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V Ružomberku - Černovej 13. 2. 2019 
 
 
 
Vec :  Aktualizovaná požiadavka investícii do IP a rozpočtu mesta pre 2019 a plán oprav 2019. 
 
 
Informácia od poslanca: 
V rozpočte mesta je pre Černovú na rok  2019 schválená suma 50 000 €. Rovnako na každý obvod mesta . 
 
 
A. Investičný plán:  
 
• V zmysle pripomienok od SPP ,a.s  dopracovať PD a ukončiť  územné a stavebné povolenie pre realizáciu verejnej 

plynofikácie v Starej Černovej 
• Majetkovo a inžiniersky pripraviť projekt revitalizácie parku v Černovej (územné  a stavebne povolenie)                                  
• Súvislá oprava asfaltovej komunikácie na uliciach :  Hôrky, Včelárska a časť Slnečnej .  
• Majetkové vysporiadanie, PD a stavebné povolene  - chodník pre peších pozdĺž štátnej cesty 1/18 Camino - 

odbočka na Klačno dĺžka 80 m  
• Doplnenie verejného osvetlenia (ul. Pri Váhu ku ihrisku ,Dolná, Černovských martýrov...) 
• Doplnenie vonkajšieho detského mobiliáru v MŠ Černová, ZŠ AH a Park Černová 
• Parkovisko pred  MŠ v Černovej (5 parkovacích miest na pozemku) 
• Vyčistiť potok na ul. Račkov 
 
• Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice (projekt mimo rozpočtu mesta  -zdroje z  MV SR) 
 
   
B. Plán opráv: 
 
• Postupná oprava výtlkov a jám na cestách a chodníkoch v Černovej v zmysle zaslaných materiálov 
• Oprava studničky „Pod Majkov“ a altanok nad madokyš v Nižnom poli (spolupráca OZ Chotár a turistami) 
• Doplniť schody k altánku na školskom dvore ZŠ AH (spolupráca so školou) 
• Vypíliť staré tuje na cintoríne (len niektoré- po dohode s hospodárskou radou farnosti) 
• Vypíliť staré  stromy na otočke MHD a parku 
• Opíliť lipy na ul. Včelárska 
• Oprava plota na hornom cintoríne 
• Vyčistiť všetky cestné dažďové vpuste a žľaby  
• Opraviť schody na Dome smútku, natrieť zábradlie  
• Zrušiť cestný  ostrovčeka pred VSR, a.s.(po odpílení stromu Jaseňa obyčajného) 
• Oprava oceľových poškodených mreži na priečnych dažďových žľaboch (pred školu a na ulici Hôrky) 
• Osadiť nový priečny dažďový žľab na ul.Za Jaročkom   
 

 



 

 

 
 
 S pozdravom  
 
 
 Patrik Habo  
 
                                                                                                                         Poslanec MsZ za MsČ Ružomberok - Černová 
                                              


