Mesto Hnúšta

Mestské zastupiteľstvo
Ul. Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa
Reg. Značka UJ6-V9/1-2019
Z á p i s n i c a zo zasadnutia mestskej časti K o l ó n i a
Dátum a miesto: 4.4.2019 /štvrtok/ 16.30 hod.
Predsedajúci: prvé zasadnutie VMČ viedol primátor mesta PhDr. Roman Lebeda
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Všetci členovia výboru boli na zasadnutie pozvaní písomnou pozvánkou v elektronickej forme
doručenou v dostatočnom časovom predstihu. Nikto z členov výboru nemá námietky voči
spôsobu a času doručenia pozvánky na zasadnutie. Výbor má 18 riadnych členov, zasadnutia
sa zúčastnilo 10 členov. Ospravedlnených členov 1, neospravedlnených členov 7. Kvórum pre
schvaľovacie a rozhodovacie akty na tomto zasadnutí je 6 hlasov. Zasadnutie s uskutočnilo
v klube dôchodcov v Likieri. Na verejnom zasadnutí výboru bolo prítomných 7 občanov
z radov verejnosti.
1. Otvorenie
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda privítal prítomných – poslancov, členov výboru
a občanov. Uviedol, že požiadavky, ktoré sú, rozdeľujeme na tie, ktoré vieme vybaviť bez
investícií, ďalšie s drobnými investíciami a tie, ktoré si vyžadujú väčšie investície.
Vedúci kancelárie primátora mesta Mgr. Milan Migaľa vyjadril zámer mesta na
vytvorenie funkčných výborov, ktoré prostredníctvom kancelárie primátora dostanú priame
informácie k ich požiadavkám. Dôležitá je kontrola, ako sa budú pripomienky vybavovať, bude
určená konkrétna zodpovedná osoba a termín vykonania.
Navrhovaný program zasadnutia výboru:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu
3. Rôzne
Primátor mesta dal hlasovať o navrhovanom programe.
Výsledok hlasovania: za 10, proti 0, zdržal sa: 0
2. Voľba predsedu v zmysle ustanovení § 6 organizačného a rokovacieho poriadku

Voľba predsedu bola vykonaná verejným hlasovaním, aklamačne.

Prítomní členovia navrhli Mgr. Petru Folkovú, ktorá kandidatúru prijíma.

Hlasovanie: prítomných: 10
Za:

10

Proti:

0

Zdržalo sa:

0

Predsedom VMČ Kolónia bola zvolená Mgr. Petra Folková.
Predsedníčka výboru si prevzala rovnopis organizačného a rokovacieho poriadku a oboznámila 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.

3. Rôzne
Mgr. Folková mala otázku, čo mesto plánuje s Kolóniou. PhDr. Lebeda uviedol, že sa
jedná o veľký rozsah, ktorý môžeme rozdeliť do 3 kategórií:
-

Bežné rekonštrukcie /obratisko na ul. Bakulíniho/

-

Život v Kolónii – najväčšou plánovanou investíciou za cca 2 milióny eur je
vybudovanie domova dôchodcov, kde ďalším prínosom bude aj prínos pracovných
miest, v nadväznosti na to občianska vybavenosť, ovplyvní to aj ceny bytov. Ako
konečná lokalita bol určený priestor parku pod špeciálnou základnou školou, ďalšiu –
peknú časť parku zachováme.

-

Bezpečnosť – posilnenie výkonu mestskej polície v čase sociálnych dávok 4-5 dní
v mesiaci, služby do 01.45. Plánuje sa presťahovanie porušovateľov a neplatičov z ul.
Štúrovej, do lokality Mútnik do kontajnerového bývania, výhľadovo cca 3-4 roky.
Ubytovaní budú musieť podpísať inštitút osobitného príjemcu. Bude potrebné
vykúpenie pozemkov, zmena územného plánu, inžinierske siete a mesto získa pozemky
na výstavbu.

K pripomienke na zbúranie búd, napr. Šupicovej, informoval, že mesto nie je vlastníkom,
môžeme len vyzvať majiteľa.
Požiadavky výboru:
T. Nociar – občianske hliadky
Mgr. Migaľa uviedol, že by to musela byť prirodzená autorita, rešpektovaná v majorite a spĺňať
požiadavku bezúhonnosti, jedná sa o zverenie časti úradnej moci. Mesto bude bezpečnosť riešiť
posilnením hliadok.
E. Jurigová – vyhadzovanie starých nábytkov, matracov a iného odpadu z ul. Švermovej
k ich kontajnerom – V. Clementisa 195, následne sa to rozhádže po ihrisku. Je tam kamera,
nemá efekt.
Mgr. Migaľa odpovedal, že z pozorovaní získaných z tejto kamery boli už vyvodené sankcie.
Najviac riešených priestupkov je v oblasti nakladania s odpadom, rieši sa aj pokutami.
V MsZ bola interpelácia poslankýň ohľadne jarného a jesenného zberu, TS spracujú
harmonogram, ktorý bude zverejnený.

PhDr. Lebeda – sú potrebné systémové riešenia, separovaný zber a represia. Mesto vyzýva na
väčšiu súčinnosť občanov, len 20 % tvoria hlásenia od občanov, 80 % tvorí dohľadanie
mestskou políciou.
Š. Rapčan, Školská 149 – výrub líp, bude riešiť odbor ŽP, Ing. Lulčo
Ľ. Slováková – Kolónia sa kosí a upratuje až po Dňoch mesta.
Mgr. Migaľa informoval, že Ing. Vacula spracováva pasport zelene, kde bude určené, kde
a v akých termínoch sa bude kosiť, TS doteraz nemali určené v rozsahu kosenia verejne
prístupných priestranstiev.
Z. Rapčanová – požiadavka na preloženie kontajneru na ul. Štúrovej – zápach, neporiadok,
škodcovia
M. Morong – vypílenie stromov v parku pri Kasíne, nad Kolkárňou
E. Mórová – zistiť, komu patria rozbité budovy pri Kasíne
M. Morong – či by bolo možné stojisko na kontajnery pri obchode J. Hanesa, sú na chodníku.
Mgr. Migaľa odpovedal, že sa môžu premiestniť za obchod, ale tým pádom nebudú v dosahu
kamier. Navrhuje, nech si rozhodnú, kde bude najlepšie ich umiestniť.
E. Jurigová – psie exkrementy, majitelia si po svojich psoch neodstránia.
Mgr. Migaľa – bez súčinnosti neanonymného nahlasovateľa je to ťažko dokázateľné.
PhDr. Lebeda – je potrebné určiť lokality pre umiestnenie smetných košov, nech dajú návrhy,
kde by bolo najvhodnejšie. Iniciátori musia byť občania.
A. Chalupecká – malý priepust, zvod zo Sinca na ul. V. Clementisa, keď je veľká voda, zavalí
cestu.
Mgr. Turčanová – problém s bytovkou T-20
PhDr. Lebeda uviedol, že je to problém, vlastníkom je Ing. Molnár, máme informácie že ich
chce vysťahovať. Možno by sme im ponúkli kontajnerové bývanie na Mútniku.
A.Chalupecká – čo s bytovkou pri hasičskej stanici Školská 144
PhDr. Lebeda informoval, že búranie by stálo 40 tisíc, zatiaľ tomu necháme voľný priebeh,
materiál môžeme ponúknuť záujemcom a likvidácia nás bude stáť menej.
Ľ. Slováková navrhla uvažovať aj o ponúknutí záujemcom napr. za 1 euro, nech by si to
rozobrali.
Svetlá pri zastávke SLZ – nie sú
Novinový stánok – vyzvať na odstránenie majiteľa /p.Staroňová/
T. Nociar – krádeže dreva
Mgr. Migaľa informoval, že to nie je také jednoduché, musí byť dokázané že pochádza
z identifikácie „les“ a bolo vyrúbané neoprávnene.
M. Morong – požiadavka na 2-3 aktivačných pracovníkov na upratovanie.
PhDr Lebeda – okolo kontajnerov budú riadiť, upratuje sa aj neporiadok po zime.
Mgr. Migaľa – k 1.4. nebol pre Kolóniu z aktivačných prác určený žiadny pracovník, pre
Hačavu Skálie to bolo 14 pracovníkov, rozdelili sme ich na polovice, budú sa striedať, vždy
polovica bude pracovať pre TS a bude do toho zahrnutá aj Kolónia.
Ľ. Slováková – častejšie upozorniť Ing. Molnára aj za Kasíno.

Primátor mesta PhDr. Lebeda poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu, ďalšie
zasadnutie výboru sa uskutoční približne o 3-4 mesiace.
Zasadnutie VMČ Kolónia bolo ukončené dňa 4.4.2019 o 18.00 hod. v KD Likier. Zápisnica
bola po hlasitom diktovaní a prečítaní, bez návrhov na zmeny a doplnenie, podpísaná ako správna.

V Hnúšti dňa 4.4.2019
Zapísala: Miroslava Karasová

Predsedníčka: Bc. Petra Folková

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

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

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

Uznesenie
č. 1 zo zasadnutia výboru mestskej časti Kolónia,
konaného dňa 4.4.2019
Výbor m.č. Kolónia
A/ schvaľuje
1. Program zasadnutia výboru, pomerom hlasov 10-0-0
2.Predbežný termín ďalšieho zasadnutia výboru na mesiac júl 2019 s tým, že termín zasadnutia
bude predseda výboru koordinovať s primátorom mesta, pomerom hlasov: 10-0-0
B/ volí
Predsedu VMČ Kolónia Mgr. Petru Folkovú pomerom hlasov za: 10, proti: 0, zdržal sa:0
C/ predkladá
Mestu a zriaďovateľovi nasledovné stanoviská, návrhy, pripomienky a požiadavky:
-

Neporiadok pri kontajneroch na ul. V. Clementisa 195 – zabezpečiť priebežné čistenie

-

Výrub líp, Školská 149 – posúdiť vitalitu a stabilitu

-

Vypílenie stromov v parku pri Kasíne, nad Kolkárňou – nestabilné, naklonené - určiť

-

Zistiť, komu patria rozbité budovy pri Kasíne

-

Nepostačujúci priepust, zvod zo Sinca na ul. V. Clementisa – posúdiť z technického
a kapacitného hľadiska

-

Nefunkčné svetlá pri zastávke SLZ – doplniť a zrekonštruovať

-

Vyzvať majiteľa novinového stánku pri SLZ na odstránenie

-

Budova Kasína, častejšie upozorniť Ing. Molnára na stav budovy

-

Kontajnery na zber bioodpadu jar – jeseň – zabezpečiť podľa VZN

-

Kosenie zabezpečiť v agrotechnických termínoch

-

Navrhnuté nové stojisko na kontajnery – separovaný odpad pri obchode Hanes - posúdiť

-

Zaoberať sa budovou Školská 144 – návrhy + náklady na sanáciu

-

Vyčleniť UOZ na MOP pre Kolóniu

Bc. Petra Folková
predsedníčka VMČ Kolónia

