Mesto Hnúšťa
Mestské zastupiteľstvo
Ul. Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa
Reg. Značka UJ6-V7/1-2019
Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru mestskej časti Hliny
Dátum a miesto: 25 .4.2019 /streda/ 16.30 hod. v zasadačke mestského úradu
Predsedajúci: prvé zasadnutie VMČ viedol primátor mesta PhDr. Roman Lebeda
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Všetci členovia výboru boli na zasadnutie pozvaní elektronickou pozvánkou zverejnenou na
stránke mesta v dostatočnom časovom predstihu. Nikto z členov výboru nemá námietky voči
spôsobu a času doručenia pozvánky na zasadnutie. Výbor má 20 riadnych členov, zasadnutia
sa zúčastnilo 7 členov. Ospravedlnených 6 členov, 7 neospravedlnených členov. Kvórum pre
schvaľovacie a rozhodovacie akty na tomto zasadnutí je 4 hlasy. Zasadnutie s uskutočnilo
v kancelárii primátora mesta. Na verejnom zasadnutí výboru bol prítomný 1 občan z radov
verejnosti.
1. Otvorenie
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda privítal prítomných – poslancov, členov výboru
a občanov. 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. Pripomienky, návrhy a podnety výboru
6. Rôzne
7. Záver

Primátor mesta dal hlasovať o navrhovanom programe.
Výsledok hlasovania: za 6 , 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 Paššáka, ktorý kandidatúru prijal, ďalší návrh na predsedu výboru podaný nebol.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Predsedom VMČ Hliny bol zvolený p. Milan Paššák. 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.

Na zasadnutie výboru sa dostavil Mgr. Grigorij Šamin, zástupca primátora.

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: Pripomienky, návrhy a podnety výboru
Primátor mesta v rámci pripomienok otvoril tému spomaľovača na ul. Vansovej, ktorý bol na
základe pripomienok niektorých občanov demontovaný v priebehu zimy 2018-2019. Členom
výboru dal na zváženie, či spomaľovací prah sa inštaluje spätne, alebo nie. V rámci tohto bodu
sa väčšina členov VMČ vyjadrila pozitívne k spomaľovaciemu prahu, ktorý významnou
mierou znižuje prejazdovú rýchlosť vozidiel, avšak väčšina členov zaujala stanovisko, že je
vhodné zmeniť technické riešenie spomaľovacieho prahu, keďže pôvodne bol inštalovaný
v komunikácii s pomerne veľkým sklonom, čo najmä v zimnom období sťažuje vodičom jazdu
do ulíc Mládeže, Budovateľov a Sineckej. Výbor sa uzniesol, že je nevyhnutné v úseku
regulovať prejazdovú rýchlosť, avšak bolo by vhodné osadiť spomaľovací prah s nižším
profilom, ktorý by umožnil plynulejší prejazd vozidiel do kopca.
p. Rapčanová – navrhla, aby mesto riešilo situáciu so znečisťovaním verejných priestranstiev
v okolí kontajnera na textil spoločnosti Humana, ktorý je umiestnený na ul. Vansovej.

Primátor odpovedal, že takéto návrhy sú z viacerých VMČ, mesto plánuje stiahnuť zberné
nádoby z verejných priestranstiev a ponechať len 2 kusy umiestnené v areáli mestskej polície,
ktoré budú pod dohľadom, čím sa eliminuje neoprávnené vyberanie textilu a s tým súvisiace
znečisťovanie.
Mgr. Pevná a Mgr. Balašková sa vyjadrili k zimnej údržbe ciest a chodníkov na IBV,
konštatovali, že zimná údržba bola vo väčšine prípadov vykonaná kvalitne, cesty boli zjazdné
a Technické služby na aktuálne poveternostné podmienky reagovali včas. To isté sa týka aj
chodníkov. Uviedli však, že po zimnej údržbe došlo k ďalšej degradácii spojovacieho chodníka
medzi ulicami Pokroku a Vansovej, ktorý zatiaľ rekonštruovaný nebol. Aktuálne je v takom
stave, že ďalšia zimná údržba tohto chodníka už nebude možná a aj v mimosezónnom období
je chodník takmer nepoužiteľný.
VMČ žiada mesto naceniť náklady na rekonštrukciu tohto chodníka, podľa vyjadrenia členov
výboru je vhodná aj alternatíva so schodmi, ako aj alternatíva bez schodov so šikmou plochou.
Finančne, technologicky a aj z hľadiska údržby menej náročnú variantu navrhujú zahrnúť do
rozpočtu mesta pre rok 2020.
p. Rapčanová – znovu otvorila otázku bezpečnosti cestnej premávky na ul. Vansovej
v križovatke vedúcej k ul. Mládeže, ktorá je pravouhlá a vodiči pri vjazde do križovatky zo
smeru od ul. Mládeže často prechádzajú do protismeru, čím ohrozujú nielen protiidúce vozidlá,
ale aj chodcov, pohybujúcich sa po chodníku. Pýtala sa, aké sú možnosti riešenia situácie v tejto
križovatke, či je možné zmeniť polomer zatáčania v tejto križovatke.
Odpovedal Ing. Vacula, ktorý uviedol, že z technického hľadiska je možné riešiť čiastočnú
zmenu tvaru križovatky, avšak považuje to za kontraproduktívne, keďže pri zmiernení
polomeru zatáčania by sa s najväčšou pravdepodobnosťou rýchlosť prechádzajúcich vozidiel
zvýšila a nie znížila.
Členovia výboru dospeli k záveru, že jediným účelným riešením je opätovné osadenie
spomaľovacieho prahu v blízkosti pôvodného miesta, avšak s inými technickými parametrami,
tak ako to uviedli vyššie.
p. Paššák upozornil na nevyhovujúci technický stav spomaľovacieho prahu na ul. Pokroku, na
ktorom sú mechanicky poškodené, resp. chýbajú niektoré časti.
p. Paššák upozornil na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu nielen v okolí ubytovne UBYKA
na ul. Daxnerovej, ale už aj na ul. Pokroku, kde sa obyvatelia ubytovne, ale aj ich návštevy
a známi pohybujú po uvedených uliciach, vytvárajú prekážky v cestnej premávke, dopúšťajú
sa rušenia nočného kľudu a výtržností.
Vedúci kancelárie odpovedal, že situácia s neprispôsobivými nájomníkmi už bola riešená
s prevádzkovateľom zariadenia aj v priebehu minulého, aj tohto kalendárneho roka, boli
navrhované opatrenia na zriadenie vrátnice, zabezpečenie objektu ubytovne proti voľnému
vstupu a pohybu osôb, prípadne zriadenie inštitútu domovníka, ktorý by plnil aj úlohu dozoru
nad poriadkom v okolí ubytovne a dodržiavania domového poriadku. Prevádzkovateľ najmä
z finančných dôvodov nerealizoval zatiaľ ani jedno navrhované opatrenie.
Primátor uviedol, že my ako mesto nemáme dosah na zloženie obyvateľov – nájomníkov, ich
fluktuácia je obrovská a najväčšie problémy týkajúce sa spolužitia tak s obyvateľmi ulice, ako
aj ubytovne, spôsobujú ubytovaní z okolitých miest a obcí, ako je Ratková a obce na juh od
Hnúšte. Čiastočným riešením môžu byť intenzívnejšie obchôdzky mestskej polície okolo
ubytovne.

Členovia výboru sa ďalej informovali, či je možné znova sprevádzkovať a využívať detské
ihrisko na ul. Pokroku, ktoré tam kedysi z iniciatívy rod. Hroncovcov obyvatelia zriadili,
využívali a zároveň aj udržiavali.
Vedúci Ing. Vacula odpovedal, že ihrisko je možné využívať, pozemok na ktorom sa nachádza,
je mestský, výstavba na tomto pozemku nemôže byť realizovaná, nakoľko sa jedná o pozemok,
cez ktorý prechádzajú líniové inžinierske siete.
Primátor uviedol, že pozemok mesto pokosí, obyvatelia IBV môžu iniciatívne zhotoviť a osadiť
základné hracie prvky a samozrejme v určitom rozsahu môže prvky doplniť aj mesto.
p. Paššák sa informoval, či by nebolo možné nejakým spôsobom spevniť podklad chodníka,
ktorý využívajú obyvatelia IBV pri prechode z ul. Pokroku na ul. Klokočovu a 1. mája /chodník
poza Bagačkovcov a Migaľovcov/.
Odpovedal Ing. Vacula, že v uvedenej lokalite zatiaľ oficiálny chodník budovať nemôžeme,
keďže všetky parcely, cez ktoré si obyvatelia skracujú cestu, sú evidované ako orná pôda a preto
je chodník neoficiálny. Z uvedeného dôvodu je problém aj so spevňovaním podložia chodníka,
či už násypmi šotoliny, štrku, alebo kameniva. Časť chodníka, ktorý vychádza z ul. 1. mája, za
záhradou Migaľovcov, sa čiastočne spevnil šotolinou, ale ďalej už mesto v spevňovaní
pokračovať nemohlo.
p. Paššák – práve úsek, ktorý vedie ponad záhrady, je v jesennom období počas dažďov
a v skorom jarnom období po rozmrznutí pôdy neschodný, keďže tam stojí voda a je tam mnoho
blata.
Vedúci kancelárie dal do pozornosti, že v úseku nad záhradami nie je možné chodník vysypať
štrkom alebo šotolinou aj z dôvodu, že pri jarných a jesenných dažďoch by z poľa stekajúca
voda všetok tento materiál splavila do záhrad domov, ale čo je horšie, do zberačov a potrubí na
dažďovú vodu, ktoré by sa upchali. Krajné riešenie je, že by sa v najnižšie položených úsekoch
chodníka, kde je terén najviac podmáčaný, osadili nášlapné betónové kocky, ktoré by chodník
aspoň čiastočne sfunkčnili. Avšak takáto úprava bez súhlasu vlastníkov dotknutých pozemkov
nie je legitímna.
Primátor konštatoval, že za takéhoto legislatívneho stavu vlastníckych a užívateľských práv nie
je riešenie tohto chodníka možné.
Členovia výboru sa informovali, či môžu majitelia domov na IBV chovať veľké hospodárske
zvieratá, jedná sa najmä o chov ošípaných, ktorý v niektorých prípadoch znižuje komfort
bývania v susediacich domoch.
Odpovedal vedúci kancelárie, mesto malo VZN č. 5/1999 upravené podmienky chovu nielen
spoločenských, ale aj hospodárskych zvierat, v ktorom boli určené napr. aj minimálne
požiadavky na rozmery pozemku, na ktorom sa môžu chovať veľké hospodárske zvieratá /nad
400 m2/ , avšak na základe upozornenia prokurátora mestské zastupiteľstvo muselo pred
niekoľkými rokmi toto VZN zrušiť, pretože takouto úpravou a obmedzením chovateľov mesto
zasahovalo do práv občanov nad zákonný rámec. V prípade, že občania majú podozrenie, že
chov hospodárskych zvierat nie je v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti, ktorý
v novelizácii z r. 2018 sprísnil nielen podmienky chovu hospodárskych zvierat, ale aj
povinnosti chovateľov, týkajúce sa evidencie, je potrebné obrátiť sa s podnetom na Regionálnu
potravinovú a veterinárnu správu v Rimavskej Sobote, ktorá vykonáva štátny dohľad a vedie aj
prípadné súvisiace správne konanie.
Členovia žiadajú, aby bol v jesenných mesiacoch realizovaný zvoz a zber záhradného odpadu
podľa platného VZN.

Ing. Pevná otvorila tému separovaného zberu, najmä čo sa týka zberu skla, ktorý sa nevykonáva
na IBV individuálne z domácností, ale prostredníctva 1100 l kontajnerov.
Vedúci Ing. Vacula a primátor mesta výbor informovali, že takáto otázka bola otvorená takmer
na všetkých zasadnutiach výborov m.č. a budeme ju riešiť komplexne.
Mgr. Balašková - informovala sa, kto je zodpovedný za údržbu okrasných drevín, ale aj
ovocných stromov v prípade, že zasahujú do cesty, prípadne zakrývajú dopravné značenie.
Zodpovedal vedúci kancelárie primátora – v prípade, že dreviny vytvárajú prekážku v cestnej
premávke, správca komunikácie, v tomto prípade TS mesta, môžu prekážku odstrániť ihneď, aj
bez súhlasu vlastníka dreviny, samozrejme len v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie
bezpečnosti cestnej premávky a rozhľadových pomerov.
Členovia VMČ požiadali, aby sa takýto zásah vykonal najmä v križovatke ulíc Pokroku
a Vansovej a aby sa situácia posúdila aj na ostatných uliciach IBV.
Členovia výboru žiadajú, aby mesto zabezpečilo intenzívnejšiu kontrolu voľného pohybu psov
v IBV, ako aj kontrolu evidencie psov, jednotlivých držiteľov v rámci IBV.
Vedúci kancelárie vysvetlil povinnosti držiteľov psov, týkajúce sa ich evidencie, chovu, držania
a pohybu na verejných priestranstvách, ako aj povinnosti súvisiace s prihlásením daňovej
povinnosti za psa a kontrolné mechanizmy, ktoré má mesto.
Primátor mesta uviedol, že na návrh členov výboru zodpovedné orgány mesta /MsP/ plus
oddelenie financovania a ekonomiky v priebehu tohto kalendárneho roka vykonajú v danej
lokalite plošnú kontrolu.
Mgr. Balašková sa informovala o stave projektu súvisiaceho s distribúciou biokompostérov do
rodinných domov. Primátor mesta informoval, že projekt realizujeme, biokompostéry mesto
zakúpilo, priebežne ich bude distribuovať do rodinných domov a pripraví aj osvetovú
a informačnú kampaň do Hnúšťanského hlasu, ktorá oboznámi občanov tak s problematikou
samotného kompostovania a zhodnocovania bioodpadu, ako aj so spôsobmi používania
samotných kompostérov.
Zasadnutie bolo ukončené dňa 25.4.2019 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 Paššák

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

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

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

Uznesenie
zo zasadnutia výboru mestskej časti Hliny
konaného dňa 25.4.2019
Reg. Značka UJ6-V7/1-2019

Výbor m.č.
a/ schvaľuje:
1. program zasadnutia výboru, pomerom hlasov 6-0-0
2. predbežný termín ďalšieho zasadnutia výboru na mesiac august 2019, s tým, že termín
zasadnutia bude predseda koordinovať s primátorom mesta, pomerom hlasov 6-0-0

b/ volí:
1. predsedu VMČ Hliny p. Milana Paššáka pomerom
hlasov 5-0-1
c/ predkladá
1. mestu a zriaďovateľovi nasledovné stanoviská, návrhy, pripomienky a požiadavky:
-

Na ul. Vansovej opätovne osadiť spomaľovací prah, avšak nie pôvodný, ale nový
s nižším prejazdovým profilom

-

Na ul. Pokroku zabezpečiť opravu a výmenu poškodených častí spomaľovacieho
prahu

-

Z ul. Vansovej odstrániť kontajner spoločnosti Humana na separovaný textil

-

Zvážiť alternatívy technického riešenia rekonštrukcie chodníka medzi ul. Pokroku
a Vansovej /schody alebo šikmá plošina/ a následne finančne a stavebne menej
náročnú variantu rozpočtovať pre rok 2020

-

Zvýšenou frekvenciou hliadkovej a obchôdzkovej činnosti znížiť úroveň porušovania
verejného poriadku na ul. Daxnerovej a Pokroku zo strany obyvateľov ubytovne
UBYKA

-

Zabezpečiť pokosenie areálu bývalého detského ihriska na ul. Pokroku a do rozpočtu
mesta pre rok 2020 zahrnúť dokúpenie základných prvkov.

-

Zabezpečiť v zmysle platného VZN mesta jesenný zber a vývoz záhradného odpadu aj
so zverejnením harmonogramu vývozu

-

Komplexne riešiť zber a vývoz separovaného odpadu /sklo na IBV/

-

Vykonať kontrolu okrasnej a úžitkovej zelene, ktorá zasahuje do cestného telesa,
najmä na ul. Pokroku a Vansovej a ul. Sineckej, v prípade nedostatkov zrealizovať
nápravu

-

Naplánovať a zrealizovať plošnú kontrolu dodržiavania povinností zo strany držiteľov
psov na IBV /evidencia, daňové povinnosti, chovný priestor a voľný pohyb psov/

-

Zabezpečiť distribúciu biokompostérov do rodinných domov a prostredníctvom
mestských masovo-komunikačných prostriedkov zabezpečiť súvisiacu osvetovú
a informačnú kampaň k použitiu kompostérov a spôsobu kompostovania

Milan P a š š á k
Predseda VMČ Hliny

