Mesto Hnúšťa
Mestské zastupiteľstvo
Ul. Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa

___________________________________________________________________
Reg. Značka UJ6-V6/1-2019

Zápisnica zo zasadnutia VMČ 1. mája

Dátum a miesto: 8 .4. 2019 /pondelok/ o 16,30 hod., MsÚ - kancelária primátora
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
v dostatočnom časovom predstihu. Nikto z členov výboru nemá námietky voči spôsobu a času
doručenia pozvánky na zasadnutie. Výbor má 17 riadnych členov, zasadnutia sa zúčastnilo 9 členov.
Ospravedlnených členov 3, neospravedlnených členov 5 Kvórum, pre schvaľovacie a rozhodovacie
akty na tomto zasadnutí je 5 hlasov. Zasadnutie s uskutočnilo na MsÚ – kancelária primátora. Na
verejnom zasadnutí výboru bolo prítomných 0 občanov z radov verejnosti.
1.Otvorenie
Prítomných členov výboru mestskej časti 1. mája 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 1. mája a poslanci MsZ Hnúšťa v počte 5. Následne primátor mesta
predložil členom výboru návrh programu. Nikto z členov výboru nemal návrhy na doplnenie
a zmenu navrhovaného programu.
Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu
3. Určenie termínov a miesta konania zasadnutí
4. Rôzne
Primátor mesta dal hlasovať o navrhovanom programe:
Výsledok hlasovania: 9-0-0

Primátor PhDr. Roman Lebeda následne odovzdal slovo Mgr. Milanovi Migaľovi, vedúcemu
kancelárie primátora, ktorý prítomných oboznámil s pôsobnosťou, kompetenciami a úlohami
výboru a so schváleným Organizačným a rokovacím poriadkom Výborov mestských častí Mesta
Hnúšťa. Členom výboru vysvetlil základné úlohy výboru, formy práce, vzťah výboru k orgánom
mesta a zodpovedal doplňujúce otázky členov výboru. Následne sa pristúpilo k voľbe predsedu
VMČ 1. mája.
2. Voľba predsedu v zmysle ustanovení § 6 organizačného rokovacieho poriadku
Voľba predsedu bola vykonaná verejným hlasovaním, aklamačne.
Prítomní členovia navrhli pána Ivana Pavlove, ďalší návrh kandidáta na predsedu výboru nebol
podaný. P. Pavlove kandidatúru prijíma.
Hlasovanie: prítomných: 9
Za:
9
Proti:
0
Zdržalo sa: 0
Predsedom VMČ 1. mája bol zvolený Ivan Pavlove.
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.
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:
-posúdiť stabilitu a vitalitu brezy a borovice – areál ZUŠ
- opíliť konáre orechy popri chodníku 1. mája 909 ( zasahujú do chodníka )
- vypíliť topoľ, osika – dočasné parkovisko pri 909
- doplniť zeleň na sídlisku 1. mája – prezrieť a vyšpecifikovať, kde presne
- spraviť analýzu – či je potrebné vybudovanie parkoviska vo vnútrobloku na starej baníckej ceste
- pripraviť VZN na kúpu parkovacích miest – bude schválené v máji
- vyčistiť koše v kanáloch – zberné koše – cesta vnútroblkok 908, 909
- doplniť nádoby na separovaný odpad – najmä plasty
- riešiť problém so zgrupovaním mládeže za panelákmi vo vnútrobloku – fajčenie, pitie alkoholu,

- basketbalové ihrisko ruší v lete do neskorých nočných hodín – upraviť vstup prevádzkovým
poriadkom
- doplniť zábradlie alebo živý plot popred obchod MIVE – chodník pri parkovisku 908 +
skontrolovať technický stav schodíkov a rampy pre kočíky
- skontrolovať poklopy – jeden na ceste medzi 909 a domom p. Pasiara, ostatné na chodníkoch –
sú prepadnuté
- zvážiť osadenie retardéra pri paneláku 909 – prejazd ku kostolu
Členovia výboru sa dohodli, že si vo svojom okolí urobia prieskum verejnej mienky pri
rozhovoroch so susedmi a vyhodnotí sa to na budúcom zasadnutí výboru – k problematike
retardér, vypílenie orecha, parkovisko pri 909 a umiestnenie parkovej výsadby a drobnej
architektúry vo vnútrobloku.
5. Záver
Na záver stretnutia primátor mesta PhDr. Roman Lebeda poďakoval prítomným za účasť a za
všetky pripomienky, ktoré boli podané. Zdôraznil, že sa pripomienkami bude zaoberať zo strany
mesta a spolu s poslancami MsZ budú hľadať a realizovať optimálne riešenia.
Zasadnutie VMČ 1. mája bolo ukončené dňa 8.4.2019 o 18,30 hod. na MsÚ – kancelária
primátora. Zápisnica po hlasitom diktovaní a prečítaní, bez návrhov na zmeny a doplnenie
podpísaná ako správna.

Zapísala: Bc. Katarína Bálintová

Ivan Pavlove
Predseda VMČ
rozdeľovník:
- mestské zastupiteľstvo 1x
- predseda výboru 1x
- primátor mesta 1x
- spis 1x

Uznesenie
Z VMČ 1. mája č. 1/2019 zo dňa 8. 4. 2019
A/ schvaľuje
1. Program zasadnutia výboru, pomerom hlasov 9-0-0
2. Predbežný termín ďalšieho zasadnutia výboru na mesiac júl 2019, s tým, že termín
zasadnutia bude predseda koordinovať s primátorom mesta, pomerom hlasov:9-0-0
B/ volí
predsedu VMČ Ivana Pavlove,
pomerom hlasov : 9-0-0.
C/ predkladá
Mestu a zriaďovateľovi nasledovné: stanoviská, návrhy, pripomienky a požiadavky a:
-posúdiť stabilitu a vitalitu brezy a borovice – areál ZUŠ
- opíliť konáre orechy popri chodníku 1. mája 909 ( zasahujú do chodníka )
- vypíliť topoľ, osika – dočasné parkovisko pri 909
- doplniť zeleň na sídlisku 1. mája – prezrieť a vyšpecifikovať, kde presne
- spraviť analýzu – či je potrebné vybudovanie parkoviska vo vnútrobloku na starej baníckej
ceste
- pripraviť VZN na kúpu parkovacích miest – bude schválené v máji
- vyčistiť koše v kanáloch – zberné koše – cesta vnútroblkok 908, 909
- doplniť nádoby na separovaný odpad – najmä plasty
- riešiť problém so zgrupovaním mládeže za panelákmi vo vnútrobloku – fajčenie, pitie
alkoholu,
- basketbalové ihrisko ruší v lete do neskorých nočných hodín – upraviť vstup prevádzkovým
poriadkom
- doplniť zábradlie alebo živý plot popred obchod MIVE – chodník pri parkovisku 908 +
skontrolovať technický stav schodíkov a rampy pre kočíky
- skontrolovať poklopy – jeden na ceste medzi 909 a domom p. Pasiara, ostatné na
chodníkoch – sú prepadnuté
- zvážiť osadenie retardéra pri paneláku 909 – prejazd ku kostolu
Členovia výboru sa dohodli, že si vo svojom okolí urobia prieskum verejnej mienky pri
rozhovoroch so susedmi a vyhodnotí sa to na budúcom zasadnutí výboru – k problematike
retardér, vypílenie orecha, parkovisko pri 909 a umiestnenie parkovej výsadby a drobnej
architektúry vo vnútrobloku.

Ivan Pavlove
Predseda VMČ

