Z Á P I S N I C A . č 5 / 2014
zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava – Malohontská, konaného dňa 2.10.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Privítanie, oboznámenie s programom, kontrola uznesenia.
Informácie poslancov MsZ o zasadnutí MsZ .
Podpora aktívnych občanov v MsČ.
Diskusia, pripomienky a námety občanov.
Uznesenie a záver.

Ad/1
Predsedníčkavýboru mestskej časti Mgr. Kubiňáková
privítala prítomných
a oboznámila s programom zasadnutia. Pri kontrole uznesenia konštatovala, že nemá
spätnú väzbu na požiadavky z uznesenia č.4 (ohľadne odpredaja majetku mestaparc.č. C
KN 2200/15 o výmere cca 408 m2 pre fiCosmosflowers s.r.o.).
Ad/2 Poslanci MsZ informovali o zasadnutí MsZ a o kandidátke na komunálne voľby.
Ad/3 Keďže žiadna iná skupina občanov neprejavila záujem o príspevok, členovia
VMsČpredbežne odsúhlasili príspevok aktívnej skupine občanov Jánošíkova,
Malohontská,Športová v zastúpení ppCsernoková, Kmeť,ktorá plánuje uskutočniť aj tento
rok Mikulášsky sviatok pre deti tejto MsČ. Návrhy občanov MsČsa môžu podávať výboru
mestskej časti do polovice novembra 2014.
Ad/4 -Pán Köböl žiadal na základe požiadavky občanov bytového domu A-5o rekonštrukciu
cesty okolo bytového domu, ktorá je v dezolátnom stave.
- Pani Kubiňáková žiada odstrániť kolík v strede chodníka pri BD A-5 smerom na
dvojprúdovku. Je umiestnený v strede a nie je možné prechádzať chodníkom napríklad
s detským kočíkom a obtiažne je prejsť vozíčkarom aj cyklistom. Chodník je úzky, preto
nehrozí, že po odstránení kolíka by stadiaľ mohli prechádzať autami.
Pani Mihályová predniesla požiadavku občanov, ktorí žiadajú odstrániť kvetináče
medzi B-1 a B-2. Miesto nich je potrebné vybudovať spomaľovače. Taktiež žiada, aby
spomaľovač bolvybudovaný aj pri potravinách Cent CBA.
Ad/ Predsedníčka VMČ pani Kubiňáková poďakovala prítomným a zasadnutie ukončila.

Uznesenie č. 5/2014
Výbor mestskej časti berie na vedomie :
1. Informácie poslancov.
Výbor mestskej časti žiada:
1. Odstrániť zábranu, kolík zo stredu chodníka pri BD A-5.
2. Zrealizovať rekonštrukciu cesty okolo BD Malohontská A-5.
3. Vybudovať spomaľovače v MsČ na dvoch miestach Sídliska Rimava: medzi B1a B2 /kde
sú teraz kvetináče/ a pri potravinách Cent CBA.

V Rimavskej Sobote 7.októbra 2014

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

