Z Á P I S N I C A č. 2/2014
zo zasadnutia výboru mestskej časti Sídlisko Rimava - Malohontská,
konaného dňa 01.04. 2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Privítanie, oboznámenie s programom, kontrola plneni uznesenia.
2. Informácia poslancov zo zasadnutia MsZ , Rady a komisií.
3. Dopravná situácia v MsČ- prejazd sídliskom Rimava, doriešenie situácie
z roku 2012 a 2013, stav plánovaných prác zo strany MsÚ na rok 2014.
.

4. Stav komunikácií v MsČ a harmonogram asfaltovania ulíc.
5. Realizácia rozširovania parkovacích miest v MsČ podľa návrhov z mája 2013,
prísľub primátora mesta.
6. Aktuálne pripomienky občanov, aktuálne problémy v MsČ a diskusia.
7. Uznesenie, záver.

Ad/1 Predsedníčka výboru mestskej časti Mgr. Kubiňáková privítala prítomných a oboznámila
s programom zasadnutia.
Úvodom informovala od odpovedi z MsÚ Odboru rozvoja mesta ohľadne našej žiadosti o
bezbariérový prechod cez cestu (dvojprúdovku) pri BD A7 na Malohontskej ulici. MsÚ sa bude
požiadavkou zaoberať – musia najprv požiadať o súhlasné stanovisko dotknuté inštitúcie (BBRSC,
OÚ, ODI PZ SR), nakoľko pozemná komunikácia nie je vo vlastníctve mesta a stavebné úpravy
spôsobia obmedzenia aj v telese komunikácie. Následne sa ešte musia schváliť finančné prostriedky
v rozpočte mesta a až potom sa bude môcť zvyšný prechod pre chodcov prebudovať na bezbariérový.
Ďalej informovala o zamietavom stanovisku mesta k žiadosti súkromnej SŠ Dunajská Streda o
vytvorenie pracoviska praktického vyučovania v bývalej výmenníkovej stanici na Športovej ulici.
Ad/2 Poslanec JUDr Baláž informoval o poslednom zasadnutí MsZ. Informoval o nástupe nového
poslanca namiesto zosnulého pána Farkaša a o riešení majetkovoprávnych otázok.
Ad/3 Pán poslanec Baláž informoval o dopravnej situácii v MsČ: vypracovaný projekt na riešenie
prejazdu Sídliskom Rimava a Malohontskou ulicou s vyústením na kruhový objazd pri MsKS
dopravný inšpektorát zamietol, pretože nie je vyhovujúci. Projekt sa urobil bez vyjadrenia
kompetentných a dotknutých subjektov /dopravný inšpektorát, požiarnici, rýchla zdravotná služba
a pod./ Problém teda zostáva aj naďalej neriešiteľný. V roku 2014 sa už riešiť nebude, nakoľko si
problém/projekt/ vyžaduje dlhšiu dobu príprav.
Ad/4 Predsedníčka VMsČ konštatovala, že sa začalo asfaltovanie ulíc a Sídliska Rimava a ďalšie časti
sa budú realizovať podľa schváleného harmonogramu v najbližších dňoch.
Ad/5 Pani Kubiňáková ako aj členovia výboru konštatovali, že rozširovanie parkovísk v MsČ podľa
návrhov, ktoré boli vypracované v máji a júni 2013 sa nerealizuje. Čiastočne sa urobili parkovacie
miesta pri A-1. Predsedníčka má informáciu, že mesto prisľúbilo menšie parkovisko pri BD Sídl.
Rimava 32, ktoré by sa malo realizovať počas asfaltovania ciest na sídlisku. V ďalších častiach MsČ
sa zatiaľ nič nerobí a nie sú informácie o tom, či sa budú rozširovať nejaké parkovacie miesta, a to či
už na základe našich návrhov alebo mimo nich.
Ad/ 6
V diskusii zazneli znovu pripomienky k riešeniu dopravnej situácie sídliskom Rimava
a Malohontská.
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Pani Gecková požiadala o rekonštrukciu chodníka Športová 10 -11. V dôsledku sadania kanalizácie
dochádza k vytváraniu priehlbín a môže dôjsť k prepadnutiu. Cez niektoré
úseky je dosť
problematické prechádzať autami. Obdobný problém sa objavuje aj v ďalších lokalitách, napr.
Malohontská 33-35. Niektoré kanálové poklopy sú vyššie ako chodník a počas dažďov vzniká
problém pre chodcov.
Ad/8 Pani predsedníčka Kubiňáková poďakovala za účasť .

Uznesenie č. 2/2014

Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ Informácie poslanca MsZ so zasadnutia MsZ.
2/ Stanovisko MsÚ k požiadavke dokončenia bezbariérových prechodov pre chodcov na všetkých
prechodoch dvojprúdovej komunikácie na Malohontskej ulici.
Výbor mestskej časti žiada:
1/ Doriešiť a zrealizovať navrhnuté rozšírenie parkovacích miest podľa návrhov z mája 2013.
2/ V rámci jarných úprav riešiť cestu, chodník na Športovej ulici 10-11.

V Rimavskej Sobote 8. apríla 2014

Predsedníčka VMsČ Mgr. Ľubica Kubiňáková

Zápisnicu zapísala PaedDr. Božena Gecková
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