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

Registratúrna zn.:
UJ6-V7/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V7/2019

V Hnúšti dňa:
13. novembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia VMČ Hliny

Dátum a miesto: 13. novembra 2019 /streda/ o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ.
Predsedajúci: druhé zasadnutie Výboru mestskej časti Hliny (ďalej len „Výbor“)
viedol z poverenia predsedu Výboru Milana Paššáka, 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“).
Nikto z členov výboru nemá námietky voči spôsobu a času doručenia pozvánky na
zasadnutie. Výbor má 20 riadnych členov, zasadnutia sa zúčastnili 4 členovia.
Ospravedlnení 3 členovia, neospravedlnených 13 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 a 1
občan z radov verejnosti.

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 25. apríla 2019.
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3. Informácia o inštitúte participatívneho rozpočtu mesta pre rok 2020.
4. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. 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, prípadne ktorých realizácia
je plánovaná do konca kalendárneho roka. Podal informáciou o plánovanej investícii
v križovatke ul. Daxnerovej a 1. Mája, ktorá by mala byť realizovaná do konca
mesiaca november 2019 a týka sa aj obyvateľov Hlín. Jedná sa o výstavbu
prepojovacieho chodníka medzi ul. Daxnerovou, 1. Mája a Poľnou. V danom úseku
od cesty na ul. 1. Mája vedie diagonálny priechod pre chodcov k nespevnenej
ploche za prevádzkou zmrzliny, pričom obyvatelia Hlín na presun do a z mesta
využívajú práve tento priechod. Vybudovaním chodníka sa kontinuálne spojí
chodník na ul. Daxnerovej s chodníkom pred bytovkou č. 907 na ul. 1. Mája, ktorý
už bol zrekonštruovaný v mesiaci október 2019 a chodníkom na ul. Poľnej. Navyše
v uvedenej lokalite pribudnú hneď vedľa prepojovacieho chodníka parkovacie
miesta s ekologicky riešenou spevnenou plochou – zatrávňovacími monoblokmi.
Realizáciu investície plánujeme do konca novembra 2019. V centre mesta, na ul.
Hlavnej, M. R. Štefánika, Francisciho a v úseku od ul. Železničnej až po ul. Hornú
mesto osadilo nové nádoby na odpad v počte 30 ks. Pribudli nádoby aj pri Tescu
v počte 2 ks a ďalšia v križovatke ul. Hlavnej a komunikácie vedúcej k IBV (pri
SOŠ). Mesto zrevitalizovalo spomaľovací ostrovček na ul. Hlavnej pri Tescu a
dokončilo údržbu a rekonštrukciu zábradlia v križovatke ul. Hlavnej a 1. mája.

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 25.
apríla 2019. Mgr. Migaľa informoval, že na základe uznesenia výboru zo dňa 25.
apríla 2019 primátor mesta vydal písomný a termínovaný pokyn zo dňa 13. júna
2019, reg. zn.: UF1-32/2019 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. Paššák. Uložené úlohy a ich vyhodnotenie:
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•

Oddelenie výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania
MsÚ

So spoločnosťou Humana prehodnotiť lokalizáciu kontajnera na použitý textil na ul.
Vansovej /rovnaká požiadavka aj na zasadnutí VMČ Klokočova, riešené
v spolupráci s primátorom mesta/
Termín: 14.6.2019
Úloha splnená.
Spoločnosť Humana akceptovala návrh dodatku zmluvy, ktorou sa zaviazala
realizovať zber textilu v meste formou zberných kontajnerov rozmiestnených na
verejne prístupných miestach. Na základe dodatku spoločnosť stiahla kontajnery zo
všetkých verejne dostupných miest v Hnúšti vrátane IBV. 3 zberné kontajnery boli
umiestnené do dvora mestskej polície na ul. Francisciho 74, ktoré budú aj naďalej
slúžiť občanom pre účely ekologického zhodnocovania odpadového textilu.

Na ul. Vansovej opätovne osadiť spomaľovací prah s nižším prejazdovým profilom
Termín: 30.6.2019
Úloha splnená.

Na ul. Pokroku zabezpečiť opravu a výmenu poškodených častí spomaľovacieho
prahu
Termín: 30.6.2019
Úloha splnená.

Spracovať 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
Termín: 31.8.2019
Úloha splnená.
Návrhy technického riešenia mesto spracovalo. Realizácia bude závisieť od
možností rozpočtu mesta v roku 2020. Rozpočet pre rok 2020 je aktuálne v štádiu
prípravy a schvaľovaný bude na decembrovom zasadnutí MsZ
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Komplexne riešiť zber a vývoz separovaného odpadu /sklo na IBV/
Termín: 31.8.2019
Úloha splnená.
Pre zber separovaných plastov, kovov a papiera je zavedený individuálny zber 2x
do mesiaca spoločnosťou Brantner. Zberné miesto pre sklo je určené na ul.
Vansovej, kde je umiestnený 1100l kontajner, s periodicitou vývozu 1x mesačne.
Kapacitne podľa členov Výboru postačuje.

•

Odd. výstavby, ŽP a VO + redakčná rada Hnúšťanského hlasu

Zabezpečiť distribúciu biokompostérov do rodinných domov a prostredníctvom
mestských masovo-komunikačných prostriedkov zabezpečiť súvisiacu osvetovú
a informačnú kampaň k použitiu kompostérov a spôsobu kompostovania
Termín:
Informácia do júnového čísla Hnúšťanského hlasu
Distribúcia priebežne do 31.8.2019
Úloha splnená.
V Hnúšťanskom hlase zverejnené komplexné informácie týkajúce sa foriem
zhodnocovania záhradného biologického odpadu, odporúčaného procesu
kompostovania a používania kompostérov. Distribúciu a vydávanie kompostérov
pre obyvateľov zabezpečuje kancelária primátora mesta, každý pracovný deň od
13:00 do 15:00 hod.

•

Technické služby mesta

Zabezpečiť pokosenie areálu bývalého detského ihriska na ul. Pokroku a do
rozpočtu mesta pre rok 2020 zahrnúť dokúpenie základných prvkov
Termín: 24.6.2019
Úloha splnená.
Technické služby vykonali kosenie uvedenej plochy 2x, v agrotechnických
termínoch.
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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
Termín: 30.6.2019
Úloha splnená.
Dreviny zasahujúce do cestného telesa v križovatke ul. Vansovej a Pokroku
a prekrývajúce dopravné značky, boli upravené. Dreviny a okrasné kry, zasahujúce
do chodníka na ul. Sineckej, boli upravené
Zabezpečiť v zmysle platného VZN mesta jesenný zber a vývoz záhradného
odpadu aj so zverejnením harmonogramu vývozu
Termín: podľa platného VZN
Úloha splnená v termíne.
Zber a zvoz záhradného biologického odpadu bol naplánovaný a zrealizovaný od
11. októbra do 11. novembra 2019, zberné miesto pre IBV bolo na ul. Daxnerovej.
TS mesta navyše na požiadanie obyvateľov vykonávali zvoz aj podľa individuálnych
požiadaviek obyvateľov z rodinných domov. Rovnakým spôsobom a za rovnakých
podmienok bude od 12. novembra 2019 do januára 2020 prebiehať zber a zvoz
veľkoobjemového odpadu. Zberné miesto - ul. Daxnerova, kde je pristavený VOK

•

Mestská polícia

Zvýšenou frekvenciou hliadkovej a obchôdzkovej činnosti znížiť úroveň porušovania
verejného poriadku na ul. Daxnerovej a Pokroku zo strany obyvateľov ubytovne
UBYKA
Termín: ihneď a trvale
Úloha sa plní priebežne
•

MsP + odd. ekonomiky a financovania

Naplánovať a zrealizovať plošnú kontrolu dodržiavania povinností zo strany
držiteľov psov na IBV /evidencia, daňové povinnosti, chovný priestor a voľný pohyb
psov/
Termín: 30.9.2019
Úloha splnená.
Plošná kontrola na IBV bola zrealizovaná v období od 13. júna do 30. septembra
2019. Vyhodnotenie úlohy v písomne podobe (č. p.: GJ-070-001/MsP-2019 zo dňa
9.10.2019) zaslal náčelník MsP Ing. Peter Rukavica. V správe informoval, že
v uvedenom období bolo fyzicky skontrolovaných 104 rodinných domov, pričom
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bola zistená držba 124 psov, z toho zaevidovaných 114, neevidovaných 10.
V termíne do 2. októbra 2019 boli odstránené nedostatky držiteľmi 5 psov, 5
prípadov z dôvodu nesplnenia povinností držiteľa psov riešené v priestupkovom
konaní.
Predsedajúci otvoril k uvedenému bodu rozpravu:
Členovia Výboru vyslovili spokojnosť s rozsahom a kvalitou vykonaných prác.
Výhrady nemali žiadne.
3. Informácia o príprave participatívneho rozpočtu mesta pre rok 2020
a návrhu pravidiel 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
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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. 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: 4-0-0

4. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
Členky Výboru Mgr. Balašková, Mgr. Pevná a p. Rapčanová informovali, že pred
zasadnutím Výboru si svoj obvod prešli a fotograficky zdokumentovali nedostatky,
ktorých riešenie navrhujú: na ul. Sineckej pri rodinnom dome p. Muránskeho je
odkrytá kanalizačná vpusť, na verejnom priestranstve na konci ul. Vansovej
a začiatku ul. Hurbanovej, hneď za oplotením rodinných domov je skládka odpadu,
treba ju sanovať. Do spojovacieho chodníka medzi ulicami Pokroku a Vansovej
zasahujú zo záhrad stromy a kry, navrhujú vyzvať vlastníkov záhrad, aby si dreviny
upravili. Ďalej zdokumentovali poškodenú kovovú mrežu na zvod dažďovej vody na
ul. Pokroku pod spojovacím chodníkom. Znova upozornili na rozpadnutý chodník
medzi ul. Pokroku a Vansovej. Navyše informovali, že v tomto úseku chodníka je
nestabilné a poškodené oplotenie záhrady rodinného domu p. Strelníka. Navrhujú,
aby vlastníka mesto vyzvalo k údržbe a oprave plota, keďže hrozí riziko, že časti
plota spadnú na chodník. P. Rapčanová upozornila na odpadky na zelenej ploche
medzi betónovým oplotením futbalového štadióna pod tribúnou a na odpadky vedľa
chodníka vedúceho od SOŠ po nemocnicu.
Prítomní členovia výboru sa informovali, kto je vlastníkom pozemkov po oboch
stranách panelovej prístupovej cesty, ako aj cesty samotnej od ul. Vansovej
k vodárni na ul. Sineckej. Primátor mesta odpovedal, že vlastníkom oboch parciel je
Mesto Hnúšťa (overené na katastrálnom portáli). Členovia Výboru navrhujú aby sa
cesta pre bežnú dopravu uzavrela, z dôvodu, že ju používajú vodiči nákladných
vozidiel a techniky, pričom vzhľadom na prudký sklon panelovej cesty jazdia
neprimeranou rýchlosťou, pričom podľa ich vedomostí to nie je verejná cesta, je to
len účelová komunikácia pre vodárne a prístup do všetkých ulíc je dostatočne
zabezpečený miestnymi komunikáciami. Členovia Výboru žiadajú mesto, aby
zabezpečilo kosenie parcely 3099/2 za objektom vodárne medzi ulicami Vansovou
a Hurbanovou.
5. Rôzne a 6. Diskusia
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Členovia Výboru sa pýtali, či mesto plánuje rozširovať individuálnu bytovú výstavbu
v smere na Klenovec, nad ul. 1. Mája. Primátor Dr. Lebeda uviedol, že v územnou
pláne je to lokalita, práve pre takéto aktivity, avšak z dôvodu, že mesto v tejto časti
nevlastní žiadne pozemky, nie sú tam kapacitne postačujúce inžinierske siete,
absentujú miestne komunikácie a navyše by bola nevyhnutná prekládka
vysokonapäťového vedenia, náklady na prípravu pozemkov pre individuálnu bytovú
výstavbu by boli pre mesto neúmerne vysoké. Informoval, že na ul. Sineckej sú
nevyužívané pozemky medzi zástavbou rodinných domov. Vlastní ich p.
Konczakowski. Mesto ho osloví so žiadosťou o kúpu pozemkov za účelom ich
predaja záujemcom o individuálnu výstavbu, o ktorú je na IBV záujem. Primátor
informoval výbor, že sa mesto intenzívne zaoberalo aj problémom nespevneného
spojovacieho chodníka medzi ul. Pokroku a Klokočovou, ktorý je najmä na jar a
v jeseň mokrý a častokrát nepoužiteľný. Uviedol, že parcela, na ktorej sa chodník
nachádza, nie je majetkom mesta. Z uvedeného dôvodu nemôže mesto budovať
žiadne spevnené plochy a ani stavby. Riešením, ktoré by aspoň čiastočne zvýšilo
komfort presunu po chodníku, by bolo jeho vyloženie betónovými kockami, ktoré
máme k dispozícii po rekonštrukcií átrií v ZŠ J. F. Rimavského. Výbor s takouto
eventualitou úpravy chodníka súhlasí.
Viac príspevkov v bode Rôzne a Diskusia nebolo.

7. Návrh uznesenia a záver.
Výbor pripravil návrh uznesenia zo zasadnutia:
Výbor mestskej časti Hliny:

A) schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru pomerom hlasov 4-0-0.
2. Návrh podmienok participatívneho rozpočtu pre rok 2020 v znení, v akom
bol predložený na rokovanie 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 25. apríla 2019.
2. Návrh podmienok pravidiel participatívneho rozpočtu pre rok 2020.
C) predkladá:
Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Na ul. Sineckej pri rodinnom dome p. Muránskeho zabezpečiť odkrytú
kanalizačná vpusť.
2. Na verejnom priestranstve, na konci ul. Vansovej a začiatku ul. Hurbanovej,
hneď za oplotením rodinných domov sanovať skládku odpadu.
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3. Vyzvať vlastníkov záhrad susediacich so spojovacím chodníkom medzi
ulicami Pokroku a Vansovej na úpravu stromov a krov, ktoré zasahujú do
chodníka.
4. Zabezpečiť opravu kovovej mreže na zvod dažďovej vody na ul. Pokroku,
pod spojovacím chodníkom.
5. V roku 2020 zabezpečiť opravu rozpadnutého chodníka medzi ul. Pokroku
a Vansovej.
6. Vlastníka rodinného domu na ul. Pokroku, ktorého oplotenie susedí so
spojovacím chodníkom vedúcim na ul. Vansovú, vyzvať na opravu
nestabilného a poškodeného oplotenia záhrady rodinného domu, ktoré hrozí
zrútením do telesa chodníka.
7. Zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva medzi betónovým oplotením
futbalového štadióna pod tribúnou od odpadkov.
8. Zabezpečiť pravidelné čistenie okolia chodníka vedúceho od SOŠ po
nemocnicu od odpadkov.
9. Zvážiť uzavretie účelovej komunikácie - panelovej cesty vedúcej z ul.
Vansovej k vodárni na ul. Sineckej pre bežnú dopravu z dôvodu, že ju
používajú vodiči nákladných vozidiel a techniky, pričom vzhľadom na prudký
sklon panelovej cesty jazdia neprimeranou rýchlosťou a prístup do všetkých
ulíc je dostatočne zabezpečený miestnymi komunikáciami.
10. Zabezpečiť kosenie parcely 3099/2 vo vlastníctve mesta, za objektom
vodárne, medzi ulicami Vansovou a Hurbanovou.
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 Hliny bolo ukončené dňa 13. novembra 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-V7/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V7/2019

v Hnúšti dňa:
13. novembra 2019

Uznesenie zo zasadnutia VMČ Hliny
zo dňa 13. novembra 2019

Výbor mestskej časti Hliny:
schvaľuje:

A)

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 25. apríla 2019.
2. Návrh podmienok pravidiel participatívneho rozpočtu pre rok 2020.

C)

predkladá:

Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:

1. Na ul. Sineckej pri rodinnom dome p. Muránskeho zabezpečiť odkrytú
kanalizačná vpusť.
2. Na verejnom priestranstve, na konci ul. Vansovej a začiatku ul. Hurbanovej,
hneď za oplotením rodinných domov sanovať skládku odpadu.
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3. Vyzvať vlastníkov záhrad susediacich so spojovacím chodníkom medzi
ulicami Pokroku a Vansovej na úpravu stromov a krov, ktoré zasahujú do
chodníka.
4. Zabezpečiť opravu kovovej mreže na zvod dažďovej vody na ul. Pokroku,
pod spojovacím chodníkom.
5. V roku 2020 zabezpečiť opravu rozpadnutého chodníka medzi ul. Pokroku
a Vansovej.
6. Vlastníka rodinného domu na ul. Pokroku, ktorého oplotenie susedí so
spojovacím chodníkom vedúcim na ul. Vansovú, vyzvať na opravu
nestabilného a poškodeného oplotenia záhrady rodinného domu, ktoré hrozí
zrútením do telesa chodníka.
7. Zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva medzi betónovým oplotením
futbalového štadióna pod tribúnou od odpadkov.
8. Zabezpečiť pravidelné čistenie okolia chodníka vedúceho od SOŠ po
nemocnicu od odpadkov.
9. Zvážiť uzavretie účelovej komunikácie - panelovej cesty vedúcej z ul.
Vansovej k vodárni na ul. Sineckej pre bežnú dopravu z dôvodu, že ju
používajú vodiči nákladných vozidiel a techniky, pričom vzhľadom na prudký
sklon panelovej cesty jazdia neprimeranou rýchlosťou a prístup do všetkých
ulíc je dostatočne zabezpečený miestnymi komunikáciami.
10. Zabezpečiť kosenie parcely 3099/2 vo vlastníctve mesta, za objektom
vodárne, medzi ulicami Vansovou a Hurbanovou.

Milan Paššák
predseda VMČ Hliny
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