Zápis
zo zhromaždenia obyvateľov mestskej časti
Rožňavská - Šibeničný vrch – Sabová – Vinice
konaného dňa 17. apríla 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1
Na základe prijatého uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote
č. 49/2019-MsZ zo dňa 26. marec 2019, bolo zvolané JUDr. Jozefom Šimkom, primátorom
mesta, zhromaždenie obyvateľov ulíc Rožňavská, Šibeničný vrch, Sabová, Vinice.
Program:
1. Otvorenie
2. Aktuálne informácie mesta a mestských častí
3. Voľba nového výboru mestskej časti
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1
Zhromaždenie obyvateľov mestskej časti otvoril a viedol JUDr. Jozef Šimko, primátor
mesta.
K bodu 2
JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta sa poďakoval občanom za znovuzvolenie za
primátora mesta, zhodnotil minulé volebné obdobie, informoval o súčasnej situácii mesta
a o budúcich aktivitách:
-

-

informácia o znížení úverového zaťaženia mesta R. Sobota
v minulom volebnom období boli v meste Rimavská Sobota vyasfaltované chodníky,
cesty a prístupové cesty ku garážam na ul. Rožňavskej, ul. Družstevnej, na
Šibeničnom vrchu a tiež aj vo Vinici, kde je nutné v asfaltovaní pokračovať
poukázal na nedostatok finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné pri oprave
chodníkov na Šibeničnom vrchu a tiež aj vo Vinici
vyzval novozvolených poslancov aby predložili svoju víziu na budúce volebné
obdobie

K bodu 3:
Voľba členov výboru mestskej časti

-

Ing. Róbert Kuvik zhodnotil činnosť bývalého výboru VMČ
poukázal, že bývalý výbor VMČ priebežne riešil problémy obyvateľov a tiež navrhol
ulice a chodníky, ktoré je potrebné asfaltovať
navrhol, aby vo výbore mestskej časti zostali pôvodní členovia
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V zmysle Čl. 26 ods. 3 Štatútu mesta Rimavská Sobota sa pristúpilo k voľbe členov
výboru v mestskej časti Rožňavská - Šibeničný vrch – Sabová – Vinice.
Za členov výboru mestskej časti boli navrhnutí:
Ing. arch. Zoltán Máté – 52 hlasov
Branislav Veselko – 49 hlasov
JUDr. Ján Caban – 48 hlasov
Mária Hangácsiová – 47 hlasov
Peter Kamenský – 42 hlasov
Darina Mišuráková – 37 hlasov
Viera Palíková – 28 hlasov
Barnabáš Kovács – 26 hlasov
Štefan Szőke – 17 hlasov
Mária Oštromová – 16 hlasov
Iveta Štrbová – 12 hlasov
Koloman Bodnár – 7 hlasov
Zhromaždenie obyvateľov zvolilo členov výboru mestskej časti.
S najvyšším počtom hlasov boli za členov výboru mestskej časti zvolení:
JUDr. Ján Caban, Ing. arch. Zoltán Máté, Mária Hangácsiová, Branislav Veselko,
Peter Kamenský
Zloženie výboru:
JUDr. Ján Caban – predseda
Ing. arch. Zoltán Máté – podpredseda
Mária Hangácsiová – tajomník
Branislav Veselko - člen
Peter Kamenský – člen
Členmi výboru sa stávajú od 17. apríla 2019 a ďalšími členmi sú aj poslanci mestského
zastupiteľstva zvolení v 2. volebnom obvode :
MVDr. Štefan Tankó, Mgr. Erika Juhászová, MDDr. Ján Jurkemík PhD., MPH, MBA,
Ing. Robert Kuvik
K bodu 4:
Zo strany obyvateľov mestskej časti boli vznesené nasledovné požiadavky a pripomienky:
-

občianka z ul. Školskej poukázala na:
➢ nedostatok smetných nádob, príp. sáčkov na cyklistickej trase smerom na
Kurinec,
➢ smetné nádoby chýbajú aj na ulici Školskej a na celej ulici smerom na Billu

o Ing. Róbert Kuvik – poslanec MsZ – reagoval na vyššie uvedenú pripomienku,
uviedol, že nasadenie smetných nádob, príp. sáčkov už v minulosti riešil s TSM
-

Občianka Oštromová uviedla, že:
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➢ najväčšia bolesť tejto časti mesta je budova bývalého internátu na ul. Školskej
➢ tiež aj bývalá budova LUX-u na ul. Rožňavskej
o

JUDr. Jozef ŠIMKO, primátor mesta oboznámil prítomných so zámerom bývalej
budovy Domova Mládeže na ul. Školskej v Rimavskej Sobote. Do úvahy pripadá
prestavba budovy na byty pre mladé rodiny. Uviedol, že je aj požiadavka na cca 40
bytov od Zboru väzenskej a justičnej stráže. Prítomných upozornil, že v Domove
Mládeže na ul. Školskej nie je možné urobiť prestavbu na Domov dôchodcov prípadne
prestavba na denný stacionár.

-

občan Radovan Ceglédy reagoval na slová JUDr. Jozefa Šimka, primátora mesta:
➢ upozornil, aby mesto dávalo pozor, aby na ulici Školskej, z bývalej budovy
internátu, nevznikla „druhá ulica Česká“
➢ je možné, že tam budú nasťahované sociálne slabšie skupiny obyvateľov –
riziko je tam vždy
➢ požiadal predstaviteľov mesta, aby sa zaujímalo o eurofondy, ktoré by mestu
pomohli pri prestavbe budovy na Domov dôchodcov
➢ navrhol, aby bol v budove internátu vybudovaný denný stacionár
➢ navrhol spoluprácu pri riešení uvedenej budovy
➢ poukázal na problém MŠ na ul. Rožňavskej – je nutné urobiť statiku MŠ
vymeniť okná na celej škôlke, ktorá je v katastrofálnom stave

o

občan Štefan Czakó sa vyjadril ku budove bývalého domova mládeže:
➢ navrhol, aby sa tam vytvoril Domov Dôchodcov, prípadne denný stacionár
➢ navrhol vytvoriť akciovú spoločnosť, kde by bolo akcionárom mesto a tiež aj
obyvatelia mesta, ktorí by si kúpili akcie a tak by prispeli k prestavbe bývalého
internátu na Domov Dôchodcov. V budúcnosti by mali obyvatelia prednostné
právo na umiestnenie v uvedenom domove
➢ poukázal na problém z minulosti, keď mal záujem o odkúpenie pozemkov pri
budove Elektrón-u na ul. Rožňavskej, kde plánoval vybudovať parkovisko pre
zákazníkov, čo mu ale zo strany obyvateľov a bývalého VMČ nebolo
umožnené
➢ požiadal nový výbor mestskej časti, aby boli obyvatelia 2. volebného obvodu
/Rožňavská – Šibeničný vrch – Sabová – Vinice/ informovaní o tom, že kde,
kedy a o koľkej bude zasadať výbor mestskej časti, aby mohli obyvatelia
uvedeného volebného obvodu predkladať svoje pripomienky a požiadavky.
Ďalej požiadal Ing. Kuvika, aby zápisnica VMČ obsahovala všetko, čo má
zápisnica obsahovať, nie ako to bolo doteraz.

o JUDr. Jozef ŠIMKO, primátor mesta, reagoval na občana Štefana Czakóa:
➢ uviedol, že v prípade odkúpenia pozemkov pred budovou Elektrón-u musel
rešpektovať stanovisko VMČ
➢ v prípade vytvorenia akciovej spoločnosti za Domov Dôchodcov sa naskytá
otázka, kto by bol ochotný sa prihlásiť do tejto spoločnosti
➢ primátor mesta znova poukázal na zákon č. 448/2008, §35, ods. d/ - Zákon
o sociálnych službách, ktorý neumožňuje aby sa z domova mládeže vybudoval
domov dôchodcov prípadne denný stacionár
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➢ vyzval PhDr. Jarmilu Hruškovú, poverenú vedúcu odboru sociálnych služieb a
kultúry
o

PhDr. Jarmila Hrušková informovala prítomných o poskytovaných službách v meste
v zmysle zákona o sociálnych službách

-

občianka Darina Mišuráková:
➢ poukázala na problém MŠ na ul. Rožňavskej, ktorá je v nevyhovujúcom stave,
je nutné urobiť statický posudok a je potrebné vymeniť na škôlke všetky okná.
Iné škôlky sú už dávno zrenovované, len MŠ na ul. Rožňavskej, ktorá patrí
medzi najstaršie škôlky v meste je v nevyhovujúcom stave.

-

občan Imrich Kopec:
➢ dotaz na vedenie mesta – čo sa plánuje v budúcom volebnom období urobiť pre
obyvateľov Šibeničného vrchu
➢ upozornil na chýbajúce smetné nádoby
➢ na nefunkčný mestský rozhlas na Šibeničnom vrchu – vôbec nie je počuť, čo sa
hlási
➢ na nevyhovujúce osvetlenie na Šibeničnom vrchu – pouličné svetlá svietia tak,
že pod nimi nevidno parkujúce autá, nie to ešte chodcov
➢ upozornil na chýbajúci chodník smerom od závor na Šibeničný vrch – oproti
tenisovým kurtom /miesto na chodník tam je/
➢ je za to, aby v bývalom Domove Mládeže bol zriadený Domov dôchodcov
a upozornil, že je potrebné dať pozor, aby tu nevznikla druhá Dúžavská cesta

-

Občan Burszký položil vedeniu mesta otázky:
➢ keď v bývalom Domove Mládeže nie je miesto na prechádzky pre dôchodcov
ako je možné, že miesto na parkovanie pre mladé rodiny sa tam nájde?
➢ kto má právomoc na umiestnenie Žihadielka? Na Sídlisku Rimava už
obyvatelia majú vybudované pre deti preliezky a pieskovisko. Na ul.
Rožňavskej chýbajú ihriská pre deti. Navrhol, aby Žihadielko bolo umiestnené
na ul. Rožňavskej.

-

Občan Bronislav Veselko:
➢ upozornil na chýbajúce smetné nádoby na ul. Rožňavskej – ten problém je tu
už veľa rokov
➢ požiadal mesto, aby pokračovalo v asfaltovaní ulíc vo Vinici

-

Občan z ul. Družstevnej:
➢ poukázal na budovu bývalého internátu, nech je mementom pre všetkých
obyvateľov mesta

-

Občianka Paulyová:
➢ poďakovala primátorovi a vedeniu mesta za všetko, čo bolo urobené
v minulom volebnom období /asfaltovanie chodníkov, ciest, výstavba námestia
pri pošte, mestská záhrada .../
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➢ upozornila, že obyvateľom ulice Rožňavskej už nebude umožnené pozerať
vysielanie MsZ, nakoľko už TV LocALL je zrušená. Občania žiadajú, aby mali
možnosť naďalej sledovať dianie v meste aj prostredníctvom TV LoCALL.
-

Občan Lašák:
➢ je proti vybudovaniu nájomných bytov v bývalej budove Domova Mládeže,
nakoľko má obavy aby sa tam nesťahovali neprispôsobiví obyvatelia
➢ upozornil na nekvalitné asfaltovanie cesty pred rodinným domom /pri Bille/,
nakoľko keď prší voda tečie do dvora. Uvedenú situáciu riešil aj s p. Kuvikom,
zatiaľ nedošlo k náprave.

-

JUDr. Ján Caban – bývalý a súčasný člen za VMČ:
➢ podal informáciu o riešení bývalej budovy LUX na ul. Rožňavskej:
• výbor sa snažil riešiť túto budovu, podarilo sa dosiahnuť aspoň
vyčistenie spodných priestorov budovy a vybratie okien; s majiteľom
budovy výbor rokoval na náprave, aby sa tam nezdržiavali
neprispôsobiví občania, žiaľ zo strany majiteľa nie je vôľa uvedené
riešiť
➢ požiadal vedenie mesta, doasfaltovať cestu na ulici Rožňavskej č. 36

-

občianka Repová:
➢ na ul. Rožňavskej č. 21, 23, 25 – pri asfaltovaní pred bytovkou bola navýšená
cesta a to spôsobuje, že tečie voda do bytovky – žiada, aby uvedené bolo
urýchlene riešené
➢ obyvatelia žiadajú vypílenie jedného stromu pred bytovkou a z druhého stromu
žiadajú zistiť skutkový stav a následne odpíliť konáre, nakoľko pri parkovaní
pod ním dochádza k znečisteniu áut
➢ žiada, aby boli dodané hojdačky a preliezky pre deti; pieskovisko si obyvatelia
vybudovali svojpomocne

-

občianka Valéria Macove:
➢ na ul. Rožňavskej 6 je v prípade dažďa problém zo stojacou vodou pred
garážami /pri vystupovaní z auta je voda až po členky/; taktiež tam tečie voda
do garáží, osobne to už bola riešiť, zatiaľ bezvýsledne
➢ dotaz, že z akého dôvodu je pred niektorou garážou cesta vyasfaltovaná a pred
inou zase nie
➢ požiadala vedenie mesta, aby stromy boli na ul. Rožňavskej spílené, nakoľko je
tam problém pri nepriaznivom počasí
➢ poukázala na problém pri smetných nádobách na ul. Rožňavskej – striežky
odtiaľ boli zlikvidované, okolo nádob je neporiadok, obyvateľom bolo
v minulosti prisľúbené, že tieto nádoby budú oplotené, doteraz sa tak nestalo
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-

občan Zoltán Kovács:
➢ dotaz na posypový materiál v zimnom období – ešte stále sa nachádzajú skalky
na chodníkoch; minulý rok neboli chodníky pozametané ani v mesiaci
september;

-

občan Szőke:
➢ poďakoval primátorovi a vedeniu mesta za asfaltovanie ulíc a chodníkov

Primátor mesta upozornil prítomných občanov, že vo volebnom obvode č. 2 sa bude
všetko potrebné opravovať a budovať len so súhlasom výboru mestskej časti. Požiadal
obyvateľov, aby sa so svojimi požiadavkami obracali na členov výboru mestskej časti.
Po búrlivej diskusii JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta poďakoval všetkým
prítomným za účasť a zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Rožňavská – Šibeničný vrch
– Sabová – Vinice o 19.50 h ukončil.

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

V Rimavskej Sobote dňa 17. apríla 2019

Zapísala: Erika Kureková

