Z Á P I S N I C A č. 5/2012
zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava - Malohontská, konaného dňa 15.8. 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:

1. Privítanie, oboznámenie s programom
2. Návrhy riešenia dopravnej situácie na sídlisku Malohontská,
Hostinského, Rimava
3. Diskusia
4. Návrh na uznesenie, záver

Ad/1 Predsedníčka výboru mestskej časti Mgr. Kubiňáková privítala prítomných na
mimoriadnom zasadnutí a oboznámila s programom. Stručne zhrnula problematiku
a genézu celého problému . Požiadala všetky zúčastnené strany o rozumné riešenie bez
invektív, aby rokovanie bolo pružné. Ak chceme dospieť k riešeniu je potrebné nájsť
kompromis, ktorý bude vyhovovať väčšine.
Ad/2 Ing. Pelle- zástupca bytového domu B-1 považuje za najlepšie riešenie vybudovanie
prechodu na kruhový objazd medzi A-1 a A-3.
-pán Séleš- zástupca BD B-1 sa priklonil k návrhu pána Pelleho, prípadne vybudovanie
prejazdu medzi A-7 a čínskym múrom. Tento variant ale nie je veľmi vhodný, pretože je
tam materská škola.
-pán Ruffini- zástupca BD Hostinského- podľa jeho vyjadrenia je najlepším riešením výjazd
na kruhový objazd ako bol návrh. Tlmočil stanovisko Hostinského, že tvrdo trvajú na tom,
aby prejazd áut bol uzavretý, pretože z BD sa vstupuje priamo na chodník = cestu. Z
hľadiska bezpečnosti je nevyhnutné cestu uzavrieť, pretože frekvencia premávky bude
narastať.
-pán Botoš – zástupca BD A-3 sa vyjadril, že problém je absurdný a stavia sa cesta pre
obyvateľov 1 a 3, ktorí o to nemajú záujem. Odôvodnil to tým, že celá bytovka 1 by bola
obkľúčená cestami. Žiada, aby mesto hľadalo spôsob ako spríjemniť život občanom v tejto
časti a vybudovať oddychovú zónu.
-pán Bella- zástupca BD-1 – oslovil pána primátora s požiadavkou, urobiť štúdiu
zaťaženosti Hostinského. Chce vedieť, či sa v tomto smere niečo urobilo. Navrhol, aby sa
cesta prehradila pri A-5, v mieste kde bol betónový preklad. Tento variant vyhovuje 1 aj 3.
-pán Botoš –požiadal taktiež o vypracovanie štúdie o frekvencii dopravy vedľa BD
Hostinského.
-pán Krokavec – zástupca Hostinského – je nemysliteľné, aby situácia zostala v tomto
stave, podľa jeho mienky je najlepšie riešenie prechod na kruhový objazd a vybudovanie
garáží pri mliekarni.
- Mgr. Kubiňáková –premávka je skutočne frekventovaná. Keď sa stavalo sídlisko bolo
niekoľko majiteľov automobilov. Situácia dnes je úplne iná. Takéto problémy ako máme
my sú všade vo všetkých mestách, hustota premávky, chýbajú parkovacie miesta. Podľa

nej by bolo vhodné vybudovať prejazd na kruhový objazd ako bolo navrhnuté, pričom
uzavrieť prejazd pri A5 a pri Cafe Monte Carlo ako slepú ulicu . Vjazd a výjazd by slúžil len
pre bytové domy A1, A3, A5.
-pán Botoš reagoval, že to nie je vhodné, pretože aj za tejto situácie tu parkujú cudzie autá.
Ak by to bola aj slepá ulica, parkovanie cudzích áut by sa ešte zintenzívnilo.
-pán Botoš – súhlasili by aj s návrhom aby všetko zostalo ako je teraz, len s tým že by sa
cesta prehradila pri stanovištiach TKO pri A-1.
Tento návrh sa stretol s porozumením všetkých zúčastnených, diskusia k problematike sa
uzavrela, s tým, že pôjdeme po skončení na tvar miesta.
Ad/3 Predsedníčka MsČ Kubiňáková informovala:
- o ozname pána Csordása, že sa budú po sídlisku osádzať nové vertikálne dopravné
značky.
- Je možnosť rozšíriť a vybudovať si parkovacie miesta pri BD na vlastné náklady domu,
pričom je potrebné takúto aktivitu prejednať s kompetentným pracovníkom MsÚ.
-pani Ružičková – žiada pri Cafe Monte Carlo a trávnatou plochou pri BD Hostinského
zdvihnúť obrubníky, pretože návštevníci zariadenia parkujú na trávnatej ploche, priamo
pod oknami BD. Obyvatelia sa sťažujú na ruch, ktorý je spôsobený prevádzkou zariadenia.
Bolo by vhodné, keby zariadenie spĺňalo pôvodný účel, za ktorým tu bolo zriadené, čiže
cukráreň. Nikto sa nepýtal na názor obyvateľov , ani neoznámil zmenu charakteru na
pohostinské zariadenie.
-pán Borosovics – za Malohontskú 2-6 kritizoval osadenie nových značiek a ich nejednotný
výklad: je tam značka zákaz vjazdu a dodatok „okrem dopravnej obsluhy“. Tým pádom si
tam parkuje hocikto – ľudia idúci na poštu, do fitnes centra a aj do centra mesta, nakoľko
inde je platené parkovanie a tu nie. Domáci často nemajú miesto kde zaparkovať. Žiada
preto v mene obyvateľov BD malohontská 2-16 vyhradiť časť parkovacích miest pre
obyvateľov, ktorí tam bývajú – označiť obdobne ako v BD za Kauflandom a ostatné
parkovacie miesta spoplatniť.
-pán Matlo- Malohontská 2-6 žiada urobiť potrebné opatrenia: Jedna drogová krčma sa
zrušila a nahradila ju iná, vyrástla herňa a fitnescentrum. Je tu problém s parkovaním,
chodia tam rôzni ľudia, ruší sa nočný kľud - po sťažnostiach došlo k poškodeniu dverí,
rozbité okná na bytovke. Autá nedodržujú rýchlosť 5O km/h – návrh obmedzenie rýchlosti,
nakoľko občania aj tu vstupujú z BD priamo na chodník = vozovku. Je tu veľká doprava:
sídlia tu v blízkom okolí banka, obchody, organizácie – autá na zásobovanie, klienti atď.
chodia okolo celej bytovky Maloh.2-6 nielen z jednej strany a preto je tu veľmi rušno
a prašno.
Ďalej uviedol, že detské ihrisko slúži na venčenie psov. Žiadajú označiť značkou zákazu
vodenia psov.
Taktiež potvrdil, že domáci obyvatelia Maloh.2-16 nemajú kde parkovať, nakoľko im pred
bytovkami parkujú cudzí ľudia.
Ad/4 UZNESENIE:
Výbor mestskej časti žiada:

1. Riešiť dopravnú situáciu ohľadne prejazdu sídliskom (Hostinského – Malohontská 17) v zmysle dohody medzi občanmi jednotlivých bytových domov.
2. Riešiť situáciu Malohontská 2-16, dodržiavať poriadok a prevádzkovú dobu
jednotlivých zariadení, ktoré sú tu umiestnené, znížiť rýchlosť a riešiť parkovanie
na základe návrhu občanov.
3. Zdvihnúť obrubníky oproti vchodu Cafe Monte Carlo pri zelenej ploche tesne
susediacej s bytovým domom Hostinského, aby tam neparkovali autá.
Predsedníčka poďakovala prítomným za aktívnu účasť, s potešením skonštatovala,
že sa našlo rozumné riešenie a nakoniec došlo k dohode. Na základe dohovoru vypracuje
obratom Návrh k riešeniu dopravnej situácie v mestskej časti Hostinského a Malohontská
1-7, ktorý odošle priamo primátorovi mesta.

V Rimavskej Sobote 16.augusta 2012
Predsedníčka VMsČ Mgr. Ľubica Kubiňáková
Zápisnicu zapísala PaedDr. Božena Gecková

