Z Á P I S N I C A č. 2/2012
Zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava - Malohontská, konaného dňa 22.5.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1. Privítanie, oboznámenie s programom
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Informácie poslancov zo zasadnutí MsZ a činnosti jednotlivých
komisií pri MsZ
4. Aktuálne otázky v MsČ, riešenie pripomienok občanov
5. Diskusia
6. Obhliadka obnovy terénu MsČ po výkopových prácach v súvislosti
s rekonštrukciou teplovodu v MsČ v roku 2011
7. Obnova detských ihrísk v mestskej časti
8. 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.1/2012 vyplýva, že v časti žiada, body 2 a 3 ostali bez reakcie zo strany
MsÚ (TKO, čistenie zelených plôch a chodníkov). K bodu č. 1 (riešenie parkovacích miest)
predsedníčka výboru MsČ jednala s kompetentnými zamestnancami MsÚ.
Ad/3 Keďže sa poslanci nezúčastnili zasadnutia, informácia o zasadnutí MsZ nebola poskytnutá.
Ad/4 Predsedníčka VMsČ oboznámila so žiadosťou skupiny aktívnych občanov v zastúpení Mgr. B.
Kováčovej o poskytnutie finančného príspevku 100 € na rekonštrukciu detského ihriska pri bytovke
Sídlisko Rimava 34, ktoré bolo postavené pred 7 rokmi aktívnymi občanmi mestskej časti. Požiadavke
sa vyhovelo a výbor MsČ odsúhlasil príspevok 70 € .
Ad/5 – pán Borosovics upozornil na potrebu opravy cesty z ulice B. Bartóka k bytovým domom
Malohontská 6-16 /medzi staveniskom a budovou bývalého Lýcea/. Cesta je veľmi zničená od
mechanizmov, bude potrebné ju opraviť. Odporúčame, aby sa Mesto dohodlo so staviteľom, príp.
zadávateľom stavby o jej budúcej oprave, aby nezostala zničená.
p. Borosovics ďalej upozornil na nebezpečenstvo úrazu v tejto časti z rozpadajúcich sa častí
budovy spomenutého Lýcea – padá omietka. Je potrebné vyzvať majiteľa o zabezpečenie objektu.
VMsČ navrhuje k riešeniu vleklého problému s parkovacími miestami v mestskej časti
nasledovné:
Mesto prostredníctvom TSM komplexne riešiť parkovacie miesta vymaľovaním vodorovných
dopravných značiek na jednotlivých parkovacích miestach. Na základe toho sa zistí, koľko
parkovacích miest je v mestskej časti, koľko sa obsadí a koľko príp. chýba, a tak sa budeme vedieť
korektne posunúť v tejto problematike ďalej.
Pani Mihályová tlmočila požiadavku občanov bytových domov Rimava A1 – A3 prijať
opatrenia na odstránenie havraních hniezd na stromoch pozdĺž Rimavy, pretože v ranných hodinách
pôsobia veľmi rušivo a znečisťujú okolie.

Predsedníčka VMsČ informovala, že občania MsČ, konkrétne z bytovky Sídlisko Rimava 34
upozornili na častejší výskyt potkanov, ktoré sa pohybujú voľne za bieleho dňa a akoby sa vôbec
nebáli ľudí. Je nutné urobiť deratizáciu.
Ad/6,7 PRI OBHLIADKE MsČ BOLO ZISTENÉ:
Malohontská 16: obhorené kríky a tuja pri bytovom dome, údajne obhoreli počas posledného
jarmoku; je potrebné ich odstrániť, nakoľko veľmi špatia okolie v blízkosti centra a pošty.
Malohontská 12 /zadná časť činžiaku od „činskeho“ obchodu a CBA potravíny/ - popri
múroch sú smeti a zvyšky po stavebných prácach – žiadame MsP, aby upozornili zainteresované
subjekty - obchody, nech to odstránia.
Budova starého lýcea je v zadnej a bočnej časti skutočne v dezolátnom stave. Je nevyhnutné
prijať opatrenia a zabezpečiť objekt, aby nedošlo k možnému úrazu.
Oddychová parková časť pred bytovým domom Malohontská 6-8 nebola dostatočne
upravená po rekonštrukcii teplovodu. Zostali kopce nedostatočne rozhrabanej zeminy a priehlbiny,
zeminy je navyše štrková. Žiadame MsÚ, aby kontaktovali zainteresované subjekty, ktoré dané práce
robili, aby si robotu dokončili dôsledne! Je potrebné terén upraviť, následne dosypať riadnu zeminu
a plochu zatrávniť. (kontaktná osoba za občanov tejto MsČ je pán Jozef Borosovics – Malohontská 8).
Detské ihrisko na Sídlisku Rimava medzi B1 a B2, ktoré patrí Mestu - pieskovisko je potrebné
doplniť pieskom, prípadne aspoň skypriť ten, ktorý tam ešte je. Obdobnú úpravu je potrebné urobiť s
pieskom aj pod preliezkami.
Informačná tabuľa oproti vchodu Sídlisko Rimava 9 je nefunkčná, zdevastovaná
a rozpadávajúca sa. Žiadame TsM, aby ju odstránili.
Sídlisko Rimava B2/17 – neďaleko stanovišťa TKO je kopa neporiadku pod kríkmi (akoby
zvyšky stavebného materiálu). V blízkosti sú lavičky na oddych, preto žiadame TsM, aby pomocou
aktivačných pracovníkov terén upravili.
Detské ihrisko Sídlisko Rimava 34: 1/potrebné doplniť nový čistý piesok pre deti – ihrisko je
často využívané a naše malé deti si zaslúžia od mesta takúto pozornosť, 2/ osadiť značku „Zákaz
vodenia psov“ (viď obdobný problém opísaný nižšie), 3/ osadiť jednu novú lavičku namiesto zničenej
4/ poskytnúť farbu na drevo (nový náter na hojdačky a preliezky) – bude brigáda obyvateľov (kontakt
na p. B. Kovácsovú – Rimava 34).
Detské ihrisko na Športovej ulici – občania sa sťažujú, že psíčkari na ihrisku venčia svojich
psov. Keď sú upozornení, že na ihrisko nemajú vodiť psov, vyhovárajú sa, že tam nie je žiadna tabuľa
zákazu. Preto žiadame Mesto, aby aj tu dalo príkaz na osadenie zvislej značky „Zákaz vodenia psov“.
Stanovištia TKO v mestskej časti sú vo veľmi zlom stave, hlavne v časti Sídlisko Rimava
B2, ale aj Malohontská 1-7 ako aj v častiach, ktoré sme už nie raz vymenovali a zoznam poskytli pre
odd. ŽP. Už niekoľko rokov VMsČ upozorňuje na tento fakt nielen ústne, ale hlavne písomnou
formou. Žiadame preto mesto, aby už konečne riešilo túto problematiku, urobilo si plán postupných
opráv, ak nie je dosť financií na jednorázové riešenie. Žiadame Mesto, aby investovalo do
rekonštrukcií nielen centra mesta, ale aj do mestských častí, kde väčšina obyvateľov nášho mesta býva
a ktorí platia mestu dane.
Ad/8 Uznesenie č. 2/2012
Výbor mestskej časti berie na vedomie:

1/ Žiadosť pani Beaty Kováčovej o finančný príspevok na obnovu detského ihriska.
Výbor mestskej časti schvaľuje :
1/ Príspevok 70€ na obnovu detského ihriska z konta VMsČ.
Výbor mestskej časti žiada:
1. Odbor rozvoja mesta v spolupráci s TSM komplexne riešiť parkovacie miesta v mestskej časti
Rimava- Malohontská, a to v súlade s cestným zákonom a hlavne s VZN č.86/2007 čl. 4 ods.2 písm. b.
2. Oddelenie životného prostredia, riešiť premnoženie havranov v mestskej časti, odstrániť hniezda.
3. TSM – osadiť značky zákaz vodenia psov na detských ihriskách Športová ul. a sídlisko Rimava 34.
4. Príslušné oddelenia MsÚ zaoberať sa zistenými nedostatkami pri obhliadke MsČ .

Predsedníčka VMsČ poďakovala prítomným za aktívny prístup v snahe riešiť problémy MsČ,
ukončila zasadnutie a určil sa termín najbližšieho zasadnutia na 15.6.2012.

V Rimavskej Sobote 25.mája 2012

Predsedníčka VMsČ Mgr. Ľubica Kubiňáková

Zápisnicu zapísala: PaedDr. B. Gecková

Na vedomie:
Odbor vnútorných vecí
Odbor rozvoja mesta
Oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy
TSM
Mestská polícia

