Z Á P I S N I C A č. 1/2012
zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava - Malohontská,
konaného dňa 15.3. 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Privítanie, oboznámenie s programom.
2. Kontrola plnenia uznesenia.
3. Odpoveď MsÚ k žiadosti A. Köböla o odpredaj pozemku na
Jánošíkovej ulici.
4. Informácie poslancov zo zasadnutia MsZ.
5. Možnosti riešenia problému s parkovacími miestami v MsČ.
6. Riešenie rekonštrukcií odstavných plôch pre TKO v MsČ.
7. Diskusia, riešenie aktuálnych problémov a pripomienok
občanov.
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.6 vyplýva, že v časti žiada, body1 a 2 ostali nepovšimnuté
a bez reakcie.
Ad/3 Predsedníčka VMsČ informovala o odpovedi MsÚ k žiadosti pána Köböla. Žiadosť
bola zamietnutá z dôvodu nevhodného umiestnenia prevádzky, z dôvodu nesúhlasu
obyvateľov Kvetnej ulice ako aj SOŠ obchodu a služieb a negatívnym stanoviskom
príslušných komisií pri MsZ.
Ad/4 Pán poslanec Čeman informoval o dôležitých bodoch, ktoré boli prejednávané na
poslednom MsZ. Predovšetkým rezonovala problematika sociálnych bytov na Dúžavskej
ceste, odkúpenie pozemku v súkromnom vlastníctve pre detské dopravné ihrisko ako aj
kúpa použitého tobogánu pre rekreačné stredisko Kurinec.
Ad/5 Riešenie parkovacích miest v MsČ je vleklý problém, predsedníčka ako aj ostatní
členovia výboru konštatovali pasivitu MsÚ v riešení parkovacích miest. K tomuto bodu sa
vyjadril pán poslanec Čeman- na mestskej rade bola uložená úloha pánovi Čordášovi, vypracovať komplexné riešenie parkovacích miest v mestskej časti a porovnať VZN
o parkovaní v iných mestách. Na zasadnutí výboru sa zúčastnil občan Ing. Pelle, ktorý
požiadal k tomuto bodu o slovo. Uviedol, že pre piatimi rokmi bola vypracovaná štúdia
parkovacích plôch na území mestskej časti, bola odovzdaná pánovi Čordášovi, ale riešenie
kdesi zaniklo. Pán Pelle sa vyjadril negatívne proti rušeniu zelených plôch na sídlisku na
úkor parkovacích.
Ad/6 Predsedníčka VMsČ Mgr. Kubiňáková uviedla, že v riešení problematiky stanovíšť
TKO nenastala žiadna zmena ani sa k tejto problematike nikto nevyjadruje zo strany
kompetentných orgánov mesta.

-

Pán Borosovics apeloval znovu na riešenie situáciu stanovišťa TKO pri bytovom
dome Malohontská 2-8. Podnikateľské subjekty zapĺňajú kontajnery bytového
domu.

Ad/7
- V diskusii naďalej rezonovali stanovištia TKO a nevyhnutnosť ich riešenia. Niektoré
stanovištia sú značne poškodené a nebezpečné, napr. na Sídlisku Rimava pri B-2.
- Pán Borosovics - žiada nápravu, pretože zamestnanci TsM pri čistení chodníkov po
zimnom posype štrkom pozametaný štrk vmietli do trávnika pri bytovom dome
Malohontská 2-8. Ďalej navrhol, že by vymaľoval monument pri pošte, ktorý je
znehodnotený a počmáraný.
- Pán poslanec Baláž reagoval, že to je umelecké dielo a je potrebný súhlas autora na
akýkoľvek zásah.
- Pani Gecková uviedla, že nie všetky chodníky sú vyzametané a očistené od zimného
posypu štrkom. Ďalej tlmočila sťažnosti občanov z časti bytových domov Rimava B1, Hostinského a Malohontskej na hluk, ktorý spôsobujú premnožené havrany
v meste, zvlášť v mliekarni a pri mliekarni majú svoje hniezdiská. Sú pripomienky aj
na premnoženie holubov, ktoré znečisťujú a poškodzujú budovy na Hlavnom
námestí a jeho okolí.
- V diskusii rezonovali negatívne stanoviská k problematike Dúžavskej cesty, pretože
obyvatelia majú veľké nedoplatky za komunálny odpad a z minulosti sú veľké straty
na nájomnom, a poplatkoch za vodu, smeti.
Ad/8. Predsedníčka VMsČ Mgr. Kubiňáková poďakovala za účasť a aktivitu a ukončila
zasadnutie .

Uznesenie:
Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ Informáciu o predaji pozemku na Jánošíkovej ulici.
2/ Informácie poslancov z februárového zasadnutia MsZ.
Výbor mestskej časti žiada:
1. Oddelenie strategického rozvoja mesta komplexne riešiť parkovacie miesta v mestskej
časti Rimava.
2. Oddelenie životného prostredia a TsM riešiť stanovištia TKO,
havranov a holubov v mestskej časti, odstrániť hniezda.

riešiť premnoženie

3. TsM o vyčistenie zelených plôch pri zastávke na Malohontskej ul. /Botex/ a očistiť
chodníky od posypového štrku.

V Rimavskej Sobote 19. marca 2012
Predsedníčka VMsČ Mgr. Ľubica Kubiňáková

Zápisnicu zapísala PaedDr. Božena Gecková

