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M e s t s k á  č a s ť  B r a t i s la v a – N o v é  M e s t o

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 30.06.2020

INFORMÁCIA
o vybavovaní interpelácií zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 19.05.2020

Predkladateľ:
Mgr. Rudolf Kusý
starosta

Spracovateľ:        Materiál obsahuje:

Júlia Červenková
vedúca oddelenia organizačného a evidencie
obyvateľov

1. Interpelácia - Ing. Mrva
      + príloha01
2. Interpelácia – Ing. Mgr. Šebejová, PhD.

– 5x - odpoveď
3. Interpelácia - Mgr. Švecová- 2xodpoveď
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INTERPELÁCIA
zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa
19.05.2020

INTERPELÁCIA
Poslanec :    Ing. Jakub Mrva
Interpelovaný:    starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý
Odpoveď vypracoval: Ing. Daša Effenbergerová

    vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania

Predmet interpelácie:  Výkopové a stavebné práce Rozvodná - Klenová

Znenie interpelácie:

Prosím o preverenie a informáciu výstavby optických sietí ba Rozvodnej a Klenovej ulici. Stavebná
firma rozkopala trávniky tesne vedľa stromov, rozobrala zámkovú dlažbu, pričom opätovne je
poskladaná krivo, s jamami, výtlkmi a nebezpečne. Opätovne dochádza k nekvalitnému asfaltovaniu,
čo je pre seniorov či rodiny s deťmi nevhodné. Dochádza k tvorbe bubnov na oboch uliciach. V tejto
veci som Vám už pred rokom písal a do dnešného dňa neprišlo k náprave. Naopak, stavebné práce sa
rozbehli ešte v horšej kvalite ako tomu bolo na jeseň.

ODPOVEĎ:

Optické  siete  na  Klenovej  a  Rozvodnej  ul.  realizovala  firma  Viliam  Tel  a.s.   na  základe  platného
povolenia na zvláštne užívanie predmetných MK z dôvodu pokládky optickej siete. Povolenia + foto
sú v prílohe.
Na základe podnetu – interpelácie  p. Mrvu bola vykonaná pracovníkmi referátu dopravy oddelenia I a
VO  dňa 9.6.2020 opätovná kontrola v  danej lokalite a bola zhotovená fotodokumentácia. Následne
bol oslovený zhotoviteľ s požiadavkou  na urýchlené odstránenie závad. Dňa 11.6.2020 bola vykonaná
spoločná obhliadka za účasti  zhotoviteľa  výkopových prác a s prácami na odstraňovaní závad sa
začalo okamžite.
Pracovníci oddelenia I a VO preberajú práce na zverených komunikáciách III. a IV. triedy, priľahlých
chodníkoch a v cestnej zeleni. Ostatná časť zelene a chodníkov vo vnútrobloku nie je v ich
kompetencii.
Predmetnú rozkopávku investor správcovi komunikácií MČ BA – NM ešte neodovzdal.
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INTERPELÁCIA
zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa
19.05.2020

INTERPELÁCIA
Poslanec : Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD.
Interpelovaný: starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý
Odpoveď vypracoval: Ing. Daša Effenbergerová

    vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania

Predmet interpelácie:  Projekty v ktorých mestská časť plánuje využiť cudzie zdroje

Znenie interpelácie:
V akom stave je Projektová dokumentácia pre projekty v ktorých mestská časť plánuje využiť cudzie
zdroje – podporu z ministerstva alebo eurofondy – zariadenie pre seniorov, CVI Makovického, škôlka
Teplická, škôlka – jasle Vihorlatská. Je s týmito projektmi oboznámený pán vicestarosta Peter
Vaškovič?

ODPOVEĎ:
PD zariadenie pre seniorov- ukončená a odovzdaná.  Stavebné povolenie právoplatné. PD preposlaná
pánovi vicestarostovi Ing. arch. Vaškovičovi 3.6.2019. Prvá žiadosť o NFP bola podaná dňa
31.5.2019, ktorá bola však RO  pre IROP zrušená. Pre tento projekt čakáme na novú výzvu, ktorá by
mala byť vyhlásená  podľa indikatívneho harmonogramu výziev pre rok 2020 ( verzia 3) v máji 2020.
K dnešnému dňu tak urobené zo strany RO nebolo. Harmonogram výziev podlieha aktualizácii v
prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo
ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, ktoré sú uvádzané v harmonograme,  to znamená, že RO je
ešte v dvojmesačnom limite.
Centrum včasnej intervencie Makovického – projektová dokumentácia je ukončená a podaná na
stavebné konanie, ktoré  jednak účastníci konania a aj ďalší obyvatelia lokality, doplnili o námietky
a požiadavky. Bola  doručená petícia, rokovalo sa s jej predstaviteľmi. Projektant spracoval návrhy
riešení tak, aby rekonštrukcia stavby  čo najviac  vyhovovala požiadavkám petície a zároveň sa
zachoval čo najviac potrebný priestor pre činnosti partnera CVI. K zmeneným návrhom PD sa znovu
petičný výbor vyjadril a vzniesol ďalšie  nové požiadavky. Takmer všetkých stretnutí sa bol pán
vicestarosta účastný osobne. K dnešnému dňu 5.6.2020 sa s petičným výborom už viac nerokovalo.
Z mojej úrovne nie som partnerom na ďalšie  rokovanie  o podmienkach petície. Sme na mŕtvom bode.
Pre tento projekt čakáme na novú výzvu, ktorá by mala byť vyhlásená  podľa indikatívneho
harmonogramu výziev pre rok 2020 ( verzia 3) v máji 2020. K dnešnému dňu tak urobené zo strany
RO nebolo. Harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy
zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, ktoré
sú uvádzané v harmonograme,  to znamená, že RO je ešte v dvojmesačnom limite.

MŠ Teplická – PD bola odovzdaná projektantom a stavba má právoplatné stavebné povolenie.
Vzhľadom na plynúci čas je veľký predpoklad, že projektovú dokumentáciu bude potrebné
zrevidovať, nakoľko mohlo dôjsť k zmenám technických a vyhlášok ( napr. nový zákon o detských
ihriskách ).  Je podpísaná zmluva s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
o poskytnutí  NFP. Bolo preložené verejné obstarávanie na druhú ex ante kontrolu, ktoré bolo z našej
strany zrušené a dnes pripravujeme súťažné podklady na prvú ex ante kontrolu verejného
obstarávania.
Jasle Vihorlatská -  podstatná časť PD je odovzdaná ( chýbal teplo technický posudok novostavby,
neboli odovzdané všetky vyjadrenia dotknutých orgánov ). V súčasnosti   prebieha stavebné konanie.
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PD bola zaslaná vicestarostovi dňa 12.5.2020.  Projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa
štúdie. Taktiež  všetci  poslanci v schvaľovanom materiály na MZ dňa 25. júna 2019 mali v dôvodovej
správe aj všetky dôležité  fakty k stavbe. Žiadosť o NFP  je podaná ( 29.4.2020)  na riadiaci orgán
IROP a je v administratívnej kontroly  na doplnení na základe výzvy RO.

MŠ Vihorlatská – projektová dokumentácia bola odovzdaná projektantom, chýbajú odovzdať
vyjadrenia dotknutých orgánov.  Dostavba  MŠ Vihorlatská vrátane  rekonštrukcie starého objektu má
právoplatné stavebné povolenie. Projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa štúdie. Taktiež
všetci  poslanci v schvaľovanom materiály na MZ dňa 7.5.2019 mali v dôvodovej správe aj všetky
dôležité  fakty k stavbe, vrátane  vizualizácií. Žiadosť o NFP  je podaná (30.12.2019)  na riadiaci
orgán IROP a je   po úspešnom absolvovaní administratívnej kontroly  posunutá do odborného
hodnotenia.
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INTERPELÁCIA
zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa
19.05.2020

INTERPELÁCIA
Poslanec : Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD.
Interpelovaný: starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý
Odpoveď vypracoval: Ing. Stanislav Skýva

     referent  oddelenia kancelárie pre participáciu verejnosti

Predmet interpelácie:  Parkovanie na Zátiší

Znenie interpelácie:
Kto je zodpovedný za riešenie parkovania na Zátiší po vyznačení mestského cyklistického okruhu,
v akom je štádiu?

ODPOVEĎ:

a) Kto je zodpovedný za riešenie parkovania na Zátiší po vyznačení mestského cyklistického
okruhu?

Zodpovednému referentovi sa nepodarilo danú informáciu dohľadať, zároveň možné zodpovedné
oddelenie na priamu otázku neodpovedalo. Za riešenie parkovania je vo všeobecnosti na
komunikáciách v správe mestskej časti zodpovedný Referát dopravy a cestného hospodárstva,
popisovaná situácia riešenia parkovania na Zátiší sa nevymyká normálu.

b) V akom štádiu je riešenie parkovania na Zátiší?

Pre Zátišie a priľahlé ulice boli v spolupráci s občanmi vypracované návrhy na zmenu organizácie
dopravy tak, aby sa dali jednotlivé ulice zjednosmerniť, čím sa vytvorí miesto na legálne
parkovanie. Návrhy sú tri, boli dňa 9.6.2020 prerokované v Komisii dopravy, informačných
systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, ktorá ďalej poverila úrad mestskej
časti na vypracovanie odborného stanoviska k daným návrhom a následné konanie v danej veci.
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INTERPELÁCIA
zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa
19.05.2020

INTERPELÁCIA
Poslanec : Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD.
Interpelovaný: starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý
Odpoveď vypracoval: Mgr. Iveta Marčíková

     vedúci  oddelenia sociálnych služieb

Predmet interpelácie:  Stravovanie prihlásených ľudí

Znenie interpelácie:
Ako zabezpečí mestská časť stravovanie za ľudí, ktorí sa prihlásili na stravu ako noví prostredníctvom
telefonickej linky na prevenciu sociálnej izolácie použitej v čase pandémie na pomoc osamelým
a registráciu za účelom pomoci.

ODPOVEĎ:

Odpoveď vypracoval: Vladislava Janovičová
     referent  oddelenia sociálnych služieb

Predmet interpelácie:  Stravovanie prihlásených ľudí

Znenie interpelácie:
Ako zabezpečí mestská časť stravovanie za ľudí, ktorí sa prihlásili na stravu ako noví prostredníctvom
telefonickej linky na prevenciu sociálnej izolácie použitej v čase pandémie na pomoc osamelým
a registráciu za účelom pomoci.

ODPOVEĎ:
Mestská časť v súčasnosti neeviduje nové žiadosti o poskytovanie stravovania.
O podmienkach donášky stravy priamo do domácnosti bola pracovníčka, ktorá obsluhovala tel. linku
prevencia sociálnej izolácie p. Panáková, od 16. 03. 2020 viackrát informovaná, že osamelí občania,
ktorí žiadajú o donášku jedla do bytu, domu, si podávajú žiadosť na posúdenie odkázanosti na domácu
opatrovateľskú službu a žiadosť na stravovanie. Donáška jedla je jedným z úkonov opatrovateľskej
služby. Úkon je spoplatnený v zmysle VZN MČ-BANM č. 11/2017 zo dňa 12. 12. 2017, ktorým sa
mení VZN č. 8/2016 zo dňa 08.11. 2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby. Donášku jedla
vykonávajú opatrovateľky, zamestnankyne MČ.
Mestská časť poskytuje stravovanie dôchodcom v súlade so Zásadami poskytovania stravovania
dôchodcom a poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
uznesením číslo 19/17 dňa 13. 6. 2017.
O poskytovanie stravovania musí občan požiadať. Poskytovanie stravovania, ako aj iný druh pomoci
vyplýva z platných noriem a musí byť v súlade s rozpočtovými pravidlami mestskej časti. Ak ide o
imobilných klientov, sú riešení žiadosťou ako klienti s podmienkou určenia stupňa odkázanosti na
sociálnu pomoc ( napr. donáškou stravy do domácnosti).
Mestská časť zabezpečuje stravovanie za sumu 3,60 € za jeden obed od dodávateľa ktorý bol
vysúťažený v procese verejného obstarávania.
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Do realizácie projektu stravník hradil podľa platných zásad 2,84 € (prípadne sumu podľa poskytnutej
zľavy v súlade so zásadami) za jeden obed a doplatok mestskej časti bol 0,76 €.
Do projektu so Slovenským Červeným krížom boli zaradení klienti, ktorí mali podané žiadosti
a ktorým sa poskytovalo stravovanie do 18. 5. 2020 v súlade s platnými zásadami. SČK bude mestskej
časti refundovať náklady v sume 3,0 € na jeden obed, ktorý bude klientom poskytovaný zadarmo, to
znamená, že mestská časť bude naň prispievať sumou 0,60 €.
Dňa 25. 05. 2020 sme emailom obdržali 27 priezvisk, z toho osobitne 21 ženských a osobitne 6
mužských, z ktorých nie je zrejme, keďže pri priezviskách neboli uvedené adresy, či sa jedná
o obyvateľov našej mestskej časti. Takáto forma, ktorá mala slúžiť ako zoznam žiadateľov, je
nedostatočná a priam zavádzajúca. Okrem priezviska neobsahuje žiaden identifikačný údaj.
Porovnávaním s oficiálnou databázou – zoznam stravníkov, sa nám javí, že ide o priezviska štyroch
manželských párov, ktoré nespĺňajú status sociálnej izolácie. V prípade identifikácie ďalších štyroch
priezvisk, je možné, že mestská časť im stravovanie poskytuje a do projektu sú zaradení.
Nové žiadosti doručené na MČ BANM sa vybavujú ako vecne príslušné a v zmysle platných právnych
predpisov.
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INTERPELÁCIA
zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa
19.05.2020

INTERPELÁCIA
Poslanec : Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD.
Interpelovaný: starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý
Odpoveď vypracoval: Ing. Daša Effenbergerová

    vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania

Predmet interpelácie: Projektová dokumentácia pre debarierizáciu denných centier

Znenie interpelácie:
Kto je zodpovedný za projektová dokumentácia pre debarierizáciu denných centier a v akom stave je
príprava tejto projektovej dokumentácie

ODPOVEĎ:
Všetky budovy, nielen tie,  v ktorých sa nachádzajú denné centrá, sú v správe oddelenia správy
majetku. Pokiaľ oddelenie investícií dostane požiadavku od správcu budov  na spracovanie
projektových dokumentácií k zabezpečeniu  bezbariérových prístupov do jednotlivých budov,
oddelenie investícií spracuje podkladový materiál  do návrhu rozpočtu  mestskej časti  a následne ak
táto položka  bude schválená zastupiteľstvom, budeme realizovať nielen obstaranie  projektových
dokumentácií, povoľovací proces  ale aj samotné stavebné úpravy spojené s vybudovaním
bezbariérových riešení. V doteraz schválenom rozpočte mestskej časti na takúto činnosť neboli
rezervované finančné zdroje.
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INTERPELÁCIA
zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa
19.05.2020

INTERPELÁCIA
Poslanec : Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD.
Interpelovaný: starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý
Odpoveď vypracoval:    Ing. Daša Effenbergerová

    vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania

Predmet interpelácie: Oprava komunikácie vo vnútrobloku Robotnícka - Plzenská

Znenie interpelácie:
Kto je zodpovedný za opravu komunikácie vo vnútrobloku Robotnícka – Plzenská, o ktorú žiada
obyvateľ JUDr. Ivan Budinský

ODPOVEĎ:

Oprava komunikácie vo vnútrobloku Robotnícka – Plzenská – nie je v kompetencii  nášho oddelenia
nakoľko sa nejedná o komunikácie III. a ani IV. triedy.  Vnútrobloky sú pripojené k miestnym
komunikáciám účelovými komunikáciami,  o ktoré sa stará v zmysle zákona 135/1961 Zb. ten, pre
koho účely slúži.
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INTERPELÁCIA
zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa
19.05.2020

INTERPELÁCIA
Poslanec : Ing., Mgr. Katarína Šebejová, PhD.
Interpelovaný: starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý
Odpoveď vypracoval: Ing. Michal Haile

     riaditeľ kancelárie starostu

Predmet interpelácie: Pluhová 12 a Zátišie

Znenie interpelácie:
Žiadam, aby som bola o riešeniach na Pluhovej 12 a na Zátiší, t.j. v mojej gescii, informovaná priamo
od Vás pán starosta a to písomnou formou

ODPOVEĎ:
K uvedenému je potrebné uviesť, že poslanec ako člen kolektívneho orgánu samosprávy, má v súlade
s ust. § 25 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
právo interpelovať starostu vo veciach výkonu jeho práce.

Činnosť stavebného úradu zabezpečuje zamestnanec s osobitným kvalifikačným predpokladom podľa
§ 117 ods.3 stavebného zákona. Starosta mestskej časti, ktorý ako štatutárny orgán podpisuje listiny
a rozhodnutia za stavebný úrad (pozn. starosta je oprávnený písomne poveriť zamestnanca mestskej
časti v súlade s ust. §13 ods.5 zákona o obecnom zriadení na podpis uvedených listín a rozhodnutí) nie
je oprávnený sprístupňovať obsah spisového materiálu členovi kolektívneho orgánu, ktorý vykonáva
samosprávu na podklade interpelácie. Obsah spisového materiálu je oprávnený stavebný úrad
sprístupniť len účastníkom konania, resp. dotknutým orgánom podľa § 140a stavebného zákona, ktoré
v konaní podľa stavebného zákona uplatňujú svoje požiadavky v rozsahu osobitných predpisov.

Konanie pred stavebným úradom nie je verejné, naopak má pevne stanovený okruh účastníkov
konania, ktorý majú príslušné zákonné práva a povinnosti. Poslanec miestneho zastupiteľstva, ktorý je
členom kolektívneho orgánu vykonávajúceho samosprávu nie je osobou, ktorá by bola ex lege
oprávnená oboznamovať sa s postupom a výsledkami konaní (vo forme rozhodnutí) vedených
stavebným úradom, keďže žiadna právna norma jej takéto zákonné oprávnenie nezveruje.

Projekt na Pluhovej 12 je vo fáze kolaudačného konania, ktoré bolo ukončené, ale rozhodnutie nie je k
dnešnému dnu vydané, na koľko nebol preukázaný potvrdený počet parkovacích miest.

Projekt na Zátiší (Atrios) je vo fáze stanoviska mestskej časti k investičnému zámeru.
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INTERPELÁCIA
zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa
19.05.2020

INTERPELÁCIA
Poslanec : Ing. Silvia Švecová, PhD.
Interpelovaný: starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý
Odpoveď vypracoval: Ing. Daša Effenbergerová

    vedúci oddelenia investícií a verejného obstarávania

Predmet interpelácie:  Park Ľudové námestie

Znenie interpelácie:
Opätovne interpelujem a žiadam pána starostu, aby zabezpečil:

1. odovzdanie parku do správy EKO-podniku VPS, na ktorom sa pracuje už neprimerane dlho
2. zabezpečenie uzamykania prístrešku, nakoľko vandalizmom dochádza neustále k jeho

devastovaniu – preveriť možnosť uzamykania magnetickým zámkom, ktorý funguje aj v iných
zberných miestach, ktoré spadajú pod OLO, a.s.

3. Spustenie fontány

ODPOVEĎ:
K bodu  1:   fyzické odovzdanie obnoveného parku do správy EKO-podniku je plne v kompetencii
oddelenia správy majetku. EKO-podnik sa o predmetný park stará od čias vzniku EKO-podniku,
predpokladáme, že teda tento park mu bol zverený.  EKO-podnik má v zriaďovacej listine  v čl. II.
 bode 1.3 uvedené, že vykonáva správu a údržbu zverených obecných zariadení a konkrétne v bode
1.3.7 verejných priestranstiev a v bode 1.8. vykonáva  výstavbu, správu a údržbu verejnej zelene vo
vlastníctve a správe mestskej časti a to konkrétne : 1.8.1. celoročnú údržbu verejnej zelene; 1.8.2.
tvorbu a revitalizáciu verejnej zelene; 1.8.3. náhradnú výsadbu a starostlivosť o ňu; 1.8.4. udržiava
čistotu verejnej zelene; 1.8.5. pasportizáciu prvkov verejnej zelene. Uvedené činnosti má priamo
v zriaďovacej listine a o tento park sa EKO-podnik staral ešte keď nebol obnovený. Počas realizácie
stavby  sa nebolo o čo starať ( stavba ) a následne po prevzatí parku od dodávateľa, na ktorom sa
zúčastnili aj zástupcovia EKO-podniku,  ako jeho prevádzkovateľ a tiež pracovníci oddelenia správy
majetku, sa  EKO-podnik v zmysle zriaďovacej listiny o neho z časti staral ale bez údržby. Dňa
2.6.2020 bolo spoločné stretnutie EKO-podniku a úradu, kde sa fyzické prevzatie dohodlo. Dve
pripomienky od EKO-podniku ešte zabezpečí úrad a to presadenie 3 ks stromov( v rámci reklamácie )
a zabezpečenie mulčovacej kôry na dosypy, ako nákup materiálu.

K  bodu  č.  2  : Áno vandalizmus je problém. Zámok bol vymenený  niekoľko krát. Vybudovanie
zberných hniezd v parkoch nie je šťastné riešenie. K dnešnému dňu je stojisko opatrené novou
zámkou, nie síce magnetickou, ale na účel uzamknutia zberných nádob postačuje.

K bodu č.3 : spustenie fontány zabezpečuje mestská organizácia GIB.  Fontána je v jeho správe.
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INTERPELÁCIA
zo 16. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konaného dňa
19.05.2020

INTERPELÁCIA
Poslanec : Ing. Silvia Švecová, PhD.
Interpelovaný: starosta MČ B-NM Mgr. Rudolf Kusý
Odpoveď vypracoval: Mgr. Vladimír Mikuš

   Riaditeľ EKO-podniku VPS

Predmet interpelácie:  Kosenie v areáloch MČ B-NM

Znenie interpelácie:
Žiadam o informáciu ohľadom starostlivosti o budovy a areály vo vlastníctve MČ, resp. zverené MČ –
menovite ide o údržbu a starostlivosť o zeleň. Kto zodpovedá a komu treba nahlásiť potrebu pokosenia
vzrastlej zelene v areáli bývalej osvetovej besedy na Makovického a tiež v areáli bývalej MŠ na
Vihorlatskej. Občania nahlasujú tieto podnety cez rôzne platformy, ale nie vždy je podnet riešený.

ODPOVEĎ:


