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

Registratúrna zn.:
UJ6-V8/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V8/2019

v Hnúšti dňa:
21. októbra 2019

Zápisnica zo zasadnutia VMČ Nábrežie Rimavy,
M. R. Štefánika

Dátum a miesto: 21. októbra 2019 /pondelok/ o 16,30 hod. v zasadačke MsÚ
Predsedajúci: druhé zasadnutie Výboru mestskej časti Nábrežie Rimavy, M. R.
Štefánika (ďalej len „Výbor“) viedol predseda výboru Peter Thomka
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 30 riadnych členov, zasadnutia sa zúčastnili 11 členovia.
Ospravedlnený 1 člen, neospravedlnených 18 členov. Kvórum, pre schvaľovacie
a rozhodovacie akty na tomto zasadnutí je 6 hlasov. Zasadnutie sa uskutočnilo
v zasadačke MsÚ Hnúšťa. Na verejnom zasadnutí Výboru bol prítomný primátor
mesta PhDr. Roman Lebeda a vedúci kancelárie primátora Mgr. Milan Migaľa.
1.Otvorenie a schválenie programu:
Prítomných členov Výboru a občanov privítal PhDr. Roman Lebeda, primátor
mesta a predseda Výboru Peter Thomka, ktorí prítomných oboznámili
s navrhovaným programom uvedeným v písomnej pozvánke. Nakoľko nikto
z prítomných nemal návrhy na zmeny a doplnenie programu, predseda 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 17. apríla 2019.
3. Informácia o príprave participatívneho rozpočtu mesta pre rok 2020.
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4. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Návrh uznesenia a záver.

Predseda Výboru dal hlasovať o navrhovanom programe:
Výsledok hlasovania: 11-0-0, program schválený.
Vedúci kancelárie primátora Mgr. Migaľa, po schválení programu, v mene mesta a
aj svojom poďakoval predsedovi Výboru p. Thomkovi a členom p. Miklovi a Ing.
Pinčákovej za aktívny a iniciatívny prístup k riešeniu potrieb obyvateľov sídlisk na
Nábreží Rimavy a M. R. Štefánika, vyzdvihol osobnú angažovanosť uvedených
členov pri monitorovaní potrieb obyvateľov v rámci uvedených sídlisk
a zabezpečenie rýchleho prenosu informácií na MsÚ.
Primátor mesta Dr. Lebeda informoval Výbor o investičných akciách, ktoré mesto
realizovalo od prvého zasadnutia Výboru v jeho lokalite. Podal informáciou
o rozsiahlej investícii vo vnútrobloku sídliska N. Rimavy, ktorou je vybudovanie
nových parkovacích miest pred bytovkou č. 455, pričom mesto zvolilo ekologický
variant – zatrávňovacie monobloky, ktoré zabezpečia priesak dažďovej vody
a znižujú asfaltovú plochu, ktorá sa v lete prehrieva. Mesto zrealizovalo aj úpravu
a rozšírenie parkovacej plochy oproti bytovkám č. 448 a 449 na Nábreží Rimavy,
pričom počítalo aj s parkovacími miestami pre invalidov. Do vnútroblokov Nábrežia
Rimavy 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. Priestor pre
voľný pohyb psov sa doplnil o prevádzkový poriadok a dve lavičky, na dopravnom
ihrisku mesto po konzultácii s obyvateľmi vybudovalo detské ihrisko
s certifikovanými prvkami. Mesto vymenilo prístrešok autobusovej zastávky pri ZŠ
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). Na Nám. J. Francisciho – pri
pamätníku sa inštalovali lavičky z námestia, rovnako aj oproti vchodu do MsKs a
pôvodné lavičky sme zreparovali a použili v iných častiach mesta (ihriská,
venčoviská). Vo verejných toaletách na námestí máme od septembra 2019 cez
projekty ÚPSVaR zamestnankyňu, ktorá zabezpečuje plnohodnotnú prevádzku
toaliet a dozor nad nimi, čo umožnilo doplniť verejné WC mobiliárom, ktorý spĺňa
požiadavky dnešnej doby.

2. Správa o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 17.apríla 2019:
Následne predseda odovzdal slovo Mgr. Migaľovi, vedúcemu kancelárie primátora,
ktorý v rámci bodu 2. predložil správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania
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návrhov, pripomienok a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 17.
apríla 2019. Mgr. Migaľa informoval, že na základe uznesenia výboru zo dňa 17.
apríla 2019 primátor mesta vydal písomný a termínovaný pokyn zo dňa 13. mája
2019, reg. zn.: UF1-33/2019 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
P. Thomka. Uložené úlohy a ich vyhodnotenie:

•

Oddelenie výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania
MsÚ

Vyzvať správcu toku Rimavy na opravu a doplnenie chýbajúceho zábradlia na
korune regulácie Rimavy v úseku sídliska SNP
Termín: 14.6.2019
Úloha splnená v termíne.
Správca toku Rimavy písomne vyzvaný v mesiaci jún 2019. Správca zaslal
odpoveď o náprave. Oprava zábradlia vykonaná v októbri. P. Mydliar vzniesol
požiadavku, že rovnakým spôsobom je potrebné doplniť a zreparovať aj zábradlie
v úseku Rimavy od mosta na autobusovú stanicu po dopravné ihrisko.
Identifikovať vlastníkov pozemkov vo vnútrobloku bytovky č. 375 na ul. Hlavnej
Termín: 21.6.2019
Úloha splnená v termíne.
Vlastníkom parciel vo vnútrobloku predmetnej bytovky je OSBD Rimavská Sobota.
Vo VZN mesta o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách zohľadniť požiadavku na obmedzenie parkovania dodávkových
vozidiel /kategória M1, nad 3,5 tony, nad 5 metrov/ vo vnútroblokoch NR
Termín: do júnového zasadnutia 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, ktorého súčasťou je aj obmedzenie
požadované Výborom.
Podať písomnú informáciu, či správca odpadovej kanalizácie na NR žiadal mesto
o výrub stromov v okolí bytovky č. 449
Termín: 24.6.2019
Úloha splnená v termíne.
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Správca kanalizácie nežiadal mesto o výrub drevín pri bytovke č. 449, z dôvodu
prerastania koreňovej sústavy do inžinierskych sietí.
V rámci vytvorených parkovacích miest na NR vyčleniť 3 miesta pre ZŤP /držiteľa
parkovacieho preukazu/
Termín: 31.7.2019
Úloha rozpracovaná.
V rámci projektovanej a realizovanej výstavby parkovacích miest vo vnútrobloku
Nábrežia Rimavy, boli projektované 3 parkovacie miesta vyhradené pre ZŤP.
K vyznačeniu dopravným značením dôjde po skončení stavebných prác
(asfaltovanie).
Pripraviť písomnú informáciu o legislatívnych podmienkach a možnostiach
zazmluvnenia zberu a zvozu separovaného odpadu pre podnikateľské subjekty
Termín: 31.7.2019
Úloha nesplnená v termíne – stále v riešení.
Do rozpočtu mesta pre rok 2020 pripraviť návrh technologického riešenia a
orientačný rozpočet na vybudovanie oddychového altánku medzi lekárňou
VERAPHARM a bytovkou č. 439 na SNP
Termín: 30.9.2019
Úloha splnená v termíne.
Náklady na vybudovanie altánku so sedením s drevenou konštrukciou a ukotvením
drevozemnými skrutkami sú vyčíslené na sumu 1000.-€
Naplánovať a následne zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie schodov a zábradlia
medzi bytovkami č. 449 a 446
Termín: po ukončení rekonštrukcie obvodového plášťa bytoviek /30.9.2019/
Úloha splnená v termíne.
Rekonštrukciu schodov a osadenie zábradlia realizovala firma sponzorsky.
K uvedenému bodu vystúpili Ing. Pinčáková a predseda p. Thomka, ktorý
informovali Výbor, že schody sú zrekonštruované zle, po rekonštrukcii je rôzna
výška – svetlosť schodov a najvyšší schod je nevhodne zošikmený, čo môže mať
za následok pád. Ing. Pinčáková doložila aj fotodokumentáciu stavu schodov po
rekonštrukcii a požiadala mesto, aby schody opravilo.
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•

Kancelária primátora

Zvážiť výmenu prístrešku autobusovej zastávky pri ZŠ J.F. Rimavského
Termín: 14.6.2019
Úloha splnená v termíne.
Inštalovaný nový prístrešok autobusovej zastávky, doplnené ďalšie sedadlá v
prístrešku
V prípade budovania detského ihriska zvoliť umiestnenie v areáli DDI
Termín: 15.7.2019
Úloha splnená v termíne.
Prvky detského ihriska boli dodané v areáli DDI inštalované a v polovici októbra
odovzdané do užívania.
Zabezpečiť osadenie exteriérových nádob na drobný odpad pri chodníkoch na ul.
Hlavnej v úseku od COOP Jednota po Tesco
Termín: 31.7.2019
Úloha splnená v termíne.

•

Technické služby mesta

Technickými prostriedkami zamedziť vjazd vozidiel na chodník medzi „Baníckou
bytovkou“ a bytovkou č. 446 NR
Termín: 24.6.2019
Úloha vyhodnotená technickými službami ako splnená, k dátumu konania
zasadnutia Výboru však splnená nebola.
Vyčistiť chodník vedúci paralelne s Rimavou v úseku od mosta na ul. M.R.
Štefánika až po koniec areálu Materskej školy
Termín: 30.6.2019
Úloha vyhodnotená technickými službami ako splnená 2x od zasadnutia Výboru, ku
dňu konania zasadnutia Výboru je chodník znečistený.
1100 l nádoby na zmesový komunálny odpad, umiestnené na parkovisku pred
bytovkou č. 441 – SNP, koncentrovať na jedno miesto z dôvodu šetrenia
blokovaných parkovacích miest
Termín: 30.6.2019
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Úloha splnená v termíne.
Pôvodne 3 stanovištia zredukované na dva.
Doplniť bod verejného osvetlenia medzi bytovky č. 443 a 444 M. R. Štefánika.
Umiestnenie zvoliť tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne osvetlenie vnútrobloku
medzi MŠ, bytovkou č. 446 na NR a bytovkami 443 a 444 na M.R. Štefánika
Termín: 31.7.2019
Úloha vyhodnotená technickými službami ako splnená. Nový bod verejného
osvetlenia ku dňu konania Výboru inštalovaný nebol.

Obnoviť výsadbu okrasných krov na ul. Hlavnej medzi bytovkou NR č. 455
a telesom hlavnej cesty.
Termín: jesenný agrotechnický termín
Úloha do zasadnutia výboru nesplnená.
Predseda p. Thomka sa vyjadril, že pri výsadbe krov a nízkych stromov medzi
cestou na ul. Hlavnej a priečelím „Čínskeho múru“ by bolo vhodné, keby sa aktívny
členovia Výboru zapojili do plánovanej výsadby zelene. Osobne prejaví pri výsadbe
iniciatívu a privítal by aj iniciatívu ostatných.
Predseda Výboru otvoril k uvedenému bodu rozpravu:
Členovia Výboru vyslovili nespokojnosť s plnením uložených úloh zo strany
Technických služieb mesta Hnúšťa. Väčšina členov Výboru vyslovila nespokojnosť
s prácou technických služieb aj 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 niekedy až po dvoch
týždňoch. 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.
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
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(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 predloží
zastupiteľstvu na pripomienkovanie Návrh pravidiel participatívneho rozpočtu
v podmienkach mesta Hnúšťa. Predmetný návrh v písomnej podobe odovzdal
predsedovi Výboru a Výbor samotný informoval o najdôležitejších inštitútoch.
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, ktorý Výbor pripraví. Okrem výberu, prípravy a
monitoringu projektu Výbor zabezpečí tiež aj jeho realizáciu vlastnými silami.
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
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. Predseda Výboru P. Thomka sa v mene výboru
vyjadril, že o túto možnosť Výbor má záujem.
Predseda Výboru dala následne hlasovať o návrhu pravidiel participatívneho
rozpočtu a predloženie návrhu do mestského zastupiteľstva v predloženom znení:
Výsledok hlasovania: 11-0-0

4. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
V rámci uvedeného bodu ako prvý požiadal o slovo p. Jaroslav Miklo, ktorý
informoval o nasledovných zisteniach a nedostatkoch, ktoré by bolo vhodné v rámci
kompetencií mesta riešiť. Uviedol, že uplynulý týždeň požiadal vedúceho kancelárie
primátora o súčinnosť, ktorá mu bola poskytnutá a priamo na tvári miesta si s Mgr.
Migaľom prešli všetky zistenia v teréne o ktorých bude informovať, a to z dôvodu,
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aby ich bolo pri riešení možné ľahšie identifikovať. Jedná sa o nasledovné: P. Miklo
odporúča riešiť osvetlenie priamo na Nám. J. Francisciho, v úseku chodníka, ktorý
diagonálne spája dláždenú plochu námestia s fontánou a ďalej chodníkom vedúcim
k VUB banke. Návrh odôvodňuje tým, že tento úsek je pomerne frekventovaný, pri
fontáne je osadených niekoľko lavičiek využívaných hlavne mládežou, chodník nie
je osvetlený a tým sa zvyšuje riziko poškodzovania majetku mesta (lavičky,
fontána), ako aj riziko výtržností. P. Miklo navrhuje riešenie – doplnenie dvoch
svetelných bodov, priamo do telesa chodníka, alebo dvoch stojanových svietidiel,
ako sú v okolí. Informoval Výbor, že pri stretnutí s Mgr. Migaľom bol informovaný
o písomnej žiadosti mesta adresovanej vlastníkovi objektu „Obchodného domu“
o uzavretie pasáže obchodného domu zo strany ul. Hlavnej, a to z dôvodu, že sa
jedná o priestor často využívaný neprispôsobivou mládežou, ktorá v priestore robí
neporiadok, spôsobuje rušenie nočného kľudu. Túto iniciatívu mesta víta
a podporuje ju. K iniciatíve mesta sa súhlasne vyjadrili aj ostatní členovia Výboru.
Ďalej navrhol v rámci investičných akcii mesta pre rok 2020 zabezpečiť opravu
asfaltového krytu verejného priestranstva na ul. M. R. Štefánika pod a v okolí
novinového stánku umiestneného pred obchodným domom, a to z dôvodu, že
komunikácia bola renovovaná, vrátane parkoviska pred OD, ale na túto časť sa
zabudlo a asfaltový kryt pri stánku je degradovaný. Rovnako upozornil aj na
nedostatky v oprave výtlku, resp. výkopu po oprave podzemných vedení priamo
v križovatke ul. M. R. Štefánika a N. Rimavy, medzi bytovkami č. 444 a 445, kde
bola vysprávka vykonaná neodborne. Ako návrh, ktorý si nevyžiada žiadne
investície podal podnet na usporiadanie 1100l nádob na zmesový ale aj triedený
odpad medzi objektom MŠ N. Rimavy a bytovkou č. 446 „Malý čínsky múr“ Nádoby
na odpad sú umiestnené na vyznačených parkovacích miestach, čo má za
následok, že miesta nemôžu motoristi využívať na parkovanie, pričom vedľa
vyznačených miest je spevnená asfaltová plocha vhodná ako stanovište nádob.
Priamo nad uvedeným stanovišťom a parkoviskom navrhuje vykonať arboristický
zásah aj do tam vysadených 3 stromov, nakoľko je potrebné odstrániť suché
a prevísajúce konáre, ktoré hrozia odlomením a poškodením zdravia obyvateľov
a škody na parkovaných motorových vozidlách. P. Miklo zároveň žiada, aby TS
mesta odstránili biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa za stanovišťom nádob
nachádza už niekoľko mesiacov a konáre s listami tam hnijú. P. Miklo upozornil na
dopravno-technický problém na N: Rimavy. Pri vjazde z ul. N. Rimavy na
parkovisko za objektom MŠ je prepadnutá šachta na dažďovú vodu. Tento stav je
na mieste už niekoľko rokov, výškový rozdiel medzi vozovkou a šachtou je už
takmer 20cm, čo predstavuje riziko poškodenia prechádzajúcich vozidiel. Pri
obhliadke s Mgr. Migaľom zistili, že asfalt okolo šachty bol už vypílený a pripravený
k oprave, avšak k oprave samotnej nedošlo. Ďalej upozornil na nedostatky v telese
prepojovacieho chodníka medzi uvedeným parkoviskom a chodníkom vedúcim
paralelne s korytom Rimavy (vedľa bytovky č. 445. Časť chodníka je rozbitá,
z okraja trčia betónové úlomky, na ktorých sa môže chodec potknúť. Do pozornosti
mestu dáva aj stav chodníka vedúceho paralelne s korytom Rimavy (za objektom
MŠ). Chodník je na dvoch miestach prepadnutý, do telesa chodníka nad jeho
úroveň vyčnievajú dve manipulačné kanalizačné šachty. V prípade projektovania
cyklochodníka v uvedenej lokalite bude nevyhnutné tieto prekážky v telese
chodníka riešiť, aby nedošlo k úrazu. V tejto lokalite odporúča zabezpečiť inštaláciu
drobnej parkovej infraštruktúry, napr. dvoch lavičiek, odpadkových košov, nakoľko
lokalita je využívaná tak seniormi, ako aj rodinami s deťmi, ktorí chodia chovať
kačky, zároveň navrhuje v roku 2020 chodník osvetliť verejným osvetlením,
potrebné by boli dva svetelné body na stĺpoch. P. Miklo upozornil aj na stav mosta
v správe RSC BBSK spájajúci ul. M. R. Štefánika s ul. Železničnou. Z telesa mosta
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dochádza k odpadávaniu jeho častí, kovové časti sú skorodované. Navrhuje, aby
mesto vyzvalo správcu k podaniu informácie v akom štádiu poškodenia sa most
nachádza a kedy správca pristúpi k jeho rekonštrukcii. P. Miklo upozornil aj na
konanie vodičov kamiónov, ktorý parkujú na ul. Železničnej na nespevnenej ploche,
ktorí pri čistení interiérov vozidiel sypú odpadky hneď vedľa vozidla. P. Miklo
upozornil, že lokalizácia detského ihriska na Nám. J. Francisciho nebola vhodne
zvolená. Ihrisko je umiestnené v bezprostrednej blízkosti križovatky, na ihrisku sa
zdržujú aj adolescenti, ktorým ihrisko neslúži, ako aj asociáli, pričom presne sa
nedá určiť, pokiaľ ihrisko siaha. Primátor Dr. Lebeda informoval, že touto situáciou
sa už zaoberal. Na ihrisku máme prevádzkový poriadok s obmedzeniami, ktoré
majú eliminovať uvedené neželané javy. Aby sme ich mohli kontrolovať, ihrisko na
námestí, pred spustením jeho jarnej prevádzky ohradíme nízkym plotom, čím
určíme aj jeho hranice a vymedzíme areál ihriska.
p. Kysucká sa informovala, aké zámery má mesto s konštrukciou U-rampy v areáli
dopravného ihriska. P. Mydliar uviedol, že by bolo vhodné rampu odstrániť, nakoľko
tam lezú deti a hrozí úraz. Primátor Dr. Lebeda uviedol, že mesto hľadalo
alternatívy pre ďalšie využitie konštrukcie rampy, avšak pokiaľ využitie pre
konštrukciu nenájde, na jar 2020 rampu odstránime. Čo sa týka lezenia detí po
rampe, primátor mesta a vedúci kancelárie sa vyjadrili, že vstup do areálu
dopravného ihriska je prevádzkovým poriadkom obmedzený. Samostatne do areálu
môžu len deti staršie ako 10 rokov. Mladšie deti len pod dozorom osôb starších ako
15 rokov. Osoby vykonávajúce dozor sú povinné zabezpečiť, aby deti využívali
areál v súlade s prevádzkovým poriadkom. P. Kysucká upozornila, na husté kry,
ktoré prerastajú z areálu MŠ do chodníka, ktorý vedie od bytovky č. 446 „Malého
čínskeho múru“ k Rimave. Kríky a dreviny sú neudržiavané, nestrihajú sa, vytvárajú
priestor pre hromadenie odpadkov a prekážajú pri pohybe po chodníku.
P. Mydliar a p. Emingrová sa pýtali, či mesto bude rekonštruovať prístrešok pre
1100 l zberné nádoby na N. Rimavy pri objekte dielní OSBD. Primátor Dr. Lebeda
a vedúci kancelárie odpovedali, že prístrešok je natoľko degradovaný, že oprava by
bola nákladnejšia ako budovanie nového, navyše z kapacitného hľadiska
a manipulačného priestoru je prístrešok nepostačujúci. Obaja členovia výboru
navrhli, aby ho mesto sanovalo a odstránilo. P. Mydliar upozornil, že pri priestore
pre psy na Nábreží Rimavy je rozlámaný strom – slivka. Navrhuje, aby ju mesto
vypílilo. P. Emingrová navrhla, aby sa informačnými nálepkami o druhoch vhodného
a nevhodného separátu dooznačovali aj ostatné nádoby na separovaný odpad, tak
ako je to v prípadoch zberných nádob na separovaný plast. P. Emingrová sa
pýtala, či je možná preložka spomaľovacieho prahu pred bytovkou č. 455 „Čínskym
múrom“ bližšie k 1. a 2. vchodu. (teraz je na úrovni 4. vchodu). Vedúci kancelárie
oboznámil Výbor s dôvodmi, ktoré predchádzali osadeniu spomaľovača práve
v tomto úseku (križovatka miestnych komunikácií, kde jedna vetva nemá chodník,
znížené rozhľadové pomery v križovatke, pred ktorou je prah umiestnený). Viedol,
že sa jedná o dopravné teleso a rovnako ako pri dopravných značkách je pri
umiestňovaní ako aj zmene potrebný povoľovací proces s vyjadreniami ODI.
Dôvody na preložku prahu považuje za nerelevantné.
P. Kysucká sa pýtala na legislatívny postup pri výrube stromov. Vedúci kancelárie
podal informáciu o postupe pri podávaní žiadosti na výrub stromov a jej
náležitostiach, dostupnosti žiadostí na internetovej stránke mesta a v klientskom
centre MsÚ, o rozhodovacom procese pri vydávaní rozhodnutia o výrube, ktorý má
v kompetencii odd. výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania MsÚ,
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o trvaní času vegetačného pokoja, kedy je plánovaný výrub možné realizovať, ako
aj o prípadoch kedy je k výrubu povolenie potrebné a kedy nie.
Ďalej sa
informovala, či mesto bude realizovať organizovaný zber veľkoobjemového odpadu.
Vedúci kancelárie primátora odpovedal, že zber bude prebiehať v termíne po 1.
novembri 2019 (po skončení organizovaného zberu záhradného odpadu). Občania
o zberných miestach budú informovaný v zmysle platného VZN o nakladaní
s odpadmi na území mesta Hnúšťa mestským rozhlasom, ako aj na internetovej
stránke mesta.
Predseda Výboru P. Thomka upozornil, že do veľkobjemového odpadu nepatria
pneumatiky, s čím sa stretáva pomerne často. Pneumatiky bezplatne odoberie
každý pneuservis a prevádzky, ktoré v rámci svojej činnosti pneumatiky predávajú.
P. Pradidová upozornila, že vo vnútrobloku sídliska SNP sú upchaté zberače
dažďovej kanalizácie a dažďová voda sa hromadí vo vozovke. Žiada aby správca
zberačov a miestnej komunikácie zjednal nápravu. Ďalej žiada, aby TS vykonávali
údržbu miestnej komunikácie vo vnútrobloku priebežne, tak aby nedochádzalo
k upchávaniu mreží na vpustiach.
Ing. Pinčáková navrhla odstrániť líniovú výsadbu drevín a krov, ktorá je vedľa
prístupového chodníka k bytovke č. 449 na Nábreží Rimavy. Návrh odôvodnila tým,
že dreviny vytvárajú neželaný tieň, zhoršujú svetelné podmienky. Rovnaký návrh
podala aj k drevine orech, ktorý je pod bytovkou, pričom listy zo stromu svojou
agresivitou poškodzujú tak samotnú bytovku (lodžie, fasádu), vytvárajú tieň, ktorý
znižuje hygienický štandard. Na otázku, či jej návrh reprezentuje názor väčšiny
obyvateľov bytovky, ktorých by sa odstránenie drevín najviac týkalo, Ing. Pinčáková
odpovedala, že áno.
Ing. Pinčáková sa informovala na možnosť presunu jednej z dvoch nových 1100l
zberných nádob na plasty na niektoré stojisko v strede sídliska. Uviedla, že jeden
kontajner sa doplnil na stojisko pri MŠ, ďalší pri obchode pri ZŠ, avšak stále ostáva
problém v centre sídliska N. Rimavy, kde sú kontajnery na plast preplnené.
Predseda Výboru otvoril k uvedenému návrhu rozpravu. Primátor Dr. Lebeda mesta
odôvodnil doplnenie zberných nádob v uvedených lokalitách sídliska, v najbližšom
období z finančného dôvodu nepredpokladá doplnenie ďalšej zbernej nádoby na
plast do stredu sídliska. K návrhu sa vyjadrili aj ostatní členovia Výboru, ktorí bývajú
na Nábreží Rimavy. Mgr. Moncoľová uviedla, že podľa jej skúseností je nádob na
zmesový ale aj triedený odpad dostatok. Podľa nej by situáciu s odpadom na
stojiskách mohla zlepšiť renovácia stojísk, ktoré sú rozbité, povrch nie je rovný a to
obmedzuje ich údržbu a samotné čistenie, či už v lete ale najmä v zime. Toto
stanovisko podporil aj predseda p. Thomka, ktorý za primárnu príčinu preplnených
kontajnerov na plasty považuje nezodpovednosť pôvodcov odpadu. Občania fľaše
nestláčajú, objem odpadu neredukujú, a to napriek informačnej kampani. Výboru
popísal tri prípady z posledného obdobia, kedy obyvateľov osobne upozorňoval na
to, ako majú redukovať objem plastového odpadu pred jeho vložením do
kontajnerov. Vyzval členov Výboru, aby iniciatívne, v rámci osvety pôsobili medzi
občanmi a v prípade zistených nedostatkov priamo, hneď na mieste upozornili
pôvodcov odpadu. Mgr. Moncoľová požiadala, aby TS pravidelne vyprázdňovali
odpadovú nádobu na exkrementy v areáli priestoru pre voľný pohyb psov na
Nábreží Rimavy.
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Z ďalšieho zasadnutia výboru sa z pracovných dôvodov ospravedlnila Mgr.
Moncoľová. Kvórum, pre schvaľovacie a rozhodovacie akty na tomto zasadnutí je
nezmenený - 6 hlasov.
Keďže ku konsenzu v návrhu na presun nádoby na separovaný plast nedošlo,
predseda dal o návrhu na presun zbernej nádoby na plast do stredu sídliska
hlasovať. Výsledok hlasovania: 4-2-0, 4 členovia nehlasovali, návrh na presun
nebol schválený.
P. Smital upozornil, že v prípade dažďov sa vytvára rozsiahla kaluž v križovatke ul.
M. R. Štefánika a ul. Hlavnej zo strany OD, navrhuje, aby mesto vyzvalo správu
komunikácie k odstráneniu problému.
P. Mydliar upozornil na nevyhovujúci technický stav schodíkov, ktoré vedú od
bytoviek č. 453, 454 k prístupovej ceste k dopravnému ihrisku a zadným vchodom
ZŠ. Vedúci kancelárie odpovedal, že sa jedná o stavbu, ktorá nie je na pozemku
mesta, majetko-právne vzťahy mesto nemá vysporiadané, opravovať schody, resp.
dopĺňať ich bude z tohto hľadiska problematické.

5. Rôzne a 6. 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.
7. Návrh uznesenia a záver.
Výbor pripravil návrh uznesenia zo zasadnutia:
Výbor mestskej časti Nábrežie Rimavy, M. R. Štefánika:
A) schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru, pomerom hlasov 11-0-0
2. Predloženie návrhu podmienok participatívneho rozpočtu pre rok 2020
mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 29. októbra 2019
v znení, v akom bolo predložené na rokovanie Výboru, pomerom hlasov
11-0-0
B) berie na vedomie:
1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 17. apríla 2019.
2. Informatívnu správu o pripravenom návrhu pravidiel participatívneho
rozpočtu pre rok 2020 a zavedenie tohto inštitútu, ktorý bude predložený
MsZ na jeho zasadnutí dňa 29. októbra 2019.
C) predkladá:
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Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Vyzvať správcu vodného toku Rimavy k doplneniu a zreparovaniu zábradlia
na korune regulácie toku, v úseku od mosta na autobusovú stanicu po
dopravné ihrisko.
2. Po dokončení stavebných prác na parkoviskách vo vnútrobloku N. Rimavy
zabezpečiť vodorovné dopravné značenie a označenie 3 parkovacích miest
pre ZŤP pred b. j.: 455, 448, 449.
3. Pripraviť písomnú informáciu o legislatívnych podmienkach a možnostiach
zazmluvnenia zberu a zvozu separovaného odpadu pre podnikateľské
subjekty.
4. Opraviť exteriérové schody medzi bytovkami č. 449 a 446 na N. Rimavy - sú
zrekonštruované zle, po rekonštrukcii je rôzna výška – svetlosť schodov
a najvyšší schod je nevhodne zošikmený.
5. Doplniť bod verejného osvetlenia medzi bytovky č. 444 a 445 (M. R.
Štefánika). Umiestnenie zvoliť tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne
osvetlenie vnútrobloku medzi MŠ, bytovkou č. 446 na NR a bytovkami 444
a 445 na M. R. Štefánika
6. Obnoviť výsadbu okrasných krov na ul. Hlavnej medzi bytovkou NR č. 455
a telesom hlavnej cesty.
7. Odporúča riešiť osvetlenie priamo na Nám. J. Francisciho, v úseku chodníka,
ktorý diagonálne spája dláždenú plochu námestia s fontánou a ďalej
chodníkom vedúcim k VUB banke – doplnenie dvoch svetelných bodov.
8. V rámci investičných akcii mesta pre rok 2020 zabezpečiť opravu asfaltového
krytu verejného priestranstva na ul. M. R. Štefánika pod a v okolí novinového
stánku umiestneného pred obchodným domom, a to z dôvodu, že
komunikácia bola renovovaná, vrátane parkoviska pred OD, ale na túto časť
sa zabudlo a asfaltový kryt pri stánku je degradovaný.
9. Opraviť výtlk, resp. výkop po oprave podzemných vedení priamo v križovatke
ul. M. R. Štefánika a N. Rimavy medzi bytovkami č. 444 a 445, kde bola
vysprávka vykonaná neodborne.
10. Usporiadať 1100l nádoby na zmesový a triedený odpad medzi objektom MŠ
N. Rimavy a bytovkou č. 446. Nádoby na odpad sú umiestnené na
vyznačených parkovacích miestach, čo má za následok, že miesta nemôžu
motoristi využívať na parkovanie.
11. Vykonať arboristický zásah na 3 stromoch vysadených medzi bytovkou č.
446 a stanovišťom nádob na TKO, je potrebné odstrániť suché a prevísajúce
konáre, ktoré hrozia odlomením a poškodením zdravia obyvateľov a škodou
na parkovaných motorových vozidlách.
12. Odstrániť biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa za stanovišťom nádob na
TKO na mieste uvedenom v bode 11. nachádza už niekoľko mesiacov
a konáre s listami tam hnijú.
13. Riešiť dopravno-technický problém na N. Rimavy - pri vjazde z ul. N. Rimavy
na parkovisko za objektom MŠ je prepadnutá šachta na dažďovú vodu.
Tento stav je na mieste už niekoľko rokov, výškový rozdiel medzi vozovkou
a šachtou je už takmer 20cm, čo predstavuje riziko poškodenia
prechádzajúcich vozidiel.
14. Riešiť nedostatky v telese prepojovacieho chodníka medzi uvedeným
parkoviskom a chodníkom vedúcim paralelne s korytom Rimavy (vedľa
bytovky č. 445. Časť chodníka je rozbitá, z okraja trčia betónové úlomky, na
ktorých sa môže chodec potknúť.
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15. V prípade projektovania plánovaného cyklochodníka riešiť aj stav chodníka
vedúceho paralelne s korytom Rimavy (za objektom MŠ). Chodník je na
dvoch miestach prepadnutý, do telesa chodníka nad jeho úroveň vyčnievajú
dve manipulačné kanalizačné šachty. V prípade projektovania cyklochodníka
v uvedenej lokalite bude nevyhnutné tieto prekážky v telese chodníka riešiť,
aby nedošlo k úrazu.
16. Odporúča, na N. Rimavy, medzi korytom Rimavy a areálom MŠ zrealizovať
inštaláciu drobnej parkovej infraštruktúry, napr. dvoch lavičiek, odpadkových
košov, nakoľko lokalita je využívaná tak seniormi, ako aj rodinami s deťmi,
ktorí chodia chovať kačky, zároveň navrhuje v roku 2020 chodník osvetliť
verejným osvetlením, potrebné by boli dva svetelné body na stĺpoch.
17. Upozorniť správcu mosta na ul. M. R. Štefánika – ul. Železničná na jeho stav,
nakoľko z telesa mosta dochádza k odpadávaniu jeho častí, kovové časti sú
skorodované. Vyzvať správcu k podaniu informácie
v akom štádiu
poškodenia sa most nachádza a kedy správca pristúpi k jeho rekonštrukcii.
18. Ihrisko na námestí J. F. Rimavského, pred spustením jeho jarnej prevádzky
ohradiť nízkym plotom, čím sa určia aj jeho hranice a vymedzí sa areál
ihriska.
19. Demontovať konštrukciou U-rampy v areáli dopravného ihriska.
20. Zabezpečiť úpravu hustých krov, ktoré prerastajú z areálu MŠ do chodníka,
ktorý vedie od bytovky č. 446 „Malého čínskeho múru“ k Rimave. Kríky
a dreviny sú neudržiavané, nestrihajú sa, vytvárajú priestor pre hromadenie
odpadkov a prekážajú pri pohybe po chodníku.
21. Odstrániť nefunkčný prístrešok pre 1100 l zberné nádoby na N. Rimavy pri
objekte dielní OSBD.
22. Pri priestore pre voľný pohyb psov na Nábreží Rimavy vypíliť rozlámaný
strom – slivku.
23. Informačnými nálepkami o druhoch vhodného a nevhodného separátu
označiť aj ostatné nádoby na separovaný odpad, tak ako je to v prípadoch
zberných nádob na separovaný plast.
24. Zabezpečiť organizovaný zber veľkoobjemového odpadu v novembri 2019.
25. Vo vnútrobloku sídliska SNP vyčistiť upchaté zberače dažďovej kanalizácie dažďová voda sa hromadí vo vozovke, zo strany správcu miestnej
komunikácie vykonávať jej údržbu priebežne, tak aby nedochádzalo
k upchávaniu mreží na vpustiach.
26. Pravidelne vyprázdňovať odpadovú nádobu na exkrementy v areáli priestoru
pre voľný pohyb psov na Nábreží Rimavy.
27. Odstrániť líniovú výsadbu drevín a krov, ktorá je vedľa prístupového
chodníka k bytovke č. 449 na Nábreží Rimavy, rovnakým spôsobom aj
drevinu orech, ktorý je pod bytovkou - listy zo stromu svojou agresivitou
poškodzujú tak samotnú bytovku (lodžie, fasádu), vytvárajú tieň, ktorý znižuje
hygienický štandard.
28. Vyzvať správcu komunikácie I/72 a M. R. Štefánika na riešenie problému v prípade dažďov sa vytvára rozsiahla kaluž v križovatke ul. M. R. Štefánika
a ul. Hlavnej zo strany OD.
29. V roku 2020 začať s rekonštrukciou a úpravou stojísk na 1100l nádoby vo
vnútrobloku Nábrežia Rimavy.
Predseda výboru dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Výsledok
hlasovania 10-0-0.
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Na záver stretnutia primátor mesta a predseda výboru poďakovali 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 Nábrežie Rimavy, M. R. Štefánika bolo ukončené dňa 21. októbra
2019 o 18,25 hod. Zápisnica po hlasitom diktovaní a prečítaní, bez návrhov na
zmeny a doplnenie podpísaná ako správna.

Zapísal: Milan Migaľa

Peter Thomka
predseda VMČ
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MESTO HNÚŠŤA
Mestské zastupiteľstvo
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

Registratúrna zn.:
UJ6-V8/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V8/2019

V Hnúšti dňa:
21. októbra 2019

Uznesenie zo zasadnutia VMČ Nábrežie Rimavy,
M. R. Štefánika
zo dňa 21. októbra 2019

Výbor mestskej časti Nábrežie Rimavy, M. R. Stefánika:
A)

schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru.
2. Predloženie návrhu podmienok participatívneho rozpočtu pre rok 2020
mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 29. októbra 2019
v znení, v akom bolo predložené na rokovanie Výboru.

B)

berie na vedomie:
1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 17. apríla 2019.
2. Informatívnu správu o pripravenom návrhu pravidiel participatívneho
rozpočtu pre rok 2020 a zavedenie tohto inštitútu, ktorý bude predložený
MsZ na jeho zasadnutí dňa 29. októbra 2019.

C)

predkladá:

Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Vyzvať správcu vodného toku Rimavy k doplneniu a zreparovaniu zábradlia
na korune regulácie toku, v úseku od mosta na autobusovú stanicu po
dopravné ihrisko.
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2. Po dokončení stavebných prác na parkoviskách vo vnútrobloku N. Rimavy
zabezpečiť zhotovenie vodorovného dopravného značenia a označenie 3
parkovacích miest pre ZŤP pred b. j.: 455, 448, 449.
3. Pripraviť písomnú informáciu o legislatívnych podmienkach a možnostiach
zazmluvnenia zberu a zvozu separovaného odpadu pre podnikateľské
subjekty.
4. Opraviť exteriérové schody medzi bytovkami č. 449 a 446 na N. Rimavy - sú
zrekonštruované zle, po rekonštrukcii je rôzna výška – svetlosť schodov
a najvyšší schod je nevhodne zošikmený.
5. Doplniť bod verejného osvetlenia medzi bytovky č. 444 a 445 (M. R.
Štefánika). Umiestnenie zvoliť tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne
osvetlenie vnútrobloku medzi MŠ, bytovkou č. 446 na NR a bytovkami 444
a 445 na M. R. Štefánika
6. Obnoviť výsadbu okrasných krov na ul. Hlavnej medzi bytovkou NR č. 455
a telesom hlavnej cesty.
7. Riešiť osvetlenie priamo na Nám. J. Francisciho, v úseku chodníka, ktorý
diagonálne spája dláždenú plochu námestia s fontánou a ďalej chodníkom
vedúcim k VUB banke – doplnenie dvoch svetelných bodov.
8. V rámci investičných akcii mesta pre rok 2020 zabezpečiť opravu asfaltového
krytu verejného priestranstva na ul. M. R. Štefánika pod a v okolí novinového
stánku umiestneného pred obchodným domom, a to z dôvodu, že
komunikácia s parkoviskom bola renovovaná okrem uvedenej plochy
a asfaltový kryt pri stánku je degradovaný.
9. Opraviť výtlk, resp. výkop po oprave podzemných vedení priamo v križovatke
ul. M. R. Štefánika a N. Rimavy medzi bytovkami č. 444 a 445, kde bola
vysprávka vykonaná neodborne.
10. Usporiadať 1100l nádoby na zmesový a triedený odpad medzi objektom MŠ
N. Rimavy a bytovkou č. 446. Nádoby na odpad sú umiestnené na
vyznačených parkovacích miestach, čo má za následok, že miesta nemôžu
motoristi využívať na parkovanie.
11. Vykonať arboristický zásah na 3 stromoch vysadených medzi bytovkou č.
446 a stanovišťom nádob na TKO, je potrebné odstrániť suché a prevísajúce
konáre, ktoré hrozia odlomením a poškodením zdravia obyvateľov a škodou
na parkovaných motorových vozidlách.
12. Odstrániť biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa za stanovišťom nádob na
TKO na mieste uvedenom v bode 11. nachádza už niekoľko mesiacov.
13. Riešiť dopravno-technický problém na N. Rimavy - pri vjazde z ul. N. Rimavy
na parkovisko za objektom MŠ je prepadnutá šachta na dažďovú vodu.
Tento stav je na mieste už niekoľko rokov, výškový rozdiel medzi vozovkou
a šachtou je už takmer 20cm, čo predstavuje riziko poškodenia
prechádzajúcich vozidiel.
14. Riešiť nedostatky v telese prepojovacieho chodníka medzi uvedeným
parkoviskom a chodníkom vedúcim paralelne s korytom Rimavy (vedľa
bytovky č. 445. Časť chodníka je rozbitá, z okraja trčia betónové úlomky, na
ktorých sa môže chodec potknúť.
15. V prípade projektovania plánovaného cyklochodníka riešiť aj stav chodníka
vedúceho paralelne s korytom Rimavy (za objektom MŠ). Chodník je na
dvoch miestach prepadnutý, do telesa chodníka nad jeho úroveň vyčnievajú
dve manipulačné kanalizačné šachty. V prípade projektovania cyklochodníka
v uvedenej lokalite bude nevyhnutné tieto prekážky v telese chodníka riešiť,
aby nedošlo k úrazu.
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16. Na N. Rimavy, medzi korytom Rimavy a areálom MŠ zrealizovať inštaláciu
drobnej parkovej architektúry, napr. dvoch lavičiek, odpadkových košov,
nakoľko lokalita je využívaná tak seniormi, ako aj rodinami s deťmi, ktorí
chodia chovať kačky, zároveň v roku 2020 chodník osvetliť verejným
osvetlením, potrebné by boli dva svetelné body na stĺpoch.
17. Upozorniť správcu mosta na ul. M. R. Štefánika – ul. Železničná na jeho stav,
nakoľko z telesa mosta dochádza k odpadávaniu jeho častí, kovové časti sú
skorodované. Vyzvať správcu k podaniu informácie
v akom štádiu
poškodenia sa most nachádza a kedy správca pristúpi k jeho rekonštrukcii.
18. Ihrisko na námestí J. F. Rimavského, pred spustením jeho jarnej prevádzky
ohradiť nízkym plotom, čím sa určia aj jeho hranice a vymedzí sa areál
ihriska.
19. Demontovať konštrukciou U-rampy v areáli dopravného ihriska.
20. Zabezpečiť úpravu hustých krov, ktoré prerastajú z areálu MŠ do chodníka,
ktorý vedie od bytovky č. 446 „Malého čínskeho múru“ k Rimave. Kríky
a dreviny sú neudržiavané, nestrihajú sa, vytvárajú priestor pre hromadenie
odpadkov a prekážajú pri pohybe po chodníku.
21. Odstrániť nefunkčný prístrešok pre 1100 l zberné nádoby na N. Rimavy pri
objekte dielní OSBD.
22. Pri priestore pre voľný pohyb psov na Nábreží Rimavy vypíliť rozlámaný
strom – slivku.
23. Informačnými nálepkami o druhoch vhodného a nevhodného separátu
označiť aj ostatné nádoby na separovaný odpad, tak ako je to v prípadoch
zberných nádob na separovaný plast.
24. Zabezpečiť organizovaný zber veľkoobjemového odpadu v novembri 2019.
25. Vo vnútrobloku sídliska SNP vyčistiť upchaté zberače dažďovej kanalizácie dažďová voda sa hromadí vo vozovke, zo strany správcu miestnej
komunikácie vykonávať jej údržbu priebežne, tak aby nedochádzalo
k upchávaniu mreží na vpustiach.
26. Pravidelne vyprázdňovať odpadovú nádobu na exkrementy v areáli priestoru
pre voľný pohyb psov na Nábreží Rimavy.
27. Odstrániť líniovú výsadbu drevín a krov, ktorá je vedľa prístupového
chodníka k bytovke č. 449 na Nábreží Rimavy, rovnakým spôsobom aj
drevinu orech, ktorý je pod bytovkou - listy zo stromu svojou agresivitou
poškodzujú tak samotnú bytovku (lodžie, fasádu), vytvárajú tieň, ktorý znižuje
hygienický štandard.
28. Vyzvať správcu komunikácie I/72 a M. R. Štefánika na riešenie problému v prípade dažďov sa vytvára rozsiahla kaluž v križovatke ul. M. R. Štefánika
a ul. Hlavnej zo strany OD.
29. V roku 2020 začať s rekonštrukciou a úpravou stojísk na 1100l nádoby vo
vnútrobloku Nábrežia Rimavy.

Peter Thomka
predseda VMČ
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