Z Á P I S N I C A č. 1/2014

zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava - Malohontská, konaného dňa 18.02.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Privítanie, oboznámenie s programom
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Riešenie likvidácie odpadu v súvislosti s rekonštrukciami bytov
(starý nábytok, nepotrebné spotrebiče, stavebný materiál a pod.)
4. Zimná údržba ciest a chodníkov.
5. Účel využitia bývalej výmenníkovej stanice na Športovej ul. – stav
v riešení situácie od októbra 2013.
6. Diskusia, aktuálne otázky MsČ a pripomienky občanov.
7. Uznesenie, záver.
Ad/1 Predsedníčka výboru mestskej časti Mgr. Kubiňáková privítala prítomných
a oboznámila ich s programom zasadnutia.
Ad/2 Predsedníčka VMsČ informovala, že dostala z TSM písomné vyjadrenie k uzneseniu
č.6/2013 zo zasadnutia 12.12.2013 vo veci bezbariérového prechodu na dvojprúdovke pri
MŠ Sídlisko Rimava a vo veci odvozu veľkoobjemného odpadu v spolupráci s TSM. TSM
odporučili výboru mestskej časti obrátiť sa v daných problémoch so žiadosťami na MsÚ – na
odbor rozvoja a odbor životného prostredia a taktiež požiadať o zaradenie akcií do rozpočtu
mesta na rok 2014.
Prítomní členovia VMsČ sa zjednotili v tom, že predsedníčka VMsČ spíše osobitným listom
požiadavky VMsČ na vyššie menované odbory MsÚ.
Ad/3 viď bod 2
Ad/4 Vzhľadom na miernu zimu nikto neavizoval problémy v danej veci.
Ad/5 Pani Kubiňáková informovala o získaných informáciách z odboru rozvoja mesta, podľa
ktorých nový majiteľ bývalej výmenníkovej stanice ako investor požiadal dňa 20. januára
2014 mesto o vydanie stanoviska, či je daná stavba v súlade s územným plánom mesta
Rimavská Sobota. Mesto ešte nevydalo odpoveď - má na to k dispozícii 30 dňovú lehotu.
VMsČ sa bude priebežne informovať o vývoji tejto situácie.
Ad/6 - p. Köböl informoval, že pri bytovom dome Malohontská 1 /A1/ mesto v zmysle
prísľubu vybudovalo 6 nových parkovacích miest, za čo touto cestou ďakujeme.
- predsedníčka VMsČ p. Kubiňáková navrhla zaoberať sa problematikou parkovacích
miest podrobnejšie na ďalšom, marcovom zasadnutí VMsČ, nakoľko parkovacie miesta
chýbajú aj ďalších lokalitách MsČ.
Ad/7 Predsedníčka VMsČ ukončila zasadnutie a prijalo sa nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/2014
Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ odpoveď TSM na riešenie požiadaviek VMsČ zo dňa 12.12.2013.

Výbor mestskej časti žiada:
1/ predsedníčku VMsČ opätovne riešiť s mestom, odb.rozvoja, úpravu chodníka pre
bezbariérový prechod pre chodcov na Malohontskej ul. (dvojprúdovka pri MŠ Sídl. Rimava);
2/ predsedníčku VMsČ opätovne riešiť s mestom, odb. životného prostredia, problematiku
veľkoobjemného odpadu - jeden deň v mesiaci určiť na zber „veľkého odpadu“; následne
spolu s mestom zabezpečiť propagáciu tejto akcie, aby sa dostala do povedomia občanov;
3/ mesto, aby sa do rozpočtu mesta na rok 2014 zahrnuli výdavky na vyššie uvádzané
aktivity.

V Rimavskej Sobote 24. februára 2014
Mgr. Ľubica Kubiňáková
predsedníčka VMsČ

