Na Západe
pribudnú garáže
aj parkovisko
V prvý novembrový týždeň
sa konalo zasadnutie výboru
mestskej časti (VMČ) sídliska
Západ a mestských častí
Sobôtka a Kľačany.
čítajte na str. 3
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Rozhovor
Cievny chirurg I. Čupka,
rodák z Ratkovskej Lehoty,
hovorí, že veci sa nedajú
robiť na kolene.
čítajte na str. 4

Vianočná súťaž
Potešte seba alebo svojich
blízkych knižnými
cenami.
čítajte na str. 7

V budúcom čísle:
Zoznam daňových dlžníkov
mesta (2. čast)
Nemocnica modernizovala
onkologické oddelenie

Čítajte aj:

Odhalili sochu Jesenského,
prezident napokon neprišiel
Milan Čič, vedúci kancelárie prezidenta
Slovenskej republiky sa minulý týždeň
v Rimavskej Sobote zúčastnil slávnostného
odhalenia sochy Janka Jesenského. Nahradil
tak prezidenta SR Ivana Gašparoviča,
ktorý sa podujatia nemohol zúčastniť
zo zdravotných dôvodov.
„Aj prezidentská chrípka je nebezpečná,“ zažartoval na
margo Gašparovičovej neprítomnosti Milan Čič. „Radšej sme mu povedali: seď doma a pi čaj.“ Potom už vážnejším tónom vyjadril milé prekvapenie nad tým, koľko
predstaviteľov samospráv, ale aj bežných občanov sa na
podujatí zišlo. Povedal tiež, že Jesenským sa zaoberá rád,
lebo bol tiež právnikom: „Aj ja som právnik, ale nepíšem
také pekné veci.“
Socha slovenského dejateľa J. Jesenského v nadživotnej veľkosti je umiestnená vo vestibule Obvodného

úradu. Na jej odhalení boli v utorok doobeda prítomní
prednostovia obvodných úradov z viacerých slovenských miest, predstavitelia SNS, poslanec NR SR za SNS J.
Líška, štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Dušan Švantner, niektorí poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľka Domu Matice Slovenskej
v Rimavskej Sobote, ako aj primátor a viceprimátor mesta a členovia miestnych kultúrnych inštitúcií.
Iniciátorkou vytvorenia sochy literárneho velikána,
ktorého dielo prekročilo slovenské hranice, bola prednostka Obvodného úradu v Rim. Sobote Jana Uhrinová.
Vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí projekt
podporovali a podieľali sa na jeho realizácii. V krátkosti
tiež pripomenula Jesenského život a dielo.
Podujatie spestril aj umelecký recitál v podaní M. Jutkovej a vystúpenie spevokolu. Prítomným sa prihovoril
aj podpredseda BBSK Jozef Šimko.
mak
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Matica o
J. C. Hronskom
Miestny odbor Matice slovenskej
pre svojich členov usporiadal
prednášku o živote a tvorbe
Jozefa Cígera Hronského: Stalo
sa to pri príležitosti 50. výročia
vzniku zahraničnej MS a 50.
výročia úmrtia tohto životom
ťažko skúšaného slovenského
spisovateľa, výtvarníka a organizátora života MS medzi Slovákmi
vo svete. Prednášku sme si
vypočuli od riaditeľky Knižnice
Mateja Hrebendu PhDr. T. Mikitovej dňa 20.10.2009 v Dome
Matice slovenskej v Rimavskej
Sobote. Matica slovenská vyhlásila obdobie od augusta 2009
do júna 2010 za "Rok J. Cígera
Hronského". J.C.Hronský písal
rozprávky a povesti pre deti, mal
veľmi dobré výtvarné cítenie,
maľoval, robil farebné vitráže
do okien kostolov. Zomrel v
cudzine. Jeho telesné pozostatky
boli z Argentíny prevezené a
uložené v r. 1993 na Martinskom
cintoríne.
Mgr. Elene Nebusová,
preds. MO MS v Rim. Sobote
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Mestská časť
Dúžava: posilniť
hliadky

Na slovíčko

s Mariánom Kluvancom

21. októbra sa konalo verejné
zhromaždenie obyvateľov mestskej
časti Dúžava. Hovorilo sa aj o deťoch,
ktoré v autobusoch ohrozujú svojich
rovesníkov.
Po privítaní účastníkov predložila predsedníčka
VMČ Helena Nagyová prítomným správu o činnosti výboru mestskej časti v predchádzajúcom
období. Spomenula oslavu jubilantov ( spojenú so
súťažou v pečení zákuskov), Deň detí, či skrášľovanie mestskej časti výsadbou kvetov. Hovorila aj
o spiľovaní konárov a výkopových prácach od vodovodnej šachty do budovy Úradovne, ktoré zabezpečil riaditeľ Technických služieb mesta P. Rábely.
Ten tiež prisľúbil pomoc pri osadení 2 značiek autobusových zastávok pred Úradovňou. Nagyová informovala aj o žiadosti, ktorú napísal VMČ na SAD
Lučenec vo veci posunutia odchodu autobusu o 10
minút (z 13.20 hod. na 13.30) a vynechania zastávky
na Dúžavskej ceste. Ing. Kalina sa vyjadril, že žiadosť vybaví k spokojnosti od 1. 11. 2009.
Prítomný bol aj viceprimátor Rimavskej Soboty
P. Piliarik. Ten informoval o plnení Rozvojového
programu mesta počas volebného obdobia, o realizácií stavieb a o odpredaji majetku mesta, ktorým
následne došlo k zhodnoteniu iného majetku mesta – komunikácie a chodníky. Ako dodal, výstavba
bazénov v meste a ani na Kurinci sa nepodarila
a z tohto dôvodu bola vypísaná verejná ponuka
na predloženie investičných zámerov na výstavbu
mestských bazénov a rekreačného komplexu Zelená voda.

Občania tiež požiadali o odstránenie výtlkov na
ceste k starej vodárni smerom na roľnícke družstvo. Riaditeľ TSM im prisľúbil zabezpečiť drobnú
rekonštrukciu tejto cesty do 2 týždňov. Na požiadavku o vybudovanie chodníka v mestskej časti
reagoval, že dané pozemky nepatria do majetku
mesta a z toho dôvodu nie je možné rekonštrukciu
realizovať. Na základe tejto požiadavky bolo odporučené prešetriť možnosť podania reklamácie na
opravu cesty a krajnice po prácach súvisiacich s vybudovaním vodovodu Dúžava – Mojín.

mesta v tom, aby osobitný autobus, aj v poobedňajších hodinách o 13.30 h zastával len v Dúžave
a Mojíne. Viceprimátor odporučil, aby to bol námet
pre komisiu školstva a kultúry pri MsZ za účelom
zabezpečenia dozoru (asistentov učiteľa, družinárov) pri doprave detí zo sídliska Dúžavská cesta.
Zároveň odporučil prehodnotiť v komisii výstavby,
ÚP a dopravy pri MsZ poskytnutie autobusového
spoja MHD len pre mestské časti Dúžava a Mojín
v poobedňajších hodinách o 13.30 h a s postačujúcou kapacitou cestujúcich.

Rekonštrukcie ciest a chodníkov

Osobitný autobus deťom

Žiadajú posilniť hliadky

Obyvatelia, ktorí sa zhromaždenia zúčastnili,
vzniesli niekoľko požiadaviek. Týkali sa hlavne aktuálnych otázok rozvoja mestskej časti. Za najväčší
problém sú považované autobusové spoje zastávajúce na sídlisku Dúžavská cesta, ktorými cestujú
žiaci Špeciálnej školy v Rim. Sobote a žiaci ZŠ M.
Tompu na Šrobárovej ulici. Svojím správaním vraj
ohrozujú cestujúce deti z mestských častí Mojín
a Dúžava. Obyvatelia žiadajú podporu a pomoc

Na mestskú políciu sa občania obrátili s prosbou
o zosilnenie hliadok v mestskej časti. Bolo tu totiž
evidovaných niekoľko krádeží a rušenie nočného
pokoja, ako aj problémy s túlavými psami. Zástupca
polície Jakab uviedol, že po dohode s predsedníčkou VMČ sa určí konkrétny deň v mesiaci, počas
ktorého sa hliadka bude venovať zvlášť tejto mestskej časti a riešiť jej problémy.
mak

Yura sprísnila
hygienu

formácie WHO (Svetová zdravotnícka organizácia – pozn. red.), prijali sme opatrenia na zvýšenie ochrany zdravia našich pracovníkov v prípade
ohrozenia.“
Ako dodal, neoddeliteľnou súčasťou ochrany
zdravia je prevencia, preto spoločnosť kladie zvýšený dôraz na zabezpečenie nadštandardnej čistoty a hygieny na pracoviskách a v celom objekte spoločnosti. „Pracovníkom pociťujúcim príznaky ochorenia sú pripravení pomáhať naši zmluvní pracovní lekári a pracovná zdravotná služba,“
uzavrel Puchoň.

Ako nás informoval jeden z čitateľov, rimavskosobotská pobočka firmy Yura zaviedla protichrípkové
opatrenia (kontrola hygieny zamestnancov, meranie telesnej teploty a pod.). Požiadali sme preto
zástupcu firmy, P. Puchoňa o vyjadrenie.
„Naša spoločnosť sa snaží ochraňovať bezpečnosť a zdravie zamestnancov v maximálnej miere,“ povedal personálny manažér. „Vzhľadom na
rozširujúce sa akútne respiračné ochorenia a in-

mak/amb

Veľký slovenský literát Janko Jesenský
(Demokrati, Pani Rafiková, Slnečný kúpeľ...)
sa minulý týždeň dostal do pozornosti
rimavskosobotskej verejnosti. Pripomenuli
ho iniciátori vytvorenia Jesenského sochy,
na ktorej odhalení bol prítomný aj profesor
Milan Čič z prezidentskej kancelárie. Ako
povedal, je dôležité si pripomínať historické
osobnosti, lebo hoci sme národ malý,
osobnosti máme veľké. K tomu dodajme,
že je dôležité si ich pripomínať nielen pri
takýchto príležitostiach a takýmto spôsobom
– spisovatelia a ich odkazy žijú večne
predovšetkým prostredníctvom ich textov. Práve
v nich sa ukrýva autentická životná skúsenosť
pretavená do slov, ktoré majú nadčasovú
platnosť.

Polícia hlási
Mŕtva v kaluži
V pondelok večer našiel mladík (18)
na poľnej ceste pri Tomášovciach smerom
na Vidinú nehybnú ženu (41). Ležala na
bruchu, tvár mala v kaluži vody. Lekár, ktorý
bol privolaný na miesto, konštatoval smrť.
Predbežne určil za jej príčinu udusenie, bez
vonkajších stôp násilia. Bližšie okolnosti
úmrtia preukáže až súdna pitva.
V 45. týždni sa v našom kraji udialo
54 vlamačiek so spôsobenou škodou vyše
87 tisíc eur. Najviac prípadov evidovala
polícia v Lučenci a Zvolene (12).
Pri 52 autonehodách zahynuli dvaja
ľudia a 20 sa ich zranilo. Najviac nehôd
sa udialo v piatok (10), naopak najmenej
v utorok (3).
mak

Redakčná rada bez námietok
Redakčná rada mestských novín nevyslovila
na stredajšom zasadnutí k obsahu minulých
čísiel žiadne námietky. Popri hodnotení
novín za uplynulé obdobie sa členovia rady
venovali príprave Plánu činnosti redakčnej
rady na rok 2010, aj komplexnej analýze
predajnosti novín.
mak
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Pestrá
predvolebná
kampaň
Počas viac ako dvoch uplynulých
týždňov prebiehala v slovenských
regiónoch predvolebná kampaň.
Kandidáti na župana či poslanca VÚC sa predstavili
aj v našom meste. Na Hlavnom námestí i v uliciach
sme mohli stretnúť politikov, ktorí tu prezentovali
svoje predvolebné sľuby.
Prvý sa v uliciach mesta ukázal pravicový kandidát na župana Jozef Mikuš (na fotografii tretí
sprava). V sprievode kandidátov na poslancov z
nášho okresu rozdával okoloidúcim občanom na
Hlavnom námestí pečené gaštany. Podporu mu vyjadrila aj Iveta Radičová, s ktorou sa mohli občania
stretnúť v Kultúrnom dome.
Sympatizanti strany Most – Híd sa stretli s kandidátmi strany pri pagáčikoch a dobrom vínku. Ne-

chýbal ani jej predseda B. Bugár. Kandidátov Strany
maďarskej koalície zas prišiel podporiť podpreseda
strany Miklós Duray.
Predvolebný guláš a kapustnicu pripravil obyvateľom domáci kandidát na župana Jozef Šimko.
Kandidáti strany Smer a HZDS sa stretli s občan-

mi na Hlavnom námestí, kde pre nich pripravili
kultúrny program. Zároveň rozdávali predvolebné
letáky.
Nezávislý kandidát M. Murgaš oficiálnu kampaň v našom meste neorganizoval.
amb

Na Západe pribudnú garáže aj parkovisko
V prvý novembrový týždeň sa konalo
zasadnutie výboru mestskej časti
(VMČ) sídliska Západ a mestských častí
Sobôtka a Kľačany.
Na programe bola obhliadka Sobôtky (kvôli neúčasti členov a poslancov sa napokon nekonala),
kontrola plnenia uznesení, námety a požiadavky
občanov, informácie poslancov zo zasadnutia MsR
a MsZ, či návrh plánu práce na rok 2010.
Podnikateľ D. Šuchaň, ktorý je majiteľom pozemku v areáli tržnice a budovy Potravín na Ulici

J. Bodona, predstavil prítomným zámer vybudovať
na uvedenej ploche garáže a prenajímateľné parkovacie miesta. V koncepcii svojho zámeru ozrejmil
rozmiestnenie garáží i parkovacích miest. Členovia
VMČ jeho iniciatívu v hlasovaní odobrili takmer
jednomyseľne (jeden sa zdržal hlasovania).
Členovia VMČ si vypočuli aj prezentáciu obyvateľky K. Dobošovej, ktorá prišla s iniciatívou
rodičov detí od 0-3 rokov na vytvorenie spoločného klubu. Klubové priestory sú v areáli MŠ na
Rybárskej ulici a členovia klubu sa tu budú stretávať dvakrát do týždňa (v utorok a piatok poobede).

Z redakčnej pošty

ZŤS: prínosy a riziká pre mesto
Už tento pondelok sa opäť bude rozhodovať o osude bývalých ZŤS. Na poslednom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva obdržali poslanci aj materiál s možnými prínosmi
a rizikami projektu ich oživenia.

+

-

• vytvorenie podmienok pre investorov v existujúcej

stavby • nevytvorenie pracovných miest (mesto musí

priemyselnej zóne • mesto získa majetok a majetkovú

vrátiť 9 993 630,50 eur) • ďalšie náklady pre mesto,

kontrolu v priemyselnej zóne s možnosťou jej rozvoja

súvisiace so starostlivosťou o stráženie a údržbu areálu,

aj na plochy, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve mesta

oplotenie, rekonštrukciu prístupových ciest a mosta

(prístupová cesta, inžinierske siete) • mesto môže

• možnosť odpredaja majetku až po odpísaní majetku

získať finančné prostriedky z nájmu priestorov, ktorý

(spravidla 20 rokov, mesto však odpisuje nehnuteľnosti

musí byť stanovený v trhových cenách a prípadne

až 50 rokov) • nedostatočná ekonomická spôsobilosť pre

z odpredaja majetku – avšak až po odpísaní majetku

kofinancovanie a udržanie projektu • areál priemyselného

(po 20 – 50 rokoch). • základná rekonštrukcia areálu pre

parku nie je komplexný, delí sa medzi viac vlastníkov

• vytvorenie podmienok pre rast zamestnanosti v meste

jeho sfunkčnenie

Cieľom týchto stretnutí je vzájomná výmena skúseností rodičov medzi sebou a hlavne návyk detí
na ich rovesníkov, aby boli pripravené na nástup do
MŠ. VMČ zámer odobril a sľúbil podporu zbierkou
hračiek z domácností a jeho propagáciou v médiách. Odhlasoval aj jednorazovú finančnú podporu
tejto iniciatíve.
Pre tých, ktorí by Klubu radi venovali hračky, je
v redakcii k dispozícii kontakt na p. Dobošovú.
mak
(viac informácií zo zasadnutia VMČ
v budúcom čísle)

• neudržateľnosť záujmu investorov • energeticky náročné

Zdroj: materiál MsÚ

Chceme Štadión
Julka Nôtu!
Vážení občania mesta Rimavská Sobota
a okolia a celá športová verejnosť! Určite ste
sa už dozvedeli, že v rodnej obci zosnulého
Julka Nôtu už bol po ňom pomenovaný
štadión a odhalila sa aj pamätná tabuľa. No
bohužiaľ, v našom meste a na našom futbalovom štadióne sa tak nestalo. Pýtam sa: prečo?
Nevieme ani toľko urobiť, aby sa štadión
pomenoval po Julkovi Nôtovi? On si to zaslúži, lebo veľmi veľa urobil pre futbal v meste. Celá športová verejnosť nechce názov
Mestský športový štadión, chceme Štadión J.
Nôtu! A za tento názov budeme bojovať.
Dj Melo (Paľo Melišík)
(redakčne krátené)

4 rozhovor

16. 11. 2009

Cievny chirurg I. Čupka:

Veci sa nedajú robiť na kolene
lémom vyhli, ale zdedený genetický kód jednoducho nepustí.
Ako prebieha pooperačná starostlivosť?
Ak nie je pooperačný priebeh komplikovaný, pacientov prepúšťame v priebehu týždňa do ambulantnej starostlivosti. Následne chodia na pravidelné kontroly do cievnej ambulancie. V cievnej
chirurgii sú však aj časté reoperácie. Stáva sa totiž,
že operujete jeden úsek cievy, ale progresia ochorenia v inom úseku vám môže zhoršiť výsledok
práce.
Slovenské zdravotníctvo je častým terčom spoločenskej kritiky. Ako by ste zhodnotili úroveň
cievnej chirurgie u nás?

Promoval na lekárskej fakulte
v Martine, potom pôsobil v Hnúšti,
až napokon zakotvil v nemocnici
v Lučenci na oddelení cievnej chirurgie.
Keď práve nepracuje, venuje sa doma
vo Vidinej manželke a dvom synom. Vo
voľnom čase si rád zahrá
na gitare trampské pesničky
a upravuje svoju okrasnú záhradku.
Špecialista na cievnu chirurgiu
MUDr. Ivan Čupka (52).
Ako by ste v krátkosti vysvetlili, čomu sa venuje cievna chirurgia?
Hlavne operovaniu ciev, ktoré sú upchaté. Konkrétne na našom pracovisku operujeme hlavne
tepny na dolných končatinách – a to zúženie alebo
upchatie tepien, alebo vydutiny na tepnách, ktoré
hrozia prasknutím. Najčastejšie vykonávame bypasové operácie - t.j. náhrady postihnutej cievy
umelou cievnou protézou, alebo vlastnou zdravou
žilou. Operujeme aj kŕčové žily na dolných končatinách. V našom portfóliu sú aj cievy dutiny brušnej, ako aj cievy na horných končatinách. Takisto
operujeme aj krčné tepny, ktoré privádzajú krv
do mozgu. Keď sú zúžené, bývajú častou príčinou
cievnych mozgových príhod /porážka/. V podstate
ide o celé telo, okrem srdca a hrudníkových tepien.
Okrem toho pripravujeme aj cievne prístupy pre
pacientov na dialýzu.
Prečo ste si zo všetkých možných špecializácií
vybrali práve túto? Čím vás cievna chirurgia zaujala?
Cievy majú malý priemer, niekedy len dva-tri milimetre. Pri ich operovaní sa vyžaduje trpezlivosť
a precíznosť. A ja mám rád práve tento typ jemnej
práce a mechaniky.
Doma aj v zahraničí patríte k uznávaným od-

borníkom. Zúčastňujete sa aj rôznych medzinárodných odborných sympózií...
Áno, lebo tam sa človek dozvie najnovšie poznatky vo svojom odbore. Potom sa ich snažím aplikovať aj u nás, pokiaľ nám to prístrojové vybavenie
umožňuje.
Prednášam na kongresoch a publikujem v odborných časopisoch, kde sa delím o svoje skúsenosti.
Na medzinárodnom kongrese v Bratislave mi Spoločnosť cievnej chirurgie udelila cenu odbornej
spoločnosti za najlepšiu prednášku v roku 2004.
Dá sa teda povedať, že sa snažíte kráčať s dobou.
Určite, ináč by sa to nedalo. Nemôžete veci robiť na
kolene, musíte ísť dopredu.
Utkvelo vám niektoré z tých odborných podujatí zvlášť v pamäti?
Veľmi dobré kongresy bývajú v Berlíne, kde je momentálne aj náš primár (MUDr. Kovács – pozn.
red.). Zaujímavé podujatia sa konajú aj v Budapešti,
kde som sa stretol s mojím ďalším veľkým učiteľom – okrem už spomínaného profesora Mazucha – profesorom Dzsinichom. Je jedným zo špičkových cievnych chirurgov v Európe. Všetci kolegovia z nášho oddelenia sa zúčastnili odborných
stáží na Semmelweisovej klinike v Budapešti pod
jeho vedením.
Aké sú najčastejšie príčiny, ktoré vedú k ochoreniam ciev u pacientov ?
Na ochorení ciev sa podieľa viacero faktorov.
K zhoršeniu stavu pacienta prispieva napríklad fajčenie alebo zlá životospráva. Ale veľkú úlohu zohrávajú aj genetické faktory. Preto sa cievne ochorenia často vyskytujú familiárne. Niekedy môžete
robiť všetko možné, aby ste sa zdravotným prob-

Myslím si, že u nás je cievna chirurgia na dobrej
úrovni. Niekedy by sme však potrebovali lepšie
materiálno-technické zabezpečenie, aby sme ju
mohli robiť ešte lepšie. Najmä na okresnej úrovni
nemáme vždy k dispozícii všetko to, čo by sme potrebovali. Sú zákroky, ktoré by sme vedeli vykonať,
no nemáme pre ne patričné vybavenie.
Vami vykonávané úkony sú zrejme finančne
veľmi náročné.
Určite. Treba však dodať, že hoci nemáme všetky
prístroje na to, aby sme mohli našu prácu robiť ešte
lepšie, situácia sa z roka na rok zlepšuje. Napríklad
tu v Lučenci sme pod vedením primára Kovácsa
ako prví na Slovensku vykonali angioskopické vyšetrenie. To znamená, že vyšetrovanú cievu sme
prehliadali mikrokamerou zvnútra.
Vráťme sa teraz do súkromnej sféry. Pochádzate z Ratkovskej Lehoty, obce neďaleko Rimavskej Soboty. Aké vetry vás zaviali do Lučenca?
Po skončení štúdia som pracoval na chirurgii
v Hnúšti. Na rôznych chirurgických kongresoch
som so záujmom sledoval prednášky prof. Mazucha, zakladateľa cievnej chirurgie v Lučenci. Jeho
práca ma zaujala a „pritiahla“ v r. 1988 do Lučenca.
Ako pri vašich povinnostiach stíhate rodinu
a domácnosť? Dá sa to vôbec zosúladiť?
Dá sa to, ale je to náročné. Človek si musí nájsť čas
na jedno aj na druhé, lebo inak by sa asi zbláznil.
Na záver otázka o Gemerských zvestiach. Ešte
pred naším rozhovorom ste spomínali na časy,
kedy ich váš otec pravidelne kupoval a viazal
do hrubých zväzkov...
Áno, vtedy boli hrubšie a vychádzali na kriedovom
papieri. Ale je dobre, že sú, a ľudia sa aj touto formou dozvedajú o dianí v meste a okrese.
Marián Kluvanec

z regiónu
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Týždeň slovensko - francúzskej spolupráce zameraný
na vidiecky cestovný ruch v Malohonte a Podpoľaní

Zástupcovia partnerskej miestnej
akčnej skupiny (MAS) Pilat z Francúzska sa počas prvého októbrového
týždňa (6. – 10. októbra) stretli
s rôznymi subjektmi pôsobiacimi
v cestovnom ruchu v našom regióne
a Podpoľaní. Cieľom ich návštevy bolo
zmapovať potenciál a súčasný stav
v oblasti rozvoja cestovného ruchu.
Po prvom dni strávenom na ceste z Francúzska
do nášho regiónu sme začali na druhý deň sériou
pracovných stretnutí na území MAS Malohont.
V Hrachove sa zástupcovia MAS Pilat stretli s majiteľom chaty Ipeľ a spolumajiteľom lyžiarskeho

strediska v Kokave nad Rimavicou, so starostom
obce Klenovec a svojím pohľadom na problematiku sme prispeli aj my ako manažérky MAS Malohont a zároveň členky občianskeho združenia
OZVENY v Hrachove. Poobede sme navštívili reštauráciu Koliba v Ožďanoch, rekreačné zariadenie
Drieňok, kde sme sa stretli so starostom obce Teplý Vrch a nakoniec sme si prezreli ubytovanie na
súkromí v Ostranoch. Večer pokračovalo pracovné stretnutie v Kokave nad Rimavicou v penzióne
Močiar s Oľgou Maciakovou, ktorá oboznámila
zahraničných expertov s predloženým projektom
zameraným na zriadenie turistickej informačnej
kancelárie.
Ďalší deň patril - rovnako ako u nás tak aj
v regióne Podpoľanie - pracovným stretnutiam
so zástupcami obcí, mimovládnych organizácií i
podnikateľmi, ktorí pôsobia alebo plánujú pôsobiť
v oblasti cestovného ruchu. Tento deň sme ukončili spoločným pracovným stretnutím zástupcov
všetkých troch MAS, na ktorom nám francúzski
partneri predstavili niekoľko svojich postrehov
z predchádzajúcich dvoch dní.
Nájsť za dva dni konkrétne riešenia nebolo
možné, nakoľko ide o dlhodobé problémy. Väčšinu
z nich si niektorí zástupcovia samospráv, podnikatelia i mimovládne organizácie v našom regióne
uvedomujú už dlhšiu dobu, no dodnes sme sa neodhodlali k žiadnym spoločným krokom. Problém
chýbajúcej spolupráce, bez ktorej nie je možné
rozvoj cestovného ruchu riešiť, dominoval počas
celého pobytu. Nádej vkladáme do predložených
projektov a do projektov spolupráce v rámci prí-

Aby srdce zvonov opäť hlasno bilo

stupu Leader, ktoré nám ponúkajú najmä možnosť
učiť sa od skúsenejších.
O svoje postrehy, rady a skúsenosti sa podelili naši hostia počas ďalšieho dňa aj s účastníkmi
seminára zameraného na vidiecky cestovný ruch,
ktorý sa konal tiež v penzióne Močiar. Tu sa stretli
aj so zástupcami Banskobystrického samosprávneho kraja.
Výsledkom pobytu zástupcov MAS Pilat v našich regiónoch bolo aj dohodnutie konkrétnych
aktivít v projektoch spolupráce. Prvý z nich bude
na slovenskej strane zameraný na pomoc pri združovaní podnikateľov, aby boli schopní vytvárať
komplexnejšiu ponuku služieb cestovného ruchu
(od ubytovania, cez stravovanie po atrakcie, doplnkové služby a pod.) a následne pomoc pri marketingu týchto služieb. Na francúzskej strane bude
zameraný na týždeň slovenskej kultúry, nakoľko
tradičné podujatia v partnerskom regióne chýbajú.
Druhý z projektov bude určený pre poľnohospodárov, ktorí realizujú alebo plánujú realizovať tzv.
predaj z dvora. V rámci projektu plánujeme pre
nich niekoľkodňovú stáž na farmách vo Francúzsku.
Mirka Kubaliaková,
manažérka MAS Malohont
(redakčne krátené)

V našom okrese
druhý prípad
prasacej chrípky

O záchrane krásnych zvoníc môžete rozhodnúť aj vy
Každý človek má niečo, čo by mohol
nazvať svojím pokladom: pre niekoho
sú to deti, pre niekoho materiálna vec,
pre iného pomoc druhým ľuďom.
A práve o pomoci je aj projekt na záchranu zvoníc na Slovensku, z ktorých
jedna je aj v Rimavskej Sobote.
Historická, ale aj kultúrna hodnota týchto objektov je obrovská. Často sú žiaľ v zlom stave a samosprávy, alebo cirkev nemajú dostatok prostriedkov
na ich rekonštrukciu, či dokonca záchranu. Aj to
je jeden z dôvodov, prečo do takýchto projektov
stále častejšie vstupujú rôzne nadácie a spoločnosti, ktoré záchranu podobných pamiatok financujú.
Nadácia VÚB preto vyhlásila program s názvom
Poklady môjho srdca ,zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Jeho
cieľom je finančná podpora menších objektov,
ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a prírodnými
pokladmi. Tento rok sa takýmto pokladom stali
práve samostatne stojace zvonice, ktoré sú národ-

nými kultúrnymi pamiatkami. ,,Pamiatkový úrad
SR víta túto iniciatívu. Zaujala nás - okrem dobrej
vôle prispieť finančnými prostriedkami na obnovu konkrétnej architektonickej pamiatky - najmä
myšlienka zaangažovania verejnosti do procesu
výberu víťazného objektu, a to formou internetového hlasovania" povedala PhDr. Katarína Kosová,
generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR.
Do užšieho výberu sa dostalo 9 zvoníc z celého
Slovenska. Väčšina z nich sa nachádza v Banskobystrickom kraji. Sú medzi nimi zvonice v Rimavskej Sobote, Krokave, Kameňanoch, Drienčanoch,
ale aj v Svätom Jure a ďalšie.
O tom, ktorá z nich peniaze získa, môžu rozhodovať všetci, ktorí si kliknú na stránku www.vub.sk
a podporia jeden z prihlásených objektov. Hlasovanie bolo spustené 1. novembra 2009 a potrvá do
konca mesiaca. Tá zvonica, ktorá dostane od ľudí
najviac hlasov,, získa prostriedky na rekonštrukciu
a dostane novú tvár.
Sandra Rendlová

V našom okrese sa minulý týždeň vyskytol
druhý prípad pandemickej, tzv. prasacej
chrípky. Ochorenie sa vyskytlo u 24-ročného muža z Bottova. „Muž mal pozitívnu
cestovateľskú anamnézu. V súčasnej dobe je
izolovaný v nemocnici,“ uviedla pre náš týždenník Lenka Šramková, hovorkyňa Úradu
verejného zdravotníctva SR v Bratislave.
Ako L. Šramková ďalej informovala „v
okrese Rimavská Sobota bol okrem vyššie
uvedeného prípadu hlásený ešte jeden prípad
ochorenia na pandemickú chrípku. Ochorenie sa vyskytlo u 63-ročnej ženy. Žena mala
negatívnu cestovateľskú anamnézu.“
Príznaky prasacej chrípky sú podobné
bežnej, sezónnej chrípke. Ochorenie začína spravidla horúčkou nad 38 stupňov. Býva
prítomný kašeľ, bolesti hlavy, svalov a kĺbov.
Chrániť pred ním sa môžeme hlavne pravidelným umývaním rúk a príjmom vitamínov.
K dnešnému dňu bolo v SR potvrdených celkovo 200 prípadov pandemickej chrípky.
amb
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Nové počítače pre Detský domov
Detský domov so sídlom na Školskej
ulici v Rimavskej Sobote je zariadenie
sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately. V súčasnosti
sa staráme o 62 detí v šiestich
samostatných skupinách a štyroch
profesionálnych rodinách.
Tieto deti boli pre zlú sociálnu situáciu alebo stratu
rodičov rozhodnutím súdu umiestnené do nášho
zariadenia. Značné percento tvoria deti mentálne
postihnuté. A práve ony majú po opustení brán
nášho domova znevýhodnenú štartovaciu pozíciu.
Dnešná doba prináša množstvo informácií v ktorých je čoraz ťažšie sa orientovať. Informačno-komunikačné technológie prenikajú do každej oblasti nášho bežného života. A práve neznalosť práce
s modernými technológiami prispieva k prehlbovaniu rozdielov medzi intaktnými a postihnutými
deťmi nášho domova. Preto náš detský domov pod

vedením p. riaditeľky Mgr. Eriky Gavurovej vypracoval projekt s názvom Podajme si ruku s počítačom na vytvorenie spoločnej miestnosti s počítačmi pripojenými k internetu.
Tento projekt bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácií Intenda v sume 2400 eur. Projekt má prispieť v značnej
miere k zvýšeniu možnosti uplatnenia sa mladých
dospelých na trhu práce. Mal by uľahčiť prechod
z písomnej na elektronickú formu komunikácie
s úradmi a inštitúciami, zblížiť súrodencov, ktorí sú
umiestnení v iných domovoch. Má ukázať, že informačno-komunikačná technika je určená nielen pre
intaktnú populáciu, ale aj pre znevýhodnených jedincov. Aj takýmito aktivitami za výraznej podpory
Nadačného fondu Slovak Telekom sa snažíme prispieť k čo najširšej integrácií našich detí do spoločnosti.
Mgr. Rastislav Bálint

Ako chutí juh
Študenti Spojenej školy
v Rimavskej Sobote pripravili
minulý týždeň návštevníkom
stravných zariadení špeciálne
talianske menu.
V reštaurácii Čierny orol a Junior Komplex
mali obyvatelia mesta možnosť ochutnať
niektoré z talianskych špecialít, ktoré pre
nich študenti pripravili. Jedlá sa podávali
počas pracovných dní od 11.00 do 16.00.
hod. Podľa riaditeľa Spojenej školy Jaroslava
Bagačku sa pri ich výbere čerpalo z minuloročného menu. Vtedy ešte študentov
inštruoval šéfkuchár Martin Kovarský
z Bratislavy. Tentoraz si však žiaci a majstri
odbornej výchovy poradili pri varení špagiet, lasagní a ďalších južanských špecialít sami.
mak

4. A trieda – OA Rimavská Sobota Horný rad zľava: J. Halaj, J. Kučerová, A. Szomolaiová, L. Sojková, M. Bartová, A. Chebeň, Z. Laczková, G. Bottlik, M. Barto, M. Baranovič;
Stredný rad zľava: I. Trnavská, M. Lipcsei, M. Mišuráková, I. Beňušová, L. Bobáková, K. Textorisová, V. Hlavatá, S. Murínová, M. Vývleková, triedna profesorka: Mgr. Adriana Kéryová
Dolný rad zľava: E. Boráková, V. Borloková, M. Stojková, M. Benková, I. Odlerová, L. Együd, M. Blahuta, V. Tkáčová
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Dobroty z Malohontu...
Taký je názov novej publikácie – kuchárskej
knižky, ktorú vydalo občianske združenie
Valgata za finančnej podpory MAS MALOHONT
- u v rámci grantového programu REGIÓN
OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU. Vydanie
publikácie finančne podporili: Július Patta, Ing.
Peter Mináč, Mgr. Michal Bagačka, KMA Servis
s.r.o., Špaňan, s.r.o. a obec Španie Pole, za čo im
veľmi pekne ďakujeme.
Cieľom publikácie je zachovať recepty,
ktoré sa v minulosti pripravovali na území
MAS MALOHONT - u. Na príprave publikácie
spolupracovali gazdinky, ktoré svoje recepty
pripravovali vo svojich domácnostiach. Receptáru
predchádzajú tradície a zvyklosti z nášho
regiónu, ktoré spísala Mária Koniarová. Oficiálne
uvedenie publikácie sa konalo 7. novembra
2009 v kultúrnom dome v Drienčanoch, kde

Potešte svojich blízkych:

Vianočná súťaž
o knižné ceny
Vianoce sa nezadržateľne blížia, a kým hypermarkety už do svojej ponuky zaradili salónky, my
sme pre vás pripravili vianočnú súťaž. Vyhrať
môžete hodnotné ceny v podobe literárnych diel.
Stačí, keď do 9. decembra do 12.00 hod. na
adresu Gemerské zvesti, Svätoplukova 5, Rimavská Sobota doručíte súťažný kupón vystrihnutý
z tejto strany. Súťaž trvá štyri týždne a vy môžete
každý týždeň zaslať jeden kupón. Tým sa vaše
šance na výhru štvornásobne zvýšia!
Výsledok žrebovania a mená víťazov sa
dozviete v predvianočnom vydaní novín, teda
v pondelok 14. decembra.

Ceny:

Michael Connelly: Rozsudok ulice
Advokát Mickey Haller má za sebou ťažké obdobie rekonvalescencie po poslednom prípade, pri
ktorom takmer prišiel o život,
a chystá sa vrátiť do veľkej hry

Výstava fotografií
Gemerský fotoklub bude vystavovať ukážky
svojich prác v košickom divadle Thália. Témou fotografií je samotné divadlo. Vernisáž sa uskutoční
27. novembra o 16.00 hod.

Novembrové výstavy v múzeu
www.gmmuzeum.sk

sa stretli hostia, gazdinky a sponzori. Gazdinky
neprišli s prázdnymi rukami. Každá doniesla
nejakú dobrotu. Publikáciu uviedla pani Elena
Kubaliaková, ktorá publikáciu osolila a popriala
jej, aby pomohla zachovať tradičné jedlá aj novej
generácii.
Za príjemne strávený večer ďakujeme
sponzorom, ktorí prispeli na oficiálne uvedenie
publikácie: JUDr. Pavel Struhár, RNDr. Slavka
Tóthová, PhD., Karol Kresnye, Ada Sekrénešová,
Eva Havranová, Peter Slimák, SAŽP Teplý Vrch a
Karol Dvoržák.
Už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie
knižky a na ďalšie príjemné stretnutia
s gazdinkami.
Bc. Anita Koniarová OZ Valgata
(pozn. red. - aj túto publikáciu môžete
vyhrať vo vianočnej súťaži)

americkej justície. Kým sa stihne poriadne usadiť na zadnom sedadle svojho lincolna, zavraždia
jeho slávneho kolegu a on chtiac-nechtiac zdedí nesmierne výnosný prípad. Dokáže presvedčiť
Harryho Boscha o svojej nevine a ubrániť sa vrahovi, ktorý zjavne ide aj po nasledovníkovi mŕtveho právnika?

George Friedman:
Nasledujúcich 100 rokov
Publikácia amerického politológa a špecialistu na dlhodobé geopolitické prognózy. Ako bude vyzerať náš svet najbližších sto rokov? Ktoré krajiny sa stanú novými mocnosťami sveta?

Táňa Keleová-Vasilková:
Klamstvá
Viola a Viktor majú na prvý pohľad takmer ideálne manželstvo.
Milujú jeden druhého, osemmesačnú dcérku Nikolku, svoju prácu. Známi ich obdivujú a závidia im. No zdá sa, že ich vzťah má predsa len vážne trhliny: trhliny v podobe Petrových lží a klamstiev, ktoré časom vyjdú na povrch. Viola je šokovaná a nevie, čo ďalej...
Súťaž vzniká v spolupráci s kníhkupectvom Marsab
na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.

Vtáčie búdky a ich obyvatelia a Najkrajšie
kŕmidlo (IV. ročník)
Protifašistický odboj a SNP v Gemeri
-Malohonte (stála expozícia)
Otváracie hodiny: Po-Pi: 9.00 – 17.00
Vstupné: Dospelí: 1,33 € / 40,06,-Sk, Deti, študenti,
dôchodcovia a držitelia ZŤP: 0,66 € / 19,88,-Sk,
Školské výpravy: 0,33 € / 9,94,-Sk, Deti do 3 rokov -

V záhrade pokoja (Pohrebné ríty v čase
a priestore)

zdarma
E – mail: gmmuzeum@bb.telecom.sk

7

Výročia
16. 11. 1754
V Klenovci sa narodil Ladislav Bartholomeides, vlastivedný bádateľ, osvietenec
a buditeľ. Do školy chodil v Klenovci, potom
študoval na univerzite vo Wittenburgu. Pôsobil ako vychovávateľ a učiteľ v Rimavskej Bani
a Ožďanoch, od r. 1782 v Ratkovej, nakoniec
ako evanjelický farár v Ochtinej. Priekopník
slovenskej etnografie, nových metód bádania, spolutvorca vedných disciplín. Množstvo
etnografického materiálu zhromaždil v práci
o Gemerskej stolici.
16. 11. 1734
V Tisovci zomrel Ján Fabriciu, náboženský
spisovateľ (*24.12.1672 v Betliari). Študoval na
univerzite vo Wittenbergu. Pôsobil ako evanjelický farár v Košiciach, Kameňanoch a od r.
1719 senior v Tisovci. Bol autorom dišputácií
univerzitného štúdia.
17. 11. 1939
V New Yorku (USA) zomrel Eduard Kováč,
kultúrny pracovník a podnikateľ. Narodil sa
12.01.1873 v Brádne, v Budapešti sa vyučil za
rezbára. Od r. 1898 pôsobil ako majiteľ umelecko-stolárskej dielne na nábytok vo Zvolene. Začiatkom storočia emigroval do USA,
usadil sa v New Yorku, kde podporoval činnosť krajinských spolkov a slovenské ochotnícke divadlo. Bol zakladateľom Prvého zboru slovenskej ligy v Amerike, od r. 1919 ako
člen jej delegácie navštívil Slovensko.
(rubrika vzniká v spolupráci s Maticou slovenskou)

Mesto Rimavská Sobota
Turistické informačné centrum
Vás pozýva na otvorenie výstavy Hrnčiarka
Danka Bakšová na prízemí Radnice MsÚ
18. novembra o 16.00 hod.

Myšlienka týždňa:
Muž je tvor, ktorý prvý bozk
ukradne, druhý vyžobre, tretí
vymáha, štvrtý dostane, piaty si
nechá páčiť a všetky ostatné znáša.
Helen Rowlandová

GZ - Vianočná súťaž

Kupón č. 1

Kontaktné údaje
(meno, adresa, tel./mail):
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
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1236-46

Nehnuteľnosti
www.realityexkluziv.sk; na predaj
nehnuteľnosti v RS, PT, LC, VK
466-46

• - Predám RD v Tomašovej, RS. Tel:
0905 885 559.
  - Predám 3-izb. byt na ul. Rožňavskej, RS, 23 000 Eur. Tel: 0905
885 559.
  - Predám 3-izbový byt na sídl. Západ, L.Svobodu, RS, 25 000 Eur.
Tel: 0905 885 559.
  - Predám 3-izbový dom v Tisovci,
12 600 Eur. Tel: 0905 885 559.
  - Predám RD v Nižnej Pokoradzi,
24 000 Eur. Tel: 0905 885 559.
2189-46

• Predám 2-izbový byt, 1.poschodie,
Rožňavská 10. Tel: 0903 521 002.
1258-47

• Predám  prerobený 1-izbový byt
v OV alebo vymením za 2-  alebo
3-izbový byt. Tel: 0918 376 975.
1261-48

• Dám do prenájmu 1-izbový byt
na sídlisku Rimava. Tel: 0902
220 472.
1263-47

• Predám chatu na  Kokave pri
lyžiarskom vleku. Cena 29 999 Eur
+ dohoda. Tel: 0905 608 267.
1264-47

• Predám trojizbový byt v tehlovej
novostavbe v B.Bystrici. Kolaudácia – december 2009. Predávam za zníženú cenu. Tel: 0911
726 645.
1265-47

• Predám 1-izbový byt v centre. Tel:
0905 223 885.
1266-47

• Predám pôdu na Močiari blízko
rekreačnej oblasti Kurinec. 0917
595 070.
1268-47
• Predám 3,5 izbový byt na sídlisku
Rimava. 0917 595 070.
1269-47

• Predám veľký 3-izbový slnečný
byt s loggiou na ul. Novomeského. Cena 26 000 Eur. Tel: 0910
880 289.
1271-47

• Predám 3-izbový byt s garážou
v Hnúšti – časť Kotlište. Tel: 5424
271.
1233-46

• Dáme do prenájmu obchodné
priestory na Hlavnom námestí č.
23. Na súbeh je potrebné prihlásiť
sa písomne s uvedením účelu
podnikania. Žiadosti zasielajte
do 30. novembra 2009 na adresu:
Reformovaná kresťanská cirkev
na Slovensku, Kancelária synody,
Hlavné námestie 23, 979 01
Rimavská Sobota. Ďalšie informácie: reformata@reformata.sk
1235-47                  
• Kúpim garáž na Športovej ul. Tel:
0907 684 616, 0905 222 135.

• Predám pekný 3-izbový byt na
sídlisku Západ. 0917 595 070.
  - Na predaj 4-izbový byt v RS. 0902
376 027.
  - Predám 1- a 2-izbový byt v RS.
0917 595 070.
1237-46

• Predám 1-izbový byt, aj garzónku
v RS. 0915 894 713.
  - Predám pekný 2-izbový byt v RS.
0915 894 713.
  - Predám 3-, aj 4-izbový byt v RS.
0915 894 713.
1238-48

• Prenajmeme garážové priestory
na ulici Mlynskej – vhodné na
podnikanie a garážovanie aj
väčších dodávkových vozidiel. Tel:
0908 932 152, 0905 229 709.
1239-48

• Prenajmem 3-izbový zrekonštruovaný byt v RS, sídl. Rimava. Tel:
0903 932 415.
1244-46

• Dám do prenájmu garáž na ulici
Dobšinského pri vchode do býv.
kasární. Tel: 5623 596, M: 0914
197 077.
1246-46

• Predám 3-izbový byt na L. Svobodu, OV, pôvodný stav, voľný
ihneď. Kontakt: 00420776531141.
1247-48

• Predám 3-izbový byt na sídl.
Západ, 1.poschodie, v pôvodnom
stave, bez balkóna, 17 300 €. Tel:
0910 371 402.

Zamestnáme barmanov /-ky/,
krupiérov /-ky/, čašníkov /-ky/,
kuchárov /-ky/ a pracovníka /-ku/
do fitnescentra. Tel: 0903 801 265

1216-44

prádlo. R.S., Železničná č.9.

veľmi dobrý stav, 100 Eur. 0908
265 822.
1253-46                     
• Predám starožitný nábytok, plátno, periny, kachle a iné. Tornaľa-0902 337 090.

734-46

1257-48

• Kompletný finančný servis. Dobrá
pôžička! Tel: 0915 950 427.

• Predám kuchynskú linku, dĺžka 2
m, cena dohodou, 1-ročná. 0910
900 049.

949-46

• Vedenie účtovníctva s našim softvérom priamo u Vás. Získate včas
100% prehľad. Tel:0910 337 587.
1259-47

• Teraz prestavba bytových jadier
komplet práca za 840 Eur. Voda
– elektrika- plyn – demontáž –
murárske práce, zabezpečenie
materiálu a odvoz. Tel: 0918
283 026.
1251-50

• Výkopové práce – minibagger. Tel:
0903 515 109.
1208-52

• Veštenie z kariet – minulosť,
prítomnosť, budúcnosť. Po-Pia:
9.00-15.30, Čerenčianska ul. 22
(vedľa úradu práce), R.Sobota.
Tel: 0915 228 482.
1212-46                      
• Kvalitné účtovníctvo. Tel: 0911
846 062.

1270-47

• Vykupujeme doma tkané plátna:
vrecia, plachty, obrusy, utierky,
uteráky a rôzne starožitnosti.
0903 537 225.
1167-46                   

Ďakujem ZO SZPB v Rimavskej
Sobote za účasť na poslednej
rozlúčke

s Jozefom Albertom,
dlhoročným členom ZO SZPB,
ktorý nás navždy opustil 5. novembra 2009 vo veku 94 rokov.
Dcéra Elena Slovenčáková

147-52

Auto – moto

1249-46

• Predám veľký 3-izbový byt s balkónom v OV na sídl. Západ v RS
v pôvodnom stave. Cena 26 500
€. Tel: 0908 930 711.
1224-46                  
• Predám 2-izbový byt na Sobôtke.
Tel: 0905 682 902.

• Predám Oktáviu. Cena dohodou.
Tel: 0908 160 477.
1183-47

Zvieratá

1176-47

• Ponúkam na predaj 1 izb. byt
v dobrej lokalite. 0918 797 715.
1189-46                    
• Kúpime 1- alebo 2-izb. byt v Rim.
Sobote. 0918 797 715.
1190-46                    

		

Zamestnanie
• Prijmeme pracovníka, pracovníčku do pekárenskej výroby aj do
administratívy. Tel: 0908 932 152,
0905 229 709.
1240-46

• Jack russel teriér – predám krásne
a kvalitné šteniatka. Kontakt:
0905 855 408.
1254-48

• Predám šteniatka – americký stafford – odber po 20.11. M: 0904
100 949.

• Autodoprava, sťahovanie. Tel:
0903 515 109.

Vďaka za to, že sme ťa mali, že
sme si rozumeli a pomáhali.
Kto v srdci žije, neumiera.
V našich srdciach budeš stále žiť.
S láskou spomína sestra Eva
s rodinou.

• Predám kravy 3 + 6 ročné, vysokoteľné, psíky pekinského paláca 1
sučku a 1 psa a 2 sučky nemeckého ovčiaka. Tel: 5677 145.
1241-46

• Predám krmníky. Tel: 0910
948 193.
• Predám kŕmniky.
Tel: 0910 948 193.
881-48

RÔZNE

148-46

• Milé moletky, u nás Štedrý deň už
o mesiac skôr, t.j. 24.11. (utorok)
– zľava na všetok tovar – 30 %.
V ponuke aj pyžamá a spodné

Ing. Vierka Ilčíková

1262-47

1159-47

Služby

Dňa 17. novembra uplynulo päť
rokov, čo nás navždy opustila

• Vykupujem orechy. Cena dohodou. Tel: 0903 508 064.
1140-46

• Predám mrazničku 270 l- Zanussi,

Odišla si tíško, bez slov, ako
vánok. Dňa 23. novembra 2009
uplynú 2 roky, čo nás navždy
opustila

Zuzana Kováčová
rod. Hrušková z Rim. Soboty.

Tichú spomienku jej s láskou
a úctou venujú dcéry Viera, Ľubica a Darina s manželom, sestra
Ulinka a ostatná rodina.

16. 11. 2009

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Rimavská Sobota verejnú ponuku na predloženie investičných zámerov
a spôsobu využitia mestských pozemkov pre výstavbu Mestských bazénov v Rimavskej
Sobote
Predmet ponuky: získanie investora pre výstavbu Mestských bazénov v Rimavskej Sobote
návrh investora na spôsob využitia mestských pozemkov za účelom výstavby Mestských
bazénov ( dlhodobý nájom, kúpa )
Požiadavky: a) územné: stavba sa navrhuje umiestniť na pozemky parc. č. KN C 2390,
2389/1, 2389/2, a 2391/1 /KN E 2391/4 / v k. ú. Rimavská Sobota (podľa ohraničenia pozemkov v PD)
pozemky sú vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota - list vlastníctva č.2959
b)technické: vyplývajú z PD a príslušných rozhodnutí
c)finančné: od záujemcu sa požaduje preukázanie finančných prostriedkov na výstavbu
v čiastke aspoň 1,5 milión eur.
d)majetkové: možnosti poskytnutia mestských pozemkov pre výstavbu:
- nájom mestských pozemkov na dobu 20 rokov v cene 1 eur /m² a rok
- odpredaj pozemkov po kolaudácii diela v minimálnej cene určenej znaleckým posudkom
Termíny: od záujemcu – investora sa požaduje, aby bola stavba užívania schopná (t.j. bolo
na ňu vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie) v termíne najneskôr do 31. mája 2011
Predloženie ponuky: v termíne do 30. 11. 2009 do 16.00 hodiny na adresu: Mestský úrad,
Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota - v uzavretej obálke s heslom na ľavej strane:
„PONUKA – MESTSKÉ BAZÉNY“ Bližšie informácie o verejnej ponuke nájdete na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk v časti Verejné ponuky, príp. na č.tel:
047/5604613
Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s

Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
V rámci výzvy OP ZaSI-FSR-2007/2.1/01 realizuje projekt:
„Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii“
Miestom realizácie projektu je mesto Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota)
Banskobystrický samosprávny kraj
Trvanie projektu: od 01.11.2008 do 31.10.2010
Výška nenávratného finančného príspevku: 2 770 321,60 Sk, 91957,83 €
Kontaktné údaje: fax: 047/5623507, telefón: 047/5604687,
angela.kecskemetyova@rimavskasobota.sk
Cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity – rozvoj komunitnej práce pre občanov
v sociálnej inklúzii a zlepšenie životnej situácie prostredníctvom sociálnej práce v prirodzenom rodinnom prostredí.
Cieľovou skupinou je marginalizovaná rómska komunita, dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori, rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky.
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majetkom Mesta Rimavská Sobota verejnú ponuku na predloženie investičných zámerov
a spôsobu využitia mestských pozemkov pre výstavbu Rekreačného komplexu Zelená
voda – Rimavská Sobota
Predmet ponuky: získanie investora pre výstavbu komplexu stavieb v rekreačnej oblasti
Zelená voda – Rimavská Sobota návrh investora na spôsob využitia mestských pozemkov
za účelom realizácie stavieb Rekreačného komplexu (dlhodobý nájom, kúpa) návrh investora na spôsob prevádzkovania diela po jeho kolaudácii
Požiadavky: a) územné: zosúladiť investičný zámer s Územným plánom zóny Rekreačný
komplex – Zelená voda, pozemky, ktoré sa pre výstavbu poskytujú, sú vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota - list vlastníctva č.2959
b)technické: vyplývajú z ďalších stupňov projektových dokumentácií a príslušných rozhodnutí
c) finančné: od záujemcu sa požaduje preukázanie finančných prostriedkov na výstavbu
v čiastke minimálne 20 miliónov eur v nasledovnom zložení:
d) majetkové: možnosti poskytnutia mestských pozemkov pre výstavbu: - nájom mestských pozemkov na dobu max. 10 rokov od uzavretia nájomnej zmluvy v cene 1 eur /m²
a rok
- odpredaj pozemkov po kolaudácii diela v minimálnej cene určenej znaleckým posudkom
aktuálnym v čase uzatvorenia zmluvy o realizácii diela - majetkový vklad mesta do novovytvorenej prevádzkovej spoločnosti
Termíny: od záujemcu – investora sa požaduje, aby bol komplex stavieb schopný užívania
(t.j. bolo naň vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie) v termíne najneskôr do 30.
júna 2012
Predloženie ponuky: v termíne do 30. 11. 2009 na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota, v uzavretej obálke s heslom na ľavej strane:
„PONUKA – Rekreačný komplex Zelená voda“
Bližšie informácie o verejnej ponuke nájdete na internetovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk v časti Verejné ponuky, príp. na č.tel: 047/5604613

Hlavné aktivity:
• Poskytovanie informácií a sociálneho (alebo sociálnoprávneho) poradenstva pri riešení
rodinných, sociálnych a osobných problémov obyvateľov mesta.
• Poskytovanie odbornej pomoci všetkým obyvateľom mesta, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami, ani s pomocou blízkych osôb nájsť primerané
riešenie svojho sociálneho problému (so zámerom udržania duševného zdravia).
• Motivácia cieľovej skupiny k aktívnejšiemu záujmu o zamestnanie a dôstojnejší život.
Hľadanie riešenia nepriaznivej sociálnej/životnej situácie tej skupiny obyvateľov, ktorí sa
pre dlhodobo neriešené sociálne problémy stali členmi vylúčenej komunity, dôsledkom
čoho je nepriaznivá sociálna situácia spojená s diskrimináciou spoločnosti v prístupe
k zamestnaniu a verejným službám na lokálnej a národnej úrovni.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Riadiacim orgánom (RO) zodpovedným za riadenie a vykonávanie operačného programu
je Európsky sociálny fond
www.esf.gov.sk
Sprostredkovateľským orgánom (SO/RO) pod riadiacim orgánom je
Fond sociálneho rozvoja
www.fsr.gov.sk

Vianočné trhy - V dňoch 15. a 16. decembra 2009 sa uskutočnia v meste Rimavská Sobota Vianočné trhy, na ktoré Vás srdečne pozývame.
Na Malohontskej ul. bude sústredený najmä rozličný spotrebný tovar a na Jánošíkovej ul. občerstvenie. V prípade záujmu podnikateľov
o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať na tlf. č. 047/5604628, príp. 047/5604665. Povolenia sa vydávajú od 1. decembra 2009.
Predajné miesta sú očíslované, poplatky za miesta sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rimavská Sobota č. 95/2008
nasledovné: • za predajné stánky 4 €/m2/deň (obuv, textil, hračky, cukrovinky, rozličný tovar) /miesta po dĺžke sú 2m, 3m, 5m, po šírke sa
počítajú 2 m/• za motorové vozidlo pristavené pri stánku 3,30 €/auto/deň • za predaj ľudovoumeleckých predmetov 2 €/m2/deň • predaj
ľudovoumeleckých predmetov vlastnej výroby s predvádzaním výroby priamo na mieste predaja - bez poplatku
Predajné miesta na občerstvenie sú tiež očíslované, poplatok predstavuje 88 €/2 dni za jedno miesto. Jedná sa o parkovací box o rozmeroch cca 2,4 x 5 m (presný rozmer vybratého boxu bude upresnený telefonicky). Poplatok za miesto Vám bude vypočítaný tiež na
základe telefonického dohovoru. V prípade požiadavky na zapojenie el.energie je suma 10 €/2 dni. Za likvidáciu odpadu je suma 1,70
€/2 dni. Odsúhlasený poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou na účet mesta a odfaxovať doklad o úhrade na faxové číslo
047/5604679. Následne Vám bude pridelené očíslované miesto a vystavené povolenie na predaj, ktoré je možné prevziať si na Mestskom
úrade – oddelení strategického rozvoja mesta, referáte podnikateľskej činnosti najneskôr v deň uskutočnenia trhov do 9.00 hod.
Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť!

ALWADO – REALITY
REALITNÁ KANCELÁRIA

Potrebujete predať, kúpiť dom,
byt, pozemok, chalupu?
Radi Vám pomôžeme.
Kontakt:
e-mail: alwado@alwado-reality.sk,
www.alwado-reality.sk,
0904 504 504.
Volať: Po – Pia: 8.00 – 17.00 hod.

10 inzercia

16. 11. 2009

Potrebujete
peniaze?
Skúste zavolať: 0 904 354 773

sme tu pre Vás

www.proficredit.sk

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Bélu Bartóka 2
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0907 648 805

Kubínyiho nám. 10
984 01 Lučenec
Tel.: 0905 444 542

Ponúkam na predaj
palivové drevo.
M: 0908 931 360

Sporenie ISTOTA s najvyšším úrokovým
bonusom až 4 % (2 % p. a. + až 4 % bonus +
12,5 % štátna prémia)
Sporenie VERNOSŤ - verní klienti získajú
atraktívny úrokový bonus a navyše až 3 roky
bez poplatku za vedenie účtu
Sporenie KRÔČIK pre deti s balíkom
poistenia zdarma
Rodinné sporenie - možnosť získať
viacnásobnú štátnu prémiu
Výhodné úvery aj pre podnikateľov SZČO

2168-35

Z aujímavé bonus y
pre povinné
zmluv né pois t enie
motor ov ých
vozidiel.
M: 09 05 329 178
0911 263 597

Sme adresa č. 1 na ceste za Vašim
novým a lepším bývaním

SŤAHOVANIE
A PREPRAVA TOVARU
s Fiatom Ducato.
M.: 0908 948 971,
0907 522 516

I.trieda 4,32€
II.trieda 3,32€
Cena aj s dovozom.
M: 0905 808 616

2011-52

2003

Predám budovu skladu
cca 400 m2 na ul. Družstevnej v R. Sobote.
Tel.: 56 25931
2230-44,46
Proficredit_diera_72x66_5x 10/14/09
8:27 AM P

Máte dieru v rodinnom
rozpoãte?
R˘chla pôÏiãka bez zbytoãn˘ch otázok
Viac na:

0907 342 809

2242-50

5.3.2009 16:14:11
Ponúkam na predaj

palivové drevo.
M: 0908 931 360
2168-35

Predám tatranský
profil – brúsený

M.: 0908 948 971
2186

Novinky v roku 2009

inzerat.indd 1

Ponúkam nebytové priestory
do prenájmu v centre mesta RS
za výhodné ceny.
Využitie: kancelárie, obchody
a rôzne služby.

Stavebné sporenie do
31.12.2009
Štátna prémia + bonusy
M: 0905 329 178
0911 263 597
2243-50

Sťahovanie

a preprava tovaru
M: 0948 555 356,
0903 555 356 2002-51

VETERINÁRNA AMBULANCIA NA RUŽOVEJ
ULICI PONÚKA VETERINÁRNE SLUŽBY:
- komplexné interné vyšetrenie
- čipovanie zvierat a vydávanie PET-PASU
- lab. vyšetrenie krvi, moču v spolupráci s Dg.
Centrom
- kožné vyšetrenia
- sonografické vyšetrenie s USG
- cisárske rezy s anestézou, ktorá neuspáva
šteňatá
- iné chirurgické zákroky mäkkých tkanív
- poradenstvo, predaj krmív R-C
POHOTOVOSŤ Č.TEL.: 0903 725 694
KONTAKT: MVDr. Daniel Cilik, Ružová 10,
Rimavská Sobota

Kraskova 4 (pri katastrálnom úrade), Rimavská Sobota

Chcete mať pevnú
strechu nad hlavou?
• stavba a rekonštrukcia
všetkých typov striech
• stavba rodinných domov
• zatepľovacie práce
• zámočnícke práce
• klampiarske práce
• bytové jadrá
Kontakt: 0907 173 956
e-mail: stavbarst@gmail.com

2236-46

Uprednostňujeme uchádzačov z Hnušte a Tisovca
Sobota len počas sezóny od 1.nov. do 20.dec.

2248-46
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Zubný lekár
V súkromných ambulanciách počas
víkendových dní od 8.00 do 12.00 hod.

17. november

MUDr. I. Kyseľová, SNP 8, 5626124

21. – 22. november

MUDr. E. Remeňová, Športová 12, č. t.
5627351

Lekárne
V pracovných dňoch:
Lekáreň U leva do 17:00 • Lekáreň Media
do 18:00 • Lekáreň Kaufland do 20:00

17. november utorok lekáreň Pri

DAROVALI KRV

11

EUROMOTEL
Restaurant

Košická cesta, Rimavská Sobota

Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 10.11.2009
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:

Róbert Tóth, Ivan Vigoda, Otto Kusza, Peter Stanko, Zuzana Červienková,
Jozef Červienka, Juraj Lacík, Štefan Pilát, Adrian Krajňák z Rim.Soboty,
Vladimír Slovenčiak zo Včeliniec, Koloman Kankuja z Hostíc, Gyöngyike
Tóthová, Peter Bartók z Behyniec, Ján Melicher z Hrnč.Vsi, Jaroslav
Scholtz z Tornale, Igor Perenčay, Milan Dirbák, Ladislav Borák z Hnúšte,
Branislav Bakša z Hrnč.Zalužian, František Maršík z Belína, Jozef Sarvaš
z Gortvy, Helena Katreniaková zo Sobôtky, Manuel Pedarnik z Uz.Panice,
Anna Malatinská z Kocihy, Jozef Vozár z Hrachova, Gejza Cibuľa z Klenovca,
Andrej Kochan z Vyš.Pokoradze, Pavel Milec z Tisovca
V rámci „Študentskej kvapky krvi“prvýkrát darovali krv: Tomáš Kiss,
Dávid Csank, Szabolcs Lajka, Richard Totkovič, Gergely Czakó, Attila Orosz ,
študenti Gymnázia I.Kraska v Rimavskej Sobote
Všetkým darcom krvi ďakujeme. Územný spolok SČK Rimavská Sobota

Týždňová špecialita: halászlé!

Menu za novú cenu
2,70€/ 81,34 sk
Kvalitné a lacné ubytovanie
047/56 22 517, 0905 745 308
Príjmeme recepčného, čašníka /-ku
Tel: 0918 392 513

nemocnici

21. november sobota lekáreň v U leva
22. november nedeľa lekáreň Jazmín

KINO
ORBIS
20. - 21. november

Krvavé pobrežia
Výpravná akčná dráma z doby Troch cisárstiev. Historický film Čína, MP od 12 r.,
vstupné 2,50 eur (75 Sk), titulky. Začiatok
predstavení o 17:00 hod.

22. november

Mestská bytová správa, s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota
uverejňuje ZOZNAM voľných nebytových priestorov
• 1. Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Obvodný úrad ) - prízemie - 14 miestností - I. poschodie – 6 miestností - II . poschodie – 16 miestností bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel.č. 047/5511915
• 2. Dom služieb, Malohontská ul. - I. poschodie -116,15 m², 111,00 m²,
17,78m²
3. Budova na ul. Povstania 15, prízemie - 47,74 m², I. poschodie – 45,54 m²,
podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m², 16,28 m²+1,36 m²,14,52 m², 23, 72
m²+ 1,05 m²
4. Budova na ul. Daxnerovej 2 - I. poschodie - 15,55 m², 12,60 m², 14,38 m²,
prízemie – 76,90 m² – (bageteria) , 95,31 m² (cukráreň)
5. Administratívna budova na ul. Tržnej - I. poschodie - 22,71 m²
6. Ul. Fábryho č.10 - 20,23 m², 7,13 m², 23,73 m², 4,98 m²
7. Hlavné námestie 11 - apartmán na ubytovanie na dobu určitú
MsBS s.r.o. – Rim. Sobota, T.č. 047/5511915 - nebytové priestory
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

Medzi stenami
Byť učiteľom znamená hrať simultánku na
dvadsiatich šachovniciach. Psychologický
film Francúzsko, MP, vstupné 2/ 1,30 eur
(60, 39 Sk), titulky. Začiatok predstavenia
o 17:30 hod.

20. – 22. november

Hranice ovládania
Pod povrchom pokojnej hladiny sa
odohráva viac, ako sa na prvý pohľad zdá.
Dráma/ krimi/ thriller USA/Španielsko/
Japonsko, MN, vstupné 2 € ( 60 Sk), titulky. Začiatok predstavení o 20:00 hod.

Mestská bytová správa s.r.o,
Tržná 2, Rimavská Sobota

UBYTOVŇA

Mestskej bytovej správy, s.r.o.,
Gorkého 8, 979 01 Rimavská
Sobota ponúka ubytovacie služby
turistickej ubytovne pre fyzické
osoby a firmy za výhodné ceny,
apartmány, 2-3 lôžkové izby +
príslušenstvo. Bližšie informácie
na t. č. 047/5624187

Mestská bytová správa, s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,
ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Obvodný
úrad/ CENNÍK ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK
• Zasadačka č. 47- I. posch. - počet miest na sedenie 182 - predsednícky stôl
11 miest. Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 119,50 € (3 600,- Sk), Nezisk.org. 89,62 € (2 700,- Sk). Ozvučenie sály Podnik. subj. 14,94 € (450,-Sk)
Nezisk.org. 14,94 € (450,-Sk)		
• Zasadačka č. 46 – I. posch. - počet miest na sedenie 25. Cena za prenájom
/ 1-8 hodín/ Podnik. subj. 23,24 € (700,- Sk) Nezisk.org. 16,60 € (500,- Sk)
• Zasadačka č. 80 – II. posch. - počet miest na sedenie 72 - predsednícky
stôl 4 miesta. Cena za prenájom /1-8 hodín/ Podnik. subj. 43,15 € (1 300,- Sk)
Nezisk.org. 33,19 € (1 000,- Sk). Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky je možná individuálna dohoda.
Kontakt: MsBS, s.r.o, Rim. Sobota, T.č: 047/5511915 nebytové priestory, V Rim.
Sobote 08.01.2009
Svetozár Müller, konateľ a výkonný riaditeľ

Mesto Rimavská Sobota ponúka na odpredaj hnuteľný majetok :
Motorové vozidlo PROTON 415 GLi, EVČ: RS – 251AV
v minimálnej cene 330,-€.
Platnosť emisnej kontroly: 25.10.2009.
Platnosť TK: 25.10.2009.
Kupujúci hradí náklady s prevodom súvisiace.
Žiadosti zasielajte na MsÚ - oddelenie právne a majetkové, referát správy
majetku. Kúpna cena je splatná ihneď pri podpise kúpnej zmluvy.

PRENÁJOM:

- sklad s rampou v budove STK
STK PRIJME:
- technika TK, EK, KO
Vzdelanie: VŠ technický smer, SŠ
technický smer
Tel.: 0918 392 513
2009-52

Počasie - Do stredu týždňa bude
umiernené počasie, s mierne vyššími teplotami než je na jeseň zvykom.
Nevyhne sa nám však oblačnosť a
treba rátať aj s hmlou, hoci zrážky sa
nám pravdepodobne vyhnú. V stredu a štvrtok už dorazí studený front
v sprievode dažďa a silného vetra,
ale následne k víkendu sa opäť vráti
slnečné počasie. Možno očakávať aj
celkové ochladenie denných teplôt i
nočné mrazy.
András Reisz (autor je meteorológ)

Oznam
Gemersko – malohontské múzeum
v Rimavskej Sobote vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na
prenechanie prebytočných
nebytových priestorov do nájmu.
Bližšie informácie získa záujemca
na internetovej stránke múzea:
www.gmmuzeum.sk

Potrebujete
peniaze?
Volajte: 0905 329 178

www.peniazeprevas.sk
2005
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Hokej
Seniori II. liga
skupina Východ –
7. kolo
HK Lučenec – MHK Rim. Sobota 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
G (hostia): Medved (2), Slovák, Golian, Malatinec
R: Novák, Brno, Krpelan
Muži MHK Rim. Sobota nenechali nič na náhodu
a hneď od prvej minúty sa pustili do svojho súpera.
Už v prvej tretine si tak vybudovali patričný
náskok.
V ďalších dvoch tretinách domáci vyrukovali
s nečistou hrou, čo bolo poznamenané aj častými
vylúčeniami. Soboťania však podali oduševnený
a zodpovedný výkon, a tak sú stále v čele tabuľky
bez straty jediného bodu.
Na zápas sa prišlo pozrieť asi 200 divákov,
z toho tri štvrtiny z Rimavskej Soboty.
Vedenie MHK RS i hráči sa chcú touto cestou
poďakovať fanklubu za celozápasové športové povzbudzovanie. Fanklub bol našim šiestym hráčom
na ľade...
Týmto zároveň pozývame všetkých na ďalší

majstrovský zápas, ktorý sa bude konať v utorok
17.11.2009 o 17.00 v Rimavskej Sobote.

Berach
G (hostia): Melich, M. Klincko

Tabuľka po 7. kole

HK Kokava n. Rimavicou – HK Klenovec 7:13

1. MHK Rim. Sobota

55000

30:17

15b

2. MHK Gelnica

43001

23:15

9

3. HK Sabinov

31103

13:13

5

4. MHK Humenné

41101

19:18

3

5. HL Lučenec

50104

22:44

0

Dňa 17.11.2009 privítajú naši chlapci na štadióne
hokejistov MHK Humenné. Srdečne pozývame
širokú športovú verejnosť.
Dňa 22.11.2009 (nedeľa) cestujú hráči RS do
Sabinova.

HK Expresstrans – HK Poltár 13:1

Mladší žiaci

HK White Raven – HK Revúca 2:13

MHK Rim. Sobota – HK Brezno 3:7 (0:1, 2:4, 1:2)
G: Filo, Tamáši, Gajan
Dňa 17.11.2009 hrajú naši mladší žiaci
v Detve a 21.11.2009 (nedeľa) privítajú doma
HK Partizánske.

GHHL ročník 2009/2010
Výsledky 3. kola

HK Čerenčany – HK Omega Bílý Tigry 5:2
G (domáci): Baláž, Jozefík, Drugda, Lukáč, M.

Senzácia: Balciarová tretia
najlepšia na svete!

Slovenská reprezentantka Dorota
Balciarová sa zaskvela v Maroku. Na
svetovom šampionáte kadetov a juniorov
v karate získala v sobotu 4.novembra
bronzovú medailu.
Pätnásťročná Soboťanka dosiahla výborný výsledok. Majstrovstvá sveta sa konali v Rabate. Balciarová mala na nich premiéru a súťažila v kata kadetiek. V prvom kole mala voľno. V ďalších dvoch

G (domáci): P. Katreniak, Július Latka, L. Latka,
Vengrín, Ján Latka
G (hostia): Bálint (4), Hruška (3), Ištok (2), Brndiar,
Durmis, Staho, Vincalo

kolách svoje súperky z Rakúska, resp. zo Škótska
zdolala. Vo štvrtom kole podľahla karatistke Y. Fukushi z Japonska. V repasáži si najskôr rodáčka z
Rimavskej Soboty poradila s Portugalčankou a na
základe víťazstva nad N. Helena Yonamine z Brazílie si vybojovala bronz. Dorota Balciarová je odchovankyňou Urakenu Rimavská Sobota. Pri jej mene
sa už v tomto roku nachádza klubová príslušnosť
KK Nové Zámky.
red, ilustr. foto archív

G (domáci): Koštalík st. (4), Vilhan (3), J. Oštrom (2),
Filipiak, Hanzel, Iványi, R. Oštrom
G (hostia): Dresig

G (domáci): M. Juhaniak, M. Miadok
G (hostia): Vojčík (4), Prtko (2), Laboš (2), N. Hutka,
P. Hutka, Tatarko

Program 4. kola GHHL 2009/2010
21.11.2009 (sobota)
08.00 Klenovec – Čerenčany
10.00 Expresstrans – White Raven
12.00 Revúca – Kokava
14.00 Omega Bílý Tigry – Poltár
spracoval: J. Oštrom st.

Slovanistky porazili
Sláviu TU Košice
Rimavskosobotské volejbalistky v prvej lige –
Východ naďalej víťazia. Nenašli ešte premožiteľky. Vo štvrtom kole vyhrali zverenky Aleny
Kudlíkovej st. doma v sobotu 14.novembra
nad košickou Sláviou. Soboťanky majú na
prvom mieste v tabuľke plný počet bodov.
VK Slovan Rimavská Sobota
– VK Slávia TU Košice 3:0
(14, 21, 18), 3:2 (-20, -11, 15, 23, 13)
Prvý zápas vyhrali Soboťanky bez väčších
problémov. V druhom stretnutí domáce
hráčky prehrávali už 0:2 na sety, no dokázali
otočiť jeho priebeh a zabodovali naplno.
Zostava R. Soboty: Megelová, Rendeková,
Pálmayová, Kudlíková ml.,Danková, Drugdová – Rosiarová, Chlepčoková.
VK Slovan Rimavská Sobota
– MŠK Kysucké Nové Mesto 3:2, 3:0.
Mladé slovanistky hrajú v druhej triede
oblastnej súťaže Stred.
Zostava R. Soboty: Bodnárová, Žírošová,
Chlepčoková, Pakanová, Očenášová, Námešná – Vojtasová.

Šport
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Voľby do BBSK:

Maňka a Mikuš
do 2. kola

Víkendové voľby na post predsedov a poslancov samosprávnych krajov priali Maňkovi a
Mikušovi, ktorí s najvyšším počtom hlasov
postúpili do 2. kola. V rimavskosobotskom
volebnom obvode zvíťazil Jozef Šimko (SNS,
HZD), ktorý sa celkovo umiestnil na piatom
mieste. Odovzdaných platných hlasovacích
lístkov v kraji bolo celkovo135 826.

O županovi banskobystrického
samosprávneho kraja sa rozhodne
v 2. kole volieb. Postúpili doň
Vladimír Maňka (Smer-SD, ĽS-HZDS)
a Jozef Mikuš (SDKÚ-DS, KDH, OKS,
KDS, SaS).

Na poslanecké miesta v krajskom parlamente
zasadnú z nášho okresu nasledovní poslanci:
P. Mináč, M. Bagačka, P. Struhár, P. Juhász, Z.
Bán a F. Auxt. Väčšinu kresiel získala koalícia
ĽS-HZDS a Smer-SD.

OZNÁMENIE

Technické služby mesta oznamujú, že dňa
19.11.2009 (štvrtok) od 08.00 hod. do 19.00 hod
bude krytá plaváreň z dôvodu konania plaveckej
štafety miest 2009 pre verejnosť zatvorená.
Verejnosť sa do plaveckej štafety môže zapojiť
v čase od 14.00 do 19.00 hodiny, kedy je pre
účastníkov štafety vstup voľný.

Pozvánka na hokej

HKM Rimavská Sobota pozýva všetkých priaznivcov ľadového hokeja na stretnutie 7. kola II.
ligy mužov, v ktorom si domáci hokejisti zmerajú sily s hráčmi HKM Humenné. Stretnutie
sa uskutoční v utorok 17.11.2009 o 17,00 hod. na
zimnom štadióne v Rimavskej Sobote. Tešíme sa
na Vašu návštevu.

mak

FUTBAL

II. trieda dorast

Krajské majstrovstvá
IV. liga:
1. CSM Tisovec

13

8 3 2

25:14

27

2. FK 34 Brusno

13

7 3 3

29:14

24

3. JUPIE BB – Podlavice

13

7 2 4

32:19

23

4. Baník Štiav. Bane

13

6 5 2

28:19

23

5. SKLOTATRAN Poltár

13

7 2 4

24:16

23

6. FK Žiar nad Hronom

13

6 5 2

23:16

23

7. Baník Kalinovo

13

6 4 3

23:15

22

8. Sitno Ban. Štiavnica

13

4 6 3

19:20

18

9. MFK Revúca

13

4 2 7

20:23

14

10. FC 98 Hajnáčka

13

3 4 6

24:37

13

11. FC Slovan Divín

13

4 1 8

18:33

13

12. Poľnohospodár V. Blh

13

3 3 7

13:24

12

13. PS Hliník n/Hron

13

3 0 10 21:33

9

14. Prameň D, Strehová

13

2 2 9

8

11:27

V. liga:
1. Jednota Málinec

13

9 1 13 28:19

28

2. Slovan Tomášovce

13

8 2 3

34:20

26

3. FK Jesenské

13

7 3 3

32:18

24

4. Družstevník Gemer

13

6 5 2

26:22

23

5. Družstevník Sklabiná

13

6 3 4

18:13

21

6. Nenince

13

6 3 4

18:18

21

7. Vinohrad Čebovce

13

6 1 6

20:19

19

8. CŠK Cinobaňa

13

5 3 5

30:29

18

9. Družstevník Príbelce

13

5 2 6

25:26

17

10. Iskra Hnúšťa

13

5 2 6

25:26

17

11. Družstevník Kráľ

13

4 1 8

25:32

13

12. Družstevník Mýtna

13

4 1 8

21:30

13

13. ŠK Š-team Vinica

13

3 3 7

19:25

14. OŠK Radzovce

13

2 2 9

8:27

8

1. Rim. Seč

7

6 1 0

47:9

19

2. Radnovce

7

4 2 1

28:15

14

3. G. Ves

7

4 0 3

30:13

12

4. Uz. Panica

7

4 0 3

21:25

12

5. Čerenčany

7

3 0 4

15:30

9

6. Blhovce

7

2 0 5

18:34

6

7. Chrámec

7

2 0 4

9:27

6

8. Husiná

7

1 1 5

10:25

4

Výkonnostná tabuľka I. triedy OM Rim. Sobota,
ročník 2009/2010
1. FK Tornaľa

13

10 1 2

36:10

31b

2. FK Klenovec

13

8 2 3

20:18

26

3. FK Tachty

13

8 1 4

44:20

25

4. FK Jelšava

13

7 3 3

28:24

24

5. FK Rim. Janovce

13

6 0 7

26:25

18

6. FK Revúčka

13

5 2 6

27:23

17

7. FK Lubeník

13

5 2 6

27:26

17

8. FK Stárňa

13

5 2

6 23:27

17

9. FK Bátka

13

4 4 5

21.28

16

10. FK Abovce

13

5 1 7

27:37

16

11. FK Muráň

13

4 4 5

20:33

16

12. FK Sirk

13

4 3 6

27:29

15

13. FK Ožďany

13

2 4 7

16.20

10

14. FK Veľ. Teriakovce

13

2 3 8

12:34

9

354:354

Súťaž slušnosti 1. triedy OM
1. FK Klenovec		 350 – 150 = 200 b
2. FK Abovce		 320 – 200 = 120
4. FK Sirk		 360 – 250 = 110
5. FK Lubeník		 310 – 210 = 100
6. FK Revúčka		 310 – 220 = 90
8. FK Tornaľa		 270 – 220 = 50

I. trieda dorast
1. Lubeník

11

11 0 0

112:11 33b

2. Sirk

11

8 0 3

44:21

24

3. Revúčka

11

8 0 3

45:23

24

4. Tachty

11

7 1 3

41:27

24

5. V. Teriakovce

11

7 0 4

36:34

21

6. Ožďany

11

6 0 5

36:31

18

7. R. Janovce

11

5 0 6

49:33

8. Abovce

11

4 1 6

9. Gemer

11

10. Bátka

5 2 2

41:19

17

5 1 3

36:26

16

6. FK Gem. Ves		 9

5 1 3

23:17

16

7. FK Uz. Panica		 9

4 0 5

17:35

12
6

8. FK Chrámec		 9

2

0 7

20:31

9. FK Čerenčany 		 9

2 0 7

20.35

6

10. FK Radnovce		 9

1 0 8

12:40

3

257:257
Kont. výsledky: IV. kolo: Radnovce – Čerenčany 0:3 kont.
za inzultácie rozhodcu

Súťaž slušnosti II. triedy OM
1. FK Gemerská Ves

270 – 70 = 200b

2. FK Husiná

250 – 50 = 200

3. FK Rim. Seč

250 – 70 = 180

4. FK Uz. Panica

270 – 90 = 180

5. FK Chrámec

230 – 90 = 140

6. FK Hajnáčka B

270 – 140 = 130

7. FK Tisovec B

250 – 150 = 100

8. FK Blhovce

220 – 140 = 80

9. FK Čerenčany

230 – 230 = 0

Radnovce vylúčené zo súťaže slušnosti za inzultáciu
rozhodcu.

Žiaci sk A
1. Lubeník

6

5 0 1

56:11

15

2. Revúčka

6

3 0 3

25:25

9

3. Stárňa

6

3 0 3

20:30

9

4. Klenovec

6

1 0 5

18:53

3

Žiaci sk B

3. FK Ožďany 		 340 – 230 = 110

7. FK Tachty		 310 – 230 = 80

Súťaž ObFZ

4. FK Rim. Seč		 9
5. FK Blhovce		 9

9. FK Stárňa		 310 – 260 = 50

1. Jesenské

10

8 0 2

42: 7

24

2. Hajnáčka

10

7 1 2

36:19

22

3. Hostice

10

5 3 2

14:13

18

4. Veľký Blh

10

4 0 6

27:24

12

5. Hajnáčka B

10

2 2 6

12:33

8

6. Ožďany

10

0 2 8

4:39

2

Hajnáčka B – Veľký Blh 3:0 kont. za nepricestovanie na

10. FK Rim. Janovce		 330 – 290 = 40

MFS 9. kola

11. FK Bátka 		 290 – 310 = -20
12. FK Muráň		 280 – 300 = -20

Žiaci sk C

13. FK Veľ. Teriakovce		 250 – 290 = - 40

1. Kráľ

8

8 0 0

68:11

24

2. Gemer

8

4 0 4

35:35

12

15

3. Bátka

8

3 0 5

31:51

9

42:38

13

4. Lenartovce

8

2 1 5

14:22

7

4 0 7

29:58

12

5. Abovce

8

2 1 5

18:50

7

11

3 0 8

25:51

9

11. Stárňa

11

1 1 9

13:89

4

12. Muráň

11

0 1 10 8:64

1

14. FK Jelšava		 280 – 380 = -100

Výkonnostná tabuľka II. triedy OM
Rim. Sobota, ročník 2009/2010
1. FK Tisovec B		 9

7 0 2

29:17

21

2. FK Hajnáčka B		 9

6 0 3

30:13

18

3. FK Husiná		 9

6 0 3

29:24

18

Lenartovce – Abovce 0:3 kont. za neoprávnený štart 3.
kolo.
Gemer – Lenartovce 3:0 za neoprávnený štart 4. kolo.
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Skončila sa tohtoročná olympiáda rekreačných športovcov

Naši olympijskí víťazí sú už známi
V druhú novembrovú nedeľu sa záverečnou piatou disciplínou skončil I. ročník
Olympiády rekreačných športovcov, ktorú Mestský úrad v Rimavskej Sobote
pripravil ako jednu z nových foriem pohybových aktivít pre všetkých obyvateľov mesta. Účastníci olympiády boli rozdelení do šiestich vekových kategórií
a od mája absolvovali postupne päť športových disciplín (stolný tenis, tenis,
beh, plávanie a kolky).
V rimavskosobotskej kolkárni sa na záverečnú disciplínu (kolky – 40 hodov
do plných) zišla obligátna takmer tridsiatka olympionikov. Absolútne najlepší
výkon dosiahol 51-ročný Ondrej Borláš, ktorý zúročil skúsenosti z tohtoročnej
mestskej ligy v kolkoch, v ktorej bol oporou družstva mestského úradu. Aj táto
záverečná disciplína odhalila niekoľko ďalších nádejných kolkárov, ako stvorených pre štart v mestskej lige. Hlavným rozhodcom bol predseda Kolkárskeho
klubu Róbert Šmatlík, ktorého viac než plnohodnotne dopĺňali ďalší hráči prvoligového družstva Ladislav Topor, Ivan Vanek a Miroslav Rábely.
Výsledky 5.kola olympiády :
Ž E N Y: nad 40 rokov : 1.Dana Balíková 217 kolov, do celkového hodnotenia
získala 7 bodov, 2.Viktória Gabmayerová 154/ 5 bodov, 3.Alena Okošová 159/4
body, 4.Marta Bořutová 144 /3 body.
M U Ž I: nad 20 rokov : 1. Jozef Vaculčiak 206 /7 bodov, 2.Kristián Kováč 202
/5 bodov, 3.Peter Herceg 156 /4 body, 4.Ondrej Szabó 134 /3 body, 5.Ján Valach
129 /2 body;
nad 30 rokov : 1.Michal Klein 190 /7 bodov, 2.-3.Mikuláš Csirmaz a Martin
Slančo po 164 /po 5 bodov, 4.Igor Andráš 160 /3 body, 5.Ivan Pivník 156 /2 body;
nad 40 rokov : 1.Jozef Fabo 230 /7 bodov;
nad 50 rokov : 1.Ondrej Borláš 233 /7 bodov, 2.Ladislav Tóth 215 /5 bodov, 3.Šte-

AKCIA

na plastové okná
PLASTOVÉ OKNO
TROJKRÍDLOVÉ
OS/O/OS

Rozmer: 2350x1350 Doplnky: parapet PVC 150mm Parapet Al 200 mm
Práce: Demontáž starých okien • Osadenie nových okien a výrobkov • Vnútorné vyspravenia špaliet
• Žalúzie celo tieniace • Siete proti hmyzu

AKCIA TRVÁ DO 20.12.2009

Garážové brány
s rozmermi 2500x200 a 2500x2125 (zateplenie 40mm)

za bezkonkurenčné ceny:
610 € bez DPH /aj s montážou/ + 2 kusy diaľkových ovládaní.

DOVOZ ZO ŠVAJČIARSKA

Rimavská Sobota, Bartóka 6, mobil: 0911 656 711
0905 711 656, 0905 274 324, tel.: 047/ 56 31 939, 047/ 56 34 878
fax.: 047/ 56 31 941, www.polux.sk, e-mail: poluxrs@centrum.sk

fan Stanko 213 /4 body, 4.Štefan Szabó 201 /3 body, 5.Igor Antalík 198 /2 body,
6.Viliam Vidinský 192 /1 bod, 7.Tibor Berecz 186, 8.Petr Bořuta 181;
nad 60 rokov : 1.Štefan Petrus 163 /7 bodov, 2.Igor Göndör 158 /5 bodov;
nad 65 rokov : 1.Attila Rábely 205 /7 bodov;
Súčet dosiahnutých bodov z jednotlivých súťažných disciplín určil konečné
poradie. V rozhodujúcom, tzv. redukovanom poradí sú len tí účastníci, ktorí
splnili základnú podmienku pre vyhodnotenie, t. j. absolvovanie minimálne
štyroch z piatich disciplín :
Ž E N Y: nad 20 rokov : 1.Renáta Kureková 7 bodov, 2.Beáta Juríčková 5 bodov;
nad 30 rokov : 1.Henrieta Csirmazová 14 bodov; (keďže účastníčky týchto kategórií absolvovali len jednu, resp. dve disciplíny, neboli zaradené do konečného
vyhodnotenia)
nad 40 rokov : 1. Marta Bořutová 27 bodov, 2.Dana Balíková 21 bodov, 3.Viktória
Gabmayerová 19 bodov, 4.Alena Okošová 14 bodov;
M U Ž I : nad 20 rokov : 1.Jozef Vaculčiak 28 bodov, 2.Kristián Kováč 17 bodov,
3.Ján Valach 14 bodov, 4.-5.Peter Herceg a Ondrej Szabó po 7 bodov; redukované poradie : 1.Jozef Vaculčiak, 2.Ján Valach;
nad 30 rokov: 1.Igor Andráš 26 bodov, 2.Michal Klein 19 bodov, 3.Mikuláš Csirmaz 13 bodov, 4.Ivan Pivník 12 bodov, 5.-6.Peter Csomós a Viliam Hochholczer
po 7 bodov, 7.Martin Slančo 5 bodov, 8.Martin Hložen 4 body, 9.Drahoslav Vanek 3body, 10.Róbert Šmatlík 1 bod; redukované poradie : 1.Igor Andráš, 2.Michal Klein, 3.Mikuláš Csirmaz, 4.Ivan Pivník;
nad 40 rokov: 1.Jozef Fabo 30 bodov, 2.Juraj Minich 22 bodov, 3.Ivan Hruška
7 bodov, 4.Marián Obšel 4 body; redukované poradie : 1.Jozef Fabo, 2,Juraj Minich;
nad 50 rokov: 1.Tibor Berecz 21 bodov, 2.Štefan Szabó 14 bodov, 3.Igor Antalík
13 bodov, 4.-5.Viliam Vidinský a Ladislav Tóth po 12 bodov, 6.Štefan Stanko 11
bodov, 7.Ondrej Borláš 10 bodov, 8.Róbert Princ 7 bodov, 9.Petr Bořuta 5 bodov,
10.Jaroslav Kadaš 3 body, 11.Samuel Urban 2 body; redukované poradie: 1.Tibor Berecz, 2.Štefan Szabó, 3.Igor Antalík, 4.Viliam Vidinský, 5.Štefan Stanko,
6.Ondrej Borláš, 7.Petr Bořuta;
nad 60 rokov: 1.Igor Göndör 31 bodov, 2.Štefan Petrus 14 bodov; redukované
poradie : 1.Igor Göndör;
nad 65 rokov: 1:Attila Rábely 28 bodov, 2.-3.Igor Antal a Ľudovít Péter po 5 bodov; redukované poradie : 1.Attila Rábely.
Slávnostné vyhodnotenie I. ročníka olympiády sa uskutoční začiatkom decembra.

Začala sa volejbalová mestská liga žiačok

Čerenčany príjemne prekvapili

V utorok 10.novembra sa prvým zo šiestich turnajov začala mestská liga žiačok vo volejbale o Pohár Mestského úradu v Rimavskej Sobote. Do dlhodobej súťaže sa prihlásili tri rimavskosobotské školy (tie isté, ktoré štartovali aj
v uplynulom školskom roku) a ako nováčik aj Reedukačné centrum Čerenčany.
A práve dievčatá z tohto zariadenia, pri neúčasti Základnej školy P.K.Hostinského, boli najpríjemnejším prekvapením turnaja.
Výsledky 1.kola : Čerenčany – Gymnázium I.Kraska 2:0 (18,14), ZŠ P.Dobšinského 2:0 (17,19); Gymnázium I.Kraska – ZŠ P.Dobšinského 2:1 (-21, 17,10).
Druhý turnaj sa uskutoční v stredu 9.decembra v telocvični Gymnázia Ivana
Kraska na Hostinského ulici.

Prenajmem kancelárske,
obchodné priestory vhodné na
obchod + reštaurácia, kaviareň,
cukráreň v centre. Prenajmem
luxusný byt v centre.
Tel: 0915 875 849
1250-52

Dám do prenájmu priestory – obchodné, kancelárske, reštauračné zariadenie komplet vybavené,
ako aj pohostinstvá, cukráreň,
mäsiareň, malý obchod s potravinami. Tel: 0903 801 265
1215-44

infoservis
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Zverejnenie
zoznamu
daňových
dlžníkov
mesta
Rimavská
Sobota

Mesto Rimavská Sobota podľa zák.č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny
odpady a drobné stavebné odpady a zák.
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatku
a o zmenách v sústave finančných orgánov
v znení neskorších predpisov spravuje
okrem iných daní aj daň z nehnuteľností,
daň za psa a poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Na
základe zák. č. 511/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov mesto Rimavská
Sobota / ďalej správca daní a poplatku
/ eviduje, registruje daňové subjekty,
vykonáva daňové konanie, daňovú
kontrolu a vymáha daňové nedoplatky.
Najväčší podiel na nepriaznivej situácii vo
výbere daní a poplatku v správe správcu
daní a poplatku majú daňoví neplatiči ,
ktorí aj opakovane po niekoľkých rokoch si
nesplnili daňovú povinnosť voči správcovi
a ich daňový nedoplatok prevyšuje
u fyzickej osoby (ďalej len FO) 5 000,- Sk
a u právnickej osoby (ďalej len PO) 50 000,Sk.
Zoznam takýchto daňových dlžníkov,
ktorých stav daňových nedoplatkov
k 31.12.2008 je viac ako 165,97 eura (5 000,Sk) u fyzickej osoby, resp. viac ako 1 659,70
eura (50 000,- Sk) u právnickej osoby je
vypracovaný na účely zverejnenia na ktorý
nás oprávňuje § 23b, zákona č. 511/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov.
Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov
s členením daňových nedoplatkov na
dani z nehnuteľnosti (ďalej len DzN), na
dani za psa (ďalej len Pes), na poplatku za
komunálny odpad (ďalej len KO) a iných
daní v nižšie uvedenej tabuľke, je za účelom
vytvorenia morálneho tlaku správcu daní
a poplatku na týchto daňových neplatičov,
s cieľom dosiahnuť úplné odstránenie
týchto daňových nedoplatkov.
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Zoznam daňových dlžníkov mesta Rimavská Sobota
Daňovník

Adresa

Druh dane

Nedoplatok (€)

Aurel Agócs

Rimavská Sobota

Ko

173,82

Jozef Albert

Dr.V.Clementisa 376/2, Rimavská Sobota

Ko

394, 35

Jaroslav Ambróz

Rimavská 1650/3, Rimavská Sobota

Ko

218,95

Ing. Ľudovít Andrik

Rybárska 1632/18, Rimavská Sobota

Ko

212,18

Jozef Auxt

Rimavská Sobota

At

305,03

Štefan Babušák

Sedliacka 123/14, Rimavská Sobota

Ko

298,18

Gabriela Balážová

Rimavská Sobota

Ko

385,86

Július Bálint

L. Novomeského 247/17, Rimavská Sobota

Ko

377,44

Alexander Balog

Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota

Ko

859,03

Dezider Balog

Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota

Ko

429,98

Gabriel Balog

Školská 881/24, Rimavská Sobota

Ko

338,29

Jozef Balog

Dúžavská cesta 1542/7, Rimavská Sobota

Ko

1339,44

Jozef Balog

Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota

Ko

694,25

Pavol Balog

Dúžavská cesta 1541/5, Rimavská Sobota

Ko

170,39

Peter Balog

L. Svobodu 1741/27, Rimavská Sobota

Ko

170,39

Štefan Balog

L. Svobodu 1751/30, Rimavská Sobota

Ko

212,36

Ladislav Balogh

Rimavská Sobota

Ko

171,12

Tomáš Balogh

J. Bodona 1649/6, Rimavská Sobota

Ko

175,81

Anna Balogová

Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota

Ko

337,39

Aranka Balogová

Krajná 1305/13, Rimavská Sobota

Ko

217,95

Jolana Balogová

Okružná 1460/62, Rimavská Sobota

Ko

511,35

Júliana Balogová

J. Bodona 1721/3, Rimavská Sobota

Ko

352,93

Magdaléna Balogová

Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota

DzN+Ko

5,04+762,09=767,13

Marcela Balogová

Kurinec 2/2, Rimavská Sobota

DzB+Ko

0,00+320,71=320,71

Margita Balogová

L. Svobodu 1636/5, Rimavská Sobota

Ko

260,37

Mária Balogová

244, Širkovce

Ko

345,52

Monika Balogová

L. Svobodu 1751/29, Rimavská Sobota

Ko

312,67

Žaneta Balogová

Rimavská Sobota

Ko

289,21

Pavel Bán

Rimavská Sobota

Ko

423,06

Emil Banda

Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota

Ko

328,41

Ferdinand Banda

Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota

Ko

864,36

Peter Banda

Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota

DzN

183,67

Valéria Bandová

Mojín 32/32, Rimavská Sobota

Ko

441,17

Elza Baňová

Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota

Ko

796,30

Mária Baňová

Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota

Ko

647,43

Alexander Banya

J. Bodona 1649/4, Rimavská Sobota

Ko

203,36

Anton Banya

Dúžavská cesta 1603/13, Rimavská Sobota

Ko

215,71

Ján Banya		

Ko

417,29

Róbert Banya

Ko

541,65

Štefan Bányász		

DzN+P+Ko

110,21+79,63+271,33=461,17

Mikuláš Baranec

I. Hatvaniho 1602/7, Rimavská Sobota

Ko

501,83

Beáta Barassóová

Sobôtka 96/96, Rimavská Sobota

Ko

305,38

Aladár Bari

Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota

Ko

611,93

Elemír Bari

Dúžavská cesta 1519/2, Rimavská Sobota

Ko

473,36

Emil Bari

Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota

Ko

463,08

Ernest Bari

Dúžavská cesta 1542/7, Rimavská Sobota

DzN/Ko

12,47+183,94=196,41

Ján Bari

Dúžavská cesta 1519/1, Rimavská Sobota

Ko

567,84

Július Bari

Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota

Ko

350,74

Ľudovít Bari

Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota

Ko

674,61

Milan Bari		

Ko

482,46

Rózsa Bari

Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota

Ko

183,94

Vojtech Bari

Dúžavská cesta 1543/10, Rimavská Sobota

Ko

325,09

Vojtech Bari

Dúžavská cesta 1541/6, Rimavská Sobota

Ko

964,86

Zdeněk Bari

Letná 1348/4, Rimavská Sobota

DzN+P+Ko

67,94+79,64+78,49

Eva Bariová

Sobotská195, Jesenské

Ko

209,98

Mária Bariová

Dúžavská cesta 1541/5, Rimavská Sobota

Ko

222,51

Monika Bariová

Okružná 1479/100, Rimavská Sobota

Ko

217,99

Ružena Bariová

Dúžavská cesta 1540/4, Rimavská Sobota

Ko

222,94

Zuzana Bariová

K. Mikszátha 257/38, Rimavská Sobota

Ko

195,64

Jana Bartošová

Dúžavská cesta 1543/9, Rimavská Sobota

Ko

541,65

Adriana Báthoryová

I. Hatvaniho 1602/7, Rimavská Sobota

DzN+Ko

55,75+144,61=200,36

Dúžavská cesta 1540/3, Rimavská Sobota

Vysvetlivky: Ko – komunálny odpad, At – alkoholické nápoje a tabak, DzN – daň z nehnuteľností, P – pes

