Z Á P I S N I C A č. 6/2012
zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava - Malohontská, konaného dňa 15.11.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Privítanie, oboznámenie s programom.
2. Kontrola plnenia uznesenia, riešenie dopravnej situácie na sídlisku, stav po
15.8.2012.
3. Informácie poslancov zo zasadnutí MsZ.
4. Vydanie stanoviska k odpredaju pozemku pre M-Market.
5. Finančná podpora aktívnych občanov v MsČ.
6. Vyhodnotenie celoročnej činnosti, návrhy do plánu práce na rok 2013 a
do rozpočtu mesta na rok 2013.
7. Diskusia, 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.5/2012 informovala o riešení dopravnej
situácie na sídlisku Rimava, Malohontská po poslednom zasadnutí z 15.8.2012. Vyslovila
nespokojnosť s riešením dopravnej situácie na sídlisku, pretože na zasadnutí 15. 8. ohľadom
riešenia danej situácie, vznikla prijateľná dohoda medzi občanmi, ktorá nakoniec nebola
rešpektovaná. Písomná informácia o dohode bola zaslaná priamo primátorovi mesta ešte
večer 15.augusta. Riešenie nie je systémové a zaznieva viacero ohlasov z radov občanov , že
sa vychádza v ústrety len niekoľkým jednotlivcom a situácia sa nehodnotí objektívne. Bola
sklamaná postupom a jednaním na Rade MsZ, kde bola prizvaná. Predsedníčka ďalej
konštatovala, že na požiadavky bodov 2 a 3 nikto z MsÚ nereagoval, či sa budú nimi
kompetentní zaoberať alebo nie, teda nemá vedomosť o ich riešení. Mgr. Kubiňáková je
znechutená celou situáciou, má pocit, že činnosť VMsČ je zbytočná, pretože nenachádza
oporu ani snahu MsÚ riešiť problémy občanov. K tomuto názoru sa priklonili aj ostaní
členovia výboru.
Pán Köböl informoval, že všetky štyri bytové domy, A-1, A-3, A-5, A-7, spísali petíciu so
sťažnosťou na riešenie problému dopravy na Sídlisku a doručili ju kontrolórovi mesta. Čakajú
na odpoveď, ktorú zatiaľ nedostali. Zástupcovia bytových domov vyslovili sklamanie
a nespokojnosť s riešením danej situácie. Vôľa riešiť problém bola, každý trošku upustil zo
svojich požiadaviek, dospelo sa k dohode, žiaľ niektorí jednotlivci z BD na Hostinského ul.
celú situáciu vyostrili a postupujú maximálne individualisticky, pričom neberú na vedomie
požiadavky iných občanov.
Ad/3 Mgr. Čeman informoval o prijatí VZN o odstavných plochách v meste a parkovaní. MsZ
prijalo rozhodnutie, že parkovacie miesta sa budú kupovať za poplatok 100€/rok, peniaze
pôjdu na osobitný účet a budú použité účelovo na výstavbu odstavných plôch v meste. Autá
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určené na podnikateľské účely nesmú parkovať pri bytových domoch. Ďalej informoval
o pozastavení vydávania Gemerských zvestí, pretože v tej podobe aké sú dnes, nie sú
vyhovujúce. V budúcnosti budú vychádzať dvojtýždenne, dvojjazyčne a budú sa bezplatne
dodávať do každej domácnosti.
Ad/4 Pani Kubiňáková informovala o žiadosti M-Marketu, a.s., ul. Dukelských hrdinov 2,
Lučenec odkúpiť pozemok mesta parc.č. CKN 1670/13 na vybudovanie terasy
k pohostinskému zariadeniu, ktorá bude v súlade s obnovenou budovou M-Marketu. Výbor
MsČ súhlasí s odpredajom za podmienky, aby žiadateľ odkúpil celú parcelu 1670/12,13
a starostlivosť o ňu bude v kompetencii žiadateľa. Stanovisko k odpredaju bude zaslané
osobitne na MsÚ na majetkové oddelenie do 21.11.2012.
Ad/5 Aktivity občanov boli podporené v tomto roku už dvakrát: pre BD Sídlisko Rimava 34
a pre BD Malohontskú 2-8 – obnova detských ihrísk, spolu v sume 82,69 €.
O finančnú pomoc požiadala aj skupina aktívnych občanov na ul. Jánošíkova, Športová,
Malohontská v zastúpení pani Černokovej. Chcú opäť zorganizovať Mikulášsky večierok pre
deti tejto MsČ. Peniaze budú použité na prípravu balíčkov. VMsČ má k dispozícii ešte 60,61 €
a keďže iná požiadavka už nebola na VMsČ doručená, finančná podpora bola odsúhlasená
v celej zostatkovej sume 60,61 €. Bloky je potrebné odovzdať predsedníčke VMsČ do
13.12.2012.
Ad/6 Mgr. Kubiňáková vyhodnotila činnosť VMsČ, poďakovala členom výboru za prácu
v roku 2012: Skonštatovala, že sa podarilo zrealizovať málo vecí a nie je spokojná
s prístupom MsÚ a primátora mesta k práci a funkcii výboru MsČ. Zároveň Mgr. Kubiňáková
požiadala o uvoľnenie z funkcie predsedníčky VMsČ, pretože časovo je veľmi vyťažená a má
pocit, že funkciu predsedníčky nemôže vykonávať dôsledne a o.i. je znechutená touto
prácou, pretože nevidí efekt a zmysluplnosť v činnosti VMsČ. Bola by rada, keby sa niekto
z členov výboru ujal funkcie predsedu. Keďže nikto z prítomných nechcel funkciu prevziať,
zostáva vo funkcii a v jarnom období budúceho roku sa k tejto téme vrátime, ale požiadala o
rozdelenie kompetencií pri riešení problémov. Zároveň požiadala pána Köböla, aby sa ujal v
mene VMsČ ďalšieho jednania v probléme dopravnej situácie na sídlisku Malohontská,
Hostinského, Rimava.
Návrhy do plánu práce výboru mestskej časti na rok 2013 je potrebné doručiť predsedníčke
do konca mesiaca november, nakoľko sa bude predkladať poslancom MsZ na decembrovom
zasadnutí.
Ad/7 Pán Borosovics požiadal o zahrnutie do rozpočtu mesta pre budúci rok opravu
príjazdovej cesty od ulice B. Bartóka k bytovému domu Malohontská 2-8. V dôsledku
výstavby polyfunkčnej budovy v tejto časti bola táto cesta ešte viac zničená ako pred začatím
prác.
Mgr. Kubiňáková informovala, že informačná nástenka a schránka pre pripomienky občanov
MsČ, ktoré boli umiestnené vo vstupných priestoroch potravín CBA na Sídlisku Rimava, sa
pri generálnej oprave potravín stratili. Podľa slov vedúceho predajne ju pravdepodobne
robotníci vyhodili spolu s ostatnými „starými“ nástennými objektmi. Vstupné priestory do
potravín boli tiež dizajnovo inovované a už nie je možné umiestniť sem materiály VMsČ tak,
ako tam boli doteraz.
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Dr. Gecková požiadala upozorniť TSM, na havarijný stav chodníka pri dopravnej značke zákaz
státia, medzi bytovými domami Malohontská 33 a Jánošíkova (pri bývalej výmenníkovej
stanici). Pri kanalizačnom poklope je chodník prepadnutý, diery, ktoré tu vznikli sa zväčšujú a
hrozí možnosť nehody.
Znovu sa vrátila k problému umiestnenia kontajnerov na Malohontskej ul. pri bývalej
autobusovej zastávke - pri tehlovom bytovom dome na Jánošíkovej ul. Občania viackrát
upozorňovali na ich neestetické umiestnenie na chodníku blízko dvojprúdovej cesty.
Vhodnejším riešením by bolo presunúť ich ku kontajnerom na TKO povedľa murovaného
plota.
Poukázala na zanesené koryto Rimavy. Teraz, keď je nízka hladina rieky, je vidieť ako je
zanesené. Bolo by potrebné upozorniť správcu Povodia Hrona.
Predsedníčka VMsČ poďakovala prítomným za aktívnu účasť a keďže je zasadnutie
posledné v roku 2012, zaželala všetkým pekné vianočné sviatky a zasadnutie ukončila.

Uznesenie č. 6/2012
Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ Informácie poslanca Mgr. Čemana o rokovaní MsZ.
2/ Informácie predsedníčky VMsČ o riešení dopravnej situácie na sídlisku Rimava,
Malohontská, Hostinského.
Výbor mestskej časti súhlasí:
1/ S odpredajom parcely CKN 1670/12,13 pre M-Market, a.s. Lučenec.
Výbor mestskej časti žiada Mesto Rimavská Sobota:
1. Rešpektovať požiadavky väčšiny občanov pri riešení problémov, ktoré sa ich dotýkajú.
2. Zabezpečiť opravu chodníka medzi BD Malohontská 33 a Jánošíkova.
3. Premiestniť kontajnery z chodníka na Malohontskej ulici vedľa dvojprúdovky.

V Rimavskej Sobote 21.11. 2012

Predsedníčka VMsČ Mgr. Ľubica Kubiňáková

Zápisnicu zapísala PaedDr. Božena Gecková
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