p. Sopóci na ministerstve dopravy vybavil aj
zúženie ochranného pásma trate, avšak všetko stroskotalo na tom, že nakoniec
nebol záujme medzi občanmi o takýto druh individuálnej výstavby. P. Gužela sa
informoval, že či sa neuvažuje s projektom krytého parkoviska nielen v prvej časti
bývalej kotolne, ale aj v jej druhej časti (bližšie k centru mesta). P. primátor
odpovedal, že technické riešenie tejto časti (montážne jamy, konštrukčné prvky,
súvislá sklobetónová stena) by bolo v porovnaní s riešením prvej časti objektu
finančne niekoľkokrát náročnejšie. Mesto začne s prvou časťou a v prípade záujmu
sa do budúcnosti nebráni v projekte rozširovania pokračovať.
O 17:10 hod. sa na zasadnutie dostavil člen Výboru p. R. Múka
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 18. apríla 2019. Mgr. Migaľa informoval, že na základe uznesenia
výboru zo dňa 18. apríla 2019 primátor mesta vydal písomný a termínovaný pokyn
zo dňa 20. mája 2019, reg. zn.: UF1-28/2019 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 M. Čajka. Uložené úlohy a ich vyhodnotenie:

•

Oddelenie výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania
MsÚ

Po realizácii výstavby parkoviska vo vnútrobloku bytovky 731 zabezpečiť
zamedzenie prístupu vozidiel na nové parkovisko cez chodník ul. Klokočovej
Termín: do kolaudácie
Úloha splnená.
Cestou kancelárie primátora mesta boli dodané a osadené stĺpiky, zamedzujúce
prejazd vozidiel z chodníka na parkovisko a prejazd vozidiel po verejnej zeleni.
Navyše boli v inkriminovanom mieste vysadené dva kusy okrasných stromov, ktoré
tvoria prirodzenú bariéru.
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So spoločnosťou Humana prehodnotiť lokalizáciu a efektivitu využitia kontajnerov
na použitý textil /v spolupráci s primátorom mesta/
Termín: 14.6.2019
Úloha splnená.
Primátor mesta inicioval rokovanie so spoločnosťou Humana – dodávateľom vyššie
uvedenej služby. Spoločnosť pristúpila k úprave a zmene platnej zmluvy.
Z verejných priestranstiev stiahla kontajnery na zber použitého textilu, tri kontajnery
boli presunuté do dvora mestskej polície, kde budú obyvateľom naďalej k dispozícii
v čase úradných hodín MsP. Navyše občania môžu odevné zvršky a obuv, vhodné
na použitie, odovzdať v kancelárii terénnych sociálnych pracovníkov na mestskom
úrade, prípadne na mestskej polícii, kde ich mesto adresne rozdistribuuje v rámci
predvianočnej charitatívnej zbierky do sociálne odkázaných rodín.
Zistiť
vlastnícke
vzťahy
k bývalým
plynovým
výmeničkám
/bytovky
732,733/a informovať výbor o postupe, ktorý si vyžaduje stavebný zákon pre
sanáciu objektov
Termín: do najbližšieho zasadnutia výboru
Úloha splnená.
Nevyužívané objekty sa nachádzajú na samostatných parcelách:
výmenička pri b. j. 733 – parcela č. 150/43 – 10m² - vlastník mesto Hnúšťa 1/1
výmenička pri b. j. 734 – parcela č. 150/23 – 18m² - vlastník mesto Hnúšťa 1/1
výmenička pri b. j. 732 (sanovaná) – parcela č. 150/86 – 10m² - vlastník mesto
Hnúšťa 1/1
Všetky parcely sú druhu: zastavaná plocha a nádvorie, ani pri jednej parcele nie je
uvedená stavba umiestnená na parcele.
•

MsBP v spolupráci s primátorom mesta

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/
Termín: 31.5.2019
Úloha splnená.
Úlohu preveril osobne primátor mesta s konateľom MsBP s. r. o. V objekte na ul.
Klokočovej je prenajatá časť priestorov podnikateľskému subjektu na skladové
priestory. Vozidlá v kotolni neparkovali žiadne a pokiaľ tomu tak bolo v minulosti,
takémuto využitiu sa zabránilo. Vo výmeničke na ul. 1. Mája parkuje mesto svoju
techniku – traktor bez kabíny využívaný MsÚ a časť používa ako sklad na strojné
zariadenia. Žiadne súkromné vozidlá tam neparkujú.
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•

Technické služby mesta

Obnoviť, resp. doplniť vodorovné dopravné značenie, upravujúce zastavenie
a státie pri krajnici vozovky pred vstupným schodiskom k bytovke 738
Termín: 14.6.2019
Úloha splnená.
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.
Termín: 14.6.2019
Úloha splnená čiastočne.
Všetky vpuste na dažďovú vodu boli vyčistené, vrátane zberných košov. Náhrady
za skorodované koše do vpustí boli technickými službami objednané, k inštalácii
dôjde postupne. Systém podzemných rúr na dažďovú vodu bol tlakovo prečistený.
Vo vnútrobloku bytovky 732 zabezpečiť odstránenie technologických zvyškov po
pôvodných stĺpoch verejného osvetlenia
Termín: 21.6.2019
Úloha splnená.
•

MsBP

V zadnej časti objektu Domu služieb vytvoriť krytý prístrešok pre zber triedeného
papierového odpadu pre subjekty umiestnené v Dome služieb.
Termín: 30.6.2019
Úloha nesplnená.
Konateľ MsBP s. r. o. informoval primátora, že bytový podnik ako správca objektu,
kde sú v prenajatých priestoroch rôzne subjekty, nemá povinnosť a ani
kompetenciu vytvárať priestor pre skladovanie komunálneho a ani separovaného
odpadu pre podnikateľské subjekty, sídliace v objekte. Naopak zákonnou
povinnosťou týchto subjektov je individuálne si zazmluvniť spoločnosť, ktorej
predmetom činnosti je zvoz vyseparovaného odpadu. Z uvedeného dôvodu MsBP
ako správca a prenajímateľ priestorov v dome služieb spracoval výzvy pre
nájomníkov, v ktorých ich žiada, aby zdokladovali akým spôsobom majú splnenú
uvedenú povinnosť.
•

Kancelária primátora

V odborných komisiách a mestskom zastupiteľstve znova otvoriť tému plánovaného
využitia objektu bývalej kotolne na ul. Klokočovej. Pokiaľ bude spracovaný zámer,
informovať výbor.
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Termín: júnové zasadnutie MsZ
Úloha splnená.
Podrobne o nej informoval
a investičných akciách.

primátor

r.

Lebeda

v správe

o zrealizovaných

V prípade schválenia projektu vyhlasovateľom – MV SR na doplnenie a obnovu
kamerového systému zrealizovať výmenu snímacieho prvku – kamery na ul.
Klokočovej
Termín: podľa harmonogramu realizácie projektu.
Spracovaný a podaný projekt nebol MV SR podporený. K doplneniu resp. výmene
kamery na ul. Klokočovej v tomto roku z finančných dôvodov nedôjde.
Uchádzačov
o zamestnanie
zaradených
na
menšie
obecné
služby
z bezpečnostných dôvodov a aj kvôli identifikácii vybaviť reflexnými rozlišovacími
vestami
Termín: 31.5.2019
Úloha splnená čiastočne.
Uchádzači o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), vykonávajúci činnosti v blízkosti ciest
a komunikácii, sú vybavení reflexnými vestami, príp. reflexným pracovným odevom.
Pre účel identifikácie UoZ na menších obecných službách sme zaviedli systém
rajonizácie. Dvojice, resp. trojice UoZ majú pridelené svoje rajóny (jednotlivé ulice,
verejné priestranstvá) dlhodobo a v prípade zistených nedostatkov v plnení
uložených úloh koordinátor vie jednoducho identifikovať zodpovednú osobu.
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
Termín: do najbližšieho zasadnutia výboru
Úloha splnená.
Daný priestor tvoria tri parcely: parcela č. 573 - 151m² - druh záhrada, parcela č.
574 - 341m² - druh zastavaná plocha a nádvorie (na tejto parcele je zapísaná
stavba s. č.: 289/16 a parcela č. 575/3 – 209m² - druh zastavaná plocha a nádvorie
(pozemok, na ktorom je dvor). Všetky parcely a aj objekty sú vo vlastníctve mesta
Hnúšťa. Objekty sú nevyužívané a bez nákladnej rekonštrukcie ani nevyužiteľné.
Okrem opravy konštrukčných a strešných prvkov by bolo nevyhnutné dom
odizolovať od vlhkosti, zrekonštruovať inžinierske siete, zaviesť vodu (ktorá
v objekte nebola a ani nie je). Vzhľadom k dispozícii, veľkosti a riešeniu interiéru by
príjem mesta z prípadného nájmu nepokryl investičné náklady ani v horizonte 10
rokov. O kúpu nehnuteľnosti po vyčíslení jej hodnoty zatiaľ nikto neprejavil seriózny
záujem.
Následne predsedajúci otvoril k uvedenému bodu rozpravu.
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P. Čajka uviedol, že dokúpenie ďalších 1100l nádob na separovaný plast a papier
a ich umiestnenie na sídliskách mesta bol dobrý nápad. Aj pri ich bytovke č. 738 sa
situácia s odpadom zlepšila, okolie nádob na plasty a aj komunálny odpad je
čistejšie. Čo sa týka čistenia zberačov dažďovej vody, osobne bol pri čistení
prítomný, avšak v niektorých vpustiach boli záchytné koše skorodované, prípadne
absentovali. Navrhuje, aby ich správca doplnil a osadil.
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 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.
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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. Všetci prítomní členovia Výboru sa vyjadrili, že o
využitie tohto inštitútu majú záujem.
Predsedajúci dal následne hlasovať o návrhu pravidiel participatívneho rozpočtu a
predloženie návrhu do mestského zastupiteľstva v predloženom znení:
Výsledok hlasovania: 9-0-0

4. Riešenie problematiky parkovania na ul. Klokočovej v úseku medzi b. j.: 733
až 738, vrátane návrhov na lokalizáciu nových cestných telies – parkovísk.
Na začiatku požiadal o slovo primátor PhDr. Lebeda, ktorý Výboru podrobne opísal
situáciu s kapacitou parkovacích miest na ul. Klokočovej a oboznámil Výbor
s jednotlivými možnosťami z hľadiska územno-plánovacieho, technického
a dopravného hľadiska. Uviedol, že po zvážení všetkých uvedených aspektov sa
ako optimálne, a to aj z hľadiska vyvolaných investícii, dostupnosti a potrieb
samotnej motoristickej verejnosti javila výstavba parkoviska s cca 18 parkovacími
miestami pod bytovkou č. 734, smerom k bytovke č. 733 s vjazdom z ul. Klokočovej
od predajni MIVE. V takomto prípade by bolo zachované aj v blízkosti sa
nachádzajúce asfaltové ihrisko pre deti, parkovacie miesta by boli nie pod oknami
bytovky ale na opačnej strane terajšieho chodníka. Z technického hľadiska by bolo
parkovisko riešené rovnakým spôsobom ako ostatné, ktoré sme budovali v tomto
roku, teda nie s asfaltovým povrchom, ale ekologicky, formou zatrávňovacích
monoblokov. Tento návrh sa však nestretol s pochopením obyvateľov bytovky č.
734, ktorí iniciovali petíciu proti výstavbe parkoviska na tomto mieste. Petícia bola
doručená mestu, podpísalo sa pod ňu viac ako 150 obyvateľov bytoviek č. 734, 735
a 738, teda práve tých, pre ktorých by parkovisko prioritne slúžilo. Primátor uviedol,
že názor občanov rešpektuje, mesto nepôjde proti vôli svojich obyvateľov, petícii
mesto vyhovie a v príprave projektu parkoviska pod bytovkou č. 734 sa pokračovať
nebude. Toto stanovisko primátora podporil p. Gužela, nesúhlasil p. Múka. PhDr.
Lebeda však dal do pozornosti členom Výboru, že v prípade protestov obyvateľov,
ktorí sa parkoviska práve na tomto mieste dožadovali, ich odporučí na petičný
výbor, ktorý sa nezbaví zodpovednosti vysvetliť, či a aké argumenty brali do úvahy
pri podávaní petície, keďže jedným z dôvodov bolo aj zachovanie dvoch prvkov
detských preliezačiek, ktoré mesto po novele zákona o detských ihriskách aj tak
bude musieť ako necertifikované prvky odstrániť. Navyše na základe podnetov
občana Ing. Fecka mesto bude musieť pristúpiť k odstráneniu provizórnych
parkovacích plôch za bytovkou č. 733, 734 a 735, možno aj 737, čím sa už teraz
zníži dostupnosť parkovania a počet parkovacích miest práve pre obyvateľov týchto
bytoviek minimálne pre 30 vozidiel. P. Demeová sa pýtala, či sa to týka aj
parkovania vozidiel za bytovkou č. 735, p. primátor odpovedal, že bohužiaľ áno.
Z uvedeného dôvodu p. primátor oboznámil Výbor s ďalšími rozpracovanými
a navrhovanými lokalitami v rámci sídliska pre výstavbu parkoviska. Prvou lokalitou
je priestor medzi objektom bývalej kotolne a bytovkou č. 733. Jednalo by sa
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o kolmé, prípadne šikmé státie vzhľadom na prístupovú komunikáciu. Vzhľadom na
podzemné líniové inžinierske siete by bolo parkovisko riešené zatrávňovacími
monoblokmi, aby bola zabezpečená možnosť výkopu v prípade poruchy. Mohlo by
vzniknúť 34 nových parkovacích miest.
K tomuto návrhu sa všetci prítomní členovia Výboru a aj prítomní občania vyjadrili
súhlasne, nesúhlasné stanovisko nepredniesol nikto z prítomných.
Druhou lokalitou je parcela vo vlastníctve mesta, t. č. v prenájme lokalizovaná nad
reštauráciou Kocka. Tu by mohlo vzniknúť 24 parkovacích miest s prístupom od ul.
Klokočovej z priestoru pri bytovke č. 736. prístup z ul. 1. Mája z dopravnotechnického hľadiska nie je možné realizovať.
K tomuto návrhu sa všetci prítomní členovia Výboru a aj prítomní občania vyjadrili
súhlasne, nesúhlasné stanovisko nepredniesol nikto z prítomných.
P. primátor dal do pozornosti, že vybudovanie krytého parkovania v objekte bývalej
kotolne, nad bytovkou č. 732, o ktorom informoval Výbor v predchádzajúcich
bodoch, je otázka nie najbližšieho obdobia, ale minimálne dvoch rokov. Prítomní
členovia Výboru a aj občania sa aj k tomuto návrhu vyjadrili podporne, keďže
dlhodobo upozorňovali na nevyužitú budovu kotolne.
Mgr. Balašková sa z ďalšieho zasadnutia z rodinných dôvodov ospravedlnila.
5. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
P. Krnáč a Mgr. Füssyová informovali, že po rekonštrukcii stojiska pre 1100 l
nádoby pre bytovku č. 731 (zo strany domu služieb) dochádza pri neopatrnej
manipulácii k poškodzovaniu fasády bytového domu, a to najmä pri otváraní nádob.
P. Krnáč navrhol, aby sa na stojisko osadila kovová zábrana, ktorá by zamedzila
pritláčaniu kontajnerov k stene. Vedúci kancelárie navrhol, aby Výbor zvážil
možnosť, že toto stojisko sa zruší, kontajnery sa presunú na stojisko zo strany ul.
Klokočovej a pre bytovku č. 731 sa vytvorí jedno stojisko, ktoré bude ľahšie
udržiavateľné, tak ako sa to zrealizovalo na sídlisku 1. Mája. Navyše uviedol, že
problém s poškodzovaním fasády pri manipulácii je len sekundárny, ale hlavné
riziko predstavuje poškodenie bytovky pri prípadnom požiari obsahu smetiakov,
ktoré sú v bezprostrednej blízkosti obvodovej steny bytovky. Navrhol, aby členovia
Výboru iniciatívne zrealizovali prieskum medzi obyvateľmi bytovky, upozornili ich na
riziká tohto stojiska, ponúkli uvedené riešenie a výsledok doručili do kancelárie
primátora mesta. Návrh jednohlasne podporili všetci prítomní členovia Výboru
a prieskumu sa iniciatívne ujali Mgr. Füssyová, p. Krnáč a p. Hruška.
P. Hruška a p. Krnáč navrhli, aby sa v čase vegetačného pokoja opílili a upravili
listnaté dreviny, ktoré rastú pri bytovke č. 731 zo strany ul. Francisciho. Uviedli, že
na stromoch bol vykonaný zásah, jedna breza sa aj vypílila, avšak hlavný problém,
ktorý stromy spôsobovali, a to tienenie v bytoch do 5 poschodia a s tým súvisiace
zhoršené hygienické podmienky bývania (vlhko, tma, plesne) sa neodstránil.
P. Demeová informovala, že aj pri ich bytovke č. 735 sa na domovej schôdzi
venovali návrhu na vypílenie stromov v blízkosti bytovky, zo strany od Kocky (jedná
sa aj o ihličnany) na schôdzi návrh prešiel, navrhuje stromy vypíliť.
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Ing. Kiráľová sa pýtala, či mesto neplánuje s výsadbou náhradných drevín vo
vnútrobloku bytovky č. 732, kde sa vypílili veľké smreky vysadené blízko
obvodového plášťa bytovky. P. primátor uviedol, že s náhradnou výsadbou na jar
počítame, tak ako sme ju zrealizovali aj na 1. Mája, avšak toto je práve priestor pre
mikroprojekty v rámci participatívneho rozpočtu a očakáva angažovanosť
občianskej verejnosti. P. Múka sa informoval, či mesto nepočíta s podporou rastu
už vysadených drevín prihnojovaním. Vedúci kancelárie odpovedal, že u vzrastlých
drevín je to z hľadiska mohutného koreňového systému bezpredmetné a pri nových
výsadbách to realizujeme, kopeme veľké výsadbové jamy a používame výživný
substrát.
Predsedajúci p. Čajka primátora informoval, že na sídlisku sú premnožené potkany.
Opakovane dochádza k vnikaniu potkanov aj do bytoviek, cez kanalizačný systém
sa dostávajú až do stupačiek. Uviedol, že v rámci bytoviek si zabezpečili
deratizáciu, avšak zistili, že v kanalizačnej vetve vedúcej od reštaurácie Kocka sa
nachádzajú aj zvyšky potravín, čo je živná pôda pre hlodavce. O tomto probléme už
informoval aj prevádzkovateľov reštaurácie, ale navrhuje, aby rovnaký krok urobilo
vo vzťahu k reštaurácii aj mesto. P. primátor uviedol, že krok podnikneme a mesto
už na november 2019 zazmluvnilo profesionálnu deratizačnú firmu, ktorá už
vykonáva deratizáciu na verejne prístupných miestach v meste, rovnako na stránke
mesta sme v rámci osvetovej kampane zverejnili výzvu pre chovateľov
hospodárskych zvierat a majiteľov súkromných objektov a prevádzok na splnenie
povinností vyplývajúcich z právnych noriem v súvislosti s elimináciou šírenia
hlodavcov. Deratizácia sa bude vykonávať pravidelne každý štvrťrok.
V rámci návrhov a pripomienok p. Gužela navrhol likvidáciu nefunkčných
murovaných objektov bývalých plynových výmeničiek bez súpisného čísla medzi
bytovkami 733 – 734 a 734-735, keďže sú evidované na parcelách mesta
a v katastri nie sú zapísané ako stavby. Predsedajúci dal o návrhu hlasovať.
Výsledok hlasovania: 7 – 0 - 1
6. Rôzne a 7. Diskusia
Mgr. Füssyová upozornila na jamu priamo v komunikácii v križovatke ul. R. Armády
a Partizánskej, kde vmieste pôvodného osadenia osvetlenia v dlažbe ostala diera,
ktorá môže spôsobiť úraz chodca. Zároveň navrhla aby správca komunikácie očistil
aj záchytné mriežky na zberačoch vody. P. Múka upozornil, že v križovatke ul. R.
Armády a M. R. Štefánika je poškodený kanál. P. Krnáč upozornil na technický stav
mosta cez Klenoveckú Rimavu na ul. Hlavnej. Zábradlie je skorodované, kovové
prvky sú obnažené. Navrhuje, aby mesto správcu cesty vyzvalo k podaniu
informácie o technickom stave mosta a adresovalo správcovi výzvu na jeho údržbu,
resp. rekonštrukciu
8. Návrh uznesenia a záver.
Výbor pripravil návrh uznesenia zo zasadnutia:
Výbor mestskej časti Klokočova:
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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 9-0-0.
B) berie na vedomie:
1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 18. apríla 2019.
2. Návrh podmienok pravidiel participatívneho rozpočtu pre rok 2020.
C) doporučuje:
Mestu a zriaďovateľovi:
1. Ako vhodnú lokalitu pre budovanie parkovísk v rámci sídliska: priestor medzi
objektom bývalej kotolne a bytovkou č. 733 formou zatrávňovacích
monoblokov, aby bola zabezpečená možnosť výkopu v prípade poruchy
inžinierskych sietí.
2. Ako ďalšiu vhodnú lokalitu pre budovanie parkoviska: parcelu vo vlastníctve
mesta, lokalizovanú nad reštauráciou Kocka s prístupom od ul. Klokočovej,
z priestoru pri bytovke č. 736.
3. Pokračovať v príprave projektu parkovacieho domu v objekte bývalej kotolne
na ul. Klokočovej.

D) predkladá:
Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Vo vnútrobloku b. j. 731 na ul. Francisciho, na novom parkovisku, vyznačiť
vodorovné dopravné značenie (parkovacie boxy).
2. Doplniť chýbajúce a vymeniť poškodené záchytné koše v zberačoch
dažďovej vody umiestnených v telese komunikácie ul. Klokočovej od bytovky
č. 731 po b. j. č.: 737.
3. V čase vegetačného pokoja opíliť a upraviť listnaté dreviny, ktoré rastú pri
bytovke č. 731 zo strany ul. Francisciho tak, aby bol odstránený problém,
ktorý spôsobujú: tienenie v bytoch do 5 poschodia a s tým súvisiace
zhoršené hygienické podmienky bývania (vlhko, tma, plesne).
4. Posúdiť návrh obyvateľov bytovky č. 735 (prejednaný na domovej schôdzi)
na vypílenie stromov v blízkosti bytovky, zo strany od Kocky (jedná sa aj
o ihličnany).
5. Naplánovať náhradnú výsadbu drevín vo vnútrobloku bytovky č. 732, kde sa
vypílili veľké smreky vysadené blízko obvodového plášťa bytovky.
6. Upozorniť prevádzkovateľa reštaurácie Kocka na problém zvyškov jedál
v kanalizačnej sieti vedúcej do reštaurácie a s tým súvisiaci výskyt hlodavcov
v kanalizácii.
7. Zabezpečiť plošnú deratizáciu verejných priestranstiev v meste.
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8. Zabezpečiť likvidáciu nefunkčných murovaných objektov bývalých plynových
výmeničiek bez súpisného čísla medzi bytovkami 733 – 734 a 734-735,
keďže sú evidované na parcelách mesta a v katastri nie sú zapísané ako
stavby.
9. Zabezpečiť opravu jamy priamo v komunikácii v križovatke ul. R. Armády
a Partizánskej, kde vmieste pôvodného osadenia osvetlenia v dlažbe ostala
diera, ktorá môže spôsobiť úraz chodca.
10. Cestou správcu miestnej komunikácie vyčistiť záchytné mriežky na
zberačoch vody vo vozovke ul. R. Armády a Partizánskej.
11. V križovatke ul. R. Armády a M. R. Štefánika opraviť poškodený kanál.
12. Správcu cesty I. triedy I/72 upozorniť na technický stav mosta cez
Klenoveckú Rimavu na ul. Hlavnej. Zábradlie je skorodované, kovové prvky
sú obnažené, zároveň správcu vyzvať k podaniu informácie o technickom
stave mosta a adresovať správcovi výzvu na jeho údržbu, resp.
rekonštrukciu.
E) ukladá:
1. Členom Výboru: Mgr. Füssyovej, M. Krnáčovi a M. Hruškovi upozorniť
obyvateľov bytovky č. 731 na ul. Francisciho na riziká stojiska 1100l nádob
na odpad, ktoré je situované v tesnej blízkosti obvodového plášťa bytovky zo
strany „Domu služieb“ (možné následky prípadného požiaru, poškodzovanie
plášťa budovy pri manipulácii s kontajnermi) informovať ich o navrhovanom
zriadení centrálneho stojiska pre uvedenú bytovku zo strany ul. Klokočovej.
2. Vykonať medzi obyvateľmi b. j. 731 na ul. Francisciho prieskum záujmu
o umiestnení nádob na odpad pre bytovku č. 731 na jednom mieste, zo
strany ul. Klokočovej a výsledky prieskumu doručiť kancelárii primátora
mesta.
Predsedajúci Výboru dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Výsledok
hlasovania 8-0-0.
Na záver stretnutia predseda Výboru a primátor mesta 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 Klokočova bolo ukončené dňa 28. novembra 2019 o 19,00 hod.
Zápisnica po hlasitom diktovaní a prečítaní, bez návrhov na zmeny a doplnenie
podpísaná ako správna.

Zapísal: Milan Migaľa

Milan Čajka
predseda výboru VMČ
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MESTO HNÚŠŤA
Mestské zastupiteľstvo
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

registratúrna zn.:
UJ6-V5/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V5/2019

v Hnúšti dňa:
28. novembra 2019

Uznesenie zo zasadnutia VMČ Klokočova
zo dňa 28. novembra 2019

Výbor mestskej časti Klokočova:
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 18. apríla 2019.
2. Návrh podmienok pravidiel participatívneho rozpočtu pre rok 2020.

C)

doporučuje:
Mestu a zriaďovateľovi:
1. Ako vhodnú lokalitu pre budovanie parkovísk v rámci sídliska: priestor medzi
objektom bývalej kotolne a bytovkou č. 733 formou zatrávňovacích
monoblokov, aby bola zabezpečená možnosť výkopu v prípade poruchy
inžinierskych sietí.
2. Ako ďalšiu vhodnú lokalitu pre budovanie parkoviska: parcelu vo vlastníctve
mesta, lokalizovanú nad reštauráciou Kocka s prístupom od ul. Klokočovej,
z priestoru pri bytovke č. 736.
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3. Ako ďalšiu vhodnú lokalitu pre budovanie parkoviska: parcelu vo vlastníctve
mesta, lokalizovanú nad reštauráciou Kocka s prístupom od ul. Klokočovej,
z priestoru pri bytovke č. 736.
4. Pokračovať v príprave projektu parkovacieho domu v objekte bývalej kotolne
na ul. Klokočovej.

D) predkladá:
Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Vo vnútrobloku b. j. 731 na ul. Francisciho, na novom parkovisku, vyznačiť
vodorovné dopravné značenie (parkovacie boxy).
2. Doplniť chýbajúce a vymeniť poškodené záchytné koše v zberačoch
dažďovej vody umiestnených v telese komunikácie ul. Klokočovej od bytovky
č. 731 po b. j. č.: 737.
3. V čase vegetačného pokoja opíliť a upraviť listnaté dreviny, ktoré rastú pri
bytovke č. 731 zo strany ul. Francisciho tak, aby bol odstránený problém,
ktorý spôsobujú: tienenie v bytoch do 5 poschodia a s tým súvisiace
zhoršené hygienické podmienky bývania (vlhko, tma, plesne).
4. Posúdiť návrh obyvateľov bytovky č. 735 (prejednaný na domovej schôdzi)
na vypílenie stromov v blízkosti bytovky, zo strany od Kocky (jedná sa aj
o ihličnany).
5. Naplánovať náhradnú výsadbu drevín vo vnútrobloku bytovky č. 732, kde sa
vypílili veľké smreky vysadené blízko obvodového plášťa bytovky.
6. Upozorniť prevádzkovateľa reštaurácie Kocka na problém zvyškov jedál
v kanalizačnej sieti vedúcej do reštaurácie a s tým súvisiaci výskyt hlodavcov
v kanalizácii.
7. Zabezpečiť plošnú deratizáciu verejných priestranstiev v meste.
8. Zabezpečiť likvidáciu nefunkčných murovaných objektov bývalých plynových
výmeničiek bez súpisného čísla medzi bytovkami 733 – 734 a 734-735,
keďže sú evidované na parcelách mesta a v katastri nie sú zapísané ako
stavby.
9. Zabezpečiť opravu jamy priamo v komunikácii v križovatke ul. R. Armády
a Partizánskej, kde vmieste pôvodného osadenia osvetlenia v dlažbe ostala
diera, ktorá môže spôsobiť úraz chodca.
10. Cestou správcu miestnej komunikácie vyčistiť záchytné mriežky na
zberačoch vody vo vozovke ul. R. Armády a Partizánskej.
11. V križovatke ul. R. Armády a M. R. Štefánika opraviť poškodený kanál.
12. Správcu cesty I. triedy I/72 upozorniť na technický stav mosta cez
Klenoveckú Rimavu na ul. Hlavnej. Zábradlie je zkorodované, kovové prvky
sú obnažené, zároveň správcu vyzvať k podaniu informácie o technickom
stave mosta a adresovať správcovi výzvu na jeho údržbu, resp.
rekonštrukciu.
E) ukladá:
1. Členom Výboru: Mgr. Füssyovej, M. Krnáčovi a M. Hruškovi upozorniť
obyvateľov bytovky č. 731 na ul. Francisciho na riziká stojiska 1100l nádob
na odpad, ktoré je situované v tesnej blízkosti obvodového plášťa bytovky zo
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strany „Domu služieb“ (možné následky prípadného požiaru, poškodzovanie
plášťa budovy pri manipulácii s kontajnermi) informovať ich o navrhovanom
zriadení centrálneho stojiska pre uvedenú bytovku zo strany ul. Klokočovej.
2. Vykonať medzi obyvateľmi b. j. 731 na ul. Francisciho prieskum záujmu
o umiestnení nádob na odpad pre bytovku č. 731 na jednom mieste, zo
strany ul. Klokočovej a výsledky prieskumu doručiť kancelárii primátora
mesta.

Milan Čajka
predseda VMČ Klokočova
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