Z Á P I S N I C A č. 6/2013

zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava - Malohontská, konaného dňa 12.12.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Privítanie, oboznámenie s programom
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Informácia poslancov zo zasadnutia MsZ a činnosti jednotlivých
komisií.
4. Vyúčtovanie financií a finančná podpora aktívnych občanov
v MsČ.
5. Hodnotenie činnosti za rok 2013.
6. Plán práce VMsČ na rok 2014.
7. Diskusia, aktuálne otázky MsČ a pripomienky občanov.
8. Uznesenie , záver.
Ad/1 Predsedníčka výboru mestskej časti Mgr. Kubiňáková privítala prítomných
a oboznámila s programom zasadnutia.
Ad/2 Predsedníčka VMsČ informovala, že dostala z MsÚ písomné vyjadrenie k uzneseniu č.3
– zasadnutie 23.9.2013 (MsP: parkovanie pri Malohontskej 2-8; verejný poriadok na Sídl.
Rimava; TSM: bezbariérové prechody na dvojprúdovke; parkovacie miesta v MsČ).
K uzneseniam č. 4,5 nemá zatiaľ žiadne informácie, ani ju nikto z MsÚ nekontaktoval. Ale
TSM pohotovo reagovali na premiestnenie futbalových bránok a problém bol vyriešený veľmi
rýchlo a zrejme aj k spokojnosti všetkých zúčastnených, za čo im patrí poďakovanie.
Ad/3 Poslanci Čeman a Baláž informovali o poslednom zasadnutí MsZ.
Ad/4 Pani Kubiňáková informovala o zostatku finančných prostriedkov VMsČ. Po jarných
brigádach zostalo ešte vo fonde pre aktívnych občanov MsČ 64,00 €. Zrekapitulovala, že časť
peňazí sa použila na revitalizáciu okolia Sídlisko Rimava 36 v apríli. O podporu opäť požiadala
skupina aktívnych občanov na ul. Jánošíkova, Športová, Malohontská, a to na organizovanie
Mikuláša. Keďže iné požiadavky zo strany občanov neboli, VMsČ im celú zvyšnú čiastku
financií odsúhlasil.
Ad/5 Pani Kubiňáková stručne zhodnotila činnosť výboru v r. 2013. Mrzí ju, že dvaja poslanci
vôbec neprejavujú záujem o spoluprácu s VMsČ a nezúčastňujú sa zasadnutí. Znovu
zdôraznila, že zmysel práce VMsČ sa pomaly stráca, pretože nie je dostatočne akceptovaný
MsÚ a zdá sa ani MsZ. Je to na škodu veci, pretože podľa Štatútu mesta Rimavská Sobota zo
dňa 1.12.2006 VMsČ reprezentujú obyvateľov MsČ a majú sa vyjadrovať ku všetkým
dôležitým rozhodnutiam týkajúcich sa MsČ a predkladajú v mene občanov návrhy a podnety
- tieto sa prakticky neakceptujú alebo nesystematicky a bez spätnej väzby (okrem výnimiek
k septembrovému zasadnutiu).
Ad/6 Členovia VMsČ prerokovali Plán práce na rok 2014, neboli k nemu zásadné
pripomienky a jednohlasne bol schválený.
Ad/7 V diskusii zazneli pripomienky:

- TSM žiadajú o pomoc pri odstraňovaní odpadu, ktorý vzniká pri prestavbách bytov. Občania
môžu požiadať TSM o kontajner, ktorý im bude poskytnutý bezplatne, odpad TSM odvezú.
- TSM taktiež riešia problém iných - veľkých odpadov, ktoré nie sú bežným domovým
odpadom /nábytok, chladničky, televízory a pod./; občania ich hocikedy vyložia ku smetiam,
ale tieto sa nedajú odnášať spolu s TKO. V diskusii odznelo, že by bolo vhodné určiť v meste
jeden deň v mesiaci na „deň veľkého odpadu“, kedy by sa takýto odpad vykladal ku
stanovištiam TKO a TSM by ho extra autom zozbierali naraz v jeden deň. Tento odpad by
potom nešpatil ulice niekoľko dní, pokým TSM vedia preň prísť, taktiež TSM by si vedeli
lepšie zorganizovať svoju prácu v danej oblasti.
- Opätovne boli pripomienky k úprave posledného bariérového prechodu na Malohontskej
ulici (prechod pre chodcov - dvojprúdovka pri MŠ Sídl. Rimava). TSM odpovedali, že
Malohontská ulica patrí do vlastníctva BBSK, preto ju nemôžu riešiť. Kto riešil ostatné
bezbariérové prechody na tejto dvojprúdovke? Bolo konštatované, že aj keď Malohontská
ulica nie je majetkom mesta, ale chodníky sú predsa mestské.
-Diskutovalo sa ďalej o kauze pani Ozoráková, riaditeľka a majiteľka školských zariadení, čo
súvisí s predchádzajúcim zasadnutím VMsČ, rozoberanej v médiách.
Ad/8 Pani predsedníčka Kubiňáková poďakovala za prácu všetkým členom VMsČ a zaželala
všetkým pohodové a šťastné Vianočné sviatky.

Uznesenie č. 6/2013

Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ Informáciu poslancov so zasadnutia MsZ.
2/ Informáciu o vyúčtovaní financií.
3/ Hodnotenie činnosti VMsČ za rok 2013.
Výbor mestskej časti schvaľuje:
1/ Plán práce VMsČ na rok 2014.
Výbor mestskej časti žiada:
1/ Opätovne riešiť úpravu chodníka na bezbariérový prechod pre chodcov na Malohontskej
ul. (dvojprúdovka pri MŠ Sídl.Rimava).
2/ Zariadiť, aby 1 deň v mesiaci bol určený na „veľký odpad“. Následne zabezpečiť
propagáciu tejto akcie, aby sa dostala do povedomia občanov.

V Rimavskej Sobote 18. decembra 2013

Predsedníčka VMsČ Mgr. Ľubica Kubiňáková
Zápisnicu zapísala PaedDr. Božena Gecková

