Z Á P I S N I C A č. 1/2013
zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava - Malohontská, konaného dňa 05.03. 2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Privítanie, oboznámenie s programom.
2. Kontrola plnenia uznesenia.
3. Informácie poslancov zo zasadnutí MsZ.
4. Riešenie a rekonštrukcia odstavných plôch TKO v MsČ.
5. Zimná údržba ciest a chodníkov, ich stav, potreby opráv.
6. Informácia o riešení dopravy na Sídlisku Rimava /“kolíková
vojna“/.
7. Rôzne a 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.6/2012 konštatovala, že nemá spätnú väzbu
na jednotlivé požiadavky a stanoviská, ktoré vyplývajú z uznesenia. Nevieme, či sa nimi
niekto zaoberá, či ich niekto rieši. O niektorých veciach sa dozvedáme len nepriamo.
Ad/3 Pán poslanec JUDr. Š. Baláž informoval o poslednom zasadnutí MsZ vo februári
a poukázal na tri dôležité body:
- Rozpočet mesta nebol schválený, bol z rokovania stiahnutý, pretože návrh rozpočtu
nebol zverejnený 15 dní pred rokovaním, ako to ukladá zákon. Neriešia sa podstatné
veci v meste, ale činnosť sa zameriava prednostne na výstavbu Kurinca /bazén, ostatné
je nepodstatné/. Podľa názoru poslancov MsZ je potrebné, aby sa splácali dlhy mesta
a dokončila sa infraštruktúra na IBV Sobôtka, aby stavebníci mohli stavať a ukončiť
stavby.
- Čo sa týka riešenia dopravnej situácie na Sídlisku Rimava a Malohontská verzus
Hostinského ul. vystúpil na zastupiteľstve pán Skočovský žiadal riešenie situácie
v záujme väčšiny občanov. Na MsZ sa rozhodlo, že problém budú posudzovať
kompetentní pracovníci dopravného odboru. Čo najskôr majú vypracovať dva návrhy
riešenia, ktoré budú v súlade so zákonnými normami. Potom občania dotknutej časti
vyberú jeden, ktorý sa zrealizuje.
- Ďalej informoval o príprave VZN ohľadne podmienok jednorazovej sociálnej pomoci
občanom sociálne odkázaných.
Ad/4 JUDr. Baláž uviedol, že do rozpočtu mesta je navrhnutá položka na opravu
a prebudovanie prístreškov na TKO. Malo by sa revitalizovať 7 stanovíšť, nie je ešte
rozhodnuté ktoré. VMsČ žiada odbor životného prostredia, aby opravy prístreškov pre
TKO vykonal na základe požiadavky ešte z roku 2008, ktorú VMsČ vypracoval na podnet
menovaného odboru a viackrát odvtedy žiadal o opravu.
Ad/5 JUDr. Baláž - Občania sa sťažujú na špinu a neporiadok v meste. Sú sťažnosti na
neefektívnu prácu aktivačných pracovníkov, ktorí v hlúčkoch často posedávajú, pofajčievajú,
nikto ich nekontroluje ako si vykonávajú robotu, ak ich niekto z občanov osloví, sú vulgárni.
Akoby neexistoval systém, chýba dobrá organizácia v upratovaní jednotlivých parciel a pri
zadeľovaní aktivačných pracovníkov na jednotlivé práce.
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Pán Borosovics uviedol, že je potrebné štrk po zimnej údržbe nielen pozametať, ale aj
odviezť a uskladniť pre potreby budúcej zimy. Je škoda, že sa často nechá na mnohých
miestach len tak na kôpkach, pretože potom sa zmýva dažďom a upchávajú sa kanály.
Mgr. Kubiňáková - Je chvályhodné, že väčšina prechodov cez dvojprúdovku je upravených
ako bezbariérové, ale pomerne frekventovaný je aj prechod od MŠ Rimava do mesta medzi
BD Malohontská 11 „čínsky múr“ a A-7, ktorý nie je takto upravený. Bolo by potrebné ho
tiež bezbariérovo upraviť, pretože tadiaľ chodí veľa obyvateľov bicyklami, s detskými
kočíkmi alebo na vozíčkoch. Obrubníky tu sú značne vysoké, čo týmto ľuďom sťažuje rýchly
a bezpečný presun cez frekventovanú dvojprúdovú cestu.
Jednotliví členovia výboru zhodne konštatovali, že stav asfaltu chodníkov a prístupových
ciest k bytovým domom je v katastrofálnom stave. Na mnohých miestach sa po daždi chodci
na mnohých miestach musia doslova brodiť po vode. Žiadame opraviť komunikácie novým
asfaltom, kde je situácia najviac kritická: v okolí BD Malohontská A5; v časti Sídlisko
Rimava č.34 pri potravinách CBA a ďalej ku MŠ Riramava; na ul. Bartóka - cesta vedľa
novej polyfunkčnej budovy a lýcea.
Pán Borosovics poukázal na zlý stav kanalizačného poklopu medzi bytovými domami na
Malohontskej 8–10 /pri pohostinstve v budove „Družba“/, ktorý sa prepadáva. V prípade
riešenia opravy je možné kontaktovať člena VMsČ p. Borosovicsa (Malohontská 8, č.t. 0911
521977).
Ad/6 Pán Köböl informoval o dianí okolo problému riešenia dopravnej situácie na Sídlisku
Rimava – Malohontská - Hostinského. Načrtol genézu tejto problematiky od jesene 2012,
kedy sa VMsČ tiež zaoberal danou problematikou. Problémy bytovky na Hostinského nie sú
jediné, v podstate každý bytový dom v MsČ má podobné problémy – doprava priamo pod
oknami, exhaláty, hlučnosť, chýbajúce chodníky a vstup priamo na vozovku. Existujú však
tlaky na uspokojenie úzkej skupiny ľudí, ale riešiť ich na úkor oveľa väčšieho počtu občanov
nie je správne. Zo strany občanov dotknutých bytových domov bolo podaných 5 petícií a 5
sťažností. Celá vec je v štádiu riešenia, je podaná na prokuratúru a čaká sa na jej vyjadrenie.
Ďalej poukázal na nový problém, ktorý vznikol zahataním prejazdu pri BD na Hostinského ul.
– zhustila sa premávka smerom von zo Sídliska na Jánošíkovu ul. pri potravinách CBA. V
rannej špičke je veľmi zložité vyjsť zo Sídliska na Jánošíkovu ulicu, vznikajú kolóny,
nervozita, hromadia sa exhaláty, vznikajú časové straty a pod. a paradoxne na druhej strane
Sídliska je z hľadiska dopravy prázdno.
VMsČ upozorňuje, že ešte stále nie je daná do pôvodného stavu plocha prístupu na asfaltové
ihrisko pri BD Malohontská A5, ktorú minulý rok v lete rozbili pracovníci TSM, za účelom
sprejazdnenia. Občania taktiež žiadajú vrátiť naspäť odvezené lavičky. VMsČ žiada dať
terén obratom do pôvodného stavu.
Ad/7 Pani Mihályová poukázala na nedisciplinovanosť psíčkarov. Teraz sa začína ukazovať
nečistota po zime, ktorá po psoch zostáva. Je to problém, ktorý by už bolo treba konečne
riešiť. Len ojedinele vidieť, že majiteľ psa má sáčok a lopatku.
Mgr. Kubiňáková navrhuje náhodne kontrolovať, či majitelia psov využívajú pomôcky na
tento účel, nebáť sa udeľovať pokuty, iste by nastala náprava. MsP by mala byť častejšie
videná pri týchto kontrolách, nielen pri doprave a stíhaní šoférov v centre mesta.
Viacerí členovia VMsČ poukázali na to, že medzi občanmi neustále zaznieva problematika
riešenia podchodu pod dvojprúdovou cestou na Malohontskej ul. V súčasnom období je tam
plno vody a smetí. Obyvatelia z blízkeho okolia sa obávajú obdobia keď sa oteplí, lebo hrozí
invázia komárov, rozmnoženie hlodavcov a zápach. VMsČ žiada TSM podchod vyčistiť.
Členovia výboru znovu poukázali na nevhodné
umiestnenie kontajnerov pri
dvojprúdovke, dokonca tam pribudol ďalší kontajner na obnosené odevy. Pôsobia
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neesteticky na frekventovanej ceste. Odporúčame presunúť ich obďaleč, ku zadnému múru
garáží na Jánošíkovej ul.
Predsedníčka VMsČ navrhla uznesenie, poďakovala prítomným za aktívnu účasť a
zasadnutie ukončila. Prítomní sa dohodli na predbežnom termíne ďalšieho zasadnutia VMsČ
na 15.5.2013.

Ad/8 Uznesenie č. 1/2013
Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ Informácie poslanca JUDr. Baláža o rokovaní MsZ.
2/ Informáciu pána Köböla o riešení dopravnej situácie na Sídlisku Rimava.
Výbor mestskej časti žiada Mesto a príslušné odbory:
1. Rešpektovať požiadavky väčšiny občanov pri riešení problémov, ktoré sa ich dotýkajú –
v prípade riešenia dopravnej situácie rešpektovať ich požiadavky na uvoľnenie, sfunkčnenie
a ozdravenie prejazdu sídliskom, odbremenenie dopravy pri výjazde na Jánošíkovu ul.
2. Uviesť do pôvodného stavu časť trávnika pri asfaltovom ihrisku pri Malohontskej A5
a osadiť naspäť odstránené lavičky.
3. Premiestniť kontajnery z chodníka na Malohontskej ulici vedľa dvojprúdovky, a to obďaleč
ku garážam na Jánošíkovej ul.
4. Opraviť prepadajúcu sa komunikáciu v MsČ: v okolí BD Malohontská A5, na úrovni BD
Sídlisko Rimava č.34 pri potravinách CBA, na ul. Bartóka (cesta vedľa novej polyfunkčnej
budovy a lýcea) a podľa možnosti aj ďalšie.
5. Zabezpečiť dôslednú kontrolu dodržiavania čistoty v meste po venčení psov.
6. Zabezpečiť opravu prepadajúceho sa kanalizačného poklopu medzi BD na Malohontskej 8
– 10 /pri pohostinstve v budove „Družba“/. V prípade riešenia opravy je možné kontaktovať
člena VMsČ p. Borosovicsa (Malohontská 8, č.t. 0911 521977).
7. Bezbariérovo upraviť prechod cez dvojprúdovú cestu od MŠ Rimava do mesta medzi BD
„čínsky múr“ a A-7.
8. Opraviť, príp. prebudovať prístrešky na TKO v MsČ v zmysle požiadaviek VMsČ z mája
2008, ktoré boli doručené na vyžiadanie odd. životného prostredia MsÚ.
9. VMsČ žiada vyčistiť podchod na Malohontskej ulici.
10. Informovať VMsČ o postupoch mesta pri riešení našich požiadaviek.

V Rimavskej Sobote 08.03.2013

Mgr. Ľubica Kubiňáková
predsedníčka VMsČ

Zápisnicu zapísala: PaedDr. Božena Gecková
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