Z Á P I S N I C A č. 4 /2014

zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava - Malohontská, konaného dňa 18. 09. 2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Privítanie, oboznámenie s programom.
2. Stanovisko k žiadosti odkúpenia pozemku mesta – Cosmos flowers s.r.o. /obhliadka
v teréne/.
3. Finančná podpora aktívnych občanov v MsČ- návrhy.
4. Ďalšie aktuálne otázky MsČ, pripomienky občanov.
5. Uznesenie, záver.
Ad/1 Predsedníčka výboru mestskej časti Mgr. Kubiňáková privítala prítomných
a oboznámila s programom zasadnutia.
Ad/2 Mgr. Kubiňáková informovala prítomných o žiadosti konateľa firmy „Cosmos
flowers, s.r.o. zastúpenú konateľom firmy Mgr. Petrom Csomósom, o odkúpenie
mestského pozemku susediaceho s nehnuteľnosťou v jeho vlastníctve, bývalou
výmenníkovou stanicou, v ktorej chce zriadiť malé obchodné prevádzky. K tomu potrebuje
zabezpečiť prístup k nehnuteľnosti a vybudovať chodník a parkovisko podľa priloženého
nákresu, preto žiada o odpredaj časti mestského pozemku, parc.č. C KN 2200/15 o výmere
cca 408 m2.
Poslanec JUDr Baláž – súhlasí s predajom, ale je potrebné presne špecifikovať akému
účelu bude slúžiť prevádzka a vylúčiť zriadenie reštauračných alebo iných zábavných
služieb v tejto obytnej zóne.
- Pán Černok- zástupca bytového domu na Jánošíkovej ul. – informoval, že sa zúčastnil
stavebného konania, na ktorom sa pán konateľ nezúčastnil a tu dal vyjadrenie za bytový
dom na Jánošíkovej ul., v ktorom už vtedy žiadal vylúčiť zariadenie reštauračného typu.
- Pani Antalíková- obyvateľka BD na Hatvaniho ulici- nesúhlasí s prevádzkami, ktoré by
spôsobovali nadmerný hluk zo zásobovania.
- Pani Jonášová- obyvateľaka BD na Hatvaniho ulici- podotkla, že v blízkosti je detské
ihrisko, a preto je nevyhnutné v prípade zriadenia obchodnej prevádzky s parkoviskom
urobiť bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k úrazu, pretože tu sa deti hrajú a bicyklujú.
- Pán Koloszi - zástupca BD Hatvaniho 1602 žiada vybudovať a zabezpečiť k tejto
prevádzke stanovište TKO, pretože pri rekonštrukcii BD sa stanovište TKO už
zrekonštruovalo. Má obavy, aby nedošlo znovu k situácii aká bola predtým, a to že
vyberači nezabezpečených kontajnerov robili neporiadok a znečisťovali okolité prostredie.
- Pán Černok upozornil, že v predmetnej budove je umiestnená trafostanica, ku ktorej je
nevyhnutné zabezpečiť prístup.
- Pani Gecková a poslanec Čeman žiadajú, že ak dôjde k odpredaju pozemku mesta, treba
konateľa firmy zaviazať, aby susediace existujúce detské ihrisko obnovil - vyasfaltoval
a zabezpečil bezpečnosť /výsadba živého plota/.

Ad/3 Pani Kubiňáková požiadala členov Výboru MsČ aby dali návrhy na podporu aktívnych
občanov. Jediná požiadavka bola zo strany skupiny aktívnych občanov /Jánošíkova,
Malohontská, Športová/. Dala možnosť nahlásiť prípadné požiadavky do 2.10.2014.
Ad/4
- Pani Gecková: Občania BD Rimava B-1 na Sídlisku Rimava (posledný vchod pri plote MŠ),
požiadajú o zvýšenú kontrolu zo strany Mestskej polície v nočných hodinách /piatok,
sobota/, pretože sa tu stretávajú mladí ľudia a rušia nočný kľud občanov svojim
správaním.
- Pani Gecková: Už týždeň je na chodníku pozdĺž plota MŠ plno skla z rozbitých fliaš.
Pracovníci TSM by mali čistiť aj tieto časti, nielen námestie a hlavné ulice. Aktivačných
pracovníkov je zrejme dosť, len je treba ich usmerniť.
- Pán Koloszi požiadal o úpravu chodníka pri BD Hatvaniho 1602, pretože v čase dažďov
nie je možné prechádzať po chodníku, voda neodteká a chodník je nepriechodný.

Ad/ 6 Pani predsedníčka Kubiňáková poďakovala za účasť .

Uznesenie č. 4/2014
Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ Žiadosť konateľa firmy Cosmos flowers s.r.o. o odkúpenie pozemku mesta.
Výbor mestskej časti súhlasí:
1. S odpredajom časti mestského pozemku, parc.č. C KN 2200/15 o výmere cca 408 m2
z celkovej výmery 1938 m2 za účelom zabezpečenia bezpečného vstupu do malých
obchodných prevádzok, a to za nasledovných podmienok:
1.1 zachovať účel prevádzky – malé obchodné prevádzky a vylúčiť zriadenie
akéhokoľvek reštauračného alebo zábavného zariadenia;
1.2 zásobovanie obchodných prevádzok zabezpečiť mimo času nočného kľudu;
1.3 podmieniť konateľa firmy, aby skultúrnil existujúce detské ihrisko na susediacom
pozemku, vyasfaltovať ho a zabezpečiť jeho bezpečnosť vysadením živého plota;
1.4 zriadiť si chránené stanovište TKO.
Výbor mestskej časti žiada:
1. Mestskú políciu, aby častejšie kontrolovala poriadok v nočných hodinách
v kritických dňoch /piatok, sobota/ na Sídlisku Rimava v časti B-1 od MŠ Rimava.
2. Zabezpečiť čistenie aj okrajových uličiek mestskej časti, vyčistiť od skla chodník
pozdĺž plota MŠ Rimava.
V Rimavskej Sobote 18. septembra 2014
Predsedníčka VMsČ Mgr. Ľubica Kubiňáková
Zápisnicu zapísala PaedDr. Božena Gecková

