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

Registratúrna zn.:
UJ6-V10/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V10/2019

V Likieri dňa:
23. augusta 2019

Zápisnica zo zasadnutia VMČ Likier

Dátum a miesto: 23. augusta 2019 /piatok/ o 16,00 hod. v Likieri
Predsedajúci: druhé zasadnutie Výboru mestskej časti Likier (ďalej len „Výbor“)
viedol predseda výboru Štefan Mišečka
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 6 riadnych členov, zasadnutia sa zúčastnili 3 členovia.
Ospravedlnení 3 členovia, neospravedlnených členov 0. Kvórum, pre schvaľovacie
a rozhodovacie akty na tomto zasadnutí je 2 hlasy. Zasadnutie s uskutočnilo
v spoločenskej miestnosti predsedu výboru p. Mišečku. Na verejnom zasadnutí
výboru bol prítomný primátor mesta PhDr. Roman Lebeda, vedúci kancelárie
primátora Mgr. Milan Migaľa a 4 občania z radov verejnosti.
1.Otvorenie a schválenie programu:
Prítomných členov výboru a občanov privítal PhDr. Roman Lebeda primátor mesta
a predseda výboru Štefan Mišečka, 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 2.apríla 2019.
3. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
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4. Rôzne.
5. Diskusia.
5. Návrh uznesenia a záver.

Predseda výboru dal hlasovať o navrhovanom programe:
Výsledok hlasovania: 3-0-0, program schválený
Vedúci kancelárie primátora Mgr. Migaľa po schválení programu, v mene mesta a
aj svojom, poďakoval predsedovi výboru p. Mišečkovi za aktívny a iniciatívny
prístup k riešeniu potrieb obyvateľov Likiera, vyzdvihol osobnú angažovanosť p.
Mišečku pri oprave poškodeného koryta potoka v Likieri a jeho čistení, ako aj pri
organizovaní údržby a skrášľovania verejných priestranstiev na ul. Hornej.
Primátor PhDr. Lebeda tiež poďakoval predsedovi výboru za poskytnutie priestorov
pre zasadnutia výboru, za dokumentovanie histórie Likiera a zorganizovanie
prezentácie spoločenského života v Likieri formou dobových a historických
fotografii.

2. Správa o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 2.apríla 2019:
Následne predseda odovzdal slovo Mgr. Migaľovi, vedúcemu kancelárie primátora,
ktorý v rámci bodu 2. predložil správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania
návrhov, pripomienok a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa
2.apríla 2019. Mgr. Migaľa informoval, že na základe uznesenia výboru zo dňa 2.
apríla 2019 primátor mesta vydal písomný a termínovaný pokyn zo dňa 16. apríla
2019, reg. zn.: UF1-15/2019 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
Š. Mišečka. Uložené úlohy a ich vyhodnotenie:

• Oddelenie výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania MsÚ
Zabezpečiť umiestnenie kontajnera na separované sklo
Termín: 31.7.2019
Úloha splnená 17.4. 2019
Do procesu projektovania investičnej akcie – rekonštrukcie miestnej komunikácie na
ul. Hornej zahrnúť aj technické prvky „odrážky na dažďovú vodu“, dôsledne zvážiť
počet a umiestnenie v rámci vozovky, sledovať maximálnu efektivitu odvodu vody
Termín: do ukončenia procesu projektovej prípravy
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Úloha splnená, pred samotnou realizáciou asfaltových povrchov, bude v rámci
investičnej akcie realizované vybudovanie technológie na odvádzane dažďovej
vody z povrchu cesty (je to zahrnuté aj v projekte)
Pripraviť písomnú informáciu k rekonštrukcii strechy bývalej požiarnej zbrojnice
Termín: do 30.6.2019
Úloha splnená, posúdenie zrealizované iniciatívne už dňa 11.3.2019, písomná
odpoveď predložená na zasadnutí výboru. Výsledok písomného posúdenia
technického stavu aj s kalkuláciami nákladov a krycím listom rozpočtu na
rekonštrukciu strechy predložený výboru. Podaná informácia o vyčlenení
prostriedkov z rozpočtu mesta na uvedenú investíciu, výboru predložená cenová
ponuka dodávateľa: BAUKI s. r. o. Hnúšťa., schválená objednávateľom – mestom,
dodávateľ pristúpi k rekonštrukcii na jeseň 2019
Zo stavebného a statického hľadiska posúdiť bezpečnosť drevenej veže na
požiarnej zbrojnici
Termín: do 31.5.2019
Úloha splnená, posúdenie zrealizované dňa 17.4.2019, písomná odpoveď
predložená na zasadnutí výboru. Výsledok písomného posúdenia technického
stavu aj s kalkuláciami nákladov a krycím listom rozpočtu v alternatívach (oprava a
odstránenie stavebných porúch alebo asanácia) predložený na zasadnutí výboru.
Do rozpočtu mesta na rok 2019 rozpočtovať náklady na sanáciu nefunkčného
kovového oplotenia koryta potoka na ul. Dolnej a osadenie nového oplotenia v
rozsahu nevyhnutnom pre bezpečné užívanie verejného priestranstva
Termín: do 30.9.2019
Úloha trvá, oprava a sanácia je plánovaná na 1. ½ rok 2020

•

Technické služby mesta

Dokončiť oplotenie starej časti cintorína pod cestou
Termín do: 31.5.2019
Úloha splnená, oplotenie starého cintorína dokončené.
Pripraviť informáciu pre VMČ o možnosti realizácie a finančného krytia oplotenia
hornej časti nového cintorína
Termín: do 31.5.2019
Úloha nesplnená, TS mesta požiadali písomne o odklad splnenia úlohy do 31.8.
2019 (predložené výboru)
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Podľa harmonogramu údržby verejnej zelene zabezpečiť kosenie verejných
priestranstiev na ul. Hornej
Termín: podľa harmonogramu
Úlohu TS mesta písomne vyhodnotili ako splnenú (predložené výboru), k rozsahu
plnenia úlohy mal výbor pripomienky (viď rozprava k uvedenému bodu)

•

Mestská polícia

Z dopravno-bezpečnostného hľadiska posúdiť a spracovať stanovisko k požiadavke
na umiestnenie dopravného zariadenia – parabolického zrkadla v križovatke ulíc
Hlavná a Horná /oproti čerpacej stanici/
Termín: 30.4.2019
Úloha splnená, písomné stanovisko MsP predložené výboru, z dopravnobezpečnostného hľadiska MsP odporúča doplniť uvedené dopravné zariadenie,
mesto dopravné zariadenie (zrkadlo) zakúpilo a vyzvalo správcu cesty I/72, aby ho
na schválenom mieste osadilo.

•

Kancelária primátora

Cestou menších obecných služieb zabezpečiť vyčistenie odvodňovacích rigolov a
koryta potoka na ul. Dolnej od nánosov v úseku od rodinný dom p. Belicu až po
vpust do koryta Rimavy – logistickú podporu poskytnú TS Hnúšťa
Termín: do 15.5.2019
Úloha splnená v termíne.
Cestou menších obecných služieb zabezpečiť vyčistenie odvodňovacích rigolov na
ul. Hornej pri evanjelickom kostole, rodinnom dome č. 24 a pri rodinných domoch
Hedvigiovcov a Lörincovcov – logistickú podporu poskytnú TS Hnúšťa
Termín: do 15.5.2019
Úloha splnená čiastočne, koryto od nánosov vyčistené v úseku po kostol, zároveň
zrealizovaná aj oprava poškodenej časti regulácie potoka vrátane zábradlia
v uvedenom úseku. (poškodenia regulácie sa objavili pri čistení, z dôvodu
hroziaceho rozpadu murovanej regulácie sa po vyčistení hneď pristúpilo k oprave).
Takýmto spôsobom sa bude v priebehu roka 2019 pokračovať nielen v čistení, ale
aj oprave nadväzujúceho úseku na ul. Hornej.
Na ul. Dolnej zabezpečiť čistenie pravej strany krajnice a dláždených zberačov vody
vedľa telesa miestnej komunikácie - logistickú podporu poskytnú TS Hnúšťa
Termín: Do 15.5.2019
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Úloha splnená v termíne.

V rámci otvorenej rozpravy k uvedenému bodu vystúpili: člen výboru p. Vicianová
a p. Kamenská a Torňošová z radov prítomných občanov, ktorí upozornili, že pri
údržbe verejnej zelene na ul. Hornej, Technické služby kosia verejné priestranstvá
od križovatky len po dom, v ktorom bývajú bratia Habranovci – zamestnanci
Technických služieb, ktorí kosenie realizujú a hornú časť ulice nechávajú
nepokosenú. Verejné priestranstvá pri dome č. 1004 sa nekosia vôbec. K uvedenej
situácii dochádza pri každej kosbe, napriek tomu, že diskutujúci oboch
zamestnancov upozornili, aby práce – kosenie vykonávali v úplnom rozsahu.
Primátor mesta uviedol, že o tejto situácii nevie, prostredníctvom výboru a ani
občanov sa takáto informácia k nemu do dnešného dňa nedostala. Situáciu preverí
a pokiaľ sa potvrdí, zjedná nápravu.
V rámci rozpravy p. Vicianová požiadala, aby sa v čistení koryta potoka na ul.
Hornej pokračovalo aj v úseku od domu p. Mišečku proti prúdu, kde zatiaľ čistenie
koryta od nánosov nebolo realizované.

3. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
V rámci uvedeného bodu sa členovia výboru informovali, aké sú možnosti
finančného krytia rekonštrukcie chodníka, vedúceho paralelne s hlavnou cestou od
nemocnice do Likiera. Primátor mesta výbor informoval, že mesto pri príprave
investičných akcii pre rok 2019 zvažovalo pre Likier dve alternatívy: rekonštrukciu
cesty na ul. Hornej alebo rekonštrukciu uvedeného chodníka. Z hľadiska pomeru
želateľného výsledku a nákladov potrebných na investíciu sa ako vhodnejšia pre
Likier javila investícia do rekonštrukcie cesty na ul. Hornej v Likeri, keďže občania
Likiera cestu využívajú denne, či už ako motorizovaní účastníci premávky, alebo
ako chodci a cyklisti, pričom chodník využívajú len sporadicky, je menej
frekventovaný ako cesta na ul. Hornej, čo potvrdili členovia výboru aj na aprílovom
zasadnutí. Členovia výboru ako aj prítomní občania sa vyjadrili, že pre obyvateľov
Likiera je určite potrebnejšia rekonštrukcia cesty na ul. Hornej, chodník obyvatelia
Likiera využívajú len sporadicky, slúži predovšetkým pre študentov strednej
odbornej školy, prichádzajúcich do učební odborného výcviku a s výberom
investície sa stotožňujú. Primátor informoval, že z dôvodu náročnosti finančného
krytia rekonštrukcie chodníka prichádza táto investícia do úvahy najskôr v roku
2021, čo výbor zobral na vedomie.
Ďalšou pripomienkou a návrhom bola rekonštrukcia a presun prístrešku
autobusovej zastávky bližšie k telesu cesty, z dôvodu zlepšenia rozhľadových
pomerov čakajúcich cestujúcich. Primátor odpovedal, že mesto prístrešok vymení
za iný, síce nie nový, ale za prístrešok po generálnej oprave pôvodne umiestnený
pri ZŠ Nábrežie Rimavy a samozrejme, miesto bude vybraté tak, aby zlepšilo
komfort cestujúcich, ako aj dopravno-bezpečnostnú situáciu v blízkosti zastávky
hromadnej dopravy.
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P. Belica upozornil na havarijný stav stĺpa pravdepodobne mestského rozhlasu na
ul. Dolnej pri rodinnom dome č. 94, stĺp je na päte skorodovaný, je stabilizovaný len
provizórne pomocou lana.
Rovnaký podnet predniesli aj obyvatelia ul. Hornej p. Kamenská a p. Torňošová,
kde v obratisku pri dome č. 1004 je rovnako v havarijnom stave kovový stĺp, ktorý je
v päte úplne deravý.
P. Belica žiada o vykonanie údržby oplotenia oboch cintorínov v Likieri. Tak na
oplotení nového cintorína, ako aj novom oplotení starého cintorína sú popínavé
rastliny, najmä chmeľ, ktoré svojou váhou ťahajú pletivo plota k zemi a takto sa aj
nový plot znehodnocuje a skracuje sa jeho životnosť.
P. Belica upozornil, že na ul. Dolnej v smere jazdy od autoservisu k Rimave, bola
pôvodne osadená dopravná značka – zákazová, obmedzujúca rýchlosť na 30 km/h.
Značka sa v danom úseku už niekoľko rokov nenachádza, nevie, kto ju odstránil,
avšak pokiaľ tam bola osadená v súlade s predpismi, navrhuje ju osadiť opätovne.

4. Rôzne
Ako prvý v tomto bode vystúpil vedúci kancelárie primátora mesta, ktorý výbor
informoval o návrhu zavedenia participatívneho rozpočtu pre rok 2020, ktorý bude
predložený MsZ na jeho zasadnutí dňa 27. augusta 2019. Mgr. Migaľa výboru
priblížil samotný inštitút participatívneho rozpočtu, ako aj jeho princípy:
Participatívny rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu a upravená
verzia sa implementuje už niekoľko rokov aj v Európe a úspešne sa začala
realizovať aj na Slovensku v rámci samospráv, tak na úrovni miest, ako aj vyšších
územných celkov. Participatívny rozpočet je procesom dobrovoľnej, priamej a
univerzálnej demokracie, v rámci ktorej môžu obyvatelia určitého miesta či oblasti
(obce, mestá, samosprávne kraje), či členovia komunít, združení a verejných či
neverejných inštitúcií diskutovať a rozhodovať o využití časti rozpočtu, resp. o jeho
výdajovej alebo príjmovej časti. Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu
rozhodovania cez formu tvorby konkrétnych projektov, ich výber, voľbu a následný
monitoring.
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:
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•
•
•
•
•

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.
Na zvážení mestského zastupiteľstva a jeho orgánov bude:
- zavedenie participatívneho rozpočtu pre rok 2020
- 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
- určenie účelu využitia prostriedkov participatívneho rozpočtu a prípadnej
viazanosti čerpaných prostriedkov na konkrétne tovary a služby
- spôsob vyhodnotenia plnenia sledovaných cieľov inštitútu participatívneho
rozpočtu
K bodu bola otvorená rozprava. Všetci prítomní členovia výboru deklarovali, že sú
za zavedenie participatívneho rozpočtu v takomto formáte.
Predseda výboru dal následne hlasovať o návrhu mesta na zavedenie
participatívneho rozpočtu a predloženie návrhu do mestského zastupiteľstva
v uvedenom formáte:
Výsledok hlasovania: 3-0-0
5. Diskusia
V rámci diskusie sa členovia Výboru a prítomní občania informovali o zabezpečení
prístupu k rodinným domom v úseku plánovanej rekonštrukcie cesty na ul. Hornej
(p. Jobbágy). Primátor PhDr. Lebeda informoval, že z dôvodu rozsahu
rekonštrukcie cesty určite dôjde k obmedzeniu prístupu motorových vozidiel
k rodinným domom na ul. Hornej, ako alternatívu dočasného parkovania vozidiel
navrhol priestranstvo pod kostolom na ul. Hornej a krajnicu vozovky na ul. Dolnej.
Viac príspevkov v diskusii nebolo.
6. Návrh uznesenia a záver.
Výbor pripravil návrh uznesenia zo zasadnutia:
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Výbor mestskej časti Likier:
A) schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru, pomerom hlasov 3-0-0
2. Predloženie návrhu na zavedenie participatívneho rozpočtu pre rok 2020
mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 27. augusta 2019
v znení, v akom bolo predložené na rokovanie výboru, pomerom hlasov
3-0-0
B) berie na vedomie:
1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 2.apríla 2019.
2. Informatívnu správu o pripravenom návrhu zavedenia participatívneho
rozpočtu pre rok 2020, ktorý bude predložený MsZ na jeho zasadnutí dňa
27. augusta 2019.
C) predkladá:
Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Pri údržbe verejnej zelene na ul. Hornej zabezpečiť kosenie všetkých
verejných priestranstiev, ktoré sú v správe Technických služieb, nielen
po rodinný dom Habranovcov a upozorniť TS na zistené nedostatky.
2. Pokračovať v realizácii čistení koryta potoka na ul. Hornej aj v úseku od
domu p. Mišečku proti prúdu, kde zatiaľ čistenie koryta od nánosov
nebolo realizované.
3. Zrealizovať rekonštrukciu a presun prístrešku autobusovej zastávky
bližšie k telesu cesty, z dôvodu zlepšenia rozhľadových pomerov
čakajúcich cestujúcich.
4. Riešiť havarijný stav stĺpa, pravdepodobne mestského rozhlasu na ul.
Dolnej pri rodinnom dome č. 94, stĺp je na päte skorodovaný, je
stabilizovaný len provizórne pomocou lana a na ul. Hornej, pri dome č.
1004 kde je stĺp rovnako v havarijnom stave a v päte je úplne deravý.
5. Vykonať údržbu oplotenia oboch cintorínov v Likieri. Tak na oplotení
nového cintorína ako aj novom oplotení starého cintorína sú popínavé
rastliny, najmä chmeľ, ktoré svojou váhou ťahajú pletivo plota k zemi
a takto sa aj nový plot znehodnocuje a skracuje sa jeho životnosť.
6. Zistiť dôvod odstránenia dopravnej značky – zákazovej, obmedzujúcej
rýchlosť na 30 km/h, pôvodne osadenej na ul. Dolnej v smere jazdy:
križovatka cesty I/72 – most cez Rimavu a pokiaľ tam bola osadená
v súlade s predpismi, osadiť ju opätovne.

Predseda výboru dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Výsledok
hlasovania 3-0-0.
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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.
Predseda výboru pozval prítomných na prehliadku prezentácie spoločenského
života v Likieri formou dobových a historických fotografii, ktorú pripravil a inštaloval
v priestoroch svojej hospodárskej budovy.
Zasadnutie VMČ Likier bolo ukončené dňa 23. augusta 2019 o 17,45 hod. v Likieri.
Zápisnica po hlasitom diktovaní a prečítaní, bez návrhov na zmeny a doplnenie
podpísaná ako správna.

Zapísal: Milan Migaľa

Štefan Mišečka
predseda VMČ Likier
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MESTO HNÚŠŤA
Mestské zastupiteľstvo
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

Registratúrna zn.:
UJ6-V10/2-2019

Číslo spisu:
UJ6-V10/2019

V Likieri dňa:
23. augusta 2019

Uznesenie zo zasadnutia VMČ Likier
zo dňa 23. augusta 2019

Výbor mestskej časti Likier:
A)

schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru
2. Predloženie návrhu na zavedenie participatívneho rozpočtu pre rok 2020
mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 27. augusta 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 2.apríla 2019.
2. Informatívnu správu o pripravenom návrhu zavedenia participatívneho
rozpočtu pre rok 2020, ktorý bude predložený MsZ na jeho zasadnutí dňa 27.
augusta 2019.

C)

predkladá:

Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Pri údržbe verejnej zelene na ul. Hornej zabezpečiť kosenie všetkých
verejných priestranstiev, ktoré sú v správe Technických služieb, nielen po
rodinný dom Habranovcov a upozorniť TS na zistené nedostatky.
2. Pokračovať v realizácii čistení koryta potoka na ul. Hornej aj v úseku od
domu p. Mišečku proti prúdu, kde zatiaľ čistenie koryta od nánosov nebolo
realizované.
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3. Zrealizovať rekonštrukciu a presun prístrešku autobusovej zastávky bližšie k
telesu cesty, z dôvodu zlepšenia rozhľadových pomerov čakajúcich cestujúcich.
4. Riešiť havarijný stav stĺpa, pravdepodobne mestského rozhlasu na ul. Dolnej
pri rodinnom dome č. 94, stĺp je na päte skorodovaný, je stabilizovaný len
provizórne pomocou lana a na ul. Hornej, pri dome č. 1004 kde je stĺp rovnako v
havarijnom stave a v päte je úplne deravý.
5. Vykonať údržbu oplotenia oboch cintorínov v Likieri. Tak na oplotení nového
cintorína, ako aj novom oplotení starého cintorína sú popínavé rastliny, najmä
chmeľ, ktoré svojou váhou ťahajú pletivo plota k zemi a takto sa aj nový plot
znehodnocuje a skracuje sa jeho životnosť.
6. Zistiť dôvod odstránenia dopravnej značky – zákazovej, obmedzujúcej
rýchlosť na 30 km/h, pôvodne osadenej na ul. Dolnej v smere jazdy: križovatka
cesty I/72 – most cez Rimavu a pokiaľ tam bola osadená v súlade s predpismi,
osadiť ju opätovne.

Štefan Mišečka
predseda VMČ Likier
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