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

Registratúrna zn.:
UJ6-V9/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V9/2019

v Hnúšti dňa
24. septembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia VMČ Kolónia

Dátum a miesto: 24. septembra 2019 /utorok/ o 16,30 hod. v zasadačke Mestského
úradu v Hnúšti
Predsedajúci: druhé zasadnutie Výboru mestskej časti Kolónia viedla predsedníčka
výboru Bc. Petra Folková.
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 18 riadnych členov, zasadnutia sa zúčastnili 10 členovia. Ospravedlnených
členov 3, neospravedlnených členov 5. 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, 6 poslanci MsZ Hnúšťa, ktorí nie sú členmi výboru, vedúci kancelárie
primátora Mgr. Milan Migaľa, náčelník MsP Ing. Peter Rukavica, riaditeľ MsBP Ing.
Marián Michalík
a 15 občanov z radov verejnosti. Zapisovateľka Miroslava
Karasová.
1.Otvorenie a schválenie programu:
Prítomných členov Výboru mestskej časti Kolónia (ďalej len „výbor“) a občanov
privítal PhDr. Roman Lebeda primátor mesta a predsedníčka výboru Bc. Petra
Folková, ktorí prítomných oboznámili s navrhovaným programom uvedeným
v písomnej pozvánke.
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Správa o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 4.4.2019
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informácia o príprave participatívneho rozpočtu mesta pre rok 2020
Informácia o navrhovanej zmene Územného plánu mesta
Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesenia a záver

Hlasovanie o navrhovanom programe: 10-0-0, program bol schválený.

2. Správa o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 4. apríla 2019:
Následne predsedníčka odovzdala 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 4.apríla 2019. Mgr. Migaľa informoval, že na základe uznesenia
výboru zo dňa 4. apríla 2019 primátor mesta vydal písomný a termínovaný pokyn zo
dňa 3. mája 2019, reg. zn.: UF1-22/2019 pre jednotlivé organizačné zložky MsÚ
a organizácie v zriaďovacej pôsobnosti mesta, za účelom zabezpečenia plnenia
uznesenia zo zasadnutia výboru. S pokynom bola hneď po jeho vydaní oboznámená
aj predsedníčka Bc. Foľková. Uložené úlohy a ich vyhodnotenie:

• Oddelenie výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania MsÚ
Posúdiť návrh výboru na presun a zmenu miesta stojiska 1100 l nádob na
separovaný odpad, umiestnených na ul. V. Clementisa na chodníku pri obchode.
Návrh výboru je z bezpečnostného hľadiska a uvoľnenia chodníka stojisko umiestniť
v tej istej lokalite v križovatke pri bytovke č. 198.
Termín: po dohode so spoločnosťou zabezpečujúcou zvoz a likvidáciu sep. Odpadu
Úloha splnená
Plnenie: Umiestnenie stojiska odpadových nádob v križovatke pri bytovke č. 198 na
ul. Clementisa (mimo cestného telesa) je vyhovujúce, presun bude zabezpečený
podľa požiadavky výboru.
Posúdiť vitalitu a stabilitu naklonených stromov v parku pri Kasíne nad Kolkárňou, ul.
Školská, v prípade jedincov predstavujúcich riziko z hľadiska ohrozenia zdravia
a majetku určiť a označiť stromy na odstránenie
Termín: 31. 5. 2019
Úloha splnená
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Plnenie: odborný referent príslušného oddelenia MsÚ vykonal posúdenie potreby
vypílenia stromov, dva suché stromy boli určené na odstránenie. M. Morong uviedol,
že sa jedná o viac stromov, ktoré je potrebné vypíliť – javor nad drevárňou, visí
ponad záhradu. Mgr. Migaľa odpovedal, že 2 stromy boli posúdené ako stromy
predstavujúce riziko pádu a spôsobenia škody. Ostatné stromy boli vyhodnotené ako
vitálne, nepredstavujú riziko škody na zdraví a majetku, nie sú na pozemkoch mesta,
bez dôvodu ich preto nemôžeme odstrániť. Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda
uviedol, že nemôžeme vypiľovať len podľa požiadaviek, má to svoj proces, podľa
ktorého mesto postupuje. Môžeme dať posúdiť aj javor pri ceste ponad kolkárňou, pri
dome p. Vetrákovej. Mgr. Migaľa upresnil, že pozemok nie je vo vlastníctve mesta,
ani stromy, Mestský úrad môže konať v prípade ohrozenia. Parčík bol posúdený
komplexne.
Posúdiť vitalitu a stabilitu líp na ulici Školskej č. 149 medzi Kasínom a rodinným
domom p. Rapčana, podať vyjadrenie, či je potrebný zásah.
Termín: 31.5.2019
Úloha splnená
Plnenie: Lipy na Školskej ul. 149 boli posúdené, stromy sú vitálne a nie je potrebný
zásah.
Identifikovať vlastnícke vzťahy k budovám bývalých prevádzok obchodov na ul.
Školskej za Kasínom
Termín:31.5.2019
Úloha splnená
Plnenie: vlastnícke vzťahy k budovám bývalých prevádzok obchodov na ul. Školskej
za Kasínom sú nezmenené.
Identifikovať a vyzvať majiteľa bývalého novinového stánku v križovatke ulíc Hlavnej
a Kpt. Nálepku na jeho odstránenie. V prípade nerešpektovania výzvy predložiť
návrh na ďalší postup.
Termín: 31.5.2019
Úloha splnená
Plnenie: splnené, stánok v spolupráci s TS bol odstránený, pozemok pod stánkom
vo vlastníctve mesta bol vyčistený.
Opätovne upozorniť vlastníka budovy bývalého Kasína na ul. Školskej na
nevyhovujúci technický stav objektu, ako na nezabezpečenie objektu proti vstupu
nepovolaných osôb.
Termín: 31.5.2019
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Úloha splnená
Plnenie: vlastníka vyzývali orgány mesta, štátne orgány, aj HaZZ po požiari objektu,
k náprave zo strany vlastníka ku dňu zasadnutia nedošlo.
Zo stavebno-technického hľadiska posúdiť kapacitu priepustu pre zvod povrchovej
dažďovej vody z ulice Švermovej /Salaš/, ktorý bol rekonštruovaný a budovaný v r.
2018. Kapacitu posúdiť komplexne, aj s podzemným potrubím, do ktorého bol
priepust vyústený. Pokiaľ je stavba kapacitne nevyhovujúca, podať návrh, príp.
alternatívy riešenia.
Termín: 31.7.2019
Úloha splnená
Plnenie: v tomto roku doporučujeme dobudovať zbernú záchytnú mrežu v hornej
časti ul. Švermovej s nádržou. Kapacita zberného rigolu
v telese miestnej
komunikácie pri bytovke V. Clementisa 195 je dostatočná, rovnako aj kapacita
zberného podzemného potrubia, problém predstavuje zaústenie povrchového rigolu,
ktorý z technického hľadiska neústi do priepustu v ceste správne. Realizáciu
vykonajú zamestnanci mestskej dielne do 15. októbra 2019.
• Technické služby mesta
Skontrolovať funkčnosť svetelných bodov na ul. Hlavnej pri zastávke SLZ, v prípade
nefunkčnosti vykonať nápravu.
Termín: 20.5.2019
Úloha splnená, svetelné body v správe TS mesta boli sfunkčnené
Posúdiť možnosť doplnenia ďalších svetelných bodov v úseku ul. Hlavnej v blízkosti
zastávok SAD /pri vstupe do priemyselného parku/, nakoľko osvetlenie chodníka
v tejto lokalite nie je súvislé. Zároveň vyčísliť náklady na vybudovanie
a sprevádzkovanie navrhovaných nových svetelných bodov.
Termín: 31.5.2019
Úloha nesplnená
Plnenie: časť bola v kompetencii mesta a TS, boli sfunkčnené, ostatné patria SLZ,
zásah zo strany mesta nie je možný. Umiestnenie nových svetelných bodov TS
nenavrhli, náklady naa vybudovanie a sprevádzkovanie nevyčíslili.
Údržbu verejnej zelene, najmä kosenie, zabezpečiť v agrotechnických termínoch
s dôrazom, aby kosenie plnilo aj funkciu ochrany pred šírením burín a alergénov.
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Termín: priebežne podľa agrotechnických termínov
Úloha splnená
Plnenie: v minulom roku začalo kosenie v Kolónii 3. júna, v tomto roku 6. mája. Pri
prvom kosení ostali nedokosené menšie plochy, pri ďalších kosbách sa už problém
nevyskytol.
Zabezpečiť veľkokapacitný kontajner na jesenný zber záhradného bioodpadu podľa
platného VZN.
Termín: v termínoch podľa platného VZN
Úloha splnená
Plnenie: primátor mesta vydal dňa 19.9.2019 pokyn reg. zn.: UF1-45/2019, pre TS
mesta s úlohou podľa platného VZN mesta zabezpečiť v určených termínoch zber
záhradného odpadu. TS do 30. septembra spracujú harmonogram na odvoz
bioodpadu a veľkoobjemového odpadu. Harmonogram bude zverejnený a bude
prebiehať zber. V súvislosti s tým informoval o zbere nebezpečného odpadu, ktorý sa
uskutoční v sobotu 28.9.2019.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda uviedol, že v predchádzajúcom zbere
nebezpečného odpadu sa stalo, že občania pripravili na určených miestach odpad na
odvoz, firemné auto sa pokazilo, odpad sa roznosil a občania sa sťažovali, ale stalo
sa to z objektívnych príčin.
Náčelník MsP Ing. Peter Rukavica informoval, že bude zabezpečená hliadka
mestskej polície v deň zberu a zvozu nebezpečného odpadu. Hliadka bude dohliadať
na celý proces zberu a zhromažďovania odpadu na mestom určených miestach.
• Kancelária primátora
Z uchádzačov o zamestnanie zaradených na MOS vyčleniť dvoch uchádzačov
zaradených priamo do časti Kolónia a cestou výkonu MOS zabezpečiť pravidelné
čistenie stojísk 1100 l nádob pri bytových domoch na ul. V. Clementisa.
Termín: 15.5.2019
Úloha splnená
Plnenie: Čistenie stojísk odpadových nádob mesto riešilo komplexne. Bola
umiestnená 1100 l odpadová nádoba na ul. Švermovu, čím sa znížil tlak na stojiská
pri bytovke č. 195. Stojiská čistili dvaja odsúdení, vykonávajúci trest povinnej práce.
Problém s hromadením odpadu pred bytovkou č. 197 V. Clementisa bol vyriešený –
veľkokapacitný kontajner bol odstránený a umiestnili sa dve 1100 litrové nádoby. Po
mesiaci je situácia taká, že kontajnery postačujú a odpad sa nehromadí. Zabezpečiť
odpadové nádoby pre nájomné byty je povinnosťou vlastníka a správcu objektu.
Keďže veľkokapacitné kontajnery využívajú na odstránenie svojho odpadu aj firmy,
a to aj z okolia, v mesiaci október pristúpime k rovnakému kroku aj na ul. Štúrovej
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117, 118, TS odstránia veľkokapacitný kontajner a umiestnia 1100 litrové nádoby
podľa potreby.
Š. Rapčan – odpadové nádoby majú účel, na ktorý sú určené, inak dochádza
k rozhádzaniu odpadu. Z. Rapčanová poukázala na problém s fekáliami, ktoré
obyvatelia ul. Štúrovej vylievajú do kontajnera. Mgr. Migaľa odpovedal, že odpadové
nádoby budú umiestnené medzi 117 a 118 b. j., problém je s vývozom. Š. Rapčan
navrhol vysypať šotolinou. Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda uviedol, že prípady
nevhodného a protiprávneho konania treba zdokumentovať, odfotiť a podať podnet.
Informovať zriaďovateľa výboru – mestské zastupiteľstvo o požiadavke výboru, aby
MsZ prejednalo alternatívy ďalšieho možného využitia budovy č. 144 na ul. Školskej
a o svojom rozhodnutí informovalo výbor.
Termín: 14.5.2019
Úloha splnená
Plnenie: požiadavka výboru, aby sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo budovou č.
144 na ul. Školskej bola predložená na zasadnutí MsZ dňa 25. júna 2019.
Mgr. Šamin informoval, že objekt pripravíme na demoláciu – projekt, sanačný
protokol. Rekonštrukcia je nerentabilná. Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda oslovil
firmy, vykonávajúce demolačné práce, podľa získaných informácií by predpokladané
náklady boli minimálne vo výške 30-35 tisíc eur. Čakáme investora do priemyselnej
zóny, možno v súvislosti s tým vznikne potreba bytov a budeme chcieť budovu
rekonštruovať. Bol sa na mieste pozrieť s odborníkom, ktorý tvrdí, že rekonštrukcia je
možná a zbúrať kvalitnú budovu je škoda. Odporúča s rozhodnutím ešte počkať, na
jednej strane dôjde k úspore financií na demoláciu a na druhej strane možno
v budúcnosti budova nájde využitie. Upozorňuje, že majetkom mesta je iba pozemok
pod budovou, okolité pozemky (dvor) nie sú majetkom mesta a teda po zbúraní
budovy mesto pozemok nedokáže nijako inak využiť.
Mgr. Migaľa konštatoval, že úlohy boli spísané a odkonzultované s predsedníčkou
výboru m. č. Kolónia Bc. Petrou Folkovou.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda oznámil, že o bezpečnostnej situácii v Kolónii
bude informovať náčelník MsP.
Rozprava k uvedenému bodu programu prebiehala priebežne, pri vyhodnocovaní
jednotlivých úloh. Viac príspevkov v rozprave podaných nebolo.
3. Informácia o príprave participatívneho rozpočtu mesta pre rok 2020.
Mgr. Migaľa výboru priblížil samotný inštitút participatívneho rozpočtu ako aj jeho
princípy:
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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.
Participatívny rozpočet v podmienkach mesta Hnúšťa, by mal umožniť občiansky
angažovaným a aktívnym občanom mesta, združeným vo výboroch mestských častí,
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 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.
Pri aplikácii participatívneho rozpočtu by mali byť dodržiavané nasledovné princípy:
•
•
•
•
•

rozvoj kultúry demokracie
rozvoj aktívnej občianskej činnosti
vytvorenie vzťahu a posilňovanie dôvery medzi zástupcami mesta a členmi
komunity
transparentné presmerovanie finančných prostriedkov v súlade s verejnou
mienkou
uspokojenie potrieb komunít žijúcich v okrajových častiach mesta s nižšou
dostupnosťou občianskej vybavenosti,

teda princípy, na ktorých v podmienkach mesta Hnúšťa boli v roku 2019 zriadené
výbory mestských častí.
Mgr. Migaľa informoval, že návrh na zavedenie inštitútu participatíveho rozpočtu bol
predložený mestskému zastupiteľstvu na jeho augustovom rokovaní, poslanci sa
vyjadrili pozitívne. Mesto zvažuje zavedenie participatívneho rozpočtu len vo vzťahu
k výborom, kde sú na to vytvorené administratívne a legislatívne podmienky rámcovo
určené Organizačným a rokovacím poriadkom výborov. Na zvážení mestského
zastupiteľstva a jeho orgánov pri jeho inštitucionalizovaní bude:
- objem finančných prostriedkov, ktoré je možné v rámci participatívneho rozpočtu
pre VMČ vyčleniť pre rok 2020
- spôsob čerpania prostriedkov z participatívneho rozpočtu a pravidiel finančného
obehu s tým súvisiacich
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- určenie účelu využitia prostriedkov participatívneho rozpočtu a prípadnej viazanosti
čerpaných prostriedkov na konkrétne tovary a služby
- spôsob vyhodnotenia plnenia sledovaných cieľov inštitútu participatívneho rozpočtu
Na októbrovom zasadnutí MsZ predložíme návrh na spôsob finančnej kontroly
čerpania prostriedkov z participatívneho rozpočtu. 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 požiadavku mestskému
zastupiteľstvu, ktoré ju posúdi a v prípade, že ju 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. Výbory
budeme ešte informovať.
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. Predsedníčka výboru Bc. Petra Folková sa v mene
výboru vyjadrila, že o túto možnosť výbor má záujem.
Predsedníčka výboru dala následne hlasovať o návrhu mesta na zavedenie
participatívneho rozpočtu a predloženie návrhu
do mestského zastupiteľstva
v uvedenom formáte:
Výsledok hlasovania: 10-0-0
4. Informácia o navrhovanej zmene Územného plánu mesta
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda informoval, že návrh na zmenu územného
plánu, ktorý predložil mestskému zastupiteľstvu na jeho dnešnom zasadnutí a ktoré
malo z územno-plánovacieho hľadiska začať riešiť otázku lokality Mútnik so
zámerom vybudovania nízkoštandardného, prestupného bývania poslanci presunuli
na rokovanie MsZ na budúci mesiac (október), požadovali dôvodovú správu
k návrhu. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu, že väčšina členov výboru bola na
zasadnutí zastupiteľstva a pri prejednávaní uvedeného bodu prítomná, považuje za
objektívne, aby výbor o zmene Územného plánu mesta v tomto bode informoval až
po rozhodnutí MsZ.
V rámci rozpravy k tomuto bodu Ing. Michalík – riaditeľ MsBP informoval, že
spracoval presnú analýzu bytov aj v lokalite Kolónia. Niektorí dlh splácajú, iní
nesplácajú, niektorí dlh nemajú. V niektorých prípadoch prebiehajú súdne konania.
Tí, ktorých vysťahujú, žiadajú o byt mesto.
Š. Rapčan pripomenul, že zákon platí rovnako pre všetkých, ak by on neplatil,
vysťahovali by ho. Pýta sa, ako môže MsBP prenajímať nehnuteľnosť bez
kanalizácie, splašky sa vylievajú, množia sa potkany.
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Mgr. Migaľa informoval o schválenom novom VZN o prideľovaní bytov, v ktorom sú
ustanovené nové podmienky prideľovania bytov. Podľa úpravy byt nedostane nikto,
kto má alebo mal dlh voči mestu. Ako príklad uviedol, že aj Ingrid Suchá uhradila
všetky záväzky voči mestu a MsBP. V žiadosti musia byť špecifikované všetky osoby,
ktoré v byte budú bývať. Porušenie je dôvodom k vypovedaniu zmluvy. VZN nemá
retrospektívny účinok.
Na otázku, ktoré osoby sú uvedené na bývanie u Ingrid Suchej, odpovedal, že
zistíme, či to už bolo v rámci účinnosti nového VZN.
Ing. Michalík informoval, že pridelenie bytov schvaľuje mestské zastupiteľstvo, na
základe uznesenia uzatvorí MsBP zmluvu o nájme. V prípade vysťahovania sú
dotyční rozptýlení po meste.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda navrhol, aby výbor vyzval mestské
zastupiteľstvo a mesto začať aktívne riešiť nevyhovujúce bývanie v lokalite Štúrova.
5. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru
Z. Rapčanová poukázala na bezpečnostnú situáciu na ul. Štúrovej, je problém aj
prejsť autom, sú ohrozovaní. Apelovala na poslancov, aby situáciu ul. Štúrovej riešili.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda informoval, že v rámci zvýšenia bezpečnosti v
Kolónii sme urobili prvé kroky. Jedna kamera bola opravená, druhá bude sfunkčnená.
Bc. Folková konštatovala, že kamery je potrebné umiestniť na každú ulicu.
Náčelník MsP Ing. Rukavica vypracoval analýzu bezpečnostnej situácie v Kolónii za
obdobie od 1.1. – 17.9.2019.
Najintenzívnejším zdrojom porušovania verejného poriadku v tejto časti sú nájomníci
bytového domu na ul. Clementisovej č. 197, spáchaný 1 prečin – útok na verejného
činiteľa, príslušníka Mestskej polície Hnúšťa a 5 priestupkov prevažne na úseku
tvorenia nelegálnej skládky komunálneho odpadu, nájomníci Štúrovej 118 - 3
priestupky.
Najčastejšie dochádza k porušovaniu verejného poriadku od 15. do 17. dňa
v mesiaci, v dňoch výplat v priemyselnom parku. Ďalším obdobím jeho narušenia je
od 18. do 21. dňa v mesiaci, kedy sú vyplácané sociálne dávky. Pri vyplácaní
ostatných dávok nie je zaznamenané zvýšené rušenie verejného poriadku. Páchanie
priestupkov spočíva hlavne vo forme rušenia nočného kľudu reprodukciou hlasnej
hudby, hovorom a spevom, ktoré nájomníkov bývajúcich v bezprostrednej blízkosti
obťažuje, tiež aj v dennej dobe a taktiež v podobe tvorenia nelegálnych skládok
komunálneho odpadu v blízkosti týchto objektov. Z celkového počtu spáchaných
priestupkov v tejto časti mesta (26 skutkov), boli riešené len 2 skutky rušenia
nočného kľudu. MsP je v Kolónii každý deň.
Na základe podnetu občana bola v mesiaci jún vykonaná kontrola stavu bývania
v týchto bytoch a dome. V súvislosti s podnetom Mestská polícia požiadala MsBP
o zaslanie menného zoznamu osôb prihlásených k pobytu v mestských bytoch.
Zistený bol skutkový stav, ktorý je v rozpore s písomnými podkladmi v časti
absentujúcich nájomných zmlúv, pretrvávajúcich trvalých bydlísk nájomníkov
ešte v bytovom dome č. 144 na ul. Školskej v Hnúšti, ktorý je nespôsobilý na
bývanie, v časti počtu nájomníkov v jednotlivých bytoch a domoch a v pretrvávaní
využívania týchto priestorov nájomníkmi, ktorí sú vzhľadom na spôsobený dlh na
nájme v exekučnom konaní. Ponechávanie nájomníkov zo strany bytového podniku v
protiprávnom stave podporuje nárast kriminality v celom meste.
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V sledovanom období bolo zaznamenaných celkom 71 skutkov riešených uložením
blokovej pokuty v celkovej výške 883 € a 69 skutkov riešených napomenutím
V Kolónii bolo riešených 8 skutkov
uložením blokovej pokuty a 18 skutkov
napomenutím, spolu 26, čo predstavuje podiel 18,57 %.
Zo strany občanov dochádza k minimálnemu oznamovaniu priestupkov a minimálna
spolupráca je aj pri ich objasňovaní. Oznámených bolo 5 skutkov. Na podnety MsP
reaguje, ale ak prídu niekoľko dní po vykonaní skutku, sú ťažko dokázateľné.
Na požiadavku občana Kolónie, aby hliadky MsP boli v Kolónii hlavne počas víkendu,
odpovedal náčelník, že Kolóniu musíme riešiť celkovo. Riešia aj statickú dopravu, je
v platnosti nové VZN o parkovaní v meste.
Š. Rapčan sa k tomu vyjadril, že mestská polícia zakazuje vozidlám stáť na
chodníku, čím je znemožnený prístup záchranným zložkám.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda odpovedal, že bude zrealizované príslušné
dopravné značenie tak, ako to žiadajú občania, je to dobré riešenie.
Z. Rapčanová poukázala na rozdielny prístup príslušníkov mestskej polície, D.
Kaločai neriešil zakázané státie, keď sa jednalo o priestupcu rómskeho pôvodu.
Ing. Rukavica informoval, že na vysunutom pracovisku v Kolónii za sledované
obdobie odpracovali príslušníci MsP 264 smien, 32 služieb v trvaní 146 hodín.
Ing. Rukavica ďalej informoval, že počas letných mesiacov boli nad rámec fondu
pracovného času hliadky na kúpalisku a v Kolónii. Do Kolónie chodia denne, väčší
efekt by mali hliadky v civile, túto možnosť zo zákona nemajú.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda konštatoval, že je vidieť, že sa v rámci
možností snažíme posilniť výkon mestskej polície, v Kolónii sú najviac, je to jediná
mestská časť, kde MsP hliadkuje aj počas víkendov, keďže v čase sociálnych dávok
sú posilnené služby.
Navrhol výboru vyzvať mestské zastupiteľstvo na iniciovanie rokovania s PZ SR,
alebo ich pozvať na zasadnutie výboru MČ. Vyzval prítomných, aby sa vyjadrili, či je
aspoň trochu lepšia situácia s rušením nočného kľudu. Situáciu kontrolujeme, je
pravda, že záleží aj od prístupu jednotlivých policajtov.
Občania vyjadrili požiadavku, aby hliadky mestskej polície chodili pešo a aby sa
zriadili občianske hliadky.
Mgr. Migaľa vysvetlil, že plánovaný stav mestskej polície je 7. Skutočnosť je 5+1.
Uskutočnili sa dve výberové konania, fluktuácia na MsP je najväčšia zo všetkých
útvarov mesta. Od vzniku MsP sa v jej radoch vystriedalo 21 policajtov. Záujemcovia
musia spĺňať zákonné predpoklady, musia si doplniť kvalifikáciu. Výstupy posledného
výberového konania z augusta 2018 sú také, že z 15 uchádzačov boli len dvaja, ktorí
dosiahli úroveň hodnotenia aspoň 75 %. Pri tomto personálnom stave MsP nie je
možné zabezpečiť hliadkovanie počas víkendov. Na bezpečnostnú situáciu má
vplyv demografické zloženie obyvateľstva.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda doporučil, aby výbor požiadal mestské
zastupiteľstvo o riešenie situácie na ul. Štúrovej, aby tam neboli ubytovaní občania
bez základných podmienok na bývanie.
Mgr. Šamin reagoval, že mesto nemá prostriedky na riešenie ich bývania.
Mgr. Migaľa informoval, že počas jeho pôsobenia v MsP boli vykonané opatrenia na
zabezpečenie poriadku na pošte počas vyplácania dávok, zamerané aj proti
úžerníctvu, ale zároveň sa zlepšila aj vymožiteľnosť pokút. V súčasnosti pokračuje
v tomto systéme resocializácie aj pri zaraďovaní uchádzačov na menšie obecné
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práce prostredníctvom projektov úradu práce. Podmienkou prijatia je splácanie dlhov.
Po uplynutí zmluvy pokračujú na menších obecných prácach len tí, ktorí si
nedoplatky v sledovanom období splácali, to platí aj pre obyvateľov Kolónie. Z ul.
Kpt. Nálepku, Clementisovej máme takýchto pracovníkov niekoľko, z ul. Štúrovej to
nie je nikto.
Ing. Michalík informoval, že na ul. Štúrovej je 16 bytov, majú 8-10 exekúcií.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda sa opýtal, ktorá rodina je najproblematickejšia,
Ing. Michalík odpovedal, že rodina Eriky Kaločayovej, kde je 19 ľudí.
Ing. Rukavica sa vyjadril, že MsP môže riešiť priestupky neoprávneného obsadenia
bytu a ohrozovania mravnej výchovy.
Mgr. Moncoľová sa k tomu vyjadrila, že strata bývania nie je dôvodom na odobratie
detí z rodiny.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda konštatoval, že po malých častiach sa
posúvame v zlepšovaní situácie ďalej, posilnili sa hliadky MsP, robia sa opatrenia na
vymáhanie dlhov. Navrhol pozvať zástupcov PZ SR na zasadnutie výboru, vyhlásiť
výberové konanie na príslušníka MsP, pešie hliadky a vysťahovanie rodiny, ktorá má
najväčšie dlhy a najviac priestupkov. Mestská polícia bude kontrolovať prihlásené
osoby v bytoch.
Š. Rapčan mal otázku k poisteniu bytov, Ing. Michalík informoval, že poistené sú
budovy.
Mgr. Šamin sa vyjadril, že je predpoklad, že mestské zastupiteľstvo nepodporí
zvýšenie počtu príslušníkov MsP a rozšírenie kamerového systému.
Š. Rapčan poukázal na vznik a nárast dlhov takýchto nájomníkov voči mestu.
V prípade, že neplatia, treba ich vyzvať a vysťahovať z bytu.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda ozrejmil, že MsBP to rieši súdnou cestou, Ing.
Michalík dodal, že do roka ich môže exekútor sťahovať.
P. Cavar sa vyjadril k hliadkam Naše Slovensko, sú dobré skúsenosti, je na ne dopyt
v Kolónii aj na Hlinách.
Mgr. Migaľa informoval, že menšie obecné poriadkové služby nemôžu riešiť nič,
nemajú žiadnu výkonnú právomoc, len polícia, majú taký efekt, ako kamerový
systém. Musí sa jednať o bezúhonnú osobu, avšak v komunite všeobecne
rešpektovanú. Na otázku, či niekto z členov výboru, alebo prítomnej občianskej
verejnosti pozná takéhoto adepta na člena MOPS, neodpovedal kladne nikto
z prítomných.
Š. Rapčan sa zaujímal o možnosť odpredaja nehnuteľností, Mgr. Petrok informoval,
že už je len jeden platič.
Ing. Michalík uviedol, že nájomcovia majú zmluvy na dobu určitú.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda navrhol výboru, aby požiadali mestské
zastupiteľstvo o stanovisko a intenzívne riešenie lokality Kolónia a podanie
informácie pre výbor na jeho ďalšom zasadnutí.
p. Ebergenyiová sa vyjadrila, že sa jedná o neporiadnych ľudí, najlepšie riešenie je
vybudovať im ubytovanie na Mútniku, ktoré by mohlo byť aj pre bezdomovcov.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda konštatoval, že je to zložité rozhodovanie,
každá zmena vyvoláva aj nevôľu. Každopádne nikto zatiaľ s lepším nápadom, kde
vybudovať nejaké sociálne bývanie neprišiel.
Mgr. Šamin doporučil, aby hliadky MsP boli posilnené hneď, Mgr. Migaľa poukázal na
podstav MsP. Mgr. Šamin navrhol zrušiť denné služby v meste, Mgr. Migaľa sa
opýtal, na základe čoho - akej analýzy, by mali byť zrušené denné služby, ktorú
činnosť MsP obmedzíme na úkor posilnenia MsP v Kolónii.
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Predsedníčka výboru Bc. Folková pripomenula, že podnety treba oznamovať aj PZ
SR.
P. Ebergenyiová upozornila aj na neporiadok na autobusovej stanici, aj tam treba
hliadkovať.
Mgr. Migaľa uviedol, že je možné posilniť hliadky, ale treba rozhodnúť, na úkor čoho stanica, pošta, sídliská v centre, Tesco...? V správach mestskej polície je
vyhodnotenie činnosti a bezpečnostnej situácie v meste. Po vysťahovaní Školskej
144 drvivá väčšina vysťahovaných ostala v Hnúšti, 3 rodiny odišli z mesta.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda poukázal na to, že vysťahovanie takýchto
občanov má aj výchovný charakter.
Výbor MČ Kolónia žiada, aby parkovanie na ul. Jesenského bolo sprístupnené
dopravnou značkou – pozdĺžne státie na chodníku.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda informoval o petícii, aby sa namiesto obratiska
realizoval prepoj na ul. Švermovu.
J. Kiseľová s petíciou nesúhlasí a vyjadrila sa, že petícia by nemala byť platná,
podpisovali ju občania, ktorí majú trvalý pobyt v Rimavskej Sobote, štyrom rodinám
nedali petíciu podpísať, alebo ich zle informovali.
Predsedníčka výboru Bc. Petra Folková konštatovala, že Bakulíniho ul. je
nepriechodná a Švermova ul. je ešte horšia.
E. Morová informovala, že chceli zvolať uličnú schôdzu, občania boli pri podpisovaní
zavádzaní.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda doporučil, aby v takomto prípade spísali
petíciu, že nesúhlasia s prepojením ulice a žiadajú obratisko. Je chyba, že ľudia si
neprečítali, čo podpisujú.
Bc. Folková požiadala o umiestnenie dopravného zrkadla na konci ulice
Sládkovičovej, primátor mesta PhDr. Roman Lebeda odpovedal, že to posúdime.
Z. Rapčanová sa pýtala, na aké účely slúži Kolkáreň. Primátor mesta PhDr. Roman
Lebeda odpovedal, že priestory má prenajaté občianske združenie pre prácu
s deťmi, zastúpené Marcelom Kaločaiom. V prípade neadekvátneho využívania
priestorov treba informovať mesto a môžeme vypovedať nájom.
Mgr. Migaľa konštatoval, že nám nie je známe, že nedodržiavajú zmluvné
podmienky.
J. Kiseľ sa pýtal na zámery z volebného programu primátora mesta - budova školy
v Kolónii a vybudovanie Domova dôchodcov. Upozornil aj na priestor pri Štúrovej
115, medzi hlavnou ulicou a domom je burina, zlatobyľ, je to nelichotivá vizitka
mesta. Vyjadril sa k spôsobu života neprispôsobivých občanov v tejto lokalite, na
ceste sú rozbité fľaše, hádžu kamene do áut. Je potrebné riešenie z výchovnej, aj
represívnej stránky. Podporuje myšlienku zriadenia hliadok, aj z členov výboru by boli
ochotní monitorovať s mestskou políciou situáciu. Aj on by to mohol vykonávať jeden
deň v mesiaci.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda odpovedal, že po zmene vlastníckych pomerov
je nový vlastník budovy bývalej školy, budova na predaj nie je. Primátor ihneď ako sa
dozvedel o výsledku dražby s uvedeným podnikateľom z Prešova rokoval na MsÚ
v Hnúšti a pýtal sa ho na jeho plány s týmito budovami. Tento vlastník kúpil budovu
spolu s baníckou bytovkou v centre mesta, lebo boli v jednom balíku a v budove
baníckeho činžáku plánuje vybudovanie nízkoenergetických bytov. S budovou školy
v Kolónii zatiaľ jasné plány nemá, primátor si vie predstaviť odkúpenie budovy
a pozemkov a rozšírenie ponuky výstavby rodinných domov v tejto lokalite. To ale
závisí od možností rozpočtu mesta a ochoty poslancov. Domov dôchodcov je
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plánovaný v areáli pod špeciálnou základnou školou. Likvidácia buriny bude
zabezpečená prostredníctvom Technických služieb.
J. Kiseľ poukázal aj na možnosť hliadkovania formou dobrovoľného strážcu poriadku
so štátnou políciou.
Bc. Folková odpovedala, že táto forma bola už v Hnúšti zrušená.
Ing. Rukavica upozornil, že kombinácia hliadok je možná len medzi štátnou
a mestskou políciou.
J. Kiseľ – občan môže len nahlásiť, zmiešaná hliadka má právomoc.
Ing. Rukavica poukázal na možnosť, že občanovi by sa v rámci hliadky stal úraz, čo
v takom prípade.
Mgr. Migaľa sa vyjadril, že podľa nahlásených prípadov sa občania, a to vrátane
všetkých prítomných boja aj oznamovať protiprávnu činnosť, nie to ešte riešiť ju. Na
otázku, či to je tak, nikto neodpovedal.
Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda konštatoval, že preveríme a poskytneme
informácie o možnosti a reálnosti zriadenia hliadok.
Mgr. Moncoľová informovala, že mesto robí prieskum o potrebe sociálnych služieb,
dotazník je zverejnený v Hnúšťanskom hlase, na stránke mesta a v ambulanciách
všeobecných lekárov.
J. Kiseľ oznámil, že Hnúšťanský hlas im nebol doručený. Primátor mesta PhDr.
Roman Lebeda požiadal, aby nahlásili, ak noviny nedostávajú, zabezpečíme
nápravu.
P. Thomka uviedol príklad z minulosti, keď boli sťažnosti na diskotéky, poslanci stav
preverili a diskotéky zakázali.
p. Ebergenyiová mala požiadavku na vyčistenie záhradkárskej oblasti.

6. Rôzne a 7. Diskusia
Keďže všetky body rokovania, ktoré patria do bodu „Rôzne“ a „Diskusia“ už boli
prerokované v predchádzajúcom bode, predsedajúca tieto body so súhlasom členov
výboru neotvorila.

8. Návrh uznesenia a záver.

Výbor pripravil návrh uznesenia zo zasadnutia:
Výbor mestskej časti Kolónia:
A) schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru, pomerom hlasov 10-0-0
2. Predloženie návrhu na zavedenie participatívneho rozpočtu pre rok 2020
v znení, v akom bolo predložené na rokovanie výboru, pomerom hlasov
10-0-0
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B) berie na vedomie:
1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 4. apríla 2019.
2. Informatívnu správu o pripravenom návrhu zavedenia participatívneho
rozpočtu pre rok 2020, ktorý bol prerokovaný MsZ na jeho zasadnutí dňa
27. augusta 2019.
C) predkladá:
Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
-

-

-

zaviesť participatívny rozpočet pre rok 2020 v znení, v akom bolo predložené
na rokovanie Výboru MČ
Výbor MČ vyzýva mestské zastupiteľstvo na iniciovanie rokovania s PZ SR,
prípadne prejednanie problematiky bezpečnostnej situácie v Kolónii na
zasadnutí výboru MČ s účasťou zástupcov PZ SR.
Výbor MČ žiada mestské zastupiteľstvo a MsBP o riešenie situácie na ul.
Štúrovej, vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti sú tam ubytovní občania
bez základných podmienok na bývanie. Výbor žiada MsZ o stanovisko
a intenzívne riešenie lokality Kolónia a podanie informácie pre výbor na jeho
zasadnutí
Zaoberať sa možnosťou deložovania neprispôsobivej rodiny z ul. Štúrovej
Zvážiť možnosť personálneho posilnenia mestskej polície a hliadkovania
v Kolónii, aj počas víkendov, zvýšiť pešiu pochôdzkovú činnosť
Výbor MČ žiada, aby mestská polícia vykonala kontrolu prihlásených osôb
v bytoch na ul. Štúrovej
Zvážiť možnosť a reálnosť zriadenia občianskej poriadkovej hliadky v Kolónii
a poskytnúť informáciu výboru
Sprístupniť parkovanie na ul. Jesenského dopravným značením – pozdĺžne
státie s čiastočným státím na chodníku
Posúdiť potrebu umiestnenia dopravného zrkadla na konci ulice Sládkovičovej
Preveriť využívania priestorov kolkárne nájomcom v súlade s účelom využitia
dohodnutým v nájomnej zmluve
Zabezpečiť odstránenie buriny v priestore pri bytovom dome č. 115 na ul.
Štúrovej, medzi hlavnou ulicou a domom
Zabezpečiť vyčistenie a údržbu pozemkov vo vlastníctve mesta v lokalite
„záhradkárskej oblasti“ v Kolónii

Predsedníčka výboru dala hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Výsledok
hlasovania 10-0-0.

Na záver stretnutia primátor mesta PhDr. Roman Lebeda a predsedníčka výboru Bc.
Petra Folklová poďakovali prítomným za účasť a za všetky pripomienky, ktoré boli
podané.
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Zasadnutie VMČ Kolónia bolo ukončené dňa 24. septembra 2019 o 18.45 hod.
Zápisnica po hlasitom diktovaní a prečítaní, bez návrhov na zmeny a doplnenie
podpísaná ako správna.

Zapísala: Miroslava Karasová
Bc. Petra Folková
predsedníčka VMČ Kolónia
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MESTO HNÚŠŤA
Mestské zastupiteľstvo
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

Registratúrna zn.:

Číslo spisu:

V Hnúšti dňa:

UJ6-V9/2-2019

UJ6-V9/2019

24. septembra 2019

Uznesenie zo zasadnutia VMČ Kolónia
zo dňa 24. septembra 2019
Výbor mestskej časti Kolónia:
A)

schvaľuje:

1. Program zasadnutia výboru
2. Predloženie návrhu na zavedenie participatívneho rozpočtu pre rok 2020 v znení,
v akom bolo predložené na rokovanie výboru, pomerom hlasov 10-0-0
B)

berie na vedomie:

1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 4. apríla 2019.
2. Informatívnu správu o pripravenom návrhu zavedenia participatívneho rozpočtu
pre rok 2020, ktorý bol prerokovaný MsZ na jeho zasadnutí dňa 27. augusta
2019.
C)

predkladá:

Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Zaviesť participatívny rozpočet pre rok 2020 v znení, v akom bolo predložené na
rokovanie Výboru MČ.
2. Iniciovať rokovanie s PZ SR za účelom prejednania problematiky bezpečnostnej
situácie v Kolónii na zasadnutí výboru MČ s účasťou zástupcov PZ SR.
3. Riešiť bytovú situáciu na ul. Štúrovej, vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti sú
tam ubytovní občania bez základných podmienok na bývanie, zároveň predložiť
stanovisko MsZ na ďalšom zasadnutí výboru.
4. Zaoberať sa možnosťou deložovania neprispôsobivej rodiny z ul. Štúrovej
5. Zvážiť možnosť personálneho posilnenia mestskej polície a hliadkovania v Kolónii,
aj počas víkendov, zvýšiť pešiu pochôdzkovú činnosť.
6. Vykonať kontrolu prihlásených osôb v bytoch na ul. Štúrovej.
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7. Posúdiť možnosť a reálnosť zriadenia občianskej poriadkovej hliadky v Kolónii
a poskytnúť informáciu výboru.
8. Sprístupniť parkovanie na ul. Jesenského dopravným značením – pozdĺžne státie
s čiastočným státím na chodníku.
9. Posúdiť možnosť umiestnenia dopravného parabolického zrkadla na konci ulice
Sládkovičovej.
10. Preveriť využívanie priestorov kolkárne nájomcom v súlade s účelom využitia
dohodnutým v nájomnej zmluve.
11. Zabezpečiť odstránenie buriny v priestore pri bytovom dome č. 115 na ul. Štúrovej,
medzi hlavnou ulicou a domom.
12. Zabezpečiť vyčistenie a údržbu pozemkov vo vlastníctve mesta v lokalite
„záhradkárskej oblasti“ v Kolónii

Bc. Petra Folková
predsedníčka VMČ Kolónia
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