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

Registratúrna zn.:
UJ6-V6/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V6/2019

V Hnúšti dňa:
2. októbra 2019

Zápisnica zo zasadnutia VMČ 1. mája

Dátum a miesto: 2. októbra 2019 /pondelok/ o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.
Predsedajúci: druhé zasadnutie Výboru mestskej časti 1. mája (ďalej len „Výbor“)
viedol z poverenia predsedu Výboru Ivana Pavlove, ktorý sa zo zasadnutia
z pracovných dôvodov ospravedlnil primátor mesta PhDr. Roman Lebeda
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“). Spolu
s pozvánkou bol členom výboru doručený v elektronickej podobe aj materiál týkajúci
sa navrhovaného bodu programu: Verejná prezentácia projektu: „Revitalizácia
vnútrobloku 1. mája 908-909“ so zapracovanými návrhmi a pripomienkami,
podanými na zasadnutí výboru dňa 8.4.2019, a to vrátane vizualizácie. Pozvánka
bola zverejnená aj na web stránke mesta, opakovane hlásená v mestskom rozhlase
a z dôvodu dôležitých bodov programu bola pozvánka na zasadnutie Výboru,
s výzvou primátora mesta na čo najširšiu účasť dotknutej verejnosti umiestnená na
všetky vchodové dvere bytoviek č. 907 až 909 na ul. 1. Mája, 4 dni pred zasadnutím
výboru.
Nikto z členov výboru nemá námietky voči spôsobu a času doručenia pozvánky na
zasadnutie. Výbor má 17 riadnych členov, zasadnutia sa zúčastnili 4 členovia.
Ospravedlnený 2 členovia, neospravedlnených 11 členov. Kvórum, pre
schvaľovacie a rozhodovacie akty na tomto zasadnutí sú 3 hlasy. Zasadnutie
sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ Hnúšťa. Na verejnom zasadnutí Výboru bol
prítomný primátor mesta PhDr. Roman Lebeda, vedúci kancelárie primátora Mgr.
Milan Migaľa, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného
obstarávania MsÚ Ing. Michal Vacula a 6 občanov z radov verejnosti.
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1.Otvorenie a schválenie programu:
Prítomných členov Výboru a občanov privítal PhDr. Roman Lebeda, primátor
mesta (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 8. apríla 2019.
3. Informácia o príprave participatívneho rozpočtu mesta pre rok 2020.
4. Informácia o lokalizácii nového stojiska odpadových nádob pre bytovku č. 909.
5. Verejná prezentácia projektu: „Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908-909“ so
zapracovanými návrhmi a pripomienkami, podanými na zasadnutí výboru dňa
8.4.2019.
6. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Návrh uznesenia a záver.

Predsedajúci dal hlasovať o navrhovanom programe:
Výsledok hlasovania: 4-0-0, program schválený.
Primátor mesta Dr. Lebeda informoval Výbor o investičných akciách, ktoré mesto
realizovalo od prvého zasadnutia Výboru v jeho lokalite. Podal informáciou o
investícii vo vnútrobloku sídliska 1. Mája, ktorou je vybudovanie nového stojiska so
spevnenou plochou pri bytovke č. 907 pre 10 ks 1100l zberných nádob,
rekonštrukcia detského ihriska a jeho doplnenie o nové certifikované prvky
a zostavy, vrátane 3 ks lavičiek. V areáli elokovaného pracoviska ZUŠ sa vybudoval
nový prístupový chodník. Do vnútrobloku 1. Mája mesto zakúpilo a umiestnilo dva
1100 l kontajnery na separovaný plast a jeden na separovaný papier a zároveň
pripravilo a zrealizovalo informačnú kampaň o nakladaní so separovaným
odpadom, zberné nádoby doplnilo o informácie o vhodných a nevhodných druhoch
plastov pre separáciu. Mesto vymenilo prístrešok autobusovej zastávky pri ZŠ N.
Rimavy za nový. V centre mesta, na ul. Hlavnej a M. R. Štefánika v úseku od ul.
Železničnej až po ul. 1. Mája mesto osadilo nové nádoby na odpad v počte 19 ks,
ďalšie pribudnú v úseku od Tesca po Likier (spolu 30 ks). Mesto zrevitalizovalo
spomaľovací ostrovček na ul. Hlavnej pri Tescu. V najbližších dňoch dokončíme
údržbu a rekonštrukciu zábradlia v križovatke ul. Hlavnej a 1. mája. Ak to
podmienky dovolia, dôjde k úprave cca 12 parkovacích miest pri starej benzínke
a rovnako vybudovaniu nového chodníka.
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2. Správa o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 8. 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 8.
apríla 2019. Mgr. Migaľa informoval, že na základe uznesenia výboru zo dňa 8.
apríla 2019 primátor mesta vydal písomný a termínovaný pokyn zo dňa 20. mája
2019, reg. zn.: UF1-25/2019 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 I.
Pavlove. Uložené úlohy a ich vyhodnotenie:
•

Oddelenie výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania
MsÚ

Posúdiť stabilitu a vitalitu brezy a borovice v areáli ZUŠ
Termín: 14.6.2019
Úloha splnená v termíne.
Referent oddelenia výstavby, ŽP a VO MsÚ obe dreviny posúdil. Dreviny sú vitálne,
stavebné prvky susediacej budovy nenarušujú, ich odstránenie nie je potrebné a ani
vhodné.
Pripraviť VZN mesta o podmienkach parkovania na území mesta, vrátane možností
prenájmu parkovacích miest
Termín: júnové zasadnutie MsZ
Úloha splnená v termíne.
Mesto vydalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 144/2019 o
podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
mesta Hnúšťa, ktoré je účinné od 10.7.2019, ktoré okrem iného upravuje aj
možnosť prenájmu parkovacích miest na verejných mestských parkoviskách.
Posúdiť vitalitu topoľa v priestore dočasného parkoviska pri bytovke 909, pripraviť
rozhodnutie na sanáciu dreviny pre nasledujúce obdobie vegetačného pokoja –
jedná sa o alergén
Termín: 30.6.2019
Úloha splnená v termíne.
Referent oddelenia výstavby, ŽP a VO MsÚ topoľ posúdil. Drevina potrebuje
arboristický zásah, z hľadiska celkového habitu a výšky predstavuje potencionálne
riziko pre vozidlá, ktoré parkujú pod stromom, v prípade pádu konára následkom
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vetra, rovnako sa jedná o alergén. Z uvedeného hľadiska v čase vegetačného
pokoja mesto pristúpi k zásahu na uvedenej drevine.
Z bezpečnostného hľadiska posúdiť návrh výboru na osadenie zábradlia, prípadne
výsadbu živého plota paralelne s chodníkom medzi bytovkou č. 908 a parkoviskom
v úrovni obchodu Mive
Termín: 30.6.2019
Úloha splnená v termíne.
Oddelenie výstavby, ŽP a VO odporúča eliminovať potencionálne riziko pádu.
Inštalácia zábradlia je zapracovaná aj do projektu revitalizácie vnútroblokov. Zatiaľ
bude problém riešený líniovou výsadbou živého plota (tak ako je to riešené pred
bytovkou č. 909). Výsadba bude zrealizovaná v 1. ½ mesiaca november 2019
Skontrolovať technický stav schodíkov a rampy pre kočíky, vedúce k prevádzke
predajne MIVE, v prípade nevyhovujúceho stavu spracovať návrhy na riešenie
Termín: 30.6.2019
Úloha splnená v termíne.
Technický stav schodov aj prístupovej rampy je vyhovujúci.
Posúdiť možnosti navýšenia počtu 1100 l nádob na zber plastu pri bytovkách č. 908
a 909, pokiaľ to zmluvné podmienky dodávateľom služby umožňujú, zvýšiť počet
kontajnerov
Termín: 30.6.2019
Úloha splnená v termíne.
Mesto zakúpilo a na stojiská pri bytovkách doplnilo 2ks 1100l nádob na separovaný
plast a 1ks 1100l nádoby na separovaný papier, zároveň zabezpečilo ich vývoz
a vyprázdňovanie.
Spracovať analýzu vyťaženia existujúcich parkovacích miest na sídlisku ul. 1. mája
a spracovať stanovisko možnosti doplnenia parkovacích miest v úseku zaniknutej
spojovacej komunikácie bývalej ul. Baníckej
Termín:31.7.2019
Úloha splnená.
Výsledok bude prezentovaný vedúcim odd. výstavby, ŽP a VO MsÚ v rámci
prejednávania bodu 4. programu.
Spracovať návrh na lokalizáciu parkovej výsadby vo vnútrobloku sídliska 1. mája so
zameraním na možnosti umiestnenia z hľadiska líniových stavieb, podzemných
inžinierskych sietí, možnej plánovanej výstavby a dostupnosti
4

Termín: do 31.7.2019
Úloha splnená.
Návrh bude prezentovaný vedúcim odd. výstavby, ŽP a VO MsÚ v rámci
prejednávania bodu 4. programu (návrh a vizualizácia projektu rekonštrukcie boli
členom výboru zaslané spolu s pozvánkou v elektronickej podobe).

•

Technické služby mesta

Opíliť konáre solitérnych drevín /orechy/ pri chodníku ul. 1. mája 909, ktoré
zasahujú do chodníka
Termín: 31.5.2019
Úloha splnená v termíne.
Skontrolovať a vyčistiť zberné koše v kanalizačných vpustiach na dažďovú vodu
v miestnej komunikácii vo vnútrobloku bytoviek č. 908, 909
Termín: do 14.6.2019
Úloha splnená v termíne.
Skontrolovať funkčnosť liatinových kanalizačných poklopov, situovaných na
miestnej komunikácii medzi bytovkou č. 909 a domom rodiny Pasiarovcov a v telese
chodníkov pri bytovkách 909 a 908. Po identifikácii správcu v spolupráci s odd.
výstavby spracovať návrhy na odstránenie nevyhovujúceho stavu
Termín: 30.6.2019
Úloha nebola splnená.
Predmetné inžinierske siete odpadovej kanalizácie nie sú v majetku a ani správe
mesta.

•

Mestská polícia

Zvýšiť periodicitu kontroly mládeže, ktorá sa stretáva vo vnútrobloku bytoviek 908
a 909 so zameraním na odhaľovanie a potláčanie užívania návykových látok /
alkohol, tabakové výrobky/
Termín: ihneď a trvale
Úloha splnená.
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•

Kancelária primátora

Spracovať a inštalovať prevádzkový poriadok pre detské ihrisko a športovisko vo
vnútrobloku s obmedzením vstupu a používania po zotmení
Termín: 30.6.2019

Úloha splnená.
Prevádzkový poriadok spracovaný, v písomnej podobe predložený na zasadnutí
Výboru, zadaný do tlače. Tabuľa bude inštalovaná po dodaní výrobcom.
Predsedajúci otvoril k uvedenému bodu rozpravu:
Členovia Výboru predniesli požiadavku, aby topoľ pri dočasnom parkovisku za
bytovkou č. 909 bol vypílený a odstránený úplne, nielen odstránené konáre. Vedúci
kancelárie pripomenul Výboru, že na poslednom zasadnutí si Výbor uložil úlohu –
zrealizovať prieskum verejnej mienky medzi obyvateľmi sídliska, vo vzťahu k návrhu
inštalovať spomaľovací prah (retardér) na miestnej komunikácii medzi bytovkou č.
909 a r. d. Pasiarovcov. Výbor ku dnešnému dňu prieskum nezrealizoval, úloha pre
Výbor ostáva do ďalšieho obdobia, pokiaľ na návrhu osadenia prahu trvá. Viac
príspevkov rozprave nebolo.

3. Informácia o príprave participatívneho rozpočtu mesta pre rok 2020
a návrhu pravidiel participatívneho rozpočtu.
Mgr. Migaľa Výboru priblížil 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.
Participatívny rozpočet v podmienkach mesta Hnúšťa, by mal umožniť občiansky
angažovaným a aktívnym občanom mesta, združeným vo výboroch mestských
častí, navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu mesta na realizáciu
konkrétneho mikroprojektu, podľa aktuálnych potrieb jednotlivých komunít mestskej
časti, ktorý výbor pripraví. Okrem výberu, prípravy a monitoringu projektu tiež aj
jeho realizáciu vlastnými silami. Zriadením výborov mestských častí mestu odpadá
časovo, logisticky a administratívne náročný proces výberu projektov, prípravy,
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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.
Pri aplikácii participatívneho rozpočtu by mali byť dodržiavané nasledovné princípy:
•
•
•
•
•

rozvoj kultúry demokracie
rozvoj aktívnej občianskej činnosti
vytvorenie vzťahu a posilňovanie dôvery medzi zástupcami mesta a členmi
komunity
transparentné presmerovanie finančných prostriedkov v súlade s verejnou
mienkou
uspokojenie potrieb komunít žijúcich v okrajových častiach mesta s nižšou
dostupnosťou občianskej vybavenosti,

teda princípy, na ktorých v podmienkach mesta Hnúšťa boli v roku 2019 zriadené
výbory mestských častí.
Mgr. Migaľa informoval, že návrh na zavedenie inštitútu participatíveho rozpočtu bol
predložený mestskému zastupiteľstvu na jeho augustovom rokovaní, poslanci sa
vyjadrili pozitívne. Mesto zvažuje zavedenie participatívneho rozpočtu len vo vzťahu
k výborom, kde sú na to vytvorené administratívne a legislatívne podmienky
rámcovo určené Organizačným a rokovacím poriadkom výborov. Na zvážení
mestského zastupiteľstva a jeho orgánov pri jeho inštitucionalizovaní bude:
- objem finančných prostriedkov, ktoré je možné v rámci participatívneho rozpočtu
pre VMČ vyčleniť pre rok 2020
- spôsob čerpania prostriedkov z participatívneho rozpočtu a pravidiel finančného
obehu s tým súvisiacich
- určenie účelu využitia prostriedkov participatívneho rozpočtu a prípadnej
viazanosti čerpaných prostriedkov na konkrétne tovary a služby
- spôsob vyhodnotenia plnenia sledovaných cieľov inštitútu participatívneho
rozpočtu
Na októbrovom zasadnutí MsZ predložíme návrh na spôsob finančnej kontroly
čerpania prostriedkov z participatívneho rozpočtu. 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 požiadavku mestskému
zastupiteľstvu, ktoré ju posúdi a v prípade, že ju 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. Výbory
budeme ešte informovať.
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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. P. Henčová sa pýtala, či by napr. aj v rámci tohto
inštitútu mohli vysadiť okrasné kvetiny, konkrétne jarné cibuľoviny pred bytovkou.
Mgr. Migaľa odpovedal, že toto je jeden z vhodných príkladov. Práve aj na takéto
aktivity by mali byť projekty v rámci participatívneho rozpočtu zamerané.
Predsedajúci dal následne hlasovať o návrhu mesta na zavedenie participatívneho
rozpočtu a predloženie návrhu do mestského zastupiteľstva v uvedenom formáte:
Výsledok hlasovania: 4-0-0
4. Informácia o lokalizácii nového stojiska odpadových nádob pre bytovku
909
Predsedajúci otvoril osobitný bod rokovania Výboru. Dr. Lebeda informoval
prítomných občanov, že Výbor do programu zaradil predmetný bod do programu
z dôvodu, aby sa čo najširšia občianska verejnosť mohla vyjadriť k navrhovanému
riešeniu. Za týmto účelom mesto zverejnilo písomný oznam o prerokovaní tejto
problematiky na každom bytovom vchode b. j. č. 907, 908, 909 ul. 1. Mája. Dr.
Lebeda oboznámil prítomných s dôvodmi, ktoré si vyžiadali akútne riešenie stojiska
nádob na TKO a separovaný odpad pri bytovke č. 909:
Pri asfaltovaní povrchu parkoviska pred b. j. 909, pred niekoľkými rokmi,
a následnom vyznačení parkovacích miest vodorovným dopravným značením
mestská polícia upozornila a požiadala TS mesta Hnúšťa, aby z cestného telesa
(parkoviska) premiestnila zberné nádoby na iné stojisko, pretože po vyznačení
parkovacích miest vodorovným dopravným značením, zberné nádoby vytvárajú
prekážku v cestnej premávke, čo predstavovalo stav nelegálny a nádoby na
parkovisku nemohli ostať. TS mesta výzvu akceptovali a nádoby presunuli na
miesto mimo cestného telesa (za krajnicu komunikácie vedúcej k ul. Baníckej).
Obyvatelia bytovky č. 909 následne svojvoľne presunuli nádoby na pôvodné miesto,
kde znova vytvorili prekážku v cestnom telese. Tento stav pretrvával až do konca
leta roku 2019, kedy došlo na uvedenom parkovisku ku škodovej udalosti,
spôsobenej kolíziou nádoby na zmesový odpad s motorový vozidlom parkujúcom
na parkovisku. TS mesta iniciatívne nádoby znova z cestného telesa odstránili,
pričom do dvoch dní došlo znova k svojvoľnému premiestneniu zberných nádob
a ich umiestneniu tentokrát priamo do vozovky miestnej komunikácie, navyše na
miesto kde zásadným spôsobom znižovali rozhľadové pomery účastníkov
premávky. Keďže prejavy svojvôle, navyše v rozpore s pravidlami cestnej premávky
sa zopakovali, primátor mesta s odd. výstavby, ŽP a VO MsÚ hľadali legitímne
riešenie, ktorým by sa vyriešil problém so stojiskom na odpadové nádoby pre
bytovku č. 909. Pri posudzovaní viacerých možností brali do úvahy v prvom rade
súlad umiestnenia s právnymi predpismi, dostupnosť nádob pre obyvateľov,
minimalizáciu neželaných estetických dopadov, prístupnosť miesta pre komunálnu
techniku. Po posúdení všetkých okolností a dopadov ako vhodné riešenie navrhujú
nasledovné:
Stojisko na 1100l nádoby na zmesový a separovaný odpad vybudovať v priestore
nevyužívanej nespevnenej plochy a niekdajšieho pieskoviska, umiestneného medzi
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parkoviskom pred b. j. 909 a miestnou komunikáciou prechádzajúcou medzi b. j.
909 a 908 do vnútrobloku. Navrhovaný spôsob: vytvorenie spevnenej plochy,
kontinuálne nadväzujúcej na parkovisko s asfaltovým krytom, vytvorenie dočasného
stojiska na 12 ks 1100 l nádob v časti čo najbližšie k ceste na ul. 1. Mája.
Ohradenie a vyznačenie stojiska kovovými mechanickými zábranami proti
samovoľnému pohybu kontajnerov.
Benefity:
-

odstránenie prekážky v cestnom telese
vytvorenie spojnice medzi parkoviskom a komunikáciou vedúcou do
vnútrobloku (znamená aj lepší prístup pre záchranné zložky)
sprístupnenie parkoviska pred b. j. 909 z oboch smerov
uvoľnenie 3 parkovacích miest pre pôvodný účel využitia v priestore
pôvodného stojiska
vytvorenie 2 nových parkovacích miest pred bytovkou č. 909
v prípade realizácie projektu vnútroblokov (počíta so stojiskami vo
vnútroblokoch) je miesto pripravené na sfunkčnenie ďalších štyroch
parkovacích miest pre bytovku č. 909 (minimálne náklady na odstránenie
kovových zábran a doplnenie vodorovného značenia)

Negatíva:
-

úbytok zelenej plochy (neudržiavaná, nevyužívaná)
odstránenie 4 ks drevín (z toho 2 ks ihličnanov so zníženou vitalitou,
okamžite budú nahradené novou výsadbou v bezprostrednej blízkosti)

Predsedajúci k uvedenému bodu otvoril rozpravu.
Prítomní občania sa pýtali na ďalšie možné alternatívy: umiestnenie pod orechom
v blízkosti ul. Baníckej (horšia dostupnosť z bytovky, strata uvedených benefitov),
vnútroblok bytovky (nevhodné miesto z hadiska prístupu komunálnej techniky). Po
zhodnotení všetkých známych dopadov dal predsedajúci hlasovať o alternatívne
predloženej mestom.
Výsledok hlasovania: 4-0-0
V tomto bode predsedajúci požiadal o hlasovanie aj prítomných občanov z radov
verejnosti, ktorí nie sú členmi Výboru v počte 6.
Výsledok hlasovania občianskej verejnosti: 6-0-0.

5. Verejná prezentácia projektu: „Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908-909“
so zapracovanými návrhmi a pripomienkami, podanými na zasadnutí
výboru dňa 8.4.2019.
Vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania Ing.
Michal Vacula spolu s primátorom mesta a prítomnými členmi Výboru z radov
poslancov MsZ prezentovali prítomným návrh projektu: „Revitalizácia vnútrobloku
1. mája 908-909“, ktorý bol členom Výboru doručený spolu s pozvánkou ako
9

materiál na zasadnutie Výboru. Prítomným zodpovedali všetky otázky týkajúce sa
rozsahu plánovanej investície, dispozičného riešenia jednotlivých architektonických
prvkov, vrátane rozmiestnenia prvkov parkovej architektúry, výsadby a umiestnenia
zelene, stojísk na odpadové nádoby, parkovacích plôch, oddychovej zóny. Zároveň
informovali členov Výboru, kde a v akom rozsahu boli do projektu zapracované
požiadavky Výboru vznesené na jeho zasadnutí dňa 8. apríla 2019.
Po zodpovedaní všetkých otázok dal predsedajúci hlasovať o predloženom
projekte.
Výsledok hlasovania: 4-0-0.
V tomto bode predsedajúci požiadal o hlasovanie aj prítomných občanov z radov
verejnosti, ktorí nie sú členmi Výboru v počte 6.
Výsledok hlasovania občianskej verejnosti: 6-0-0.

6. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
V rámci uvedeného bodu ako prvý požiadal o slovo p. Vladimír Zán, ktorý svoje
postrehy, návrhy a pripomienky pripravil v písomnej podobe a predložil ich Výboru:
V rámci výsadby novej zelene navrhuje pri novovysadených exemplároch
umiestňovať informačné tabuľky a popisom druhu dreviny, jeho základnej
charakteristiky, pôvodného rozšírenia, úžitkových vlastností a takto prispievať aj
k edukácii obyvateľov, najmä mládeže. Primátor mesta takýto nápad označil ako
jeden z možných vhodných projektov v rámci participatívneho rozpočtu. Ďalej p.
Zán upozornil, že pred bytovkou č. 907, zo strany ul. 1. mája sú pri ceste dva
exempláre starých ovocných stromov, ktoré tienia 5-tim mladým exemplárom
gaštanov a orechov, ktoré tam vysadili občania. Ďalej navrhuje odstrániť topoľ, ktorý
sa nachádza medzi výsadbou ihličnanov a listnatých stromov pri parkovisku za
bytovkou č. 908. Navrhuje strom posúdiť z hľadiska stability a vitality. Navrhuje
vychodenú cestičku medzi ul. 1. Mája a areálom Tesco vysypať štrkom kvôli jeho
schodnosti. Mgr. Migaľa odpovedal, že sa nejedná o oficiálny chodník, ktorý navyše
občania vychodili na súkromnom pozemku a ústi rovno na krajnicu cesty II. triedy.
Z uvedeného hľadiska žiaden zásah zo strany mesta neprichádza do úvahy. P. Zán
navrhuje zberné nádoby na separáty umiestňovať vedľa seba podľa druhu odpadu
na ktorý sú určené a doplniť informáciami o druhu odpadu aj kontajnery na papier
a sklo, tak ako je to v prípade kontajnerov na plast. Posledný podnet sa týka
všetkých verejných priestranstiev v meste. Schody na verejných budovách navrhuje
označiť žlto-čiernymi pruhmi, aby sa zvýraznili výškové rozdiely a eliminovalo sa
riziko zranenia a pádu najmä slabozrakých.
Prítomní občania vyslovili nespokojnosť s činnosťou Technických služieb mesta
Hnúšťa pri zbere a zvoze pokosenej trávy. Pokosená tráva ostáva vo
vnútroblokoch, často je nevyhrabaná. Plochy sa nekosia súvisle a v celkoch. Po
kosení veľkokapacitnou kosačkou sa dokáša vyžínačmi s niekoľkodňovým
odstupom. Výbor žiada TS, aby sa kosilo systematicky a produkovaný bioodpad sa
zvážal včas. Primátor mesta Dr. Lebeda informoval Výbor, že na základe podnetov
zo zastupiteľstva a z výborov už vydal písomný, termínovaný pokyn pre TS,
tákajúci sa uvedených nedostatkov. Prítomní občania upozornili aj na skutočnosť,
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že na ul. Baníckej sa pravidelne vytvára skládka biologicky rozložiteľného
záhradného odpadu, pričom opakovane boli svedkami toho, že záhradný odpad –
trávu, listy na uvedené miesto vyváža aj školník z MŠ Klokočova. Primátor uviedol,
že vo vzťahu k MŠ zjednáme okamžite nápravu a vývozu odpadu na uvedené
miesto zabránime.
P. Kasáč sa pýtal, či majú TS zamestnaného záhradníka. Ďalej upozornil na to, že
pri rekonštrukcii ihriska bola demontovaná hojdačka pre malé deti (3 ročné) a nové
hojdačky nie sú vhodné pre najmenšie deti. Mgr. Migaľa odpovedal, že všetky
renovované prvky sme museli prispôsobiť novým certifikovaným prvkom, ktoré sme
doplnili. Tie sú podľa výrobcu určené pre vekovú kategóriu 5 – 12 rokov. Tak sme to
uviedli aj v prevádzkovom poriadku. Primátor r. Lebeda uviedol, že nasledujúcu
sezónu budeme hľadať aj prvky pre vekovú hranicu do 5 rokov.
Členovia výboru sa informovali, ako je to s likvidáciou separovaného odpadu
v prípade podnikateľských subjektov. Vedúci kancelárie odpovedal, že každý
podnikateľský subjekt je povinný individuálne uzatvoriť zmluvu o zvoze a likvidácii
separovaného odpadu s oprávnenou osobou. Pôvodcovia odpadu – podnikateľské
subjekty nemôžu na likvidáciu separovaného odpadu využívať mestské 1100 l
nádoby umiestnené na sídliskách mesta. Členovia Výboru požiadali mesto
o spracovanie písomnej informácie pre podnikateľské subjekty o pravidlách,
povinnostiach a možnostiach zberu a zvozu separátov a o podanie informácie
Výboru, či má mesto možnosť kontrolovať podnikateľov z hadiska splnenie
uvedenej povinnosti.

7. Rôzne a 8. Diskusia
Keďže všetky body rokovania, ktoré patria do bodu „Rôzne“ a „Diskusia“ už boli
prerokované v predchádzajúcich bodoch, predsedajúci tieto body so súhlasom
členov výboru neotvoril.

9. Návrh uznesenia a záver.
Výbor pripravil návrh uznesenia zo zasadnutia:
Výbor mestskej časti 1. mája:

A) schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru, pomerom hlasov 4-0-0.
2. Predloženie návrhu podmienok participatívneho rozpočtu pre rok 2020
mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 29. októbra 2019 vo
formáte, v akom bol predložený na rokovanie Výboru, pomerom hlasov 40-0.
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3. Lokalizáciu nového stojiska odpadových nádob pre bytovku 909, tak ako
je navrhnutá mestom a prezentovaná v rámci bodu 4. programu
zasadnutia Výboru pomerom hlasov 4-0-0.
4. Predloženie projektu: „Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908-909“
v rozsahu, v akom bol predložený a prezentovaný Výboru pomerom
hlasov 4-0-0.

B) berie na vedomie:
1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 8. apríla 2019.
2. Informatívnu správu o pripravovanom návrhu pravidiel participatívneho
rozpočtu pre rok 2020.
3. Materiál: „Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908-909“ so zapracovanými
návrhmi a pripomienkami, podanými na zasadnutí výboru dňa 8.4.2019,
a to vrátane vizualizácie.

C) predkladá:
Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. V období vegetačného pokoja zabezpečiť výrub topoľa pri bytovke č. 909 na
ul. 1. Mája.
2. Zrealizovať výsadbu živého plota medzi chodníkom a terasou pred
obchodom MIVE (bytovka č. 908), ako dočasnú bariéru proti
potencionálnemu pádu.
3. Prevádzkový poriadok detského dopravného ihriska a športoviska na sídlisku
1. mája po dodaní nainštalovať do areálu.
4. Posúdiť vitalitu a stabilitu dvoch exemplárov ovocných stromov pred
bytovkou č. 907, zo strany ul. 1. mája, ktoré tienia 5-tim mladým exemplárom
gaštanov a orechov, ktoré tam vysadili občania.
5. Z hľadiska stability a vitality posúdiť topoľ, ktorý sa nachádza medzi
výsadbou ihličnanov a listnatých stromov pri parkovisku za bytovkou č. 908
a zvážiť jeho výrub.
6. 1100 l zberné nádoby na separáty umiestňovať na stojiskách vedľa seba,
podľa druhu odpadu na ktorý sú určené a doplniť informáciami o druhu
odpadu aj kontajnery na papier a sklo, tak ako je to v prípade kontajnerov na
plast.
7. Schody na verejných budovách označiť žlto-čiernymi pruhmi, aby sa
zvýraznili výškové rozdiely a eliminovalo sa riziko zranenia a pádu najmä
slabozrakých.
8. Zabezpečiť, aby THP pracovníci z MŠ Klokočova nevyvážali záhradný odpad
na verejné priestranstvo ul. Baníckej. (čierna skládka)
9. Do areálu detského ihriska vo vnútrobloku 1. Mája zabezpečiť hojdačku pre
deti vekovej kategórie do 5 rokov.
10. Spracovať písomnú informáciu pre podnikateľské subjekty o pravidlách,
povinnostiach a možnostiach zberu a zvozu separovaného odpadu
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a o podanie informácie Výboru, či má mesto možnosť
podnikateľov z hadiska splnenie uvedenej povinnosti.

kontrolovať

Predsedajúci Výboru dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Výsledok
hlasovania 4-0-0.

Na záver stretnutia primátor mesta poďakoval 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 1. mája bolo ukončené dňa 2. októbra 2019 o 18,00 hod.
Zápisnica po hlasitom diktovaní a prečítaní, bez návrhov na zmeny a doplnenie
podpísaná ako správna.

Zapísal: Milan Migaľa

PhDr. Roman Lebeda
Predsedajúci zasadnutiu VMČ
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MESTO HNÚŠŤA
Mestské zastupiteľstvo
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

Registratúrna zn.:
UJ6-V6/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V6/2019

V Hnúšti dňa:
2. októbra 2019

Uznesenie zo zasadnutia VMČ 1. Mája
zo dňa 2. októbra 2019

Výbor mestskej časti 1. Mája:
A)

schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru.
2. Predloženie návrhu podmienok participatívneho rozpočtu pre rok 2020
mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 29. októbra 2019 vo
formáte, v akom bol predložený na rokovanie Výboru, pomerom hlasov.
3. Lokalizáciu nového stojiska odpadových nádob pre bytovku 909, tak ako je
navrhnutá mestom a prezentovaná v rámci bodu 4. programu zasadnutia
Výboru.
4. Predloženie projektu: „Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908-909“ v
rozsahu, v akom bol predložený a prezentovaný Výboru.

B)

berie na vedomie:
1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok a
požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 8. apríla 2019.
2. Informatívnu správu o pripravovanom návrhu pravidiel participatívneho
rozpočtu pre rok 2020.
3. Materiál: „Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908-909“ so zapracovanými
návrhmi a pripomienkami, podanými na zasadnutí výboru dňa 8. apríla 2019,
a to vrátane vizualizácie.
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C)

predkladá:

Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:

1. V období vegetačného pokoja zabezpečiť výrub topoľa pri bytovke č. 909 na
ul. 1. Mája.
2. Zrealizovať výsadbu živého plota medzi chodníkom a terasou pred
obchodom MIVE (bytovka č. 908), ako dočasnú bariéru proti
potencionálnemu pádu.
3. Prevádzkový poriadok detského dopravného ihriska a športoviska na sídlisku
1. mája po dodaní nainštalovať do areálu.
4. Posúdiť vitalitu a stabilitu dvoch exemplárov ovocných stromov pred
bytovkou č. 907, zo strany ul. 1. mája, ktoré tienia 5-tim mladým exemplárom
gaštanov a orechov, ktoré tam vysadili občania.
5. Z hľadiska stability a vitality posúdiť topoľ, ktorý sa nachádza medzi
výsadbou ihličnanov a listnatých stromov pri parkovisku za bytovkou č. 908
a zvážiť jeho výrub.
6. 1100 l zberné nádoby na separáty umiestňovať na stojiskách vedľa seba,
podľa druhu odpadu na ktorý sú určené a doplniť informáciami o druhu
odpadu aj kontajnery na papier a sklo, tak ako je to v prípade kontajnerov na
plast.
7. Schody na verejných budovách označiť žlto-čiernymi pruhmi, aby sa
zvýraznili výškové rozdiely a eliminovalo sa riziko zranenia a pádu najmä
slabozrakých.
8. Zabezpečiť, aby THP pracovníci z MŠ Klokočova nevyvážali záhradný odpad
na verejné priestranstvo ul. Baníckej. (čierna skládka)
9. Do areálu detského ihriska vo vnútrobloku 1. Mája zabezpečiť hojdačku pre
deti vekovej kategórie do 5 rokov.
10. Spracovať písomnú informáciu pre podnikateľské subjekty o pravidlách,
povinnostiach a možnostiach zberu a zvozu separovaného odpadu
a o podanie informácie Výboru, či má mesto možnosť kontrolovať
podnikateľov z hadiska splnenie uvedenej povinnosti.

Ivan Pavlove
predseda VMČ 1. Mája
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