Mesto Hnúšťa
Mestské zastupiteľstvo
Ul. Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa
Reg. Značka UJ6-V8/1-2019
Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru mestskej časti Nábrežie Rimavy, M.R. Štefánika
Dátum a miesto: 17.4.2019 /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 písomnou pozvánkou doručenou
v dostatočnom časovom predstihu. Nikto z členov výboru nemá námietky voči spôsobu a času
doručenia pozvánky na zasadnutie. Výbor má 30 riadnych členov, zasadnutia sa zúčastnilo 16
členov. Ospravedlnených členov 6, neospravedlnených členov 8. Kvórum, pre schvaľovacie
a rozhodovacie akty na tomto zasadnutí je 9 hlasov. Zasadnutie s uskutočnilo v zasadačke
mestského úradu. Na verejnom zasadnutí výboru bol prítomný 1 občan z radov verejnosti.
Zasadnutia sa zúčastnil vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a VO Ing. Michal
Vacula.
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. Informatívna správa o plánovaných investičných akciách v územnom obvode výboru
pre rok 2019
6. Pripomienky, návrhy a podnety výboru
7. Rôzne
8. Záver

Primátor mesta dal hlasovať o navrhovanom programe.
Výsledok hlasovania: za 16, 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. Petra Thomku, ktorý kandidatúru prijal, ďalší návrh na predsedu výboru podaný nebol.
Hlasovanie:
Prítomní: 16
Za:

15

Proti:

0

Zdržal sa:

1 /p. Thomka/

Predsedom VMČ Nábrežie Rimavy a M.R. Štefánika bol zvolený p. Peter Thomka.
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.

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. Informatívna správa o plánovaných investičných akciách v územnom obvode
výboru pre rok 2019
Správu o investičných akciách podal Ing. Vacula, vedúci odd. výstavby. Informoval, že v rámci
budovania infraštruktúry a obč. vybavenosti rozpočet mesta pre rok 2019 počíta s vybudovaním
plôch pre dočasné parkovanie v lokalite vnútrobloku bytovky NR 455 „čínsky múr“, oproti
vchodom č. 4, 5. Projektovaných je 17 parkovacích miest. Členovia informáciu prijali
pozitívne, nemali námietky k umiestneniu tohto prvku, ani k tomu, že musí byť budovaný na
úkor sídliskovej zelene.
K bodu vystúpila Ing. Pinčáková s požiadavkou na vyhradenie jedného parkovacieho miesta
pre ZŤP. Upozornila, že aj v rámci existujúcich parkovísk na NR nie je vyhradené žiadne
miesto pre ZŤP a keďže je to legitímna požiadavka, žiada o jedno miesto aj na existujúcom
parkovisku pred bytovkou č. 455 a aj na ploche pre dočasné státie pred 449. Ing. Vacula
uviedol, že s vyhradením miesta pre ZŤP projekt počíta.

Ďalšou investíciou krytou rozpočtovými prostriedkami pre rok 2019 bude vybudovanie
detského ihriska so základnými prvkami, pričom k tomuto bodu bola otvorená diskusia.
Primátor mesta vyzval výbor, aby zvážili lokalizáciu tohto zariadenia aj z hľadiska dostupnosti,
efektivity využitia, zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti, kontroly a údržby. Upozornil výbor,
aby pri rozhodovaní brali do úvahy aj možné rušivé prvky / pohyb a krik detí/. Po diskusii sa
výbor pomerom hlasov 16-0-0 jednoznačne uzniesol, že najvhodnejšou lokalitou v rámci
sídliska bude areál existujúceho dopravného ihriska.
K bodu 6: Pripomienky, návrhy a podnety výboru
Ing. Pinčáková – návrh na obmedzenie parkovania dodávkových vozidiel vo vnútroblokoch
NR. Migaľa uviedol, že na májové zasadnutie MsZ bude predložený návrh VZN, ktorý upravuje
podmienky parkovania na sídliskách mesta, kde sa počíta s obmedzením parkovísk pre vozidlá
kategórie M1 do 3,5 tony, pričom do návrhu je možné zakomponovať aj obmedzenie vozidiel
podľa dĺžky. Sprísnenie obmedzenia sa doplní do návrhu VZN.
p. Emingrová – navrhla zamedziť prejazd vozidiel po chodníku medzi „banícka bytovka
a malý čínsky múr“, skadiaľ si vodiči skracujú príjazd k bytovkám na M.R. Štefánika.
p. Pradidová – informovala sa o možnosti rozšírenia parkoviska vo vnútrobloku SNP, vedúci
výstavby uviedol, že v tohtoročnom rozpočte nemáme vyčlenené prostriedky na rozširovanie
parkovísk na SNP, navyše pozemky na SNP sú nevysporiadané, väčšinou sa jedná o parcely,
vedené ako TTP v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb. Následne podala doplňujúci
návrh, aby sa kumulovali nádoby na zmesový odpad na jedno miesto, čím sa ušetria minimálne
3 parkovacie miesta.
Ing. Pinčáková – informovala sa, či mesto neoslovil správca kanalizácie s požiadavkou na
výrub stromov pri bytovke č. 4449 na NR, pretože uvedené subjekt s takouto požiadavkou
spoluvlastníkov z bytovky 449 oslovil. Mesto správcom kanalizácie v tejto veci zatiaľ oslovené
nebolo.
p. Füssyová – informovala sa, koho sú pozemky vo vnútornom dvore bytovky č. 375 na ul.
Hlavnej, prípadne, či sa dá vybudovať spevnená plocha na parkovanie. Odpoveď: mesto
vlastníkov pozemkov bude identifikovať, budovanie parkovísk v tejto časti nie je kryté
rozpočtom, podľa predbežných zistení pozemky patria správcovi bytového domu. Možnosť
rozšírenia radovej zástavby garáží v danej lokalite neprichádza do úvahy, pretože to koliduje
s územným plánom mesta.
Primátor informoval výbor, že mesto spustilo proces projektovej prípravy cyklochodníka,
ktorého časť je plánovaná aj popri koryte Rimavy, teda aj v úseku sídlisko SNP, M.R. Štefánika
a NR, pokiaľ by bol projekt realizovaný, počíta sa aj s revitalizáciou uvedených chodníkov, čím
by sa výrazne skvalitnila infraštruktúra v týchto lokalitách. Ďalej primátor podal informáciu, že
rokoval s novým vlastníkom bytového domu na ul. Hlavnej /banícky dom/, pričom nový
vlastník p. Falat absolútne vylúčil možnosť, že by v bytovke plánoval vybudovanie ubytovne,
príp. nájomných bytov pre sociálne vylúčené skupiny. Primátor podal informáciu, že p. Falat
podniká v oblasti nízkoenergetického bývania a v tomto smere chce v budúcnosti realizovať
svoje zámery aj v súvislosti s baníckou bytovkou.
p. Pradidová – či mesto neuvažuje s vybudovaním nejakého altánku ako prvku drobnej
mestskej architektúry na sídlisku SNP na ploche medzi lekárňou a bytovkou č. 439. V diskusii
aj ostatní členovia výboru tento návrh podporili, keďže na sídlisku SNP nie je vybudované ani
detské ihrisko a ani oddychová zóna. Primátor odpovedal, že nápad je veľmi dobrý, mesto musí
zvážiť finančné náklady, ktoré by boli potrebné na vybudovanie takéhoto zariadenia, pokiaľ by

to bolo finančne nenáročné, časť by sa mohla zrealizovať tento rok, pokiaľ by si investícia
vyžiadala vyššie náklady, zaradili by sme ju do rozpočtu pre r. 2020.
Ostatní členovia výboru bývajúci na sídlisku SNP sa informovali aj o možnosti vybudovania
detského ihriska, prípadne športoviska medzi bytovkami /60 a 52/, keďže v minulosti tam bolo
situované volejbalové ihrisko. Vedúci kancelárie, ako aj Ing. Vargová dali výboru do
pozornosti, aby dôsledne zvážili návrhy na lokalizáciu nových detských ihrísk a športovísk a to
nielen z hľadiska finančných možností mesta, ale aj z dôvodu možných rušivých vplyvov
/zvýšený pohyb detí, využívanie zariadení obyvateľmi iných častí mesta, možnosť poškodenia
majetku pri loptových hrách atď./ Ako príklad uviedli negatívne skúsenosti členov VMČ 1.
mája, kde sú rušivé vplyvy / basketbal, posedávanie mládeže vo vnútrobloku na ihrisku 1. mája
dosť výrazné./ Členovia výboru preto otázku ďalšieho ihriska na sídlisku SNP nechali otvorenú
pre ďalšie zasadnutie.
Členovia za NR dali návrh, aby mesto zhodnotilo technický stav schodov medzi bytovkami
449 a 446, ktoré sú intenzívne využívané, ale povrch schodov je degradovaný. Ing. Vacula
odpovedal, že tak rekonštrukciu schodov ako aj osadenie zábradlia máme plánované na tento
rok, kedy by sa mala rekonštrukcia uskutočniť.
Ing. Moncoľová – navrhla doplniť svetelný bod verejného osvetlenia pri bytovkách 443 a 444
na M.R. Š. /križovatka ku škôlke/, kde je tmavá zóna, stanovisko podporil aj p. Varga.
p. Kysucká – mala požiadavku vyčistiť chodník na NR v úseku medzi Rimavou a škôlkou.
p. Mydliar – informoval sa o možnosti rekonštrukcie autobusovej zastávky pri škole
J.F.Rimavského, aj keď vie, že pravdepodobne patrí SAD. Primátor podal informáciu, že už
tento rok plánujeme s rekonštrukciou, prípadne obmenou viacerých prístreškov zastávok pre
prímestskú dopravu.
Ing. Pinčáková sa informovala, či je možné zvýšiť počet kontajnerov na plasty. Odpovedal
Ing. Vacula, že organizácia – podnikateľský subjekt, ktorý pre mesto zabezpečuje zvoz
triedeného odpadu, nám vzhľadom k úrovni separovania pravdepodobne bude znižovať počet
zberných nádob na plasty. Vyzval preto členov výboru, aby v rámci osvetovej činnosti medzi
obyvateľmi informovali o nevyhnutnosti zhutňovania plastového odpadu, najmä fliaš
a tetrapakových obalov, pretože spoločnosť zabezpečujúca zber nehodnotí objem separovaného
odpadu, ale jeho hmotnosť. Primátor mesta uviedol, že mesto pripravuje informačnú kampaň
s pokynmi na triedenie odpadu, ktorá bude zverejnená aj v Hnúšťanskom hlase a zberné nádoby
budú označené informačnými nálepkami.
p. Pradidová navrhla, aby mesto oslovilo správcu toku Rimavy, nakoľko v oplotení v lokalite
SNP chýbajú niektoré časti, čo zvyšuje riziko úrazu. Ďalej sa informovala o možnosti
asfaltovania spojovacieho chodníka na sídl. SNP od bytovky 439 k chodníku vedúcemu okolo
Rimavy. Ing. Vacula uviedol, že s rekonštrukciou tohto chodníka mesto nepočíta, nakoľko sa
jedná o málo využívaný chodník, spájajúci len bytový dom s chodníkom vedúcim pri Rimave.
Vzhľadom k tomu, že prístup k bytovke 439 z centra mesta je zabezpečený kvalitným, nedávno
rekonštruovaným chodníkom od lekárne, investícia do navrhovaného chodníka by bola
neefektívna.
Ing. Vargová a p. Hlôška sa informovali, akým spôsobom majú separovať zložky odpadu
podnikateľské subjekty. Ing. Vacula odpovedal, že mesto zabezpečuje podmienky /nádoby
a vrecia/ len pre fyzické osoby, obyvateľov mesta. Právnické osoby vrátane SZČO sú zo zákona
povinné uzavrieť individuálne zmluvy na zber a zvoz triedeného odpadu s oprávneným
podnikateľským subjektom. Tiež sú podnikateľské subjekty povinné individuálne a vo vlastnej
réžii riešiť nádoby na separovaný odpad a skladovacie priestory na separovaný odpad pre svoje
prevádzky.

Ing. Vargová iniciatívne informovala, že v podnikateľskej komisii MsZ navrhne pripraviť
písomnú informáciu o legislatívnych podmienkach a možnostiach zazmluvnenia zberu a zvozu
separovaného odpadu pre podnikateľské subjekty.
p. Emingrová navrhla, aby sa v rámci procesu budovania cyklotrasy a s tým súvisiacej
revitalizácie chodníkov pri Rimave v lokalite SNP a NR nezabudlo na smetné nádoby na odpad
pri chodníku. Rovnako dala do pozornosti, že ani pri tak frekventovaných chodníkoch, ako sú
na ul. Hlavnej až po Tesco, nie sú pri chodníkoch žiadne nádoby, resp. stojany na odpad.
Zasadnutie bolo ukončené dňa 17.4.2019 o 18.45 hod. zápisnica po hlasitom diktovaní
a prečítaní bez návrhov na zmeny a doplnenie bola podpísaná ako správna.
Po ukončení zasadnutia sa prihlásil člen VMČ p. Miklo, ktorý uviedol, že sa hlásil do diskusie
a nebolo mu udelené slovo. Tak predseda výboru, ako aj primátor mesta reagovali tak, že
diskusiu znovu otvorili, ospravedlnili sa p. Miklovi, že prehliadli jeho prihlásenie sa do diskusie
a udelili mu slovo. P. Miklo túto možnosť nevyužil a do diskusie sa nezapojil.
Primátor zasadnutie ukončil s tým, že vzniknutá situácia ho mrzí a znovu sa p. Miklovi
ospravedlnil.

Zapísal: Milan Migaľa

Predseda VMČ Peter Thomka

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

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

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

Uznesenie
zo zasadnutia výboru mestskej časti Nábrežie Rimavy, M.R. Štefánika
konaného dňa 17.4.2019
Reg. Značka UJ6-V8/1-2019

Výbor m.č.

a/ schvaľuje:
1. program zasadnutia výboru, pomerom hlasov 16-0-0
2. predbežný termín ďalšieho zasadnutia výboru na mesiac august 2019, s tým, že termín
zasadnutia bude predseda koordinovať s primátorom mesta, pomerom hlasov 16-0-0

b/ volí:
1. predsedu VMČ Nábrežie Rimavy, M.R. Štefánika p. Petra Thomku pomerom hlasov 15-0-1

c/ predkladá
1. mestu a zriaďovateľovi nasledovné stanoviská, návrhy, pripomienky a požiadavky:

Nábrežie Rimavy:
-

Obmedziť parkovanie dodávkových vozidiel /kategória M1, nad 3,5 tony, nad 5
metrov/ vo vnútrobloku

-

Vyčleniť parkovacie miesta pre ZŤP na NR v počte 3

-

Zabrániť prejazdu vozidiel po chodníku medzi baníckou bytovkou a malým čínskym
múrom

-

Podať informáciu, či správca kanalizácie žiadal mesto o výrub stromov – bytovka č. 449

-

V prípade budovania detského ihriska zvoliť umiestnenie v areáli DDI

-

Naplánovať a zrealizovať rekonštrukciu schodov a zábradlia medzi bytovkami 449
a 446

-

Doplniť svetelný bod verejného osvetlenia medzi bytovkami 443 a 444

-

Zvážiť výmenu prístrešku autobusovej zastávky pri škole J.F. Rimavského

-

Vyčistiť chodník medzi MŠ a Rimavou

SNP:
-

Zvážiť možnosť vybudovania altánku na sídlisku medzi lekárňou a bytovkou 439,
prípadne navrhnúť do rozpočtu na rok 2020

-

Vyzvať správcu toku Rimavy na opravu a doplnenie chýbajúceho zábradlia

-

Koncentrovať nádoby na TKO na parkovisku pri 60-ke na jedno miesto

Ul. Hlavná:
-

Identifikovať vlastníka pozemku vo vnútrobloku bytovky č. 375

-

Zabezpečiť osadenie nádob na drobný odpad pri chodníku na ul. Hlavnej od námestia
po Tesco

-

Obnoviť výsadbu krov medzi bytovkou NR 455 a hlavnou cestou
Všeobecné:

-

pripraviť písomnú informáciu o legislatívnych podmienkach a možnostiach
zazmluvnenia zberu a zvozu separovaného odpadu pre podnikateľské subjekty

Peter T h o m k a
Predseda VMČ Nábrežie Rimavy, M.R.Štefánika

