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

Registratúrna zn.:
UJ6-V10/1-2020

Číslo spisu:
UJ6-V10/2019

V Likieri dňa:
28. septembra 2020

Zápisnica zo zasadnutia VMČ Likier

Dátum a miesto: 28. septembra 2020 /pondelok/ 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 4 členovia.
Ospravedlnení 2 členovia, neospravedlnených členov 0. Kvórum, pre schvaľovacie
a rozhodovacie akty na tomto zasadnutí je 3 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 2 občania z radov verejnosti.
1.Otvorenie a schválenie programu:
Prítomných členov Výboru a občanov privítal predseda výboru Štefan Mišečka a
PhDr. Roman Lebeda primátor mesta, 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 29. augusta 2019 a
informácia o zrealizovaných investičných akciách v územnej pôsobnosti
Výboru.
3. Informácia o priebehu realizácie projektu: „Likierske dostaveníčko“ z
participatívneho rozpočtu v pôsobnosti VMČ Likier.
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4.
5.
6.
7.

Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesenia a záver

Predseda výboru dal hlasovať o navrhovanom programe:
Výsledok hlasovania: 4-0-0, 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 ďalšej etape oprave poškodeného koryta potoka v Likieri a jeho čistení,
úprave verejných priestranstiev po skončení stavebných prác na miestnej
komunikácii ul. Hornej, ako aj pri organizovaní údržby a skrášľovania verejných
priestranstiev v Likieri. Ďalej poďakoval aj p. Pavlovi Belicovi z ul. Dolnej, ktorý sa
osobne angažoval pri údržbe mestskej zelene na ul. Dolnej a v okolí požiarnej
zbrojnice a Ing. Miroslavovi Kiapešovi, ktorý prejavil iniciatívu a občiansku
angažovanosť pri organizácii plánovaného programu dní mesta Hnúšťa, ktoré boli
z dôvodu obmedzujúcich epidemiologicko-hygienických opatrení zrušené, pričom
po uvoľnení opatrení Ing. Kiapeš zorganizoval neformálne stretnutie priaznivcov
veteránov s prezentáciou na Nám. J. Francisciho. Primátor Dr. 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 29. augusta 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 29.
augusta 2019. Mgr. Migaľa informoval, že na základe uznesenia výboru zo dňa 29.
augusta 2019 primátor mesta vydal písomný a termínovaný pokyn, reg. zn.: UF102/2020 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

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.
Termín: 31. január 2020.
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Úloha splnená. Nová zákazová dopravná značka obmedzujúca prejazdovú
rýchlosť na ul. Dolnej na 40 km/hod. bola osadená na pôvodné miesto umiestnenia
zničenej dopravnej značky.
Zabezpečiť rekonštrukciu nefunkčného kovového zábradlia na korune regulácia
potoka v úseku ul. Dolnej.
Termín: do 30. júna 2020
Úloha nebola splnená. Dôvodom sú obmedzujúce opatrenia vydané UVZ SR
v súvislosti s pandémiou Covid-19. Na základe uvedených opatrení mesto nemohlo
využívať uchádzačov o zamestnanie zaradených na menších obecných službách
a aktivačných prácach niekoľko mesiacov po sebe. Z uvedeného dôvodu sa
plánovanie všetkých prác dostalo do sklzu. Uvedené práce budú zrealizované hneď
na jar 2021.
•

Technické služby mesta

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.
Termín: do 31. januára 2020
Úloha splnená. Podperné stĺpy optických káblov boli opravené, stabilizované.
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 (plot na novom cintoríne bol od zelene
v septembri 2019 očistený len zo strany od cesty, údržbu je potrebné vykonať aj
z bočnej strany)
Termín: do 15. februára 2020
Úloha splnená. Čistenie oplotenia od náletových drevín a bylín na oboch
cintorínoch bolo zrealizované v mesiacoch február – marec 2020.
V spolupráci s kanceláriou primátora mesta zrealizovať rekonštrukciu a presun
prístrešku autobusovej zastávky Likier bližšie k telesu cesty, z dôvodu zlepšenia
rozhľadových pomerov čakajúcich.
Termín: do 30. apríla 2020
Úloha splnená. Miesto prístrešku zastávky hromadnej dopravy bolo presunuté
podľa požiadaviek, teleso samotného prístrešku bolo navyše sanované
a nahradené novým prístreškom. Okolie prístrešku je vyčistené, upravené
a zrekultivované.
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Aktualizovať informáciu pre VMČ o možnosti realizácie a finančného krytia
oplotenia hornej časti nového cintorína v Likieri
Termín: do 30. marca 2020
Úloha nebola splnená.
•

Kancelária primátora

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.
Termín: do 15. apríla 2020
Úloha splnená. Koryto potoka na ul. Hornej v celej časti regulácie bolo znova
vyčistené, rovnako aj časť regulácie potoka na ul. Dolnej podľa požiadaviek.
V rámci otvorenej rozpravy k uvedenému bodu vystúpili: P. Belica a Ing. Kiapeš,
ktorí upozornili, že v jarných mesiacoch síce bolo oplotenie cintorínov v Likieri
očistené od popínavých burín, avšak, v súčasnosti je oplotenie znova zaťahané,
okrem prednej časti cintorína nad cestou. Uvedený stav predstavuje riziko škody
najmä v zimnom období, kedy by kríky a popínavé buriny pod váhou snehu mohli
poškodiť plot. Ing. Kiapeš navrhol použitie aj vhodných herbicídov, čím by sa
zamedzilo opätovnému zmladzovaniu nežiadúcej vegetácie. V súvislosti
s oplotením cintorína Ing. Kiapeš otvoril aj otázku uzatvorenia areálu z hornej
strany, skadiaľ je cintorín voľne prístupný. Vhodné by bolo inštalovať bránu pre
prístup techniky a z hornej strany umiestniť kontajner na odpad, keďže zo strany
hlavnej cesty je jeho umiestnenie nevhodné (využívajú ho prechádzajúci motoristi
na zbavovanie sa odpadu z okolitých obcí). P. Kišová a p. Vicianová navrhli k dolnej
bráne cintorína umiestniť aspoň 110 l nádoby na menej rozmerný odpad z hrobov,
a to kvôli dostupnosti.
P. Belica v súvislosti s opätovným osadením dopravnej značky na ul. Dolnej
obmedzujúcou rýchlosť na 40 km/hod. uviedol, že značka pomohla čiastočne,
navrhol aj osadenie spomaľovacieho prahu. Vedúci kancelárie uviedol, že v takomto
prípade by bolo vhodné zvoliť postup ako v ostatných častiach mesta (N. Rimavy,
ul. Partizánska), kde si navrhovatelia urobili iniciatívne prieskum medzi obyvateľmi,
na ktorých bude mať spomaľovací prah priamy vplyv. (aj pozitívny – zníženie
prejazdovej rýchlosti cudzích vozidiel ale aj negatívny – opotrebovávanie vozidiel
obyvateľov bývajúcich v okolí miesta osadenia retardéra). Pokiaľ väčšina priamo
dotknutých obyvateľov osadenie retardéra podporí, mesto spustí súvisiaci proces,
aby bola rešpektovaná vôľa väčšiny.
K zrealizovaným investičným akciám vystúpil primátor mesta, ktorý
prítomných informoval, že do procesu projektovania a realizácie investičnej akcie –
rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. Hornej boli podľa požiadaviek obyvateľov
ul. Hornej zahrnuté aj technické prvky „odrážky na dažďovú vodu“, ktoré plnia svoj
účel a zrážková voda je odvádzaná do opraveného regulovaného koryta potoka. Na
objekte požiarnej zbrojnice bola na jeseň 2019 opravená strecha s kompletnou
novou krytinou, čím sme zabránili ďalšej degradácii objektu a majetku mesta.
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So zrealizovanými investičnými akciami v Likieri vyslovili prítomní spokojnosť,
najmä s úpravou a rekonštrukciou miestnej komunikácie na ul. Hornej, ktorá podľa
prítomných bola urobená kvalitne, keďže aj odrážky na zber a zvod dažďovej vody
plnia svoj účel. Rovnako vyslovili spokojnosť aj s rekonštrukciou strechy na objekte
bývalej požiarnej zbrojnice, ktorej stav bol havarijný. P. Belica sa informoval, či
bude mesto pokračovať aj v oprave interiéru zbrojnice, keďže strecha je hotová.
Primátor odpovedal, že áno, rekonštrukciu interiéru sa budeme snažiť realizovať
svojpomocne, cestou vlastných zamestnancov. P. Belica sa iniciatívne ponúkol, že
by sa rád na oprave interiéru podieľal. Prítomní občania Likiera poďakovali vedeniu
mesta aj za novú autobusovú zastávku, s ktorou nepočítali (chceli len
premiestnenie starej) a mesto ich milo prekvapilo.
3. Informácia o priebehu realizácie projektu: „Likierske dostaveníčko“ z
participatívneho rozpočtu v pôsobnosti VMČ Likier.
Predseda výboru p. Mišečka informoval, že s realizáciou projektu participatívneho
rozpočtu finišuje. Plánovaný altánok pri hlavnej ceste je z konštrukčného hľadiska
hotový, rovnako aj ďalší, ktorý sa rozhodol urobiť navyše, nad kostolom v Likieri.
Z plánovaných aktivít ešte dorába grafiku a rozvrhnutie informačných tabúľ, ktoré sú
súčasťou prístreškov. Poďakoval za nezištnú pomoc ako aj za finančný príspevok
na materiál p. Belicovi z Likiera. Výboru a prítomným občanom navrhol, že pokiaľ by
neboli proti, pri altánkoch by rád umiestnil svoje diela – železobetónové sochy Márie
Séchy – Muránskej Venuše a Jánošíka na koni, a to v takom vyhotovení ako sú
sochy na jeho dvore. Prítomní členovia a obyvatelia proti umiestneniu nenamietajú
a s umiestnením súhlasia. Primátor mesta poďakoval realizátorovi altánkov – p.
Mišečkovi za jeho osobný vklad, a to aj finančný, do uvedeného projektu, keďže p.
Mišečka do projektu z vlastných prostriedkov investoval viac ako 400.-€
a investované prostriedky použil na verejnoprospešný účel. P. Mišečka uviedol, že
realizáciu projektu sfinalizuje v priebehu mesiaca november 2020.
4. Návrhy, pripomienky, požiadavky a stanoviská výboru.
V rámci uvedeného bodu Ing. Kiapeš upozornil na prerastenú vŕbu na brehu
Rimavy, ktorej konáre prevísajú nad mostom a vozovkou na ul. Dolnej. Kvôli
konárom sú na moste znížené rozhľadové pomery a z dôvodu bezpečnosti je
nevyhnutné konáre orezať. Rovnaký problém je aj s jelšou v profile Rimavy.
Ing. Kiapeš požiadal o vyčistenie zaneseného odvodňovacieho žľabu, ktorý vedie
paralelne medzi chodníkom a svahom zo starého Likiera k nemocnici. Betónový
žľab je plný nánosov, tým pádom neodvádza dažďovú vodu a v prípade dažďa hrozí
prelievanie zrážkovej vody cez vozovku ul. Hlavnej do dvorov a záhrad.
Ing. Kiapeš upozornil aj na nedostatky v kosení cintorína v Likieri. Kosci TS pri
kosení znečistia hroby trávou ale čo je závažnejšie dochádza k mechanickému
poškodzovaniu rohov platní na hroboch, či náhrobných kameňov. Znečisteniu
trávou sa nedá vždy zabrániť, ale mechanickému poškodzovaniu hrobových platní
áno, na to sú rôzne mechanické pomôcky. Žiada preto, aby TS mesta pri kosení
v bezprostrednej blízkosti hrobov prijali účinné opatrenia.
P. Belica a Ing. Kiapeš požiadali o vyčistenie a vyspádovanie krajnice cesty na ul.
Dolnej, najmä v úseku od križovatky ul. Dolnej a Hlavnej k mostu. Nespevnená
krajnica sa v priebehu rokov vplyvom posypového materiálu a vegetačného krytu
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zdvihla nad úroveň asfaltového povrchu vozovky, čo má za následok, že zrážková
voda nesteká z vozovky cez krajnicu do potoka ale tečie po vozovke.
P. Kišová a p. Vicianová otvorili otázku separovania odpadu v cintoríne. Značnú
časť odpadu v cintoríne tvoria sklenené kahance a plastové kvetiny a vence. Vedúci
kancelárie upozornil, že plastové kahance so zvyškami vosku sú na recykláciu
nevhodné rovnako aj plastové kytice a vence, kde sú zviazané viaceré druhy
materiálov – plast, kov, biomateriál. Tento odpad by musel byť dočistený, aby bol
vhodný na recykláciu.
P. Mišečka upozornil, na zdeformované kovové zvodidlá pri krajnici cesty č. I/72
v úseku od križovatky ul. Hornej a Dolnej, čo je následkom dopravných nehôd. Bolo
by vhodné, aby ich správca hlavnej cesty opravil a sfunkčnil.
4. Rôzne
Do bodu rôzne mal príspevok predseda výboru p. Mišečka. Informoval sa, že či aj
v roku 2021 sa bude pokračovať v projekte participatívneho rozpočtu, pretože
návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 je rozpočtová položka pre projekty. Všetko
bude závisieť od finančnej kondície mesta ale aj od prínosu a úspešnosti projektov
realizovaných v tomto roku. Prítomní občania otvorili problematiku odpadového
hospodárstva v meste. Pýtali sa na možnosti zavedenia množstevného zberu
a zriadenia zberného dvora. Primátor odpovedal, že odpadovým hospodárstvom sa
mesto intenzívne zaoberá, je to jedna z priorít mesta. S prípravou zberného dvora
v areáli TS v Kotlišti finišujeme. Zberný dvor bude prístupný pre občanov mesta,
kde budú môcť vyviezť zložky separovaného odpadu, vrátane inertného stavebného
odpadu. Čo sa týka zavedenia množstevného zberu odpadu, to je v našich
podmienkach nerealizovateľné, keďže producentov odpadu – domácnosti máme
nielen v rodinných domoch ale aj v bytových domoch, kde pre niekoľko domácností
slúži jedna 1100l nádoba, čo znemožňuje identifikovať pôvodcu odpadu. Zelený
záhradný odpad môžu obyvatelia na vlastné náklady vyviezť na zberné miesto
v priemyselnom parku, samozrejme primárne by ho mali kompostovať
v kompostéroch, ktoré bezplatne distribuovalo mesto.
5. Diskusia
V rámci diskusie neboli žiadne príspevky.
6. Návrh uznesenia a záver.
Výbor pripravil návrh uznesenia zo zasadnutia:
Výbor mestskej časti Likier:
A) schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru, pomerom hlasov 4-0-0
2. Umiestnenie železobetónovej sochy Márie Séchy – Muránskej Venuše
a Jánošíka na koni, zhotovené p. Mišečkom, pri altánku na ul. Hornej
a pri novej autobusovej zastávke, pomerom hlasov 4-0-0.

6

B) berie na vedomie:
1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok.
a požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 29. augusta 2019.
2. Informáciu o priebehu realizácie projektu: „Likierske dostaveníčko“ z
participatívneho rozpočtu v pôsobnosti VMČ Likier.
C) predkladá:
Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Opätovne vykonať údržbu oplotenia oboch cintorínov v Likieri, zabezpečiť
očistenie od popínavých rastlín a prerastajúcich krov, ktoré svojou váhou
ťahajú pletivo plota k zemi, zvážiť aj použitie vhodných herbicídov.
2. Riešiť otázku uzatvorenia areálu cintorína v Likieri z hornej strany, skadiaľ je
cintorín voľne prístupný. Pri návrhoch realizácie oplotenia uvažovať aj o
inštalácii brány pre prístup komunálnej techniky a z hornej strany umiestniť
kontajner na odpad, keďže zo strany hlavnej cesty je jeho umiestnenie
nevhodné.
3. Zvážiť umiestnenie aspoň 110 l nádoby na menej rozmerný odpad z hrobov
k dolnej bráne cintorína, a to z dôvodu dostupnosti.
4. Odstrániť nedostatky v kosení cintorína v Likieri. Kosci TS pri kosení
znečisťujú hroby trávou ale čo je závažnejšie dochádza k mechanickému
poškodzovaniu rohov platní na hroboch, či náhrobných kameňov. Zo strany
TS mesta pri kosení v bezprostrednej blízkosti hrobov prijať účinné
opatrenia.
5. Zabezpečiť rekonštrukciu nefunkčného kovového zábradlia na korune
regulácia potoka v úseku ul. Dolnej.
6. Upraviť príp. sanovať prerastenú vŕbu na brehu Rimavy, ktorej konáre
prevísajú nad mostom a vozovkou na ul. Dolnej. Kvôli konárom sú na moste
znížené rozhľadové pomery a z dôvodu bezpečnosti je nevyhnutné konáre
orezať. Rovnaký problém je aj s jelšou v profile Rimavy.
7. Vyčistiť zanesený odvodňovací žľab, ktorý vedie paralelne medzi chodníkom
a svahom zo starého Likiera k nemocnici. Betónový žľab je plný nánosov.
8. Vyčistiť a vyspádovať krajnice cesty na ul. Dolnej, najmä v úseku od
križovatky ul. Dolnej a Hlavnej k mostu. Nespevnená krajnica sa v priebehu
rokov vplyvom posypového materiálu a vegetačného krytu zdvihla nad
úroveň asfaltového povrchu vozovky, zrážková voda nesteká z vozovky cez
krajnicu do potoka ale tečie po vozovke.
9. Správcu cesty I/72 vyzvať k oprave a sfunkčneniu zdeformovaných kovových
zvodidiel pri krajnici cesty č. I/72 v úseku od križovatky ul. Hornej a Dolnej.
10. Pokračovať v projektoch participatívneho rozpočtu aj v roku 2021.
Predseda výboru dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Výsledok
hlasovania 4-0-0.
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
7

písomný pokyn s určením termínovaných úloh pre jednotlivé organizácie a útvary
mesta.
Zasadnutie VMČ Likier bolo ukončené dňa 28. septembra 2020 o 17,50 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-V10/1-2020

Číslo spisu:
UJ6-V10/2019

V Likieri dňa:
28. septembra 2020

Uznesenie zo zasadnutia VMČ Likier
zo dňa 28. septembra 2020

Výbor mestskej časti Likier:
A)

schvaľuje:
1. Program zasadnutia výboru.
2. Umiestnenie železobetónovej sochy Márie Séchy – Muránskej Venuše a
Jánošíka na koni, zhotovené p. Mišečkom, pri altánku na ul. Hornej a pri
novej autobusovej zastávke.

B)

berie na vedomie:
1. Správu o stave plnenia uznesenia a rozpracovania návrhov, pripomienok. a
požiadaviek výboru, predložených na zasadnutí dňa 29. augusta 2019.
2. Informáciu o priebehu realizácie projektu: „Likierske dostaveníčko“ z
participatívneho rozpočtu v pôsobnosti VMČ Likier.

C)

predkladá:

Mestu a zriaďovateľovi návrhy, pripomienky a požiadavky:
1. Opätovne vykonať údržbu oplotenia oboch cintorínov v Likieri, zabezpečiť
očistenie od popínavých rastlín a prerastajúcich krov, ktoré svojou váhou
ťahajú pletivo plota k zemi, zvážiť aj použitie vhodných herbicídov.
2. Riešiť otázku uzatvorenia areálu cintorína v Likieri z hornej strany, skadiaľ je
cintorín voľne prístupný. Pri návrhoch realizácie oplotenia uvažovať aj o
inštalácii brány pre prístup komunálnej techniky a z hornej strany umiestniť
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kontajner na odpad, keďže zo strany hlavnej cesty je jeho umiestnenie
nevhodné.
3. Zvážiť umiestnenie aspoň 110 l nádoby na menej rozmerný odpad z hrobov k
dolnej bráne cintorína, a to z dôvodu dostupnosti.
4. Odstrániť nedostatky v kosení cintorína v Likieri. Kosci TS pri kosení
znečisťujú hroby trávou ale čo je závažnejšie dochádza k mechanickému
poškodzovaniu rohov platní na hroboch, či náhrobných kameňov. Zo strany
TS mesta pri kosení v bezprostrednej blízkosti hrobov prijať účinné
opatrenia.
5. Zabezpečiť rekonštrukciu nefunkčného kovového zábradlia
regulácia potoka v úseku ul. Dolnej.

na korune

6. Upraviť príp. sanovať prerastenú vŕbu na brehu Rimavy, ktorej konáre
prevísajú nad mostom a vozovkou na ul. Dolnej. Kvôli konárom sú na moste
znížené rozhľadové pomery a z dôvodu bezpečnosti je nevyhnutné konáre
orezať. Rovnaký problém je aj s jelšou v profile Rimavy.
7. Vyčistiť zanesený odvodňovací žľab, ktorý vedie paralelne medzi chodníkom
a svahom zo starého Likiera k nemocnici. Betónový žľab je plný nánosov.
8. Vyčistiť a vyspádovať krajnice cesty na ul. Dolnej, najmä v úseku od
križovatky ul. Dolnej a Hlavnej k mostu. Nespevnená krajnica sa v priebehu
rokov vplyvom posypového materiálu a vegetačného krytu zdvihla nad
úroveň asfaltového povrchu vozovky, zrážková voda nesteká z vozovky cez
krajnicu do potoka ale tečie po vozovke.
9. Správcu cesty I/72 vyzvať k oprave a sfunkčneniu zdeformovaných kovových
zvodidiel pri krajnici cesty č. I/72 v úseku od križovatky ul. Hornej a Dolnej.
10. Pokračovať v projektoch participatívneho rozpočtu aj v roku 2021.

Štefan Mišečka
predseda VMČ Likier
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