Na margo mesiaca

Zvíťazil zdravý rozum – noviny sú späť
Keď v minulom volebnom období poslanci
mestského zastupiteľstva, najmä za stranu
Smer–SD,
rozhodli
pozastaviť
vydávanie
mestských novín Gemerské zvesti – Gömöri
Hírlap, ani netušili akú
medvediu službu urobili
občanom nášho mesta a jeho okolia. Jednoducho im neumožnili
získať patričné informácie o dianí priamo
z prvej ruky, poskytovanej počnúc primátorom
mesta, vedúcimi pracovníkmi mestského úradu a končiac inštitúciami v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.
Škoda je už plakať nad rozliatym mliekom,
radšej sa tešme, že mestské noviny sú späť.
Zatiaľ vo forme mesačníka, ale občania si
budú môcť pravidelne prečítať najnovšie informácie zo života mesta. Veď kde inde sa
mohli pravidelne a podrobne dozvedieť o tom,
čo sa okolo nich deje, ak nie v mestských
novinách. A my sme rozhodnutí občanov
informovať o všetkom. Z nášho mesačníka

sa dozvedia podrobnosti zo zasadnutí
mestského zastupiteľstva, či mestskej rady,
prinesieme informácie zo života mestských
častí, o práci mestského úradu a jednotlivých
mestských organizácií. Budeme informovať
o priebehu a výsledku rôznych rokovaní
predstaviteľov mesta, o uzavretých zmluvách
a dohodách, či o úspechoch dosiahnutých
pri ďalšom rozvoji mesta. Čitatelia nájdu informácie z kultúry, školstva, zdravotníctva,
športu , ale aj z iných oblastí spoločenského
života.
Verím, že občania ocenia našu snahu o transparentnosť pri riadení mesta a aj oni prispejú
svojimi článkami, poznámkami k zvýšeniu
úrovne mestských novín. Som si vedomý,
že každý začiatok je ťažký a budeme čeliť
aj mnohej kritike. Ale máme šikovných ľudí,
ktorí dokážu realizovať zámery vedenia mesta. A mne neostáva iné, len zabezpečiť pre
ich prácu vhodné podmienky a zaželať im
veľa úspechov pri napĺňaní predstavy, maximálne slúžiť občanom nášho krásneho mesta
– Rimavskej Soboty.
JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Žijeme v dobe, keď elektronické médiá
pomaly, ale iste vytláčajú z trhu písanú
tlač. Nie je tomu ináč ani v našom meste, či
regióne. No skúsenosť je taká, že v našom
okolí žije ešte stále veľa ľudí, ktorí buď
nemajú možnosť využívať internet na
získavanie informácií, alebo vzhľadom na
svoj vek, záujem o internet ani nemajú.
V Rimavskej Sobote a v jej okolí má
písaná tlač svoju hlbokú tradíciu. Najviac
sa nám v pamäti udomácnili Gemerské
zvesti a Gömöri Hírlap, nech už boli
vydané rôznymi vydavateľmi, v tej ktorej
podobe. Žiaľ, vďaka nerozvážnemu
počínaniu
niektorých
poslancov
v minulom volebnom období, skončil
svoju púť aj tento týždenník, informujúci
občanov o dianí v meste a v jeho okolí.
Tým
najhlavnejším
dôvodom
na
vystavenie jeho „úmrtného listu“ bolo
konštatovanie zo strany mestských
poslancov za Smer – SD, že mestské
noviny vylepšujú imidž primátora
mesta, čo vzhľadom na blížiace sa voľby
v roku 2014 nebolo žiadúce. Výsledok
poznáme. Noviny sa zrušili a napriek
tomu bol primátor JUDr. Jozef Šimko
v novembri minulého roka zvolený
historicky s najväčšou podporou občanov
– voličov, spomedzi všetkých doterajších
primátorov. Taktika poslancov nevyšla, ale
žiaľ, noviny boli už tiež len minulosťou.
Po minuloročných voľbách vznikol nový
mestský parlament, v ktorom sa čoraz viac
ozývali tí, ktorí by boli radi, ak by sa sláva
mestských novín obnovila. Vedenie mesta
je taktiež naklonené tejto požiadavke
a vzniklo rozhodnutie opätovne vydať
mestský spravodaj pod názvom Gemerské
zvesti – Gömöri Hírlap. Zatiaľ do konca
roka vo forme mesačníka a od januára
2016 v podobe, akú schvália poslanci
mestského zastupiteľstva.
Gemerské zvesti sú teda zatiaľ provizórne
späť a veríme, že sa stanú obľúbenými
novinami občanov mesta a jeho širokého
okolia.		
JUDr. Štefan Szántó
prednosta mestského úradu
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Ako je to s poplatkom za TKO?
Komunálny
odpad
vzniká
na území mesta z prevádzky
domácností, technickej a občianskej vybavenosti, živností, dopravy, rekreácie a športu. Zahŕňajú
sa do neho aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev,
ktoré sú majetkom mesta a taktiež
vznikajúce pri údržbe verejnej
zelene. Vzhľadom na jeho rôznorodosť a neustále sa zväčšujúce
množstvo je problémom odvoz
a likvidácia komunálneho odpadu.
Do konca júna 2012 zabezpečovala spoločnosť Brantner Gemer,
s.r.o. v plnom rozsahu všetky čin-

nosti a úkony pri nakladaní, zbere
a likvidácii komunálneho odpadu.
Od júla 2012 samospráva zabezpečuje niektoré činnosti a úkony
pri nakladaní, zbere a likvidácii
komunálneho odpadu a plní si
povinnosti, vyplývajúce zo zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch,
v znení neskorších predpisov,
prostredníctvom
Technických
služieb mesta. Dodávateľsky je
riešený separovaný zber, nájom
zberných nádob, uskladňovanie
odpadu firmou Brantner Gemer,
s.r.o., ktorá bola najúspešnejšia
vo verejnom obstarávaní.
Zabezpečovaním činností súvisia-

cich s komunálnym odpadom prostredníctvom príspevkovej organizácie TSM sa mestu za ostatné
tri roky podstatne znížili náklady
na uvedenú činnosť. Za toto obdobie mesto ušetrilo 1 274 953,60.€,
vďaka čomu bolo možné znížiť
poplatok za komunálny odpad
pre fyzické osoby. Významne sa
zmenila i výška poplatku za odvoz komunálneho odpadu. Kým
v roku 2011 to bola čiastka 20,25€
v roku 2015 je poplatok na úrovni
12,99€.
Ing. Karina Kochanová
vedúca ekonomického odboru, MsÚ

Investície do obnovy miestnych komunikácií
Mesto Rimavská Sobota
v rokoch 2013-2014 pokračovalo
v prácach na obnove miestnych
komunikácií, ktoré predstavovali obnovu živičného krytu,
vysprávky a úpravy nerovností, opravy kanalizačných šácht
v nevyhnutnom rozsahu a obnovenie
existujúceho vodorovného dopravného značenia.
Na
základe výsledkov verejného obstarávania, v ktorom
bola použitá elektronická aukcia bola uzavretá zmluva o dielo s úspešným uchádzačom
- spoločnosťou Inžinierske stavby, a.s., Košice, ktorá postupne
obnovovala ulice: Cestársku
(Šibeničný vrch po Košickú cestu),
Družstevnú (od železničného
priecestia po Školskú ul.),
Sídlisko Rimava (od SOŠOS
po A5, B1, B2, C), Daxnerovu,
Tomašovská
(od Kirejevskej
po Okružnú), J. Bodona, L.
Svobodu
(od Cukrovarskej
po Žánovskú + úsek od Českej
po Sedliacku), Gorkého (od Jesenského ul. po ul. Mikszátha),
Dobšinského
(od
odbočky
po škôlku a okolo bytovky

MA),
B.
Bartóka
(vstup
na Malohontskú), Francisciho (od
Šrobárovej po DÚ), K. Mikszátha
(od Gorkého po Košickú cestu),
Rybárska, Nová, Sobôtka na
celkovej ploche 55 897,9 m2
a pri celkovom finančnom objeme 633 882,19 €.

V roku 2014 boli doobjednané
práce na obnove miestnych komunikácií v rozsahu 7 607,5 m2
a finančnom objeme 95 584,41€.
Na základe doručených požiadaviek bol obnovený živičný
kryt pri garážach na ul. Mládeže,
na
basketbalovom
ihrisku
na Sídlisku Západ, na ihrisku
pri škôlke na ul. Dobšinského,
v RO Kurinec prístupová cesta
pri bazénoch a na ceste na Kurinec prejazd cez železničné
priecestie. Obnovený bol chodník

na ul. Daxnera, doplnkové plochy
na ul. J. Bodona, ul. B. Bartóka, ul. Družstevnej s rozšírením
križovatky k autobusovej stanici
a v plnom rozsahu ul. J. Fučíka
a ul. Jánošíkova.
V rámci investičných aktivít
na miestnych komunikáciách sa
realizovala aj úprava povrchu
cyklotrasy z Rimavskej Soboty
na Kurinec (cyklistický chodník
v dĺžke 1 980 metrov o šírke 3 metre). Náklady predstavovali práce
na vyrovnanie povrchu vo výške
21 625,22 € a položenie základného živičného krytu vo výške
28 717,92 €. Ostatné práce vykonávali Technické služby mesta
svojpomocne, ktoré zrealizovali
aj dopravné značenie a umiestnenie troch altánkov, slúžiacich
k oddychu na trase.
V súčasnosti prebieha verejné
obstarávanie pre ďalšie práce
na obnove miestnych komunikácií a chodníkov na 30 uliciach
v celkovom rozsahu 27 141 m2.
Práce budú prebiehať v jesennom
a jarnom období.
Ing. Eva Muráriková
vedúca odboru rozvoja mesta, MsÚ

KOTKODÁK
Atmosféru septembrového zasadnutia
mestského zastupiteľstva poriadne
oživil jeden z uchádzačov o prenájom
poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta. Požiadal o vystúpenie
a poslanci mu aj udelili slovo ešte
pred tým, než stihli rozhodnúť komu
priklepnú pôdu na nasledujúcich
päť rokov. Možno to nemali robiť,
lebo museli si potom vypočuť množstvo otázok a poznámok smerujúcich
do poslaneckých lavíc, na primátora a vedenie mesta. Zrejme aj príliš
horlivá reč neobytného uchádzača
rozhodla o tom, že väčšina poslancov
hlasovala ináč, než by si to bol rečník
želal. Úplným bonbónikom však bolo,
keď neúspešný uchádzač vrátil Cenu
mesta, ktorú mu udelilo mestské
zastupiteľstvo ešte v roku 2000
za primátorovania L. Bartakoviča.
Najviac zaskočení však boli pracovníci mestského úradu, keď na druhý deň
objavili v kazete pod diplomom dve
novučičké 5000 korunové bankovky,
ktoré pred 15 rokmi patrili k Cene
mesta...
-fr-

Nezvyčajný, ale zaujímavý list dorazil na mestský úrad z ďalekej Kanady.
Istý 51 ročný vodič kamiónu, ktorý
svoje detstvo prežil na Bakte, v ňom
opisuje čo všetko musel prežiť
v mladosti pod „tútorstvom“ svojho
o štyri roky staršieho brata, ktorý mimochodom donedávna bol predsedom najsilnejšieho politického klubu
v minulom mestskom zastupiteľstve.
Okrem toho ako ho starší brat odvrhol
za to, že pred časom opustil republiku a okradol ho o dedičstvo, na dvoch
stranách opisuje nechutnosti, ktoré
v detstve musel znášať. Také veci, že
keď mal starší brat vetry a sadol si
mladšiemu na tvár, hádzal po ňom do
novinového papiera zabalené fekálie,
alebo sa mu vymočil do tváre, či bitky
boli na každodennom poriadku. Pisateľ listu však avizuje, že v talóne má
aj iné skutočnosti svedčiace o nevšedných kúskoch svojho staršieho brata.
Možno to bude raz v Kotkodáku zaujímavým čítaním...
-fr-

Ani z tohto mráčika nezapršalo
Na
septembrovom
zasadnutí
mestského zastupiteľstva bol predložený zo strany hlavného kontrolóra záznam z vykonanej kontroly, ktorá sa uskutočnila z podnetu
úradu pre verejné obstarávanie.
Tejto kontrole predchádzal list
od neznámeho autora, predložený
úradu pre verejné obstarávanie,
žiadajúci preveriť postup verejného

obstarávania Mesta Rimavská Sobota pri zadávaní nasledovných zákaziek: nákup dvoch smetiarskych
vozidiel zakúpených v roku
2012, výstavba detského bazéna
na Kurinci v roku 2015, nákup smetiarskeho vozidla v apríli 2015.
A čo je výsledkom šetrenia? Konštatovanie, že pri obstarávaní predmetných zákaziek boli dodržané zákon-

né postupy a vykonanou kontrolou
neboli zistené nedostatky v preverovanej oblasti. Bol dodržaný
zákon, boli zverejnené postupy
pri verejnom obstarávaní, ako aj
zadokumentované potrebné doklady. Vzhľadom k tomu, nebolo potrebné navrhnúť žiadne opatrenia
na odstránenie nedostatkov.

Dodávame k predmetnej veci,
že napriek snahám niektorých
jednotlivcov o pošpinenie mena
mestského úradu a jeho pracovníkov, ale najmä ich argumentácia o možnom brzdení rozvoja mesta sa nenaplnila. Ani z tohto
mráčika nezapršalo!
-fr-
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Záujem o rekreačnú oblasť Kurinec rastie
Rekreačná oblasť Kurinec Zelená voda, ktorého správu
vykonávajú Technické služby
mesta Rimavská Sobota, patrí
k vyhľadávaným miestam oddychu v blízkom i ďalekom okolí.
Návštevníkom
je
ponúkané
kúpanie v jazere i v bazénovom
komplexe a ubytovanie v stanovom tábore. Kurinec je tiež ideálnym miestom na aktívne strávenie voľného času. Návštevníci
môžu využiť športovo-rekreačnú
zónu, kde sú k dispozícii 4 tenisové kurty s umelým povrchom,
2 ihriská na plážový volejbal,
minigolfový areál s 21 jamkovým
ihriskom, detské ihrisko s pieskoviskom, ale aj priľahlý lesopark.
Významný prínos pre rozšírenie
aktivít na Kurinci má aj doprava do areálu RO. Návštevníkov
priváža z mesta motorový
výhliadkový vláčik a pre zdatnejších je vybudovaná cyklocesta,
po ktorej sa na svojich bicykloch
môžu dostať pohodlne, neobmedzene a s posilnením svojho
zdravia.

Výhliadkový vláčik vozil návštevníkov do RO.

Prevádzka RO Kurinec sa obnovila v sezóne 2011, kedy
bolo vykonaných množstvo rekonštrukčných prác v areáli.
Vykonala sa oprava bazénovej
technológie 25 m bazéna, ktorá
sa nachádzala v dezolátnom stave,
kompletná oprava WC, šatní
mužov a žien. Zrenovovala sa budova reštauračného zariadenia,
vrátane hygienických náterov,
opravila sa fasáda na budove,
na terase sa uložila izolácia
a nová dlažba. V stanovom tábore
sa kompletne opravili sociálne

zariadenia. Všade boli uložené
nové obklady a dlažba, vybudované priečky. Sprevádzkovala
sa člnkáreň a urobili sa 2 nové
móla, kde sa nachádza 10 člnov
a 5 vodných bicyklov. V RO Kurinec boli sprevádzkované stánky
s rýchlym občerstvením, ktoré
slúžia návštevníkom a podporujú aj domácich podnikateľov.
Po zreštaurovaní 25 m bazéna sa
napustila geotermálna voda a oficiálne sa zahájila letná turistická
sezóna v júni 2011.

Poľnohospodárska pôda bola lákadlom
Septembrové
zasadnutie
mestského zastupiteľstva sa
v rámci majetkovoprávnych
otázok zaoberalo okrem iného
aj nájmom poľnohospodárskej
pôdy vo vlastníctve mesta,
v katastrálnom území Tomašová
a Rimavská Sobota. Téma vyvolala pomerne veľkú odozvu.
Na samotnom zastupiteľstve
požiadal o slovo aj zástupca jedného z uchádzačov o nájom, Ing.
Ladislav Sedmák zo spoločnosti Agrowell, s. r. o. so sídlom
v Rimavskej Sobote.
Samotnému schvaľovaciemu konaniu na mestskom zastupiteľstve
predchádzali až dve kolá obchodnej verejnej súťaže, v ktorej bola
stanovená minimálna výška nájmu
120 € za ornú pôdu a 80 € za trvalý
trávny porast. (Ide o sumu za 1 ha
na 1 rok – pozn. red.).
V prvom kole sa do súťaže prihlásili piati uchádzači, z ktorých
najlepšiu cenu ponúkla spoločnosť
Podieľnícko poľnohospodárske
družstvo Bakov so sídlom v Novej
Bašte, ktorá ponúkla nájom vo
výške 182 Є/r, resp. 102 €/r v 1.,5.
a 7.lokalite; 202 €/r resp.152 €/r
v 2., 3., a 4. lokalite. Z ostatných

uchádzačov bola najvyššia ponuka spoločnosti Agrowell s. r. o. so
sídlom v Rimavskej Sobote, ktorá
vo všetkých lokalitách ponúkala
jednotne po 155 eur.
Členovia komisie na vyhodnotenie
ponúk,
zloženej
väčšinou
z
poslancov
mestského
zastupiteľstva, však vyjadrili
pochybnosti o dôveryhodnosti
predložených ponúk a hlasovali
všetci za zrušenie obchodnej
verejnej súťaže.
Primátor mesta preto vyhlásil novú
súťaž, do ktorej sa v stanovenej
lehote prihlásili štyria uchádzači.
Opätovne najlepšiu ponuku dala
spoločnosť Bakov, ktorá ešte
navýšila svoju ponuku z prvého
kola a ponúkala za hektár/ rok
v jednotlivých lokalitách 1 (188
resp.102), 2 (232 resp.162), 3 (232
resp.162), 4 (188 resp.132 ), 5 (188
resp.132) a 7 (188 resp.132). Ďalší
uchádzači sa pohybovali na úrovni
121 € resp. 81€ a v jednom prípade
150 €.
Mestské zastupiteľstvo na základe
predložených cenových návrhov
schválilo
uzavretie
nájomnej
zmluvy so spoločnosťou
Bakov, s.r.o. na dobu od 1.11.2015

do 31.10.2020, na základe ktorej
víťazný uchádzač zaplatí mestu
v priebehu piatich rokov na nájomnom ročne 117 274 eur
v štyroch splátkach. V zmluve je
však aj klauzula, ktorá umožňuje
mestu ukončenie nájmu v prípade,
že by sa nájomné včas a riadne
neuhrádzalo.
Niet pochýb o tom, že u väčšiny
poslancov mestského zastupiteľstva zvíťazil zdravý rozum a odklepli
nájomnú zmluvu pre spoločnosť,
ktorá mestu ponúkla najlepšie finančné podmienky. Zachovali sa
ako dobrý gazda, ktorému záleží
na efektívnom hospodárení mesta
a príjem do mestskej pokladne im
nebol ľahostajný.
Stojí však za pozornosť pozrieť
sa aj na výsledky hlasovania. Zo
všetkých prítomných 17 poslancov
za tento návrh hlasovalo 11 poslancov (Baláž, Bán, Bitala, Csirmaz, Cziprusz, Főző Rigó, Sliva,
Tóth, Vargová, Zsóriová) traja sa
zdržali (Andrášiová, Bornayová,
Hazucha) a traja (Klaubert, Sojka ,Urban) dokonca hlasovali
proti. Dvaja poslanci (Vaš a Auxt)
neboli prítomní na hlasovaní...
-fr-

V roku 2012 sa zahájila výstavba bazénového komplexu (dvoch
oddychových bazénov), ktoré
boli
napustené geotermálnou
vodou a občanom dané do užívania v júni 2014. V roku 2015
sa bazénový komplex rozšíril
aj o detský bazén s atrakciami
a vodnou šmýkačkou do veľkého
bazéna a vykonali sa aj terénne
úpravy areálu. Takto vybudovaný bazénový komplex privítal
v letnej turistickej sezóne v roku
2015 cca 53 000 návštevníkov.
V horúcich víkendových dňoch
bola denná návštevnosť okolo
2000 osôb. Návštevníci zo širšieho okolia využívali stanový tábor,
kde bolo v sezóne ubytovaných
cca 1400 osôb. Tržby z kúpaliska za letnú turistickú sezónu
boli vo výške 143 000 €, čo bolo
skoro o polovicu viac ako v roku
2014. Je treba poďakovať zamestnancom technických služieb,
ktorí vynaložili maximálne úsilie,
aby Vám spríjemnili pobyt v RO
Kurinec – Zelená voda.
Tibor Barto
riaditeľ TSM

Milí obyvatelia mesta
Rimavská Sobota...
Aby naše mesto vedelo využívať
možnosti financovania pripravených
projektov z fondov EÚ aj v ďalšom
programovacom období Európskej
únie (2014 – 2020), potrebuje mať
k tomu v zmysle platnej legislatívy
vypracovaný a schválený „Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja“
(PHSR), ktorého súčasťou musia byť
i zámery podporujúce jej rozvoj.
S cieľom dodržania objektívnosti
a komplexnosti daného zámeru Vás
prosíme o spoluprácu a spoluúčasť
na príprave týchto podkladov. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú
použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie
mesta Rimavská Sobota.
Vyplnenie dotazníka zaberie asi 10
minút Vášho času.
Pozývam vás vyplniť formulár
Dotazník
pre
prípravu
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Rimavská
Sobota na roky 2014 – 2020.
Ak ho chcete vyplniť, navštívte internetovú stránku:
https://goo.gl/7kVXYF
alebo oskenujte QR kód:

Ing. Eva Muráriková
vedúca odboru rozvoja mesta, MsÚ
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Oslavy Karpatsko – duklianskej operácie
Okresný výbor Slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov
v Rimavskej Sobote zorganizoval
i tento rok pre svoje organizácie
v našom okrese účasť na oslavách
71. výročia Karpatsko – duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly,
ktoré trvali od 4. do 6. októbra
2015. Oslavy začali na území SR
– vo Svidníku, pri soche generála L. Svobodu na Hlavnom nám.,
kde boli ocenení priami účastníci
bojov o Duklu. Potom sa všetci účastníci presunuli k pamätníku Sovietskej armády, kde boli
položené vence padlým vojakom.

so zástupcami členov SZPB z celého
Slovenska, medzi ktorými bol aj
jeden autobus z Rimavskej Soboty,
len potvrdil, čo pre nás znamená
odkaz Dukly. Časť autobusov sa
odpoludnia presunula na územie
Poľskej republiky – do poľskej
Dukly, Zarszyna a Nowosielce, kde
Pohľad na Dukliansky pamätník

Ďalší deň sa oslavy odohrávali
na Dukle za účasti prezidenta SR A.
Kisku, premiéra vlády SR R. Fica
a ďalších významných hostí z
Česka, Poľska, Ruska a Slovenska. Konvoj viac ako 40 autobusov

oslavy vyvrcholili. Ako ma informovala vedúca delegácie RS, tajomníčka OV SZPB M. Velochová,
našim účastníkom sa veľmi páčil
tohtoročný program osláv, hlavne
ten v Poľsku, ktorý má zaujímavý
štýl celého priebehu osláv. Poľskí
priatelia sa prezentovali vynikajúcou pohostinnosťou, čo zanechalo u každého veľký ohlas. „A to
bola aj netradičná pozvánka pre nás
na budúcoročné oslavy,“ dodala
pani Velochová.
foto: OVSZPB
text: -fr-

Pamätník v Novosielcach

Vynovená knižnica bude opäť slúžiť svojim klientom
Od 22. septembra 2015 zažíva
Okresná knižnica Mateja Hrebendu
v Rimavskej Sobote poslednú etapu
zveľaďovania vonkajšieho vzhľadu
i vnútorných priestorov, čo spôsobilo jej čiastočné uzavretie. Vymieňalo sa šesť krajných okien na 1.
poschodí, čím sa dotvorilo priečelie
budovy od námestia novými oknami. V interiéri budovy, v náučnom
oddelení, bolo nutné vymeniť dlažbu na podlahe (cca 100 m2), ktorá
slúžila 23 rokov a z bezpečnostného
hľadiska nebola bezpečná.
„Sme radi, že na základe našej
žiadosti sme získali podľa uznesenia zastupiteľstva BBSK, ktoré je
vlastníkom našej budovy, z júna
t.r,, v rámci zmeny rozpočtu č. 2,
účelovo viazané prostriedky na
výmenu dlažby a okien,“ informu-

je ma riaditeľka knižnice PhDr. T.
Mikitová a pokračuje: „rekonštrukcia začala už v júni súťažou o verej-

nom obstarávaní, ktoré realizovalo
odd. verejného obstarávania BBSK.
Keďže sa jedná o národnú kultúrnu

pamiatku, doporučenie k realizácii
musel vydať i Pamiatkový úrad
Lučenec. Drevené okná dodala firma Instal Klenovec a dlažbu realizuje firma Stavoservis Veľký Blh.
S vypratávaním priestorov sme začali 22.9.2015 vlastnými pracovníkmi. Búracie práce začali 28.9.2015.
S postupom prác som spokojná,
lebo k 15. októbru by malo byť
všetko dokončené, vrátane vymaľovania veľkej siene náučného
oddelenia. Následne začnú upratovacie práce a sťahovanie regálov
a kníh na pôvodné miesta. Je predpoklad, že do konca októbra urobia
pracovníci knižnice všetko preto,
aby sme do vynovených priestorov knižnice mohli pozvať našich
i ďalších klientov.“
foto a text: -fr-

Práce v hale náučného oddelenia

Burza voľných pracovných miest a informácií
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote uskutočnil
dňa 8. októbra 2015, v priestoroch
Domu kultúry MsKS, tradičnú
burzu práce a informácií s cieľom
podať záujemcom čo najviac
možností uplatniť sa na trhu práce
v našom okrese, ale aj mimo neho.
Súčasťou burzy bola aj náborová prezentácia stredných škôl
okresu Rimavská Sobota, Lučenec
a Revúca pre žiakov končiacich
ročníkov ZŠ, ich rodičov a širokú
verejnosť.
Okrem úradu práce mali svoje konzultačné kóje zriadené aj
niektoré rimavskosobotské firmy,
v ktorých ponúkali aktuálne voľné
pracovné miesta a možnosti. Už
tradične mali vo svojich kójach
v inej priestorovej časti MsKS

veľmi zaujímavé a pútavé prezentácie stredné školy. Skupinky
deviatakov z viacerých základných škôl okresu si mohli svoje predstavy o strednej škole
skonfrontovať s predvedenými
názornými ukážkami zástupcov
stredných škôl.
Súčasťou programu burzy bol aj
diskusný okrúhly stôl vo veľkej

Pohľad na prezentáciu SSOŠRS

zasadačke MsKS, ktorého účastníkmi boli zástupcovia samospráv, riaditelia ZŠ a SŠ, zamestnávatelia a zástupcovia firiem.
Prítomné bolo širšie vedenie
úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny i so zástupcami zo svojich vysunutých pracovísk. Úvodné slovo predniesla riaditeľka úradu JUDr. Lívia Koóšová, v ktorom
priblížila aký je stav na trhu práce
v okrese, na nízky počet voľných
pracovných miest, na nedostatkové profesie, potrebné pre okres,
upozornila na nesúlad stredného
školstva s trhom práce, na nové
projekty pre aktívnu politiku na
trhu práce a pod. V diskusii sa
vynorili aj ďalšie problémy nutné k riešeniu: chýba väčšia komunikácia s rodičmi ohľadne

prípravy ich detí na povolanie,
chýba vhodná motivácia žiakov,
hlavne pozitívna, uplatňovanie
duálneho vyučovania (nedostatok
možností pre zmluvnú odbornú
prax), chýba väčšia flexibilita
štúdijných resp. učebných odborov pre zabezpečenie potrieb
trhu práce, riešiť odbornú prax už
v deviatych ročníkoch na ZŠ,
problémy s počtami žiakov prijatých na SŠ i v spolupráci s BBSK
a pod. Účastníci v závere vyslovili názor riešiť väčšinu týchto
problémov v čo najkratšom čase,
aby sa na budúcoročnom okrúhlom stole nemuseli vracať k ich
opätovnému riešeniu, ale mohli sa
venovať prospešnejší veciam.
		

foto a text: -fr-

5

Folklórny súbor Rimavan oslávil 45. výročie svojho pôsobenia
Folklórny súbor RIMAVAN vznikol v roku 1970. Pri jeho zrode stáli
zapálení folklóristi Ladislav Zákalický (bývalý tanečník SĽUK-u
a zakladateľ FS Mostár v Brezne),
Štefan Baláž a gestor súboru
Dušan Manica, vtedajši riaditeľ
Domu osvety. Poslaním kolektívu
bolo uchovať a tvorivo rozvíjať
kultúrne dedičstvo nášho ľudu. Po
trojročnom pôsobení prichádza do
súboru mladá choreografka PaedDr. Helena. Hroncová, neskôr Mgr.
Vojtech Klain. Najvýznamnejším
choreografom súboru bol Mikuláš
Senko, so skúsenosťami vo viacerých FS, ktorý postavil 6 choreografií a dal súboru tu pravú tvár.
So súborom spolupracovali aj ďalší
choreografi – Igor Kovačovič, Ján
Blaho, Paľo Bútor, Alena Kulíková,
Ján Pivoluska a každý zanechal
v súbore kus hodnotnej umeleckej
práce. Počas svojho účinkovania súbor sa zúčastnil
mnohých folklórnych festivalov doma i v zahraničí
a reprezentoval nielen mesto Rimavskú Sobotu, ale
i krásu a pôvab slovenského
ľudového folklóru.
V sobotu 24. októbra 2015
oslávil FS Rimavan v priestoroch DK MsKS svoje
narodeniny za účasti „rimavancov“ všetkých vekových
kategórií. Okrem gala predstavenia to bolo aj spoločenské
stretnutie, na ktorom sa k folkloristom prihovoril aj primátor mesta

JUDr. Jozef Šimko týmito slovami:
“Štyridsaťpäť rokov - pieseň rozvlnená za vašim chrbtom šumí, tak
ako veselá pieseň je blízka k tancu a ruka ruku pohladká a opätuje
stisky, tak tvár k tvári sa nakloní
v spomienkach ako zrkadlo
a prežité chvíle vráti...
Vážení členovia jubilujúceho súboru Rimavan. Nech by sme boli
kdekoľvek, nosíme vo svojom
tuláckom batôžku lásku a obdiv
k svojim rodným, k svojim tradíciám,
k svojmu mestu. Ľudia si ukrývali do batôžka od najstarších čias aj
ťažkú prácu, starosti, ale i radosti
a túžby, ktoré ich denne sprevádzali. V pravú chvíľu batôžtek otvorili,
aby z neho vybrali krásu ľudovej
tvorivosti, spevov a tancov, ktoré
im pomáhali prekonať ťažké
chvíle a hlavne potešiť dušu. Tak
od mladosti s piesňou a tancom

spolu stáli v živote, raz v radosti,
raz v clivote. Každý človek, región,
národ si vytvára a uchováva svo-

je tradície, svoju históriu, to čo si
pestuje, chráni, opatruje, na čo je
hrdý. Pre naše mesto Rimavskú
Sobotu je to aj náš jubilant-45
ročný folklórny súbor RIMAVAN.
Je jeseň – a my všetci zbierame
vo svojich záhradách úrodu. Folklórny súbor Rimavan zbiera túto
úrodu už po štyridsiaty piaty krát
a úroda je naozaj bohatá. Bohatá
na priateľstvá, bohatá na úžasné
spomienky z vystúpení, bohatá na
pestrosť piesní a tancov, bohatá na
výsledky krásnej a poctivej práce,
ale aj bohatá na potlesk vďačných
divákov. Za 45 rokov ste zozberali
z úrody aj veľa nových semienok
v podobe nových členov, nových
tancov, nových spevov, choreografií. A ja som presvedčený,
že ak všetky semienka záujmu
o človeka vložíme do spoločnej
jamky, vzklíčia, vyrastú, aby sa
opäť uchovali pre ďalšie
pokolenie. Tak ako to
bolo od nepamäti bude
to aj i v budúcnosti, že
človek sa rád stretáva
s človekom. Nezáleží
na tom či to budú stretnutia menšie, alebo
veľké na významných
festivaloch. Rozdávajte svoje spevy a tance
naďalej každému, kto
vás o to požiada. Buďte
naďalej
prameňom
poznania a šírte našu krásnu gemerskú pieseň, tanec a zvyklosti
do srdca človeka kdekoľvek na tej-

to krásnej zemi. Milí Rimavanci,
prajem vám, aby vašim domovom
nebolo len pódium v Rimavskej
Sobote, ale aby to boli pódia široko
ďaleko po Slovensku i v zahraničí.
Život je záhadný! „Keď daruješ,
budeš obdarovaný a stonásobne
sa ti všetko vráti“. Chcem veriť,
že sa aj vám všetkým vracia, dobro, láska a šťastie, ktoré rozdávate iným. Veď mať pred sebou
vďačných divákov, ktorí vám dlhým potleskom vzdávajú vďačnosť
a úctu je to najlepšie poďakovanie
za vašu krásnu a súčasne náročnú
prácu. Koncom babieho leta
chytáme posledné lúče do zrkadla
našej tváre, aby sa následne pomaly kotúľali ďalej až kým nezalejú svojim teplom celého človeka.
Želám vám milí členovia nášho
vzácneho jubilujúceho súboru,
aby slniečko bolo stále vo vašich
očiach, aby svojim úsmevom
a teplými lúčmi zohrievalo veľa
rokov aj vaše tváre a srdcia, aby
ste vy následne s radosťou mohli
rozdávať silu a krásu ľudových
zvyklostí, spevu a tanca ďalším
generáciám.
Blahoželám Vám, súčasníkom
i pamätníkom súboru k jubileu,
vyjadrujem poďakovanie za všetko čím ste obohatili a obohacujete
kultúru v našom meste.
Želám mnoho ďalších plodných
rokov, rokov tvorivej činnosti
a umeleckých úspechov.”
foto: Attila Gecse
text: -fr-

Zo septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na septembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva v Rimavskej Sobote sa zaoberali poslanci s mnohými zaujímavými
témami. Vyberáme z nich:
1/ Schválili hospodárenie mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za prvý polrok 2015. Z predloženej správy
vyplýva, že celkové príjmy mesta predstavovali 7 235 139 €, (55,4 % plnenie z ročného
rozpočtu) a celkové výdavky činili 6 419
105 €/49,1 % plnenie). Zaujímavosťou je aj
hospodárenie jednotlivých mestských organizácií, keď všetky uzavreli polrok s prebytkom. Technické služby mesta mali prebytok
114 781 €, Mestské kultúrne stredisko 5 980
€, Mestský športový klub 29 456 € a Mestská
bytová správa 3 639 €
2/ Poslanci schválili aj návrh na zloženie
mestskej rady, z ktorej odvolali Mgr. Viliama Vaša a zvolili do nej JUDr. Andreu Andrášiovú. Súčasnú mestskú radu tak tvoria
poslanci Ladislav Rigó, Tomáš Sliva , František Tóth, Zoltán Cziprus, Miroslav Bitala
a Andrea Andrášiová, ktorá sa od 1.9. 2015
stala II. viceprimátorkou mesta.
K zmene došlo aj na čele Komisie ochrany
verejného poriadku a prevencie kriminality,
keď Mgr. Jozefa Tótha vystriedal Mgr. Viliam Vaš.
3/ Pred poslancami mestského zastupiteľstva sa prezentoval so správou o zabezpečení
zdravotnej starostlivosti vo Všeobecnej

nemocnici „Svet zdravia“, a. s. v Rimavskej
Sobote jej riaditeľ Ing. Ivan Mokrý. Načrtol
krátky pohľad do minulosti rimavskosobotskej nemocnice, predstavil jej organizačnú štruktúru, zhodnotil aktivity v
rokoch 2014 a 2015 a hovoril aj o zámeroch
do budúcnosti.
4/ Poslanci schválili aj tri návrhy všeobecne
záväzných nariadení mesta. Prvý sa týkal
podmienok chovania psov na území mesta, druhý o zákaze požívania alkoholických
nápojov na verejne prístupných miestach
na území mesta a tretí o určení školských
obvodov základných škôl na území mesta.
5/ Dôležitým rozhodnutím poslaneckého
zboru bolo aj schválenie úveru na refinancovanie existujúcich úverov mesta v Prima
banke v celkovej výške 3 404 976 €. Ide
celkovo o 9 úverov z rokov 2001 až 2010 a
o jeden úver z roku 2012 vo výške 64 384 €
na asfaltovanie miestnych komunikácií. Na
základe tohto uznesenia sa podpísala zmluva so Slovenskou sporiteľňou, a. s., ktorá
transakciu uskutoční a poskytuje mestu
úver na financovanie rozvojových aktivít
mesta s dátumom splatnosti 10 rokov od
podpisu úverovej zmluvy, s úrokovou sadzbou vo výške 3 mesačný EURIBOR + 0,67 %
p. a. vrátane ďalších podmienok uvedených
v indikatívnej ponuke financovania Slovenskou sporiteľňou, a. s.
6/ Z majetko-právnych otázok najviac re-

zonoval návrh na nájom nehnuteľného
majetku mesta – poľnohospodárskej pôdy v
kat. úz.Tomašová a v kat. úz. Rimavská Sobota. Na základe obchodnej verejnej súťaže
schválili poslanci nájom na obdobie piatich
rokov pre Podielnicko poľnohospodárske
družstvo Bakov z Novej Bašty, ktorej ponuka výšky nájmu ďaleko prevýšila ponuky
ostatných uchádzačov.
7/ Poslanci schválili aj plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015, z ktorého vyplývajú nasledovné
kontroly: kontrola hospodárenie v MŠ na
sídlisku Rimava, kontrola finančného hospodárenia v MsBS, kontrola hospodárenia
v MŠK, ako aj kontrola plnenia uznesení
MsR a MsZ.
8/ Predmetom rokovania mestského zastupiteľstva boli aj dve petície. Prvá sa týkala
petície obyvateľov mestskej časti Bakta ohľadom osamostatnenia sa Bakty od
Rimavskej Soboty. Hlavný kontrolór mesta
vo svojej správe konštatoval, že v zmysle
zákona o obecnom zriadení je takáto zmena možná len vtedy, ak nová obec bude mať
najmenej 3 tisíc obyvateľov. O odčlenení
rozhodujú občania v miestnom referende a
musela by zaň hlasovať väčšina obyvateľov
Rimavskej Soboty a nie iba Bakty.
Druhú petíciu týkajúcej sa nesúhlasu s
uznesením MsZ zo dňa 24.februára 2015
o výstavbe nájomných bytov pre so-

ciálne odkázaných obyvateľov pri sídlisku
Dúžavská cesta, ktorú vo svojom vystúpení
prezentoval pán Zdenko Ľaudár z Tisovca,
vzalo zastupiteľstvo na vedomie bez ďalších
opatrení.
9/ Zaujímavé témy rezonovali aj v rámci bodu Interpelácie poslancov, ako aj vo
Všeobecnej rozprave. Poslanec Viliam
Vaš podal interpeláciu ohľadom miestnej
komunikácie na ulici Šrobárovej – v areáli nemocnice, ktorá je nepriechodná pre
občanov mesta. Uvedená nehnuteľnosť však
nikdy nebola vo vlastníctve mesta.
Poslanec Zoltán Cziprusz spolu s ďalšími
ôsmimi poslancami interpeloval v súvislosti
s organizovaním kultúrneho festivalu Hot
Art, ktorý bol bez vystúpenia účinkujúcich
občanov národnostných menšín žijúcich v
meste. Poslanec Ivan Hazucha požiadal o
vyriešenie predaja pozemku v rekreačnej
oblasti Kurinec a preto bola na vyriešenie
vzniknutého problému zriadená osobitná
komisia.
V rámci Všeobecnej rozpravy sa hovorilo o odstránení zimného posypu na ul.
Dobšinského, o opätovnom umiestnení
zábran – kvetináčov na sídlisku Rimava,
ako aj o nutnej rekonštrukcii obradnej siene
na Radnici.
-fr-
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Riešili sme splácanie zdedených
úverov mesta !

Porovnanie úverového zaťaženia Mesta Rimavská Sobota podľa rokov:

Refinancovanie všetkých úverov,
ktoré mesto čerpalo v rokoch 2001 až
2012 bolo uskutočnené z dôvodu, aby
mesto v prvom rade významne ušetrilo finančné prostriedky na splácanie
úrokov. Do konca roka 2010, teda
počas pôsobenia bývalého vedenia
mesta bolo prijatých 9 úverov v Prima
banke Slovensko, a.s. za znevýhodnených podmienok. Podľa platných
zmlúv mala Prima banka, a.s. právo
zmeniť úrokovú sadzbu bez dodatkov
k úverovej zmluve, len na základe
oznámenia, čo aj viac krát využila.
V minulom období do konca mesiaca
september 2015, sa úrokové sadzby
pohybovali v rozmedzí od 2,985 %
až 3,259 %.
V súčasnosti sa na bankovom trhu
pohybujú úroky z úverov na oveľa
nižšej úrovni. Pre účely zefektívnenia
finančnej likvidity mesta Rimavská
Sobota, ale hlavne z dôvodu

nevýhodných úverových podmienok,
mesto pristúpilo k refinancovaniu
existujúcich úverov a následný prechod platobného styku do inej banky.
Na základe prepočtov, by mesto refinancovaním úverov počas 10
rokov malo usporiť
242 000 €
na úrokoch a ďalších cca.25 000 €
na poplatkoch za monitoring
úverov, ktoré si banka účtovala
každoročne začiatkom roka zo zostatkov úverov. Výška nového úveru je tvorená zo zostatkov úverov
k 30.09.2015: 3 404 976,72 € +
sankčný poplatok. Dĺžka splácania
nového úveru je 10 rokov t. j. splatnosť do 30.9.2025. Úver bude splácaný mesačne, pričom prvá splátka sa
uskutoční v januári 2016.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
po zdĺhavých rokovaniach s vedením
mesta, poskytla mestu úrokovú sadzbu 3M EURIBOR + marža 0,67% bez

akýchkoľvek monitorovacích a iných
poplatkov, ktorý poslanecký zbor na
septembrovom zasadnutí MsZ bez
pripomienok schválil.
Týmto krokom dôjde k výraznému zníženiu úrokovej marže
z 3,3% na 0,67 %.
V prípade, že by mesto neuskutočnilo žiadne zmeny pri úverových
zmluvách, zaplatilo by podľa platných úverových zmlúv úroky vo
výške viac ako 505 000 € do splatenia
úverov.
Po refinancovaní úverov a znížení
marže na 0,67 % aj napriek navýšeniu úveru o sankčné poplatky budú
úroky z nového úveru zaplatené
vo výške cca. 124 000,- € (výpočet
úrokov je podľa aktuálnej sadzby
EURIBORU).

Otváracie hodiny
Zimného štadióna
Pondelok:
08.00 hod. - 11.00 hod.
11.30 hod. - 14.30 hod.
Utorok:
08.00 hod. - 11.00 hod.
11.30 hod. - 14.30 hod.
Streda:
08.00 hod. - 10.30 hod.
11.00 hod. - 13.00 hod.
13.30 hod. - 16.00 hod.
Štvrtok:
08.00 hod. - 11.00 hod.
11.30 hod. - 14.30 hod.
Piatok:
08.00 hod. - 11.00 hod.
11.30 hod. - 14.30 hod.
Sobota:
11.00 hod. - 13.00 hod.
13.30 hod. - 15.30 hod.
Nedeľa:
08.00 hod. - 10.30 hod.
11.00 hod. - 13.30 hod.
14.00 hod. - 17.00 hod.

Otváracie hodiny
krytej plavárne
Pondelok: 08.00-15.00 17.00-20.00
Utorok:
08.00-15.00
(15.00-20.00 sanitácia)
Streda:
08.00-15.00 17.00-20.00
Štvrtok: 08.00-20.00
Piatok:
08.00-15.00 17.00-20.00
Sobota:
10.00-20.00
Nedeľa: 10.00-20.00

Ing. Karina Kochanová
vedúca ekonomického odboru, MsÚ

KZČ seniorov oceňoval jubilujúcich
Stalo sa milou tradíciou Klubu záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote, aby si
v rámci mesiaca Úcty k starším
uctil jubilantov z radov svojich
členov, ktorí sa v tomto roku
dožili okrúhlych narodenín.

Dňa 14. októbra sa zaplnila sála
klubu do posledného miesta
a jeho predsedníčka Jolana Kalianková otvorila túto krásnu
spoločnú oslavu. Najskôr privíta-

la funkcionárov mesta Ing. Ladislava Rigóa, zástupcu primátora
a PhDr. Angelu Kecskemétyovú,
vedúcu sociálneho odd. MsÚ, aby
mohla uviesť kultúrny program
a následné oceňovanie jubilantov.
Spevácko-poetické pásmo v podaní V. Slatinskej, E. Čarnokej
a speváckeho zboru klubu,
navodilo prítomným príjemnú
nostalgickú atmosféru a mnohí
si zanôtili obľúbené melódie
svojej mladosti. Ocenení boli:
Anna Ľuptáková, Darina Zajacová, Magdaléna Krajčiová,
Elisa Krabecová, Magdaléna
Kukelová, Anna Gondová,
Mgr. Jozef Rajzinger PhD.,
Gejza Ferencz, Katarína Gubalová, Anna Kovalčíková, Eva
Kamenská.
-fr-

Ste v dôchodkovom veku?
Chýba Vám spoločnosť ľudí?
Stanťe sa členom “Klubu záujmovej činnosti seniorov”
a prežijete príjemné chvíle v kruhu seniorov.
Mestský úrad, Oddelenie sociálnych vecí, ul.
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota t.č.: 047/5604662,
047/5604610
Jolana Kalinková, predsedkyňa Klubu záujmovej činnosti seniroov, ul. Daxnerova 15, Rimavská Sobota:
t.č. 047/5648125x
- spravit doma graficky navrh
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Kultúrno-spoločenská pozvánka
Dom kultúry MsKs

KANDRÁČOVCI
Vás pozývajú na
KONCERT
7. novembra 2015 o 19:00
Divadelná sála DK MsKS
v RIMAVSKEJ SOBOTE

29.-30.
október
16:00

Fakju pán profesor 2

29.- 30.
október
18:00

Dokonalý šéf

29.-30.
október
20:00

Legenda

31. október
1. november
18.00

Husia koža

31.október
1. november
20:00

Celebrity s.r.o.

1.november
16:00

Anton Srholec		

5. a 9.
november
17:00

Domácí péče

5. - 9.
november
19:00

Spectre

6. - 8.
november
16.30

Peaunts: Snoopy a Charlie Brown vo filme

11. november
Filmový klub
18:00

115 min., MP od 12r., dabing, vstup: 4€
komédia, Nemecko
(Burnt)
100 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
komédia/dráma, USA
(Legend)
133 min., MP od 15r., titulky, vstup: 4€
životopisný krimi/thriller, Veľká Británia

NARODENINOVÉ
VYSTÚPENIE
KAPELY MADUAR

(Goosebumps)
104 min., MP od 12r., dabing, vstup: 4€
horor/komédia, USA

90 min., MP od 12r., vstup: 4€
komédia, Česko

96 min., MP., vstup: 3€
životopisný dokument, Slovensko

92 min., MP od 12r., vstup: 4€
komédia, Česko

150 min., MP od 15., titulky, vstup: 4€
akčný/dobrodružný/krimi/thriler,-VB/USA

88 min., MP, dabing, vstup: 4€
animovaná dobrodružná komédia, USA

Láska (Love)

130 min. MP od 18r., titulky, vstup: 3€
erotická dráma, Francúzsko/Belgicko

12. - 13.
november
18:00

Otcovia dcéry (Fathersand Daughters)

12. - 15.
november
20:00

Steve Jobs

13. - 15.
november
16:15

Prečo som nezjedol svojho ocka

14. a 15.
november
18:00

Macbeth

16. november
Filmový klub
18:00

Zbrusu nový zákon

19. - 23.
november
17:30

Hry o život: Drozdajka 2

19. - 21.
november
20:00

BLACK MASS: Špinavá dohoda

22. a 23.
november
20:00

Pri mori

26. - 30.
november
18:00

Victor Frankeinstein

26. - 30.
november
20:00

Tajomstvo ich očí

116 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
dráma, USA/Taliansko
(Jobs)
122 min., MP od 15r., titulky, vstup:4€
životopisná dráma, USA

95 min., MP, dabing, vstup: 4€
animovaná rodinná komédia, Francúzko
(Macbeth)
113 min., MP od 15r., titulky, vstup: 3€
dráma, Veľká Británia/USA/Francúzsko

113. min, MP od 12r., titulky, vstup: 3€
Komédia, Lux./Francúzsko/Belgicko

135min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€
dobrodružný/dráma/sci-fi/thriller, USA

123 min., MP od 15r., titulky, vstup: 4€
krimi/dráma/životopisný USA
(By the Sea)
122 min., MP od 15r., titulky, vstup: 4€
dráma/romantický USA

109 min., MP od 12r.,titulky, vstup: 4€
dráma/horor
USA

Spomienkové narodeninové
vystúpenie Rimavskosobotskej
skupiny, ktorá preslávila naše
mesto v 90-tych rokoch
20. storočia sa uskutoční:

9. novembra 2015 19:00
Divadelná sála KD MsKS
v RIMAVSKEJ SOBOTE
Vystúpenie uskutoční kompletné
zoskupenie hudobnej formácie so
svojimi bývalými členmi, vokalistami i hosťami, ktorí prídu do
Rim. Soboty z 5 krajín, kde pracovne pôsobia - Lacko Matyinko
z USA, Anna Katarína Schatzl
zo Švédska, Cathy Dvořáková,
ktorá je celoročne na cestách
príde z Rakúska, Erik Aresta,
známy ako MC Erik, z Česka a
Ivanka Poláčková zo slovenského
Pezinka.
PRÍĎTE SI VYPOČUŤ
NAJVÄČŠIE HITY
MADUARU!
Koncert bude sprevádzaný videoprojekciou.

Klubová a krúžková činnosť
Orientálne a havajské tance

každý pondelok od 17:30
každý pondelok od 18:30
každú stredu od 18:00

Aerobic Joga Zumba - s Ivanom

každú stredu a piatok o 18:30

v zrkadlovej sále DK MsKs.

124 min., MP od 15r., titulky, vstup: 4€
thriler/krimi
USA

27. - 29.
Dobrý dinosaurus
november
100 min., MP., dabing, vstup: 4€		
16:00
animovaný/rodinný/komédia USA
			

MESTSKÁ GALÉRIA

Dávid Koronczi
autorská výstava
vernisáž výstavy

30.10.2015 o 17:00
výstava potrvá do 4.12.2015

CVČ RELAX
4. 11. 2015 o 8:00 v sále CVČ
TIMRAVINA STUDNIČKA
okresné kolo v prednese
pôvodnej slovenskej prózy

7.11. 2015 o 9:00 v sále CVČ
Sústredenie mažoretiek
ESTRELLA
16. – 18. 11. 2015 o 8:30 hod.
Deň boja
za slobodu a demokraciu

Vás pozýva na

SLÁNOSTNÉ ZHROMAŽDENIE
spojené s

kultúrnym programom
pri príležitosti 70. výročia založenia ÚŽS

27. októbra 2015 o 15:00
v DK MsKS v Rim. Sobote

Športové súťaže študentov SŠ
o Pohár riaditeľky CVČ Relax

(florbal, basketbal – chl., volejbal – d.
futsal – chl.) v telocvičniach SŠ

25. – 27. 11. 2015 o 9:00

Pavol Barabáš

Študentská kvapka krvi SČK

Horské a cestopisné filmy

„Vyhrňme si rukávy pre dobrú vec“,

výber z filmovej tvorby slovenského režiséra,
scénaristu a cestovateľa

pre žiakov ZŠ, v Ekorelaxe

25.11. 2015 o 8:30

FUTSAL žiakov SŠ
okresné kolo

na SOŠOS v Rimavskej Sobote

28.11. 2015 o 9:00 v sále CVČ
Sústredenie mažoretiek
ESTRELLA
Tanečný klub

IMPULZ pri DK MsKS
pozýva záujemcov na

NOVÝ TANEČNO – POHYBOVÝ KURZ
tanečný šport – súťažné spoločenské tance,
latino-disko... aj bez partnerov

pre deti , mládež i dospelých
(6 - 50 rokov)
prvé stretnutie bude:
10 novembra 2015
o 16,00 hod. – deti
o 18,00 hod. – dospelí

v DK MsKS Rim. Sobota
vchod E (od tržnice)

Viesť ho budú odborníci
- majstri v latino tancoch

Informácie:
DK 5621550 p. Kaniarová

je výzva do celoslovenskej akcie SČK
pre študentov stredných škôl

Príďte darovať krv v rámci výzvy
„Študentská kvapka krvi“

a pomôžete zachrániť zdravie a život mnohým pacientom.

Svoje rozhodnutie môžte urobiť už dnes,
najpozdejšie do 20. novembra 2015
Odbery krvi sa uskutočňujú na
Hematologicko-transfúznom oddelení nemocnice
v Rimavskej Sobote, každý utorok a piatok
v čase 6:30 do 9:30
Pre každého darcu krvi máme pripravený aj malý darček.

Klub ZČ seniorov
plán aktivít v novembri
1.11. Pietna spomienka na zosnulých členov
klubu
4.11. Zasadnutie okresnej organizácie Jednoty
dôchodcov
5. 11. Na strieborných vlnách (Okresné
stretnutie ZUČ klubov dôchodcov)
Rim. Brezovo
8.11. Meranie tlaku a masáže pre členov
18.11. „Hádaj na čo myslím“ zábavná súťaž v klube
22.11. Čajové posedenie pri pesničkách
25.11. Zasadnutie výboru Klubu ZČS
29.11. Ľudové zvyky, obyčaje a pranostiky na
Katarínu a Ondreja
Všetky aktivity začínajú o 14,00 hod.
SPEVÁCKY ZBOR KLUBU
nácvik každý štvrtok o 14,00 hod.
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Primátor zvolal októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva
Po otvorení rokovania primátorom
mesta, JUDr. Jozefom Šimkom
a schválenia programu zasadania
mestského zastupiteľstva, pristúpili poslanci k posúdeniu Návrhu III. zmeny
rozpočtu mesta na rok 2015. Správu
predniesla vedúca finančného odboru
Ing. K. Kochanová. V nej uvádza, že
plánované príjmy pôvodne činili 12 666
716 €, pri návrhu III. zmeny 12 928 858
€, čo je rozdiel + 262 142 €. Plánované
bežné výdavky boli 12 180 619 €, pri
návrhu III. zmeny 12 518 471 €, čo je
rozdiel + 337 852 €. Na kapitálové príjmy sa pôvodne plánovalo 312 620 €,
pri návrhu III. zmeny bola skutočnosť
480 324 €, čo je rozdiel + 167 704 €.
Plánované kapitálové výdavky činili
605 547 €, pri III. zmene 890 708 €,
čo je rozdiel + 285161 €. Obdobný pozitívny trend je aj v rámci finančných operácií. Príjmy činili 3 720
727 €, výdaje 3 642 561 €, čo je + 78
166 €. Po rekapitulácii rozpočtu mesta
na rok 2015 po III. zmene, je tento
nasledovný: príjmy 17 129 909 €, výdaje 17 051 740 €, rozdiel činí 78 169 €.
V rozprave sa poslanci snažili navrhnúť,
aby sa rezervné financie, resp. dotácie,
využili do konca t.r. a snažili sa ich nasmerovať na nimi navrhované aktivity.

Najviac rezonovalo multifunkčné ihrisko na ZŠ P.K.Hostinského a prestavba
bývalých DJ na MŠ Rožňavská. Bod
bol ukončený schválením III. zmeny
rozpočtu mesta na rok 2015. V nasledujúcom bode „Majetkoprávne otázky“
poslanci posúdili návrhy na odpredaj
nehnuteľného majetku mesta (za účelom scelenia pozemkov žiadateľov),
zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta, a pod. Všetky návrhy boli schválené poslancami
podľa predložených návrhov uznesenia.Vedúca Oddelenia sociálnych vecí
MsÚ, PhDr. A. Kecskemétyová, predložila poslancom informatívnu správu
o plnení „Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Rim. Sobota
na obdobie rokov 2015-2020“. V rámci
rozpravy bolo skonštatované, že plán je
vyvážený a sociálne služby sú poskytované dôsledne a dôstojne. Poslanci
jednohlasne vzali túto správu na vedomie. Poslanci po krátkej rozprave
schválili následne zmenu zakladateľskej
listiny spoločnosti Mestská bytová správa, s.r.o Rimavská Sobota v intenciách
predloženého návrhu. Podľa neho
mestské zastupiteľstvo vykonáva funkciu valného zhromaždenia a primátor
mesta spoločníka v spoločnosti.

Cenník inzercie Gemerské zvesti - Gömöri Hírlap

Rimavskosobotského informačného periodika (platný od 12.10.2015)
Riadková inzercia:
1 slovo (slovo= 3 a viac písmen,
telefónne číslo= 1 slovo) ........ 0,17 €
foto v spoločenskej rubrike.....1,66 €
Plošná inzercia:
Inzertné strany:
1 cm ² ...................................... 0,56 €
celá strana (190 x 272) ....... 289,40 €
½ strany (190 x 136) .......... 144,70 €
½ strany (93 x 272) ............ 141,65 €
¼ strany (93 x 136) .............. 70,82 €
¼ strany (93 x 141) .............. 73,43 €
1/8 strany (93 x 68) .............. 35,41 €
1/8 strany (44 x 142) ............ 34,98 €
Titulná strana:
1 cm² ...................................... 1,66 €
¼ strany (93 x 136) ........... 209,95 €
¼ strany (93 x 141) ........... 217,67 €
1/8 strany (93 x 68) ............ 104,97 €
1/8 strany (44 x 142) .......... 103,71 €
Obsahové strany:
1 cm ² ..................................... 0,76 €
½ strany (190 x 136) .......... 196,38 €
¼ strany ( 97 x 136) ........... 100,25 €
¼ strany ( 90 x 141) ............. 96,44 €
1/8 strany (93 x 68) .............. 48,06 €
1/8 strany (44 x 142)............. 47,48 €
Titulná strana – farebná inzercia - príplatok
20 %, klient dodá farebný podklad emailom na:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk,
gomorihirlap@rimavskasobota.sk
Farebná inzercia – celá strana 331,94 €, ½
strany 165,97 €, 1/4 strany 82,98 €.

Plnofarebné strany sú: 1,4,13,16.

Zľavy pri opakovaní inzercie:
3 – 5 opakovaní
10 %
6 – 10 opakovaní
15 %
11 – 20 opakovaní
20 %
nad 20 opakovaní
25 %

V prípade storna účtujeme 50 % z ceny nezverejnenej inzercie, reklamy.
Príjem inzercie:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk,
gomorihirlap@rimavskasobota.sk
tel: 047/ 5604 674, 047/ 5604 676
Adresa redakcie: Gemerské zvesti – Gömöri
Hírlap, Rimavskosobotské informačné periodikum, Svätoplukova 9, II.posch., kanc.15/15a,
979 01 Rimavská Sobota
Periodicita: mesačník, vychádza štvrtý pondelok v príslušnom kalendárnom mesiaci
Uzávierka pre príjem inzercie: tretí pondelok v
príslušnom kalendárnom mesiaci do 16:00.
Inzerát musí byť vyplatený pred uverejnením a
to nasledovným spôsobom:
a.) v hotovosti v pokladni Mestského úradu,
prízemie, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota
b.) priamo na účet Mesta Rimavská Sobota,
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 29029392/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 2902 9392
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo faktúry
IČO: 00319031
DIČ: 2021230398
Potvrdený príkaz na úhradu, resp. potvrdenie o
prevode finančných prostriedkov žiadame zaslať
do termínu uzávierky inzercie na e-mailovú adresu
redakcie.

Bohatá i horlivá diskusia poslancov
nastala v bode „Návrh na zmenu počtov
členov komisií pri MsZ“. Nie-ktorým
poslancom sa zdali doterajšie počty v
niektorých komisiách nedostatočné.
Nakoniec sa dohodli a schválili minimálny počet 7 a maximálny 9. Súčasne
schválili Mgr. K. Bobuľovú a Mgr. J.
Kišovú do komisie verejného poriadku a prevencie kriminality pri MsZ.

Do ďalších komisií sa môžu návrhy podať do budúceho zasadania MsZ.
Hlavný kontrolór, Ing. Ladislav Šťavina, predložil zastupiteľstvu k posúdeniu 3 petície. Prvá sa týkala výstavby
a prevádzky útulku pre psov, ktorú
obhajoval aj poslanec PaedDr. Sojka.
Uviedol, že tento problém sa už ťahá
dva roky a útulky pre zvieratá sa už
dnes bežnou súčasťou života miest. Po
dlhej diskusii bolo prijaté uznesenie,
že MsZ berie na vedomie túto petíciu
i s možnosťou získania finančných
prostriedkov na realizáciu z dane za
psov. Druhá petícia sa týkala vybudovaného oplotenia okolo plážovej časti
vodnej nádrže Kurinec, ktorý zamedzuje prístupu občanom z blízkeho
okolia. Poslanci sa zhodli na názore,
že každý, ktorý je v areáli pláže, by
mal byť označený i pre prípad, že si

občerstvenie zabezpečuje mimo areálu,
do ktorého sa vráti. Uvedená problematika bude prediskutovaná s riaditeľom
TSM. Tretia petícia sa týkala výstavby
prístrešku nad kontajnermi TKO pri
bytovke na Dobšinského ul. Iniciatívny
podnikateľ p. Hrivnák z firmy MAD,
po získaní podpory väčšiny obyvateľov
okolitých domov, zhotovil drevený
prístrešok, ktorý sa nepozdával obyvateľom domu, kvôli lokalite, kde
ho postavil. Poslanci vzali petíciu
na vedomie.
V ďalšom rokovacom bode poslanci schválil vydávanie mestského periodika Gemerské zvesti – Gomori
hírlap do konca t.r. ako mesačník,
od nového roka ako dvojtýždenník.
V júni budúceho roka sa prehodnotí
jeho prínos a rozhodne sa o jeho
ďalšej existencii.
V interpeláciách poslanci požadovali prispôsobiť odchody autobusu
linky MHD, rozšíriť priestory pre parkoviská v meste, hlavne na sídlisku
Rimava, postaviť tu aj multifunkčné
ihrisko, viac prechodov pre chodcov
na štvorprúdovke, na ul. Športovej,
nepúšťať na ihrisko psov.
Vo všeobecnej rozprave sa pripomienkoval chodník medzi zástavkami na
sídlisku Západ, nefunkčný mestský
rozhlas na sídlisku Západ, oplotenie
detského ihriska medzi bytovkami
a MŠ na sídlisku Západ, nefunkčný
rozhlas v Bakte, a riešenie opravy
okien na ZŠ na Dúžavskej ceste.
Zasadnutie MsZ, ktoré bolo konštruktívne a bohaté na názory, bolo
ukončené podľa programu po siedmych
hodinách.
-fr-

Rekreačné pobyty
pre rodiny s nezaopatrenými deťmi
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje rekreačné
pobyty pre sociálne slabšie rodiny
s nezaopatrenými deťmi v štátnych
zariadeniach zadarmo. Pobyty majú
charakter krátkodobého rekreačného
pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach
MV SR na území celého Slovenska.
Žiadatelia majú možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení
a termínov pobytov.
Podmienky pridelenia poukazu na
pobyt:
• Čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny
mesiac nepresahuje 1,5 násobok
životného minima.
• Každé nezaopatrené dieťa žijúce
v domácnosti žiadateľa, ktoré má
povinnosť plnení povinnej školskej
dochádzky, bez ohľadu na to, či
je uvedené v žiadosti o bezplatný
rekreačný pobyt, riadne plní povinnú
školskú dochádzku.

• Na pridelenie bezplatného poukazu na rekreačný pobyt nie je právny
nárok.
• Zdarma je ubytovanie a plná penzia
pre príslušný počet osôb na príslušný
počet dní / nocí.
• Dopravu do a z rekreačného zariadenia si zabezpečuje žiadateľ individuálne, na vlastné náklady a zodpovednosť.
Žiadosť (tlačivo poskytne odd. sociálnych vecí MsÚ) a prílohy si
vyplní rodina, ktorá má o pobyt záujem, a pošle ju na adresu Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Rimavskej Sobote.
Podrobnejšie informácie poskytnú záujemcom na bezplatnom
čísle call centra MV SR (0800 222
222), resp na MV SR 0905 388 462,
alebo
na
emailovej
adrese:
pobyty@minv.sk
Výsledok spracovania žiadostí bude
oznámený len úspešným žiadateľom.
-fr-
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