Z Á P I S N I C A č. 3/2014
zo zasadnutia výboru mestskej časti Rimava - Malohontská, konaného dňa 19. 06. 2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Privítanie, oboznámenie s programom, kontrola plnenia uznesenia
2. Informácia poslancov zo zasadnutia MsZ , Rady a komisií.
3. Riešenie podnetov občanov, aktuálne problémy v MsČ, diskusia.
4. Obhliadka MsČ.
5. Návrhy na riešenie zisteného stavu z obhliadky, riešenie problémov v spolupráci s MsÚ
a jeho oddeleniami /lavičky, ihriská, parkovacie miesta, odstavné plochy pre TKO
a separovaný zber/
6. Uznesenie, záver.
Ad/1 Predsedníčka výboru mestskej časti Mgr. Kubiňáková privítala prítomných
a oboznámila s programom zasadnutia. Z požiadaviek minulého uznesenia bol
zrekonštruovaný chodník na Športovej ulici, čo sa týka rozšírenia parkovacích miest nie je
žiadna zmena. Pani Kubiňáková informovala o akcii Občianskeho združenia Naša Sobota,
ktoré 1. mája iniciovalo čistenie a skrášlenie svojho mesta. Vysadilo sa 150 kríčkov a okolie
bytových domov sa upratovalo, čistilo, vymenil sa piesok v pieskoviskách, každý účastník
pracoval v označenej veste. Po brigáde pokračovala akcia pri amfiteátri, kde bolo pripravené
občerstvenie. Akcia bola veľmi pekná a inšpiratívna.
Ad/2 Poslanci JUDr. Š. Baláž a Mgr. J. Čeman informovali o poslednom zasadnutí MsZ.
Venovali sa problematike rekreačnej oblasti Kurinec, finančných záležitostí a rekonštrukcie
kolkárne.
Ad/3
-

-

-

Pán poslanec Baláž informoval v súvislosti s akciou OZ Naša Sobota, že je potrebné
v budúcnosti dôslednejšie pripraviť takúto akciu. Boli sťažnosti občanov, ktorí majú
garáže pri amfiteátri, pretože bol zablokovaný prechod ku týmto garážam.
Pán Köböl tlmočil požiadavku obyvateľov A-1 na Malohontskej ulici. Parkovisko
ktoré tu bolo urobené, potrebuje vyriešiť odtok vody počas dažďov. Nie je tu dobré
spádovanie a počas dažďov je tu obrovská kaluž.
Pani Gecková požiadala o rekonštrukciu chodníka Malohontská 39. V dôsledku
sadania kanalizácie dochádza k vytváraniu priehlbín a hrozí prepadnutie chodníka.
Pani Gecková ďalej požiadala, že je potrebné čistenie oddychovej časti pri plote MŠ
Rimava. Sú tam lavičky, ktoré sú dosť zničené, bolo by ich natrieť. Na nich
vysedávajú bezdomovci, znečisťujú túto časť, sú tam fľaše, plno ohorkov od cigariet,
pri stanovišti TKO záchodový zápach. Bola by potrebná častejšia kontrola zo strany
mestskej polície.
Pani Kubiňáková informovala, že počas asfaltovacích prác na Sídlisku Rimava v apríli
boli pánom primátorom ponúknuté obrubníky na vyriešenie požiadavky rozšírenia
parkovacích plôch pri BD Sídl. Rimava 36 a B-2. Keďže došlo ku komunikačnému
nedorozumeniu v rámci telefonického rozhovoru, pracovníci TSM ich začali osádzať
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na nesprávnom mieste. Keď to predsedníčka VMsČ zaregistrovala, iniciovala
zastavenie prác. Odvtedy ale práce úplne zastali, zvyšok obrubníkov je stále na jednej
kope pod stromami, TSM majú t.č. iné priority. Bolo sľúbené pánom primátorom, že
parkovaciu časť dokončia na základe požiadavky, návrhu z mája 2013.
V diskusii zazneli znovu pripomienky k riešeniu dopravnej situácie sídliskom Rimava
a Malohontská a neoprávneného zahradenia cesty pri Malohontskej A1.

Ad/4 a 5 Z obhliadky MsČ vyplynulo, že je nevyhnutné realizovať rozširovanie parkovacích
miest a rekonštrukcia stanovíšť TKO.
Ad/ 6 Pani predsedníčka Kubiňáková poďakovala za účasť .

Uznesenie č. 3/2014
Výbor mestskej časti berie na vedomie:
1/ Informácie poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ.
2/ Informácie predsedníčky o aktivitách OZ Naša Sobota.
Výbor mestskej časti žiada:
1/ Riešiť odtok vody počas dažďov pri novom parkovisku Malohontská A-1.
2/ Úpravu cesty a chodníka na Malohontskej 39.
3/ Mestskú políciu častejšie kontrolovať stanovištia, kde sa zdržiavajú bezdomovci.
4/ Dokončiť už začatú úpravu parkovacej plochy pri BD Rimava 36 a B2 podľa požiadaviek
občanov a VMsČ z mája 2013.

V Rimavskej Sobote 23. júna 2014

Predsedníčka VMsČ Mgr. Ľ. Kubiňáková

Zápisnicu zapísala PaedDr. B. Gecková
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