Zápisnica
napísaná dňa 14. 5. 2019 z príležitosti zasadnutia výboru mestskej časti
Rožňavská – Šibeničný vrch – Sabová - Vinice

Prítomní:

JUDr. Ján Caban, Ing. arch. Zoltán Máté, Mária Hangácsiová, Branislav Veselko,
Peter Kamenský, MVDr. Štefan Tankó, MDDr. Ján Jurkemík.,PhD.,MPH,MBA

Neprítomní:
Hosť:

Mgr. Erika Juhászová, Ing. Robert Kuvik - ospravedlnení
Imrich Kopec

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh plánu práce pre rok 2019
3. Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov konaného dňa 17. 4. 2019
4. Venčovisko v mestskej časti – stanovisko výboru VMČ
5. Záver

K bodu 1 / Zasadnutie VMČ otvoril a viedol predseda VMČ JUDr. Ján Caban, ktorý zároveň
privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne
schválený.
K bodu 2 / Predseda predložil návrh plánu zasadnutia výboru na rok 2019. Zasadnutia
výboru v roku 2019 sa plánujú nasledovne :
I.
II.

polrok 2019:
polrok 2019:

14. 5. 2019, 13. 6. 2019
12. 9. 2019, 10. 10. 2019, 14. 11. 2019 a 6. 12. 2019

Plán zasadnutia výboru bol jednohlasne schválený.
K bodu 3 / Na zasadnutí výboru bol prerokovaný zápis zo zhromaždenia občanov
mestskej časti Rožňavská – Šibeničný vrch – Sabová – Vinice zo dňa 17. 4. 2019. Pripomienky
občanov, ktoré odzneli na tejto schôdzi sú zachytené v zápisnici. Zápisnicu vyhotovil Mestský úrad
Rimavská Sobota a táto zápisnica je aj zverejnená na stránke Mesta Rimavská Sobota.
Predseda VMČ oboznámil prítomných s pripomienkami občanov. Bolo konštatované, že
pripomienky občanov sú dôvodné a opodstatnené.
Komplexne sa dajú pripomienky zhrnúť nasledovne :
V celom meste je nedostatok odpadových košov na uličný odpad. Konkrétne v našej mestskej
časti na ulici Rožňavskej a na Šibeničnom vrchu. Nedostatok odpadových košov je aj na
cyklistickej trase smerom na Kurinec. Navrhujeme preto osloviť všetky výbory v našom meste, aby
sme sa spojili a spoločne žiadali mesto, aby sa tento problém riešil.
Naša požiadavka resp. akcia sa bude menovať: "Za čistú Rimavskú Sobotu".
Rožňavská ulica :
Vážnym a dlhročným problémom v našej mestskej časti sú dezolátne stavy budov a to budovy
bývalého školského internátu na Školskej ulici a budovy bývalého reštauračného objektu Lux.

Tento žalostný stav bol konštatovaní aj občanmi. VMČ o probléme s bývalým objektom LUX vie
a snažil sa už tento problém aj viackrát riešiť s majiteľom objektu. No žiaľ aj pri všetkej našej
snahe sa to doteraz nepodarilo doriešiť.
Občania žiadajú, aby sa z bývalého školského internátu vybudoval domov dôchodcov s
kompletnými sociálnymi službami a nie byty pre mladé rodiny. V prípade, že by sa vybudovali
byty je tu reálna obava zo vzniknutia "druhej Českej ulici" v meste a tiež by sa znehodnotili ceny
bytov a rodinných domov nachádzajúcich sa v tejto mestskej časti.
Výbor túto požiadavku občanov predložil Mestskému úrade už aj dňa 18. 10. 2018.
Občania tejto mestskej časti opätovne žiadajú, aby predmetný objekt bol prestavaný na Domov
dôchodcov s kompletnými sociálnymi službami a nie na byty pre mladé rodiny.
Poslanci za túto mestskú časť sa na verejnom hovore dňa 17.4.2019 tiež vyjadrili v tom smere,
že ani oni nesúhlasia s prestavbou bývalého internátu na byty pre mladé rodiny a trvajú na tom,
aby tento objekt bol prestavaný na Domov dôchodcov s kompletnými sociálnymi službami. K tejto
problematike už navrhli osobitné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na tomto zasadnutí by sa
mal konečne doriešiť a uzvarieť tento problém.
Ďalej bol občanmi konštatovaný problém zlého technického stavu materskej škôlky na ulici
Rožňavská. Tento nevyhovujúci technický stav MŠ je dlhodobý.
JUDr. Ján Caban požadoval doasfaltovanie ulíc a chodníkov pred bytovými domami na ulici
Rožňavská. Doasfaltovanie ulíc a chodníkov bolo v minulosti schválené aj uznesením mestského
zastupiteľstva, v ktorom sú aj konkretizované jednotlivé bytové domy , kde je to potrebné urobiť.
No nejak sa to nedotiahlo do konca.
Pred BD Rožňavská 36 je potrebné vyasfaltovať cestu, spolu s parkoviskom. Cestu pred BD
napojiť na už vyasfaltovanú cestu pri BD Rožňavská č. 32, 34, pokračovať vedľa kontajneroch
smerom k predmetnému BD až po napojenie sa na miestnu komunikáciu naproti bývaleho objektu
LUX. Pred BD sa nachádza parkovisko, ktoré je tiež potrebné vyasfaltovať.
Pred BD Rožňavská 21, 23, 25 je navýšený asfalt čo spôsobuje, že dažďová voda zateká do
bytového domu. Ďalej je potrebné orezať konáre pred týmto BD.
Ďalej je potrebné odstrániť technický problém pred rodinným domom nachádzajúcim sa naproti
marketu Billa, kde keď prší voda tečie do dvora.
Na základe požiadavky občanov je potrebné, aby bolo dobudované detské ihrisko a to dodaním
hojdačiek, preliezok. Je to jediné detské ihrisko na tomto sídlisku.
Obyvatelia Rožňavskej taktiež žiadajú dobudovať park pred obchodnou budovou Elektron
vysadením kvetov, a tak skrášliť tento park.
Šibeničný Vrch :
Dlhé roky žiadajú občania zo Šibeničného vrchu o asfaltovanie ulíc a chodníkov.
Najpotrebnejšie sa javí asfaltovanie ulice Liesková ( prepadnutá cesta pri tabuli Stop,ktorá sa
napája na hlavnú cestu a križovatku s ulicou Agátová). Bolo by žiaduce vyasfaltovať celú
Lieskovú ulicu spolu s chodníkami. (prepadávajú sa, sú nedostatočne asfaltované, sú miesta kde
chýba asfalt a pod. ).
Na ulici Železničiarskej nie je ani na ľavej ani pravej strane pri ceste súvisle vybudovaný
chodník. Je preto potrebné vybudovať jeden súvislý chodník buď na pravej alebo ľavej strane cesty,
aby ľudia neprechádzali z jednej strany na druhú stranu chodníka.
Občania z ulice Liesková ž i a d a j ú opätovné osadenie spomaľovača, ktorý bol
odstránený dňa 11. 4. 2019 na základe sťažnosti len jedného obyvateľa. Odvtedy sa zase jazdí
veľmi rýchlo po tejto ulici čo je veľké riziko, že sa môže stať neštastie. Občania si nevedia
vysvetliť fakt, že keď raz dal dopravný inšpektorát jednoznačný súhlas, na to aby sa na tejto ulici
osadil spomaľovač prečo sa na základe sťažnosti jedného občana spomaľovač dal odstrániť.
Veľký počet rodin žijúcich na tejto ulici Liesková nesúhlasí s odstránením spomaľovača a žiadajú
o jeho opätovné osadenie na ulici.
Občania viackrát upozorňovali na dlhoročný problém tejto mestskej časti a to na nefunkčný

mestský rozhas, nevyhovujúce osvetlenie na celom Šibeničnom Vrchu ako aj v meste. Ďalej
požadujú pravidelné upratovanie ulíc, kosenie plôch. Žiadajú mesto, aby sa tento problém už
konečne vyriešil.
Vinica :
Občania z Vinice taktiež dlhoročne resp. dlhodobo žiadajú o asfaltovanie ulíc v tejto lokalite.
Ide hlavne o cestu Vinice stred až na po hornú zastávku autobusu.
Taktiež žiadajú osadenie spomaľovačov na cestách Vinice stred a Vinice južná cesta. Cesty sú
vedené pod parc. číslom 098. Spomaľovače je potrebné osadiť z dôvodu, že sa jazdí veľmi rýchlo
čo je veľké riziko.
Ďalej je požiadavka na osadenie zrkadla na križovatke smerom na Šutovku. Najväčším
problémom mestskej časti Vinica je to, aby táto mestská časť bola už konečne doriešenia
územných plánom.
Výbor VMČ nesúhlasí s námietkou Ing. Czaka, že zápisnice nie sú dobre vyhotovované a
neobsahujú potrebné náležitosti.
Všetky zápisnice napísané tajomníkom VMČ zo zasadnutí výboru MČ sú napísané zodpovedne,
presne, pravdivo a obsahujú všetky potrebné predpísané náležitosti a sú vždy kontrolované
predsedom výboru VMČ. Zápisnice neboli nikdy pripomienkované zo strany Mestského úradu
Rimavská Sobota, ohľadom nejakých nedostatkov , resp. že neobsahujú príslušné náležitosti. Sú
zverejnené aj na stránke mesta Rimavská Sobota a teda každý si môže zápisnice prečítať.

K bodu 4 / Predseda VMČ konštatoval, že z mesta sme dostáli požiadavku ohľadom vytipovania
miesta na vybudovanie venčoviska pre psov o rozmeroch 30x15m .
Výbor po zvážení doporučuje pre mesto pozemok, ktorý je vedení pod parc.číslo 1124/4 je to
bývalé cvičište pri trati, ktoré by bolo vhodne na vybudovanie predmetného venčoviska pre psov.
Výbor mestskej časti prijal a jednohlasne schválil nasledovné
uznesenie č. 1/2019
1/ žiada zabezpečiť dostatok odpadových košov na uličný odpad a tieto osadiť na Rožňavskej
ulici, Šibeničnom Vrchu a cyklistickej trati smerom na Kurinec.
2/ budeme iniciovať spoločné stretnutie s ostatnými predsedami mestských časti, aby sme
spoločne doriešili problém nedostatku odpadových košov v celom meste v rámci akcie „Za čistú
Rimavskú Sobotu „
3/ žiadame Mestský úrad Rimavskú Sobotu, aby riešil dezolátny stav bývalého reštauračného
objektu LUX. ( stavebný úrad ).
4/ nesúhlasíme s prestavbou bývalého školského internátu na Školskej ulici na byty pre mladé
rodiny, ale žiadame, aby tento objekt bol prebudovaný na Domov dôchodcov s kompletnými
sociálnymi službami, pretože občania sa dožadujú vybudovania Domovu dôchodcov s kompletnými
soaciálnymi službami a nie bytov pre mladé rodiny.
Je potrebné k tomuto problému zvolať osobitné verejné zhromaždenie občanov, aby sa mohli
vyjadriť k účelu využitia bývalého školského inetrnátu.
5/ žiadame doasfaltovať cestu pred bytovým domom č.36 spolu s parkoviskom
nachádzajúcim sa pred týmto bytovým domom. Asfaltovanie bolo schválené aj uznesením
mestského zastupiteľstva.
6/ žiadame, aby sa riešil zlý a nevyhovujúci technický stav materskej škôlky na Rožňavskej
ulici.
7/ žiadame, aby bol opätovne osadený spomaľovač na Lieskovej ulici, ktorý bol odstránený
dňa 11.4.2019.

8/ žiadame riešiť na Šibeničnom Vrchu : nefunkčný mestský rozhlas, nevyhovujúce verejné
osvetlenie, zabezpečovať pravidelné kosenie zelených plôch.
9/ žiadame, vyasfaltovať celú Lieskovú ulicu spolu s chodníkami, križovatku Lieskovej ulice s
Agátovou ulicou.
10/ žiadame aby sa na Železničiarskej ulici vybudoval jeden súvislý chodník až po napojenie
sa na hlavnú ulicu a to buď po pravej alebo ľavej strane cesty.
11/ žiadame v časti Vinica : vyasfaltovanie ulíc- Vinica stred a južná cesta ako aj osadenie
zrkadla na križovatke smerom na Šutovku.
12/ žiadame územne doriešiť mestskú časť Vinica a to vypracovním územného plánu
na túto lokalitu.
13/ navrhujeme pre vybudovanie venčoviska pre psov lokalitu nachádzajúcu sa pri
železničnej trati smerom na Jesenské, ktorá je vedená pod parc. číslom 1124/4.
K bodu 5/
Po prerokovaní všetkých bodov programu JUDr. Caban poďakoval všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie výboru mestskej časti ukončil.

D.a. h.
Zapísala: Mária Hangácsiová, tajomníčka VMČ

Predseda VMČ: JUDr. Ján Caban

