Z Á P I S N I C A č. 3/2013
zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava - Malohontská, konaného dňa 23.09. 2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:1. Privítanie, oboznámenie s programom
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Informácie poslancov so zasadnutí MsZ
4. Parkovacie miesta v MsČ- prenájom parkovacích miest, možnosti
parkovania a vytvárania nových odstavných plôch
5. Podnet od občanov Sídl. Rimava 32- detské ihrisko /futbalové bránky
6. Finančná podpora aktívnych občanov v MsČ
7. Ďalšie aktuálne otázky MsČ a pripomienky občanov
8. 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, že splnený bol bod č. 4, bod 5 je dlhodobý,
bod 7 bol splnený čiastočne, pretože kvalitatívne nevyhovuje. Sľuby pána primátora neboli
zatiaľ naplnené a nie je ani spätná informácia o možnosti realizácie návrhov na rozšírenie
parkovacích miest.
Ad/3 Pán poslanec Čeman stručne informoval o zasadnutí MsZ: Je požiadavka navýšiť
rozpočet na riešenie dopravnej situácie na Malohontskej a Sídlisku Rimava. Chýba zatiaľ
projektová dokumentácia a je potrebné zverejniť návrh riešenia. Poslanci odporučili
rekonštruovať cestu okolo MŠ na Sídlisku, pretože je v dezolátnom stave.
Pán poslanec Baláž pripomienkoval problém priestorov v MŠ na Sídlisku Rimava, kde vo
večerných hodinách a najmä v piatky sú kritické. Vo dvore MŠ v domčekoch sa stretávajú
mladí ľudia a robia neporiadok a hluk. Situácia si vyžaduje riešenie. Je potrebná väčšia
kontrola zo strany mestskej polície.
Na budúcom MsZ budú poslanci pripomienkovať dokončenie bezbariérových prechodov na
všetkých prechodoch na dvojprúdovke. Zatiaľ sa zrealizoval takýto prechod na Jánošíkovej ul.
pri stánkoch na predaj zmrzliny.
Ad/ 4 Pani Kubiňáková pripomenula, že pán primátor na poslednom zasadnutí VMsČ v máji
informoval, že bude možné prenajať si parkovacie miesto v meste. Získané financie mesto
využije spätne na riešenie požiadaviek občanov v súvislosti s dopravou. Pri podaní žiadosti
o kúpu parkovacieho miesta nie je však zaručené, že bude žiadosti vyhovené. Každá žiadosť
sa individuálne posudzuje, uprednostňujú sa invalidi, funkcionári mesta a pod.

Pri
riešení
rôznych
situácií
a problémov
na
úseku
dopravy,
nie
je
podľa vyjadrenia pána Csordása (MsÚ) postačujúce len poslať zápisnicu VMsČ s popisom
požiadavky, ale je potrebné osobitne napísať žiadosť ku riešeniu konkrétnej situácie
alebo problému.
Členom VMČ nie je jasné, načo sa teda píšu zápisnice zo zasadnutí, ak jednotlivé návrhy
riešení je treba žiadať aj osobitne.
-Pán Borosovics podotkol, že nové značky umiestnené na parkovanie pred dvomi dňami
nemajú význam, lebo pri BD na Malohontskej 2-8 parkujú cudzí ľudia, nerešpektujú nové
značky - chýba kontrola zo strany mestskej polície.
Ad/5 Pani Kubiňáková prečítala list zástupcu BD Sídlisko Rimava 32 p. Mišáka, v ktorom sa
obyvatelia sťažujú na umiestnenie futbalových bránok pod ich oknami, čo spôsobuje nemalé
problémy, pretože deti kopú loptu až do okien a na balkóny. BD momentálne rekonštruujú,
čoskoro bude ukončená rekonštrukcia a majú obavy o znehodnotenie BD. Viacerí členovia
VMsČ navrhli presunúť futbalové ihrisko medzi B1 a B2 na bývalom volejbalovom ihrisku. Je
tam priestor pre tento účel, bránky nebudú tesne pod oknami bytov.
Predsedníčka VMsČ zvolá spoločné stretnutie zástupcov dotknutých BD ( Malohontská 1131 - pani Adamová , Sídlisko Rimava 32 - pán Mišák, Sídlisko Rimava 36 – pán Vanek a za
Sídlisko Rimava 34 - pán Čížik), aby vyjadrili svoj postoj k tomuto kroku a predišlo sa príp.
nedorozumeniam a až potom požiada TsM o premiestnenie bránok.
Ad/6 Pani Gecková požiadala o príspevok pre aktívnych občanov v MsČ Jánošíkova –
Športová - Malohontská, ktorí každoročne organizujú pre deti Mikulášsky večer. Keďže
žiadne iné požiadavky neboli, VMČ vyhovel návrhu.
Ad/ 7 Pán Baláž požiadal o obnovenie hojdačiek pri B-2 od Rimavy.
Ad/ 8 Keďže diskusia prebiehala priebežne, pani Kubiňáková poďakovala za aktívny prístup,
predostrela návrh na uznesenie a zasadnutie ukončila.

Uznesenie č. 3/13
Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ Informácie poslancov z rokovaní MsZ .
2/Podnet občanov BD Rimava 32.
Výbor mestskej časti ukladá:
1/ Zvolať zástupcov BD Sídlisko Rimava 32, 34, 36 a Malohontská 11-31 na riešenie problému
futbalového ihriska pri BD 32.
Z: Kubiňáková
2/ Riešiť bezbariérové prechody na Malohontskej ul.
3/ Riešiť parkovacie miesta v MsČ na základe podnetov a návrhov občanov z mája 2013,
doručených primátorovi mesta JUDr. Šimkovi.
4/ Zverejniť návrh, vizualizáciu a termíny riešenia dopravnej situácie na Sídlisku Rimava, aby
občania vedeli, ako mesto plánuje daný vleklý problém riešiť.

5/ MsP priebežne kontrolovať dodržiavanie značiek v súvislosti s parkovaním v MsČ
(Malohontská 2-8) a kontrolovať poriadok a nočný kľud počas piatkových večerov (areál MŠ
oproti B-2).
6/ Vyčleniť financie na obnovu hojdačiek pri BD B2 – strana od Rimavy.
Z: poslanci MZ za MsČ

V Rimavskej Sobote 26. septembra 2013

Predsedníčka VMsČ Mgr. Ľubica Kubiňáková

Zápisnicu zapísala PaedDr. Božena Gecková

