Z Á P I S N I C A č. 2/2013
zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava - Malohontská, konaného dňa 15.05.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Privítanie, oboznámenie s programom.
2. Kontrola plnenia uznesenia.
3. Informácie primátora mesta JUDr. J. Šimku a diskusia.
4. Údržba existujúcich detských ihrísk v MsČ /piesok, nátery,
opravy/.
5. Možnosti riešenia problému s parkovacími miestami v MsČ.
6. Riešenie a rekonštrukcia odstavných plôch TKO v MsČ
/situácia od minulého zasadnutia – p. Baláž/, osadenie
smetných nádob v niektorých častiach MsČ.
7. Ďalšie aktuálne otázky MsČ a pripomienky občanov
/doprava okolo BD Malohontská A5 a súvisiaca dopravavýjazd zo sídliska, znečistenie chodníkov a trávnikov psami,
oprava poškodených komunikácií/.
8. Finančná podpora aktívnych občanov v MsČ.
9. Uznesenie a záver.
Ad/1-2 Predsedníčka výboru mestskej časti Mgr. Kubiňáková privítala prítomných
a oboznámila ich s programom zasadnutia a uskutočnila kontrolu plnenia uznesenia
z minulého zasadnutia v marci 2013. Privítala primátora mesta JUDr. Šimka a hostí,
predstaviteľov mesta. V úvode uviedla, že výbor má pocit akoby veci, ktoré sa
prejednávajú nikto neakceptoval a chýba spätná väzba na naše pripomienky a požiadavky,
ktoré vyplývajú z uznesenia. Niektoré požiadavky sa opakujú niekoľkokrát a nikto na ne
nereaguje alebo sa o tom nevie, chýbajú informácie z MsÚ. Pani Kubiňáková odovzdala
slovo primátorovi mesta.
Ad/3-7 Primátor mesta JUDr. Šimko podotkol, že je rád že sa môže zúčastniť zasadnutia
a chcel by sa vyjadriť k niektorým problémom. Uviedol, že problémov v meste je veľa
a financií je málo. Postupne sa vyjadril k jednotlivým problémom MsČ, ako to uvádzajú
jednotlivé body tohto programu a zároveň sa vyjadril aj k problémom mesta ako celku:
Čo sa týka názoru, že Kurinec je jeho prioritou nesúhlasí/viď zápisnica z minulého
zasadnutia VMsČ 5.3.2013/, lebo jeho prioritou je mesto ako celok. Je pravda, že sa
vyasfaltovali cesty k chatkám, ale na Kurinci je už preinvestované viac ako 220 miliónov
korún plus on preinvestoval 85 000 eur, preto je potrebné ho oživiť. Ďalej uviedol, že za
jeho pôsobenia sa dlh mesta znížil na 139 miliónov korún a úverové zaťaženie mesta je
teraz len 34,5%. Mesto dostalo vlani od predsedu vlády 13,8 mil. korún.
V týchto dňoch sa opravujú hlavné ťahy mestských komunikácií. Niektoré ulice sa už
opravili, niektoré sa budú asfaltované v blízkej budúcnosti. Pochodil po okrese a aj v iných
okresoch a tvrdí, že cesty sú rozbité všade a v porovnaní s nimi Rimavská Sobota má
najlepšie cesty. Ďalšie ulice mesta sa budú asfaltovať postupne na základe harmonogramu
vypracovaného po obhliadke terénu, budú to predovšetkým ulice Gorkého, Daxnerova,
Mikszáta za traťou - výjazd na Košickú cestu atď. Je si vedomý, že Sídlisko Rimava,
Malohontská a aj ostatné časti mesta sú v dezolátnom stave.
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Na riešenie „kolíkovej vojny“ je potrebná zmena rozpočtu, robí sa projektová
dokumentácia na výjazd z Malohontskej (medzi BD Malohontská A1 a A3) s pripojením na
kruhový objazd. Primátor sľúbil, že problém bude vyriešený do konca roka 2013. Očakáva
od VMsČ ako rozhodne, či sa táto nová cesta otvorí pre celú MsČ alebo sa uzatvorí napr.
materskej škole, aby sme opätovne preťažili Sídlisko dopravou (skracovanie si cesty
smerom na Sídlisko Západ a pod.).
Problém výjazdu zo Sídliska Rimava na Jánošíkovu ul., hlavne v dopravnej špičke, berie na
vedomie, a uznáva, že situácia je neúnosná. Dúfa, že prepojenie na kruhový objazd túto
situáciu vyrieši. Informoval, že má na stole niekoľko petícií od občanov k tejto veci; riešia
sa.
K problému križovatky na Malohontskej ul. ponad podchod uviedol, že cesta je majetkom
BBSK a ten nemá záujem vybudovať kruhový objazd, o ktorý by sme mali záujem. Riešením
by bolo možno osadenie semafórov. Problémom je podchod, nevie čo s ním.
Pán primátor uviedol, že na vyššie spomínané činnosti mesta je potrebné zobrať úver 14
mil. eur, čo si mesto môže dovoliť – závisí to ale od poslancov, či danú sumu odsúhlasia.
Diskusia za prítomnosti pána primátora:
-Pán Borosovics žiada zrekonštruovať prechod od Ulice Bartóka smerom na Malohontskú,
jedná sa o cestu medzi lýceom a novopostavenou polyfunkčnou budovou. Cesta je úplne
zdevastovaná, p. Borosovics ukázal aj fotografické zábery.
Ďalej uviedol, že niekoľkokrát sme žiadali presun kontajnerov na separovaný zber
z dvojprúdovky pri starej autobusovej zastávke (pri Malohontskej 24). Je to tam
neestetické.
Ďalej pripomenul na margo čistenia komunikácií aktivačnými zamestnancami, že je
potrebné štrk po zimnej údržbe nielen pozametať, ale aj odviezť. Je škoda že sa nechá na
mnohých miestach len tak, pretože potom sa zmýva dažďom a upchávajú sa kanály!
-Pani Mihályová: je nevyhnutné doriešiť problém dopravy zo Sídliska Rimava na
Jánošíkovu, pretože ráno sa tu musí čakať aj 6 minút na výjazd. Je treba riešiť aj
parkovanie tranzitných podnikateľských áut, ktoré parkujú pri BD na sídlisku a zaberajú
aspoň 2 parkovné miesta určené pre osobné autá.
-Pani Kubiňáková: mrzí nás, že požiadavky MsČ sa nerešpektujú, ani sa nedostávajú spätné
informácie ako napríklad pri predaji pozemku pod letnou terasou pri CBA, návrhy na
riešenie dopravnej situácie a iné. MsÚ žiada od nás mnohé vyjadrenia, ale nikto nás
následne neinformuje o ďalšom riešení daného problému.
Požiadavka zabezpečiť piesok do pieskovísk už existujúcich detských ihrísk, bola splnená
len čiastočne. Dlhodobým problémom je parkovanie na sídlisku. Občania majú nejaké
návrhy, len keby ich niekto bral do úvahy.
Riešiť problém dopravy okolo BD Malohontská 5 vzhľadom na kauzu „kolíková vojna“
a dať do poriadku od vlaňajšieho leta rozkopaný chodník ku asfaltovanému ihrisku pri
tomto BD.
-Pani Gecková: požiadala primátora, či by nebola nejaká možnosť oceniť aktívnych
občanov, ktorí nezištne zveľaďujú mesto, viď detské ihrisko na Športovej ulici pred SOŠ.
Primátor JUDr. Šimko na základe vypočutého navrhol VMsČ vypracovať návrhy:
- Náčrty na riešenie a rozšírenie parkovacích miest v MsČ a je potrebné doručiť ich priamo
jemu. Je potrebné zdokumentovať aj pôvodný stav (napr. fotografia). Ak to bude
v možnostiach TSM môžu sa zrealizovať.
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- Ďalej uviedol, že ak občania majú záujem, môžu požiadať o odkúpenie pozemku pod
odstavnými plochami pre TKO, aby si ich bez obáv mohli dať zrenovovať a ohradiť.
- Požiadavky na nový piesok do pieskovísk na detských ihriskách je potrebné doručiť
písomne.
- Na záver povedal, že by rád urobil oveľa viac, ale žiaľ financie sú obmedzené.
Pani Kubiňáková sa poďakovala primátorovi a predstaviteľom mesta za účasť na zasadnutí
VMsČ a vyslovila presvedčenie, že sa podarí splniť väčšinu našich požiadaviek.
Ad/8 Po odchode hostí členovia VMsČ zhrnuli celé rokovanie a konštatovali, že sa možno
niečo podarí vyriešiť. Predsedníčka informovala o možnosti finančnej podpory aktívnych
občanov aj tohto roku. O pomoc už požiadali obyvatelia BD Sídlisko Rimava 36 – robili
úpravu a rekonštrukciu detského ihriska pred BD – nátery a pod. VMsČ odsúhlasil finančne
podporiť túto aktivitu.
Ad/9 Predsedníčka VMsČ poďakovala prítomným a zasadnutie ukončila.

Uznesenie č. 2/2013
Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ Informácie primátora mesta k riešeniu problémov mesta a MsČ Rimava – Malohontská.
Výbor mestskej časti žiada podľa prísľubu primátora:
1. Vyasfaltovanie a opravu poškodených komunikácií v MsČ.
2. Uviesť do pôvodného stavu časť trávnika pri asfaltovom ihrisku pri Malohontskej A5.
3. Premiestniť kontajnery na separovaný zber z chodníka na Malohontskej ulici vedľa
dvojprúdovky ku múru garáží, kde sú kontajnery na TKO.
4. Zabezpečiť doplnenie detských pieskovísk čistým pieskom.
5. Doriešiť problém dopravy Sídlisko Rimava – Malohontská – Hostinského.
6. Rešpektovať návrhy VMsČ na riešenie parkovacích plôch pri jednotlivých BD podľa
náčrtov jednotlivých BD (budú zaslané dodatočne).
7. Zrekonštruovať cestu od Ulice Bartóka na Malohontskú, medzi lýceom
a novopostavenou polyfunkčnou budovou.
8. Riešiť parkovanie tranzitných podnikateľských áut v MsČ.
9. Očistiť chodníky po zimnej údržbe a štrk odpratať.

V Rimavskej Sobote 21. mája 2013
Predsedníčka VMsČ Mgr. Ľubica Kubiňáková

Zápisnicu zapísala PaedDr. Božena Gecková
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