ZÁPISNICA
zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava, Malohontská, konaného dňa 18. apríla 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

1. Privítanie, vzájomné zoznámenie
2. Závery zo zasadnutia výborov MsČ s primátorom mesta
3. Oboznámenie so Štatútom mesta, časť VMsČ
4. Financovanie výborov mestských častí
5. Návrh matiek na slávnostné prijatie u primátora mesta
6. Diskusia
7. Uznesenia a záver

Ad/1 Predsedníčka výboru mestskej časti Mgr. Kubiňáková privítala prítomných
a oboznámila s programom zasadnutia. Po vzájomnom zoznámení členov výboru, navrhla
konanie zasadnutí výboru na pondelky o 16.oo hod. čo bolo členmi odsúhlasené.
Ad/2 Predsedníčka VMsČ informovala o stretnutí s primátorom mesta. Pre náš VMsČ zo
stretnutia vyplynuli nasledovné úlohy: - nájsť vhodné spôsoby riešenia prechodu sídliskom
Rimava, Malohontská a do konca augusta problém vyriešiť /kolíková vojna/
- rok
dobrovoľníctva, chodník pozdĺž Rimavy
upraviť svojpomocne. Riaditeľ TSM dodá 5 kg farby a potrebný materiál , prípadne je možné
použiť peniaze určené na činnosť VMsČ. Je potrebné organizačne zabezpečiť akciu.
Ad/3 Predsedníčka VMsČ oboznámila so Štatútom mesta Rimavská Sobota, časť, ktorá
obsahuje úlohy a činnosť výborov mestských častí. Rozobrala úlohy a povinnosti predsedu
a členov VMsČ.
Ad/4 Mgr. Kubiňáková informovala členov výboru o pravidlách financovania činnosti VMsČ
Ad/5 Zo stretnutia s primátorom mesta vyplynula úloha navrhnúť dve matky, ktoré sa na Deň
matiek zúčastnia prijatia u primátora mesta. Vzhľadom k tomu, že prítomní členovia nevedeli
navrhnúť vhodné kandidátky, poslanec JUDr. Š. Baláž sa podujal zistiť vhodné kandidátky na
oddelení starostlivosti o občana.
Ad/6 V diskusii najviac rezonoval problém riešenia prejazdu sídliskom Rimava, Malohontská
-Pán Köböl sa vyjadril, že má dve riešenia a po konzultácii s primátorom mesta, ktorý má
riešenie problému vo volebnom programe, v podstate je vhodným riešením prepojenie
prechodu vedľa bytovky č. 5 smerom k MŠ. Náklady budú trošku vyššie, ale je to dobré
riešenie.
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-Mgr. Kubiňáková navrhla stretnutie výboru a obhliadku celej lokality. Stretnutie sa uskutoční
23. mája 2011. Následne, do dvoch týždňov bude zvolané stretnutie VMsČ so zástupcami
dotknutých spoločenstiev vlastníkov bytov, Malohontská 1-3-5-7 a Hostinského ul.
- Mgr. Kubiňáková informovala členov výboru o funkcii 3 schránok, ktoré slúžia na styk
s občanmi. Schránky sú umiestnené v CBA na sídisku Rimava aj s nástenkou, na ktorú sa
umiestňujú oznamy, druhá schránka je v samoobsluhe Jednota, tretia je v CBA na
Cukrovarskej ulici. Konštatovala, že schránky sú využívané veľmi málo. Zároveň požiadala
členov výboru, aby si premysleli návrhy do plánu činnosti výboru mestskej časti.

Uznesenie:
Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ Informácie predsedníčky výboru zo zasadnutia predsedov VMsČ s primátorom mesta
Rimavská Sobota
2/ Štatút mesta Rimavská Sobota o úlohách výborov mestských častí
3/ Informáciu o finančnom zabezpečení činnosti VMsČ
Výbor mestskej časti ukladá:
1/ Skompletizovať dva prijateľné návrhy na riešenie prejazdu motorových vozidiel sídliskom
Rimava- Malohontská- Hostinského
Z: Köböl, všetci členovia

T: 23.máj 2011

2/ Vyhľadať dve matky na stretnutie s primátorom mesta
T: 27.apríl 2011

Z: Kubiňáková, Baláž

3/ Zorganizovať brigádu na úpravu chodníka pozdĺž Rimavy, zabezpečiť potrebný materiál.
T: do konca mája 2011

Z: Kubiňáková, všetci členovia výboru

4/ Pripraviť a vypracovať návrhy do plánu práce VMsČ
Z: Kubiňáková, členovia VMsČ

T: 23.máj 2011

V Rimavskej Sobote 25. apríla 2011

Zápisnicu zapísala tajomníčka VMsČ PaedDr. Božena Gecková
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