Z Á P I S N I C A č. 6
Zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava, Malohontská, konaného dňa 29.11. 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:1. Privítanie, oboznámenie s programom.
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Stanovisko k žiadosti A. Köböla o odpredaj pozemku mesta na
Jánošíkovej ulici.
4. Vianočné darčeky- podpora aktívnych občanov
5. Návrhy do plánu práce na rok 2012
6. Informácie poslancov zo zasadnutia MsZ /25.10.2011/
7. Diskusia, riešenie aktuálnych problémov a pripomienok občanov
8. Vyhodnotenie celoročnej činnosti
9. Návrh na uznesenie, záver
Ad/1 Predsedníčka výboru mestskej časti Mgr. Kubiňáková privítala prítomných
a oboznámila s programom zasadnutia
Ad/2 Z kontroly uznesenia č.5 vyplýva, že bod 4.1 bol splnený. Pán Köböl informoval, že
zaúpenie smetných nádob v REMPE pre detské ihrisko je finančne náročné. Problém sa
bude riešiť následne na jar, v zimnom období nie sú koše nutné.
Ad/3 VMsČ zatiaľ nesúhlasí s odpredajom predmetného pozemku pre pána Alexandra
Köböla, pretože vybudovaním objektu by bol zamedzený vstup do areálu SOŠ. Členovia
výboru sa uzniesli aj na tom, že je potrebné osloviť i ďalšie dotknuté subjekty - obyvateľov
Kvetnej ulice a je potrebné brať do úvahy aj ekologické hľadisko (existuje vyjadrenie
životného prostredia?). Odporúčame hľadať aj iné možnosti, napr. priestory bývalej
panelárne.
V prípade, že dotknuté subjekty budú súhlasiť, je možné požiadavke žiadateľa vyhovieť.
Na základe týchto vyjadrení VMsČ poveril predsedníčku sformulovať stanovisko VMsČ
k odpredaju a doručiť ho na majetkové oddelenie MsÚ, ktoré si stanovisko vyžiadalo.
Ad/4 Mgr. Kubiňáková informovala o aktivite skupiny občanov v časti Malohontská,
Jánošíkova, Športová. Svojpomocne si obnovili a vybudovali detské ihrisko. Členovia
výboru konštatovali, že je potrebné podporovať takéto aktivity občanov a odsúhlasil
finančný príspevok z rozpočtu VMsČ na akciu „Vitaj Mikuláš“, ktorá sa uskutoční
v priestoroch ihriska 4. decembra 2011 o 16.00 hod. Do akcie je prihlásených 35 detí.
Ad/5
Pán Köböl navrhol zaradiť do plánu práce problematiku riešenia parkovacích miest na
sídlisku Rimava a na ul. Malohontská - bytové domy č. 5, 37, 39.
Pán Borosovics žiada riešenie umiestnenia kontajnerov TKO na Malohontskej 2-8.

Problém sa týka kontajnerov bytového domu a podnikateľských subjektov v tejto časti,
títo napĺňajú aj kontajnery, ktoré patria bytovkám. Ďalej uviedol, že je potrebné vyriešiť aj
kontajnery na Malohontskej vedľa dvojprúdovky (vedľa staršieho činžiaku na Jánošíkovej
ul. blízko podchodu).
Zvlášť bolo poukázané na stav s odpadkami, ktorý je na parkovisku pri pošte. SOŠ – Čierny
orol majú dva kontajnery zavreté v klietkach. Pri ostatných kontajneroch je veľký
neporiadok, takmer vždy sú plné a smeti sa vyhadzujú aj na zem. Žiadame opätovne
mestskú políciu, aby dosledovali, komu inkriminované smeti patria a či nie je nutné, aby si
zainteresované subjekty zabezpečili viacej kontajnerov!
Ad/6 Prítomní poslanci sa vyjadrovali k rozpočtu mesta, oprave ulíc a jednotlivých
úsekov ciest v meste.
Ad/7 VMsČ konštatoval, že problém všetkých stanovíšť TKO zostáva stále aktuálnym (ich
rekonštrukcia a umiestnenie), a preto sa ním bude zaoberať aj v budúcom kalendárnom
roku.
Taktiež naliehavá zostáva aj otázka rozširovania parkovacích miest pred bytovými
domami, nakoľko mesto požiadavky občanov a VMsČ zatiaľ neriešilo.
Ad/8. Predsedníčka VMsČ Mgr. Kubiňáková stručne zhodnotila činnosť výboru. Vyzdvihla
aktivitu občanov a pripomenula, že by bolo žiaduce ešte viac aktivizovať činnosť občanov,
hlavne pri úprave okolia svojich bytových domov. Taktiež apelovala na poslancov, aby na
zasadnutiach MsZ viac hájili záujmy MsČ.

Uznesenie č. 6:
Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ zhodnotenie činnosti VMsČ za rok 2011
Výbor mestskej časti nesúhlasí:
1/ S odpredajom pozemku mesta na Jánošíkovej ulici bez súhlasu dotknutých subjektov
a vyjadrenia odb. životného prostredia.
Výbor mestskej časti žiada:
1. Zvýšiť kontrolu stanovíšť TKO na Malohontskej 2-8 so zameraním na podnikateľské
subjekty – žiadame o pomoc MsP.
2. Opätovne riešiť umiestnenie kontajnerov TKO na chodníku Malohontská a Jánošíkova
pri podchode - žiadame o pomoc odd. životného prostredia.
3. Opätovne riešiť a zvýšiť kontrolu úpravy a čistoty stanovišťa TKO na parkovisku pri
pošte (medzi budovami pošta a SOŠ) – žiadame o pomoc MsP.
Predsedníčka VMsČ poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie.

V Rimavskej Sobote 3. decembra 2011
Predsedníčka VMsČ Mgr. Kubiňáková

