Z Á P I S N I C A č. 3/2012
Zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava - Malohontská,
konaného dňa 20.6. 2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1. Privítanie, oboznámenie s programom.
2. Kontrola plnenia uznesenia.
3. Informácie poslancov so zasadnutí MsZ a činnosti
jednotlivých komisií pri MZ.
4. Aktuálne otázky v MsČ, riešenie pripomienok
občanov.
5. Údržba existujúcich detských ihrísk MsČ /piesok, lavičky/.
6. Osadenie značiek, smetných nádob na detských
ihriskách.
7. Diskusia.
8. Návrh na uznesenie, záver zasadnutia.

Ad/1 Predsedníčka výboru mestskej časti Mgr. Kubiňáková privítala prítomných
a oboznámila s programom zasadnutia.
Ad/2 Mgr. Kubiňáková pri kontrole uznesenia č. 2/2012 konštatovala, že na žiadnu
požiadavku a pripomienky zistené obhliadkou MsČ, nedostala žiadnu odpoveď ani
reakciu z kompetentných miest, hoci sa zápisnica poslala na viaceré oddelenia, resp.
odbory MsÚ.
Ad/3 JUDr. Baláž informoval o petícii občanov B-1 ktorú sám na ich požiadanie doručil
kontrolórovi mesta. Petícia sa týkala vybudovania prejazdu motorových vozidiel cez
Sídlisko Rimava - detské ihrisko medzi B-1 a Hostinského. Občania vyslovili záporné
stanovisko k predmetnej veci.
Pán poslanec Baláž informoval ďalej o prijatí rozpočtu mesta.
Ad/4 /5 Pani Kubiňáková vyslovila nespokojnosť s udalosťami okolo problému s
„kolíkovou vojnou“. Výbor MsČ nebol informovaný o petícii a prehradení prejazdu
Sídliskom pri Malohontskej 5 betónovým prekladom. Konštatovala, že v letnom období
minulého roku (jún 2011) sa problém riešil, väčšinou zainteresovaných obyvateľov bol
odsúhlasený a teraz sa znovu obnovuje. Vyslovila názor, že činnosť VMsČ je zbytočná,
keď nikto neberie do úvahy naše požiadavky a nikto sa k nim ani nevyjadruje.
Predsedníčka VMsČ žiada, aby pri riešení podobných problémov bol zainteresovaný
VMsČ a nerozhodovalo sa len na základe želania pár jednotlivcov, ktorí sa snažia
ovplyvniť buď primátora, TSM, príp. iných kompetentných zamestnancov MsÚ. Je
potrebné brať do úvahy potreby väčšiny obyvateľov predmetnej časti mesta.
Ďalej informovala o úprave a vymaľovaní detských ihrísk na Sídlisku Rimava 34
(VMsČ podporil sumou 65,15 EUR – nákup farieb a pod. materiálu - 19.6.2012 sa

konala brigáda obyvateľov) a na Malohontskej 2-8 (obyvatelia svojpomocne urobili
opravy a nátery ihriska – p. Borosovics).
Ad/6 Mgr. Kubiňáková k tomuto bodu uviedla, že na osadenie požadovaných značiek
na detské ihriská nie sú peniaze. Smetné nádoby nie je nutné umiestniť, pretože
v blízkosti ihrísk sú stanovištia TKO.
Ad/7 Diskusia sa niesla v znamení riešenia problematiky prehradenia prejazdu
Sídliskom.
Pán Köböl uviedol, že ak nebude betónový preklad pri Malohontskej 5
odstránený, tak ho sami obyvatelia odstránia. Zelená plocha sa zrušila, vybudovala sa
cesta, stálo to určité finančné prostriedky a teraz je znovu zatarasená. Autá teraz chodia
cez trávnik, ihrisko a tak obchádzajú prekážku.
Mgr. Kubiňáková uviedla, že je potrebné riešiť parkovanie, vyznačiť parkovacie
miesta vodorovnými čiarami, čím by sa zistili možnosti parkovania a z toho vyplývajúce
parkovacie miesta v našom meste. Tým sa vlastne zistí počet chýbajúcich miest k
parkovaniu. Požiadala v tejto veci o pomoc poslancov.
JUDr. Baláž informoval, že žiadal povolenie výstavby garáží pri práčovni na
Sídlisku Rimava. Tým by sa znížil počet parkovacích miest. Zatiaľ sa táto požiadavka
nestretla s porozumením zo strany MsÚ.
Ad/8. Predsedníčka VMsČ Mgr. Kubiňáková poďakovala za účasť a aktivitu .
Uznesenie č. 3/12
Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ Informácie poslanca Baláža o rokovaní MsZ.
Výbor mestskej časti žiada:
1. Oddelenie strategického rozvoja mesta komplexne riešiť parkovacie miesta
v mestskej časti Rimava - Malohontská, v súlade s VZN č.86/2007 čl. 4. Vyznačiť
parkovacie miesta v MsČ a zaoberať sa návrhom výstavby garáží.
2. Odstrániť betónový preklad na Malohontskej 5 a umožniť prejazd motorových
vozidiel Sídliskom Rimava.
Predsedníčka VMsČ poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie.

V Rimavskej Sobote 24. júna 2012
Mgr. Ľubica Kubiňáková
predsedníčka VMsČ
Zápisnicu zapísala: PaedDr. Božena Gecková

