Z Á P I S N I C A č. 3
zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava, Malohontská, konaného dňa 30. mája 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Privítanie, oboznámenie s programom.
2. Kontrola plnenia uznesenia.
3. Informácie poslancov zo zasadnutia MsZ.
4. Návrhy do plánu činnosti VMsČ na rok 2011.
5. Aktuálne otázky a pripomienky občanov MsČ, diskusia.
6 . Obhliadka MsČ- riešenie dopravnej situácie na Sídlisku
Rimava a ulíc Malohontská, Hostinského.
7. Uznesenie a záver.
Ad/1
Predsedníčka výboru mestskej časti Mgr. Kubiňáková privítala prítomných a oboznámila
s programom zasadnutia.
Ad/2
Z kontroly uznesenia č. 1 vyplýva, že body1, 2, 3, boli splnené. Bod č. 4 sa plní. Z uznesenia
č. 2 úlohy boli splnené aj keď brigáda sa neuskutočnila, pretože iniciatívy sa ujali technické
služby a zábradlie začali natierať pracovníci aktivačných prác. Preto brigáda bola zrušená,
aj keď všetko bolo organizačne pripravené.
Ad/3
Poslanci MsZ informovali o zasadnutí MsZ- prejednávali sa úsporné opatrenia, ktoré sa
týkali MsKS, investície v rozvoji Kurinca a jeho príprava na letnú turistickú sezónu, ako aj
sprístupnenie plážového kúpaliska.
Ad/4
Návrhy do plánu práce výboru mestskej časti vyplynuli z ďalšieho bodu.
Ad/5
-pán Borosovics, člen VMsČ, požiadal preveriť prevádzkovú dobu zábavného zariadenia na
ulici Malohontskej /bývalá Družba/, pri bytovom dome č. 8. Podľa sťažností obyvateľov
tejto časti, predmetné zariadenie má neobmedzenú dobu prevádzky, v nočných hodinách
pôsobí veľmi rušivo hlasnou hudbou a správaním hostí.
Ďalej vzniesol požiadavku väčšej kontroly zo strany MsP na majiteľov psov. Uviedol, že
nebezpečné plemená psov nemajú košíky a mali by sa vyberať pokuty aj za znečisťovanie
prostredia.
- JUDr. Baláž, poslanec MsZ, tlmočil požiadavku občanov na sídlisku Rimava pri B-2/11 ,
ktorá sa týka riešenia stanovišťa tuhého komunálneho odpadu. Problém nie je nový, ale
jeho riešenie sa neustále odkladá.
V ďalšom príspevku žiadal opravu mestského rozhlasu, pretože nie je počuť vysielanie,
a hlásenia mestského rozhlasu sú málo zrozumiteľné na mnohých miestach.
V ďalšom príspevku navrhuje úpravu volejbalového ihriska medzi B-1 a B-2; pri obhliadke
sídliska sme zistili, že jedna tyč na upnutie volejbalovej siete bola odstránená, zrejme
neznámym zberačom železa.

Množia sa sťažnosti obyvateľov na parkovanie veľkých dodávkových automobilov
podnikateľov, ktoré parkujú pred bytovými domami.
- Mgr. Kubiňáková sa vyjadrila aj k riešeniu a rozšíreniu parkovacích miest na sídlisku
v súvislosti s výkopovými prácami.
Predsedníčka VMsČ informovala o stave finančných prostriedkov určených na činnosť
výboru. Na rok má VMsČ pridelených 166 €. Z toho 33 € na činnosť výboru a 133 € na iné
účely / deň detí, Vianoce, a pod./
- p. Köböl predniesol dva spôsoby riešenia dopravnej situácie v spornej časti sídliska
Rimava, Malohontská, Hostinského. Prvé riešenie je obnovenie prechodu okolo bytového
domu č. 5, tak ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach. Druhé riešenie je sprejazdniť
prechod medzi bytovými domami č. 3 a 5, ktorým by bolo dotknutých najmenej ľudí. Celé
riešenie sa uzavrie po obhliadke.
Ad/6
Pri obhliadke terénu mestskej časti sme zistili viacero nedostatkov a problémov:
- poškodené a nefunkčné lavičky po sídlisku,
- parkovanie pred bytovými domami veľkých firemných áut,
- potreba riešiť stanovištia tuhého komunálneho odpadu,
- jedna tyč na upnutie volejbalovej siete na ihrisku medzi B-1 a B-2 bola ukradnutá, zrejme
neznámym zberačom železa - žiadame nahradiť,
- potreba doplniť piesok do detského pieskoviska na sídlisku Rimava, ktoré bolo
vybudované. Pieskovisko je takmer prázdne.
Ad/7

Uznesenie č. 3:
Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ Informácie predsedníčky výboru o stave úpravy oddychovej zóny pri Rimave.
2/ Informácie poslancov MsZ o riešených problémoch na mestskom zastupiteľstve.
Výbor mestskej časti ukladá:
1/ Vypracovať plán práce VMsČ na rok 2011
T: 15. jún 2011
Z: Kubiňáková
2/ Zvolať domovú schôdzu bytového domu č. 5 na Malohontskej ul. a prerokovať
navrhnuté riešenia dopravnej situácie.
T: do 10. júna 2011
Z: Kubiňáková, Köböl
3/ Vypracovať stanovisko k riešeniu situácie na sídlisku Rimava v súlade s návrhmi z
domovej schôdze bytového domu č. 5 na Malohontskej ulici.
T: do konca júna 2011
Z: Kubiňáková, všetci členovia výboru
4/ Požiadať TSM doplniť piesok do detského pieskoviska na sídlisku Rimava medzi B-1, B-2.
T: do 17. júna 2011
Z: Kubiňáková
V Rimavskej Sobote 7. júna 2011
Predsedníčka VMsČ Mgr. Kubiňáková

Zápisnicu zapísala tajomníčka VMsČ PaedDr. Božena Gecková

