Z Á P I S N I C A č. 4/2013
zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava - Malohontská, konaného dňa 14.10. 2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Privítanie, oboznámenie s programom.
2. Kontrola plnenia uznesenia.
3. Informácie poslancov zo zasadnutí MsZ.
4. Výsledok rokovania umiestnenia futbalového ihriska.
5. Ďalšie aktuálne otázky MsČ a pripomienky občanov.
6. Diskusia, uznesenie a záver.
Ad/1 Predsedníčka výboru mestskej časti Mgr. Kubiňáková privítala prítomných
a oboznámila s programom zasadnutia.
Ad/2 Pri kontrole uznesenia bolo konštatované:
-

-

-

-

Bod č.1 - futbalové bránky pri BD Sídl. Rimava 32: problém sa vyriešil (viď nižšie bod
programu 4).
Bod č.2 – problém bezbariérových prechodov pre chodcov na Malohontskej ul.
(dvojprúdovka – prechod v blízkosti materskej školy a BD Malohontská 11) – k danej
veci prišla písomná odpoveď z TSM: daná komunikácia nepatrí pod správu TSM, ale
BBSK, preto je problém potrebné riešiť cez nich. TSM v tomto roku v meste realizovali 8
bezbariérových prechodov, z toho v našej MsČ na ul. Športovej a na Sídlisku Rimava.
Bod č.3 – parkovacie miesta v MsČ: písomná odpoveď TSM - TSM ešte len budú
v mesiaci október realizovať cca 12 parkovacích miest na Sídlisku Rimava v okolí
materskej školy.
Bod č. 4 – problém riešenia dopravnej situácie na Sídlisku Rimava – stav riešenia
a časové horizonty – k danému problému nám bola doručená písomná odpoveď z odboru
rozvoja mesta (Ing. E. Muráriková): po schválení rozpočtu mesta na tento rok v marci
2013 mesto začalo s prípravnými prácami na riešení prepojovacej komunikácie zo
sídliska Malohontská 1-7 na kruhový objazd pri Kauflande v zmysle navrhnutej štúdie
z r. 2008 a po schválení v MsZ. V písomnej odpovedi je uvedený presný rozpis postupov
a termíny jednotlivých úkonov potrebných k realizácii, tie ktoré sa už uskutočnili a aj tie,
na ktoré je v zmysle platnej legislatívy potrebné ešte čakať. Predpokladaný termín začatia
výstavby diela je v marci 2014. K písomnej odpovedi bola pripojená aj vizualizácia
stavby.
Bod č. 5 – problém dodržiavania poriadku v MsČ (nočný kľud - verejný poriadok a
parkovanie) – prišla písomná odpoveď z MsP: náčelník MsP prijal opatrenia - pravidelné
kontroly a obhliadky a prísľub pomoci OOPZ; zároveň žiadajú verejnosť o spoluprácu
a hlásenie prípadov narušovania verejného poriadku hneď ako ho zaregistrujú a nie až po
uplynutí viacerých dní, nakoľko sa skutok potom ťažko dá objasniť, nájsť vinníkov a pod.
Ku problematike parkovania na Malohontskej 2-8 po umiestnení nových dopravných
značiek uviedol, že nové dopravné značenie na tomto mieste ešte nie je kompletne
osadené podľa projektu a príslušníci MsP sa budú kontrole dodržiavania týchto značiek
venovať až po ukončení celého projektu. Ďalej uvádza, že sa kontrolám dodržiavania

-

dopravného poriadku v našej MsČ venujú a od januára do konca septembra tohto roku
zaevidovali až 625 prípadov porušenia dopravných predpisov.
Bod č. 6 – vyčleniť financie na obnovu hojdačiek na Sídlisku Rimava B2 v časti od rieky
Rimava – k riešeniu tohto problému nemáme zatiaľ žiadne informácie.

Ad/3 Páni poslanci Čeman a Baláž stručne informovali o zasadnutí MsZ.
Ad/ 4 Pani Kubiňáková informovala o priebehu riešenia a už aj vyriešenia problému sťažnosti
občanov BD Sídlisko Rimava 32 za futbalové bránky/futbal pod ich oknami (poškodené okná,
omietka, balkóny): Hneď po minulom zasadnutí VMsČ iniciovala stretnutie zástupcov
okolitých bytových domov, ktorých by sa problém mohol tiež týkať, a to p. Čížik (Sídl.
Rimava 34), p. Vanek (Sídl. Rimava 36) a p. Adamová (Malohontská 11-31) - súhlasili
s presunom bránok; na základe toho spísala predsedníčka osobitnú žiadosť adresovanú TSM
o premiestnenie bránok spred BD 34 na detské ihrisko medzi B1-B2. O niekoľko dní TSM
zrealizovali presun (41. týždeň), za čo im aj touto cestou ďakujeme za ústretovosť
promptnosť. Futbalové ihrisko je teda presunuté na detské ihrisko medzi B1 – B2. Po dohode
so zástupcami vyššie spomínaných BD predsedníčka VMsČ ešte vyhotoví oznam o tomto
presune, ktorý jednotliví zástupcovia BD vyvesia vo svojich vchodoch BD, aby boli všetci
občania a ich deti informovaní.
Ad/5
-

-

-

Pani Gecková informovala o pripomienkach občanov, ktoré sa týkajú budovy CVČRELAX, ktorá je majetkom mesta. Celá časť je obnovená, jedine táto budova hoci je
veľmi pekná a zrejme aj pamiatkovo cenná, je v nevyhovujúcom stave. Opadáva fasáda
a špatí celú ulicu v centre mesta. Nie je to síce budova v našej MsČ, ale občanov trápi
tento stav, záujmovú činnosť CVČ navštevujú aj naše deti z našej MsČ.
Taktiež budova Domu služieb na Malohontskej ulici je v dezolátnom stave.
Pani Kubiňáková: Autá pri detskom ihrisku Sídl. Rimava pri BD 32-34-36 jazdia často
veľmi rýchlo, hoci je rýchlosť obmedzená na minimum. Keďže MsP nemá v silách byť
všade a kontrolovať nepretržite dodržiavanie rýchlosti, iste by tu pomohlo umiestnenie
spomaľovačov, aby predišlo príp. nešťastiu – denne sa tu hráva veľa malých detí.
Pani Kubiňáková: Občania BD Sídl. Rimava 34 žiadajú odstrániť nefunkčné zvyšky
starého pieskoviska a ihriska pred ich vchodom (nové je na druhej strane BD)
a vybudovať na ich mieste parkovacie plochy pre BD, ktoré prakticky pre tento veľký
činžiak nie sú (tento BD nebol v „zozname pre parkovacie miesta z mája 2013“ pre pána
primátora). Občania sú ochotní aktívne spolupracovať a pomáhať pri realizácii.

Ad/6 Keďže viac diskusných príspevkov nebolo, pani Kubiňáková po odsúhlasení uznesenia
poďakovala prítomným za aktívny prístup a zasadnutie ukončila.

Uznesenie č. 4/2013
Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ Informácie poslancov z rokovania MsZ.
2/ Informáciu predsedníčky VMsČ o rokovaní so zástupcami bytových domov na Sídlisku
Rimava ohľadom umiestnenia futbalových bránok.
Výbor mestskej časti ukladá:

1/ Vyhotoviť oznámenia o premiestnení futbalového ihriska.

Z: Kubiňáková

2/ Odstrániť zvyšky pieskoviska pred BD Sídl. Rimava 32 a riešiť pre nich parkovacie miesta.
3/ Riešiť možnosť umiestnenia spomaľovačov na ceste vedľa detského ihriska pri BD Sídl.
Rimava 32-34-36.

V Rimavskej Sobote 15. októbra 2013

Mgr. Ľubica Kubiňáková
predsedníčka VMsČ

Zápisnicu zapísala: PaedDr. Božena Gecková

