Úvodník

Ďalší bič?
gram

Pro
+ TV

týždenník mesta Rimavská Sobota • cena 10 Sk (0,33 €) • číslo 39 • ročník 41. • 29. september 2008

Na jarmoku klobásky i burčiak
K

oncom uplynulého týždňa vládla v Rimavskej
Sobote jarmočná nálada. Konal sa totiž tradičný
Gemersko-malohontský jarmok. Otvoril ho na Hlavnom námestí primátor mesta Štefan Cifruš, ktorý na
radnici prijal domácich a zahraničných hostí. V rámci
kultúrneho programu vystúpili deti zo základných
a materských škôl mesta i z CVČ Relax. Jarmok spríjemnilo aj predstavenie divadla PIKI Elá Hop, koncert
dychovej hudby Sobotienka, Super Dáridó-vystúpenie umelcov z Miškovca, populárne melódie v podaní
Roba Kazíka, Petry Kepeňovej, záujem vzbudila rocková skupina Mapez z Budapešti a koncert country
skupiny Bluetrend. Súčasťou jarmoku bol aj krst

knihy v priestoroch radnice "Rimavská Sobota na
starých pohľadniciach," ktorú napísala riaditeľka
Gemersko-malohontského múzea Oľga Bodorová.
Sprievodným podujatím jarmoku bola III. slovenskomaďarská kontraktačno-predajná výstava v dome
kultúry pod názvm Euro Rima Expo. Návštevníkov
jarmoku lákali aj stánky s odevami, remeselníckimi
výrobkami, perníkmi, bižutériou, suvenírmi, keramikou. Pochutnať si mohli na jarmočných špecialitách,
akými boli bab guláš, mega palacinky, klobásky,
vínko či burčiak.
Fotoreportáž nájdete na strane 9.
kan

Chlapci pripravovali vraždu vychovávateľa
Z prípravy na úkladnú vraždu obvinili dvoch 14-ročných chovancov Reedukačného centra v Čerenčanoch.
Chlapci naplánovali s ďalším rovesníkom spoločný útek z tohto zariadenia. Bodnutím do krku a ubitím chceli
zabiť vychovávateľa nočnej zmeny, vziať mu mobil, peniaze a kľúče, aby si mohli odomknúť dvere. Na útok si
zadovážili kovový hák, kancelárske nožnice a špicatú drevenú násadu, ktoré jeden z nich ukryl do vetracieho
otvoru na toaletách (okrem drevenej násady). „K pokusu plánovaného činu nedošlo, pretože jeden z chlapcov
plán prezradil. Obidvaja obvinení sa už v minulosti ako maloletí, vo viacerých prípadoch dopustili trestnej
činnosti,“ uviedla banskobystrická policajná hovorkyňa M. Faltániová. Za zločin si chlapci môžu posedieť vo
väzení 10 až 12,5 roka.
kan

Realitná kancelária
najširšia ponuka nehnuteľností

Jánošíkova1
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Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Asi po polroku
sme opäť skladali účty poslancom mestského
parlamentu. Informatívna správa o činnosti redakcií Gemerských zvestí a Gömöri Hírlap
však prešla bez veľkej diskusie.
Čo sa týka hospodárenia, výsledky nie sú také alarmujúce,
ako o tom písalo isté bulvárne
internetové médium. V prvom
polroku dosiahli spoločne GZ +
GH stratu 393 379 Sk (46583,18
€). Keď sa však k príjmom
pripočíta bezplatná inzercia
mesta a mestských organizácií,
ekonomická bilancia by bola
vyrovnaná. Mimochodom, ešte
v minulom volebnom období
schválili poslanci prípustnú
stratu oboch médií do 500 tis.
Sk (16 596,96 €). Musím však
podotknúť, že z celkových
príjmov 1 009 986 Sk (33 525,6
€) tvoria vyše 80 % príjmy
našej redakcie Gemerských
zvestí. Z inzercie a predaja
novín je to za prvý polrok
830 845 Sk (27 579 €), takže
v samostatnom hospodárení
sme ziskoví i bez vyčíslenia
bezplatnej mestskej inzercie.
Poslanci schválili aj vykonanie poslaneckého prieskumu
v redakciách. Stalo sa tak na
návrh poslanca a predsedu
Redakčnej rady pri MsZ
A. Hacsiho. Zvláštne je, že
bývalé vedenie redakcie nikdy
nemuselo predkladať pred
poslancov hodnotiace správy
a nebol vykonaný ani žiadny
prieskum. Čo je v pozadí
takýchto krokov? Ako uviedol
počas diskusie poslanec V. Vaš,
neustále prehodnocovanie
mestských novín je zbytočné.
Ak má niekto záujem o ich
kúpu, bolo by čestnejšie, keby
vystúpil aj so svojou ponukou.
A ak ide niekomu z politických
dôvodov o šéfredaktorkinu
hlavu, nech to povie otvorene
a neskrýva sa za takéto kroky...
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Zastupiteľstvo bude pokračovať v pondelok

Poslanci o majetkovoprávnych otázkach,
VZN-kách a bývalom cukrovare
V

zasadacej miestnosti MsZ v bývalom Župnom dome v Rim. Sobote sa 23. septembra
uskutočnilo zasadnutie poslancov mestského
zastupiteľstva. Na začiatku rokovania sa prezentovalo 19 poslancov, neskôr ich bolo 21. V úvode
zastupiteľstva predložil prednosta mestského
úradu L. Kovács správu o činnosti mestskej rady.
V rámci nej informoval aj o zámere osadiť na
Hlavnom námestí slovenský dvojkríž. Majetkovoprávne otázky, keďže ich bolo málo, schválili
poslanci rýchlo. Schválené bolo aj všeobecne
záväzné nariadenie(VZN) mesta Rim. Sobota
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Diskusiu
vyvolalo VZN mesta o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Podporilo ho 19
poslancov. VZN zakazuje predaj, podávanie
alebo používanie alkoholických nápojov od 2.1.
do 30. 12. kalendárneho roku v čase od 6.00
hod. do 3.00 hod. nasledujúceho dňa na verejne prístupných miestach. Zákaz neplatí v odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo
krátkodobých akciách celomestského významu,
najmä ak ide o organizované predajné, propagačné, alebo spoločenské podujatie na základe
písomného povolenia primátora mesta alebo
MsÚ, v priestoroch mestom povolených letných
terás, ktoré sú súčasťou podnikateľských prevádzok poskytujúcich pohostinské a reštauračné
služby, v riadnych obchodných prevádzkach
s platným povolením predaja umiestnených na
týchto verejných priestranstvách. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia budú vykonávať príslušníci mestskej polície, poverení zamestnanci
mesta a členovia komisie na ochranu verejného
poriadku a prevencie kriminality. V pôvodnom
návrhu sa počítalo s termínom od 12.00 do 6.00

Radní aj o MFK
B

ez diskusie schválili poslanci správu
o činnosti a hospodárení OZ Mestský futbalový klub Rimavská Sobota. Zároveň poverili
primátora mesta, prednostu mestského úradu
a poslancov Brndiara, Pelleho a Koháryho
rokovať vo veci založenia spoločnosti s ručením
obmedzeným za účelom pôsobenia futbalu
v meste. Návrh riešenia bude predložený na
zasadnutie MsZ v októbri. MFK bolo ako občianske združenie založené vlani koncom mája
za účelom zachovania futbalového mužstva
A v súťaži I. ligy po tom, čo hlavný sponzor
a majiteľ FC, a. s., Rim. Sobota oznámil mestu,
že futbal nebude financovať a mužstvo do súťaže v ročníku 2007/2008 neprihlási. Čo sa týka
výsledkov hospodárenia MFK za prvý polrok
tohto roka, celkové príjmy sú cca 18,742 mil.

hod. ráno, na návrh niekoľkých poslancov bol
tento čas zmenený. Poslankyňa Vargicová sa
snažila rozšíriť návrh VZN aj na psychotropné
a omamné látky. Ttiež sa jej nepáčilo, že porušenie tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok. Pznamenala, že s ich vymáhaním bude mať
mesto problém, a preto navrhla, aby si dotyční
odpracovali dlh formou verejnoprospešných
prác. To je však nad rámec zákona. Prešiel aj
návrh VZN mesta o symboloch mestskej časti
Vyšná Pokoradz. Prijatie symbolov iniciovalo
OZ Hájik. Heraldická komisia ministerstva vnútra odporučila prijať mestským zastupiteľstvom
erb Vyšnej Pokoradze – časti mesta Rim. Sobota v podobe červeného štítu so strieborným
dvojuchým hrncom prevýšeným zlatou korunou. Zároveň odobrila vlajku pozostávajúcu zo
siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej,
bielej, červenej, žltej, bielej, červenej a žltej s
pomerom strán 2:3 a ukončenú tromi cípmi, t. j
dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu.
Poslanci schválili aj zmeny a doplnky územného
plánu mesta, o ktoré požiadala spoločnosť ARDIS, a.s., Žiar nad Hronom. Dôvodom na ich vypracovanie boli požiadavky na zmenu vo funkč-

Sk (0,62 mil. EUR) a výdavky 18,090 mil. Sk
(0,60 mil. EUR). Zostatok k 30. 6. na účte činil
652 107 Sk (21 645,99 EUR). Maximálne úsilie
na získanie sponzorských príspevkov vyvinul
predseda MFK Š. Cifruš. Výsledok týchto aktivít
však uspokojivý nebol. Sponzorské príspevky
a dary tvorili v minulom súťažnom ročníku len
34,7 % získaných príjmov. Príspevky mesta tvorili 27,2 % z celkových príjmov. Záchrana rimavskosobotského futbalu v I. lige prostredníctvom
OZ bola iba prechodným núdzovým riešením.
Ako uviedol Š. Cifruš, stabilným riešením
financovania klubu, výhodnejším i z daňového
hľadiska, bude založenie spoločnosti s ručením
obmedzeným s určitým podielom mesta a so
spoločníkmi, ktorí by boli ochotní každoročne
podľa svojej percentuálnej účasti v spoločnosti
poskytovať určitú finančnú čiastku na činnosť
mužstva (predpokladá sa Tauris, Heineken
Slovensko, Yura Eltec Corporation Slovakia).
kan

nom využívaní územia – ide o plochy v areáli
bývalého cukrovaru. Zmeny sa týkali dopravného riešenia na regionálnej ceste II/ 531 a obslužných komunikáciách. V týchto priestoroch sa
neuvažuje o priemyselnej výrobe, ale o ich využití pre účelovú vybavenosť a bývanie. Na ploche
4000 m štvorcových má vyrásť nadregionálne
obchodné centrum Tesco, iné obchodné domy,
bytovky a vilky so zónami oddychu. V súvislosti s týmto bodom bolo schválené aj VZN mesta,
ktorým sa vyhlasuje záväzná účasť Územného
plánu mesta Rim. Sobota s účinnosťou od 8.októbra. Hladko prešla správa o kontrolnej činnosti za I. polrok a správa z kontroly uznesení MsR
a MsZ za to isté obdobie. Kuriózne sa skončilo
hlasovanie o odmenách pre primátora, viceprimátora a kontrolóra mesta. Spoločný poslanecký klub navrhoval pre primátora a viceprimátora
odmeny vo výške 25% a pre kontrolóra 15% zo
súčtu polročných platov. Demokratický blok navrhoval pre primátora 20%, viceprimátora 15%
a pre kontrolóra 10%. Ani jeden z návrhov poslanci neprijali, a tak tento bod stiahol primátor
Š. Cifruš z rokovania. O odmenách sa tak rozhodne až na pokračovaní zasadnutia poslancov
mestského parlamentu, ktoré bude v pondelok
29. septembra o 15. hodine.
amb

Zvolili nových
delegátov
Z dôvodu schválenia nového školského zákona schválilo mestské zastupiteľstvo pre
volebné obdobie 2008 – 2012 doplnenie
zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy. Keďže došlo k zlúčeniu
ZŠ Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom
maďarským so ZŠ Istvána Ferenczyho boli
do Rady školy delegovaní Mgr. Zsolt Fözö,
Ing Ladislav Rigó, Ing. Klára Albíniová a
Irena Kovács. MsZ zrušilo delegovanie
poslanca V. Vaša do Rady školy pri Základnej umeleckej škole z dôvodu vzdania
sa členstva a delegovali do nej poslankyňu
Valériu Sebőkovú.
amb
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Prebytkové hospodárenie mesta
M

esto Rimavská Sobota hospodárilo v prvom polroku s prebytkom vo výške 71, 479
mil. korún (2 372 668,13 EUR ). Ako uviedla vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu Ing. Oľga Fabová, vysoký prebytok je hlavne
z dôvodu zaradenia do príjmov z prebytku hospodárenia z minulého roku vo výške 60 mil. Sk
(1,99 mil. EUR) a zo zníženia imania v Energobyte. Nezrealizovali sa zatiaľ ani niektoré veľké
investície, ako napr. kanalizácia v Tomašovej
alebo projekty z prostriedkov EÚ na rekonštrukciu škôl a školských zariadení, ktoré zatiaľ neboli schválené. Príjmy celkom boli 262,612 mil. Sk
(8,72 mil. EUR) a výdavky 191,134 mil. Sk (6,34

mil. EUR). Bežné príjmy tvorili hlavne dane, poplatky z prenájmu majetku, granty a transfery,
príjmy z predaja budov a pozemkov. Najväčšie
výdavky mesta boli na školy, príspevok pre TSM
na rekonštrukciu a údržbu ciest, na zimný štadión, správu mesta, komunálny odpad. MsKS hospodárilo so ziskom 313 tis. Sk (10,39 tis.) EUR.
V prípade TSM bol zisk 2,195 mil. Sk (0,07 mil.
EUR). Podľa vyjadrenia Ing. Fabovej k 30. júnu
2008 celkové nedoplatky voči mestu od existencie samosprávy činili vyše 30 mil. Sk (cca 1 mil.
EUR). Z nich za rok 2008 sú vyše 6-miliónové
nedoplatky. Najmarkantnejšie sú pri dani z nehnuteľností vo výške 17 mil. Sk (0,56 EUR), pri

O kompostárni, ZŤS -ke i bazénoch

P

životného prostredia na realizáciu projektu
olhodinovú diskusiu vyvolalo predloženie
Kompostáreň Rimavská Sobota, ktorý je v súnávrhu informácie o postupe výstavby
lade s koncepciou rozvoja mesta, s celkovými
rekreačného komplexu Zelená voda a bazénov
výdavkami vyše 17. mil. Sk (0,56 mil. eur).
v Mestskej záhrade. Nakoniec poslanci inforMesto ho bude kofinancovať 5% z celkových
matívnu správu o realizácii aktivít na výstavbu
výdavkov sumou 855 550 Sk (28 399,06 eura).
bazénov na rezervných plochách aquaparku
Hladko prešiel aj návrh projektu Rekultivácia
v RO Zelená voda z rozpočtu mesta schválili.
skládky TKO Uzovská Panica, ktorý si vyžiaV dohľadnej dobe má byť doručené stanovisko
da náklady vyše 35. mil. Sk (1,16. mil. eur).
ministerstva životného prostredia a prebieSpolufinancovanie mesta 5% predstavuje
ha územné konanie. Celková doba prípravy
sumu takmer 1,8 mil. Sk (0,06 mil. eur).
projektu je približne 11 mesiacov. Kladnou
MsZ schválilo druhú alternatívu prípravy rozstránkou je aj využívanie geotermálnej vody.
počtu poslancami mesta, členmi komisií a výZároveň bol schválený postup príprav rozpočtu
borov mestských častí a zamestnancami mestna výstavbu bazénov v Mestskej záhrade tak,
ského úradu v objeme asi 200 tis. Sk ( 6,64 tis
aby sa projekt mohol realizovať do začiatku
Eura). Poslanci vzali na vedomie informatívnu
letnej sezóny 2009. Po dvojhodinovej ostrej
správu o príprave zavedenia meny EURO v mesdiskusii bol stiahnutý z rokovania návrh na
te. Bez problémov prešiel návrh znenia dohody
kofinancovanie projektu revitalizácie areálu
o partnerskej spolupráci medzi Mestom Rim.
ZŤS na priemyselný park Gemer. Nejasnosti sa
Sobota a Mestom Bjelovar z Chorvátskej repubtýkali najmä financovania projektu a obsadenia
liky. Po polemike nebol schválený návrh spoločareálu firmami po jeho obnovení. Ide o vyše
nosti Energobyt na zvýšenie ceny tepla od 1.9.
334 mil. (11,09 mil. eur) projekt, ktorý by mal
– 31.12. 2008 vo výške 828,84 Sk (27,51 eura) za
byť financovaný z grantových prostriedkov
GJ vrátane DPH. Napriek tomu môže majoritný
EÚ. Mesto by ho malo kofinancovať čiastkou
vlastník spoločnosti cenu zvýšiť. Ako uviedol
vyše 16 mil. Sk (0,53 mil. eur). Poslanci sa
napokon zhodli na vytvorení pracovnej skupiny, konateľ Energobytu J. Illés, hlavným dôvodom
je zvýšenie cien plynu. Zároveň informoval
ktorá bude rokovať o nových podmienkach
poslancov o investičných zámeroch spoločnosti,
s vlastníkom areálu. Nový návrh bude predktoré môžu priniesť zníženie ceny tepla. V záložený na pondelkové rokovanie poslancov.
vere rokovania vzali radní na vedomie informáPoslanci bez problémov schválili predloženie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) ciu o investičnom zámere spoločnosti Agroris.
M. Ambróz
zo štrukturálnych fondov EÚ ministerstva

poplatku za komunálny odpad vo výške9 mil.
Sk (0,30 EUR), ale aj za poplatok z alkoholu
a nájomného. „V tomto roku sa posilnilo právne oddelenie o jedného zamestnanca, čím sa
zvýšila vymožiteľnosť niektorých pohľadávok.
Je to však sporné, pretože medzi pohľadávkami
sú aj nevymožiteľné, resp. veľmi ťažko vymožiteľné hlavne u sociálne slabých občanov. Teraz
na základe uznesenia poslancov MsZ na budúci
rok znova pristúpime k tomu, že budú dlžníci
zverejnení v médiách, čo povoľuje zákon, vrátane webovej stránky mesta, úradnej tabule a vo
vlastných médiách,“ skonštatovala Ing. Fabová.
kan

Tretia zmena
rozpočtu
Zástupcovia občanov schválili 3. zmenu
rozpočtu mesta na základe odporúčania
mestskej rady. Podľa nej sú celkové príjmy
466,588 mil. Sk (14,82 mil. eur) a výdavky
422,021 mil. Sk (14,01 mil. eur). Prebytok
je teda vo výške 44,567 mil. Sk (1,48 mil.
eur). Ako uviedla vedúca ekonomického
oddelenia mestského úradu Ing. O. Fabová,
3. zmena rozpočtu bola vyvolaná poskytnutými dotáciami, uzneseniami z minulého zasadnutia poslancov, schválením,
resp. zrušením niektorých predajov. Boli
do nej zakomponované aktuálne výdavky a požiadavky niektorých mestských
podnikov a správcov kapitol. V zmene
rozpočtu je zahrnutý aj zvýšený výnos
z podielových daní o 2 mil. Sk (0,07 mil.
eur), projekt aktivačnej činnosti schválený
po 1. máji, financie na základe schváleného projektu na počítačový kurz EDCL pre
zamestnancov mestského úradu a grant na
sociálno-terénnych pracovníkov. Zapracovali sa aj požiadavky TSM a MsKS týkajúce
sa hlavne zimného štadióna, rekonštrukcie
domu smútku, resp. prístavby jeho časti,
stavebných prác v kasárňach, úpravy ďalších sociálnych zariadení v dome kultúry
a rozšírenej projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu amfiteátra. V kapitálových
výdavkoch sú zahrnuté aj financie na
opravy priestorov škôl, rekonštrukciu ZUŠ
a riešenie havarijného stavu materských
škôl.
Okrem 3. zmeny rozpočtu poslanci schválili vyčleniť z rezervného fondu 882 tis. Sk
(29,28 tis. eur) pre MsBS na hydraulické
vyrovnanie plynového kúrenia v Župnom
dome, na merače teplej vody v ubytovni
na Gorkého ul. a 117 tis. Sk (3,88 tis. eur)
na opravu havarijného stavu priestorov
CO v Župnom dome a 1,5 mil. Sk (0,05
mil. EUR) na vykrytie pohľadávok, ktoré
boli v bytovom dome na Dobšinského ul.
odpredaného za 6 mil. Sk (0,20 mil. EUR).
kan
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Vyššia cena tepla – dôvody a východiská
ceny tepla a prerušil cenové konanie, tým nám
požadované ceny tepla schválili až v auguste, s
účinnosťou až od 1.9.2008.
Čo sa týka ďalšej prognózy, je potrebné situáciu
s cenami plynu sledovať a priebežne analyzovať
z dôvodu, že naše (tzv. veľkoodberateľské) ceny
zemného plynu nie sú regulované, stanovuje ich
SPP a odvíjajú sa od svetových cien ropy a kurzu
SKK/USD. Na rozdiel od domácností naše ceny
zemného plynu sa menia mesačne a v priebehu
roka sa nedá na 100% určiť, aká priemerná cena
zemného plynu v danom roku bude. Preto majú
naše ceny v priebehu roka „zálohový“ charakter a po ukončení účtovného roka vo variabilnej
zložke sa musia zúčtovať na skutočné náklady
podložené daňovými dokladmi, faktúrami od
SPP. Toto zúčtovanie však v zmysle legislatívy
platí len smerom dole, čo znamená že ak skutočné náklady budú nižšie, aké sme mali v cenovej
kalkulácii, rozdiel musíme vrátiť odberateľom,
ako sme to robili aj za rok 2007 v celkovej výške
viac ako 10 mil. SKK. Ak by ale skutočné náklady plynu vyšli vyššie, ako máme kryté cenovými rozhodnutiami úradu – rozdiel je naša strata.
V prípade, že konkrétne spoločnosť ENERGOBYT by v tomto roku nepristúpila ani k jednému
zvyšovaniu ceny tepla, tak by utrpela stratu cca.
17 mil. SKK.

V predchádzajúcich mesiacoch prevažná väčšina výrobcov tepla bola nútená požiadať regulačný úrad (ÚRSO) o výrazné zvýšenie jednotkovej ceny tepla z dôvodu enormného rastu ceny
zemného plynu. Tejto nepríjemnej skutočnosti
sa nevyhla ani spoločnosť Energobyt – centrálny
dodávateľ tepla v Rimavskej Sobote. ÚRSO pre
nás schválilo cenu s platnosťou od 1.9.2008 do
konca kalendárneho roka vo výške 828,84 SKK
za 1 GJ.
Na lepšie pochopenie súvislostí cenovej problematiky je potrebné poznať mechanizmus kalkulácie ceny tepla a jej schvaľovania regulačným
úradom. Cena tepla pozostáva z troch zložiek:
variabilná cena, fixná cena a DPH. V rámci variabilnej ceny tepla sa kalkulujú aj náklady na
zemný plyn, ktorý pri spoločnostiach, ktoré vyrábajú teplo len zo zemného plynu, tvorí takmer
75% z ceny tepla. Práve táto zložka ceny sa momentálne mení. Čo sa nemení, je fixná zložka
ceny tepla, kde sa okrem iného nachádzajú aj
položky ako odpisy, náklady na údržbu, personálne a iné režijné náklady, ako aj primeraný
zisk. Miera zisku je úradom prísne regulovaná
na úrovni cca 4%, t.j. 25-30 SKK/GJ na objednané množstvo tepla. Fixnú cenu v priebehu roka
nie je možné meniť. Je preto úplne nesprávna interpretácia, – žiaľ niekedy aj z úst vysokopostavených štátnych predstaviteľov – že za zvyšovaním ceny tepla je zvýšenie zisku teplárenských
spoločností.
Kalkulácie ceny tepla predkladáme na schválenie na ÚRSO každý rok do 31.10. pre nasledujúci

kalendárny rok. Keďže v danom období nám
ešte dodávateľ plynu nepredloží cenu zemného
plynu (t.z. že nepoznáme cenu zemného plynu,
s ktorou by sme kalkulovali ceny tepla pre nasledujúci rok), ÚRSO stanoví, s akými cenami
zemného plynu máme kalkulácie predložiť. Vychádzajú z vlastných prognóz a úvah. Bohužiaľ,
pre rok 2008 nastavili také ceny zemného plynu,
s ktorými sme k 31.10.2007 kalkulovali ceny tepla pre rok 2008 a ktoré sú o viac ako 2 Sk/m3 bez
DPH nižšie ako skutočné priemerné ceny zemného plynu v roku 2008. Tento vysoký rozdiel
sme zistili už v januári, keď nám plynári predložili tohtoročné zmluvy, na základe ktorých vychádzalo približne 15-20%-né zvýšenie tejto komodity. Vzhľadom na to, že na základe takého
zvýšenia ceny plynu a z toho vychádzajúceho
zvýšenia ceny tepla v celoštátnom meradle by
bol ohrozený vstup Slovenska do eurozóny kvôli vysokej inflácii, prebehli okamžité rokovania
na „vysokých úrovniach“ a došli k takej tichej
dohode, že SPP v 1. polroku bude zvyšovať ceny
len o 5% a následne výrobcovia tepla o 3,5%.
Na základe toho nám ÚRSO schválil prvú zmenu
v cene v roku 2008, a to od 1.3. na 669,97 SKK/
GJ. Dodávateľ plynu však oznámil, že v 2. polroku okrem bežného zvýšenia ceny bude účtovať
aj cenové rozdiely z 1. polroku.
K 31.5. sme preto požiadali o zvýšenie ceny tepla
od 1.8.2008, keďže od tohto roka má ÚRSO už
60 dňovú lehotu na posúdenie návrhu ceny tepla. Keďže si ÚRSO vyžiadal dodatočné podklady
na zdokumentovanie požadovaného zvýšenia

Je dôležité zdôrazniť ešte raz, že cena vo výške 828 SKK je platná len za posledné 4 mesiace
roku 2008. Priemerná ročná cena zatiaľ vychádza na úrovni 746 SKK/GJ. Je to dôležitý údaj
preto, lebo ak sa nič nepredvídané nestane na
svetových trhoch energií, cena tepla od 1.1.2009
by mohla byť práve na tejto úrovni.
Aktuálne ceny v niektorých mestách na Slovensku v SKK/GJ:
Lučenec		
Šahy 		
Rožňava		
Vrútky		
Revúca		
Nitra		
Tornaľa		
L. Mikuláš
Detva		
Dubnica n.V.
Veľký Krtíš
Handlová
Banská Bystrica
Michalovce
Moldava n.B.
Trebišov		
Žarnovica
Prešov		

844 			
845
839			
806
823		
867
916			
820
873
852
956		
1036
930			
858
924		
792			
892		
916

Aj z týchto čísel vyplýva, že jednotková cena tepla v Rimavskej Sobote patrí medzi prijateľnejšie
na Slovensku aj v súčasnej podobe, že zatiaľ vyrábame 100% tepla z plynu. Ale za posledné 2-3
roky už čoraz viac sa dostávajú do popredia práve tie mestá, kde na výrobu centrálneho tepla
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sa využíva iný druh paliva (veľké štátne uholné
alebo kombinované teplárne, ako napr. Zvolen,
Martin, Košice, Žilina), prípadne alternatívne
zdroje tepla (Kysucké Nové Mesto, Hriňová,
Nová Dubnica, Revúca alebo Hnúšťa) Práve
z tohto dôvodu sa už aj naša spoločnosť intenzívne zaoberá myšlienkou diverzifikácie výroby
tepla aj s využitím obnoviteľných zdrojov. Začali
sme spolupracovať s medzinárodnou spoločnosťou ENERGY CHANGES HOLDING, ktorá práve
pred mesiacom vytvorila svoju dcérsku spoločnosť so sídlom v Rimavskej Sobote pod názvom
ENERGY CHANGES BIOMASS, s.r.o.. V týchto
dňoch už prebieha územné konanie na výstavbu
teplárne na biomasu – drevnú štiepku, pochádzajúcu z nášho regiónu – v areáli našej centrálnej plynovej výhrevne s výkonom 7 MW a cca
120 tis. GJ tepla ročne, čo je približne polovica
našej súčasnej produkcie. Ak pôjde všetko podľa
plánu, tak od 1.1.2010 centrálne teplo v našom
meste sa už bude vyrábať v optimálnej kombinácii biomasy s plynom. Tak by sme dlhodobo
vedeli eliminovať nepríjemné nárasty a výkyvy
v cenách zemného plynu. To je vlastne prvým
východiskom, spomenutom v názve článku, ktorým by sme dokázali stabilizovať cenu tepla na
prijateľnej úrovni.
Druhým východiskom na riešenie nepriaznivého vývoja svetových cien energií sú ambiciózne
investičné zámery samotnej spoločnosti Energobyt na nasledujúce 3-4 roky. Ťažiskovým bodom
tohto investičného plánu je komplexné riešenie
nášho centrálneho okruhu (viac ako 85% z celkového trhu) v troch etapách, čo znamená kompletnú výmenu sekundárnych rozvodov z doterajšieho štvorrúrového systému na moderný
predizolovaný dvojrúrový systém a montáž

kompaktných odovzdávacích staníc (KOST) do
každého bytového domu. Tak by sme dosiahli
maximálne možnú účinnosť našej sústavy a pre
našich odberateľov by sme umožnili výrazne
väčšiu samostatnosť v nastavovaní tepelných parametrov jednotlivých odberných miest. Na základe pozitívnych skúseností z niektorých miest,
kde už takýto systém funguje, ale aj z vlastných
skúseností minuloročnej investičnej akcie na
Rožňavskej ulici sa dá jednoznačne povedať,
že takýto systém zabezpečí dodávku tepla, ale
hlavne teplej úžitkovej vody vo zvýšenej kvalite
a s nižšou spotrebou na strane odberateľov, čo
bude mať vplyv na zníženie ročných nákladov
na teplo.
Tretie a možno najdôležitejšie východisko na
stabilizáciu výdavkov za tepelnú energiu je v rukách našich odberateľov (a ich správcov). Na
celoročný náklad v položke teplo a teplá voda
nášho domáceho rozpočtu totiž má možno aj od
jednotkovej ceny tepla väčší vplyv jeho spotrebované množstvo (počet gigajouleov alebo od nového roku v zmysle legislatívy už kilowatthodiny). Energia je drahá a podľa expertov bude ešte
drahšia nielen na Slovensku, ale na celom svete.
Pre nás vysoké ceny energií sú bolestivejšie preto, lebo na Slovensku ešte príjmy spotrebiteľov
vysoko zaostávajú za príjmami vo vyspelejšej
časti sveta – a v Rimavskej Sobote ešte zvlášť aj
od ostatných, hlavne západných častí Slovenska. Preto nemáme iné východisko, ako šetriť
s touto drahou energiou. V Rimavskej Sobote
výrazná väčšina bytových domov je už vyregulovaná a byty sú vybavené pomerovými meračmi
tepla na radiátoroch. To je výsledok posledných
8-10 rokov a v takomto druhu šetrenia spotrieb
sme v slovenskej „elite“. Cez tieto opatrenia

Riešili prípad detektíva Kulmena

Zažili sme niečo výnimočné...
V pondelok 22. septembra
žiaci Evanjelickej základnej
školy v Rimavskej Sobote Soňa
Vontorčíková zo 6. tr., Gabriela
Tóthová zo 7.tr., Gabriel Klimo
a Norbert Uličný z 8. tr. zažili
výnimočný deň. Zúčastnili sa
ako súťažné družstvo nakrúcania detskej relácie "Prípady
detektíva Kulmena" v STV v
Bratislave. Deň začal krutým
skorým vstávaním pretože už
o 2,40 hod. odchádzal autobus
z Rimavskej Soboty. Po prebdenej ceste vystúpili v chladnej a preplnenej Bratislave.
Hravo zvládli aj cestu MHD z
Mlynských Nív do sídla STV v
Mlynskej doline. Po krátkych
raňajkách v tamojšom bufete,
ich už čakali samotní aktéri relácie. Zvítanie bolo priateľské,
všetkým vysvetlili pravidlá a
podmienky relácie i samotné-

ho nakrúcania. A šlo sa na vec.
Detektív Kulmen oboznámil
žiakov s prípadom a začalo sa
samotné pátranie. Stopa viedla
do miestnej ZOO, vlastne do
nového Dinoparku. Úlohy, ktoré družstvá plnili boli pomerne
náročné. To isté môžeme povedať aj o samotnom natáčaní.
Plniť požiadavky scénáristu,
produkčného a samotného
režiséra stojí veľa námahy.
Žiaci však všetko zvládli, ďalší
prípad detektíva Kulmena bol
vyriešený. Plní neuveriteľných
zážitkov sa opäť nocou vrátili
do Rimavskej Soboty. Ak ste
zvedaví na to, ako si žiaci
počínali, sledujte 26. októbra
(nedeľa) STV 1 v dopoludňajších hodinách a zažijete aj vy
napínavé chvíle s detekt ívom
Kulmenom.
kres
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každá domácnosť ušetrila a šetrí naďalej ročne
v priemere 15-20% spotreby tepla v porovnaní
s nevyregulovanými a nemeranými bytmi. Ale
doba nám nedovolí zastaviť sa v šetrení a skôr či
neskôr nás donúti pokračovať takými opatreniami, ako je výmena okien, kompletné zateplenie
bytovky alebo izolácia strechy bytového domu.
Musím konštatovať, že v týchto aktivitách už
nemáme takú dobrú pozíciu v celoslovenskom
meradle. Je jasné, že tieto technické opatrenia
sú už ekonomicky a finančne náročnejšie ako
vyregulovanie alebo montáž meračov, ale výsledky a šetrenia dosiahnuté v iných mestách,
ale aj v tých pár bytových domoch v našom
meste, ktoré sa už opovážili ísť touto cestou,
hovoria za seba. V celoštátnom meradle sú dokázané priemerné 30-40%-né úspory, ale sú bytové domy, kde dosahujú 50 alebo 60% úspor na
ročnej spotrebe tepla. Vo finančnom vyjadrení
to robí v priemere 6 až 12 tisíc korún pre jednu
priemernú domácnosť ročne. Na ilustráciu 2
konkrétne príklady z Rimavskej Soboty s úplne
rovnakými a porovnateľnými bytovkami:
Objekt \ Rok

Zateplenie

Dob!inského 20
nie
Dob!inského 26
áno
Rozdiel v prospech zateplenia
% rozdiel v prospech
zateplenej bytovky
Malohontská 47
áno
Malohontská 33
nie
Rozdiel v prospech zateplenia
% rozdiel v prospech
zateplenej bytovky

2005
GJ
SKK
1 021 571 164
988 554 934
-33
-16 230
3%
1 111
1 456
-345

2006
GJ
SKK
1 085
709 635
869
568 716
-215
-140 920

GJ
996
389
-607

20%
617 863
819 930
-202 067

24%

894
1 491
-597
40%

2007
SKK
638 661
249 590
-389 071
61%

585 137
975 446
-390 309

765
1 198
-433

490 779
768 458
-277 679
36%

Na záver by som ešte raz chcel zdôrazniť veľký význam týchto opatrení, ktoré v budúcnosti
pri optimálnej komunikácii a spolupráci výrobcu
tepla, správcov a koncových odberateľov môžu
viesť k stabilizácii nákladov za teplo a k vzájomnej spokojnosti všetkých partnerov.
Ing. Július Illés,
konateľ spoločnosti ENERGOBYT

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota,
Kirejevská 22 ukončila operačný projekt SOP Ľudské zdroje pod
názvom
„Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy Rimavská Sobota“.
Účelom projektu bolo vytvorenie vzdelávacieho systému, náplň ktorého je v súlade s potrebami profesionálneho rastu zamestnancov Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy Rimavská Sobota.
Vzdelávanie bolo zamerané na:
• Zlepšenie jazykovej vybavenosti zamestnancov
– absolvovaním kurzu anglického jazyka
• Zvýšenie adaptability a efektivity práce zamestnancov
prostredníctvom rozvoja počítačo
• vých zručností a personálnych zručností
– získaním certifikátu ECDL a absolvovaním kurzu
• zameraného na manažment a komunikáciu
• Zvýšenie odbornej kvalifikácie zamestnancov
prostredníctvom atestácií
Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu.
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Medzinárodná svadba
V

obradnej sieni rimavskosobotskej radnice
sa 20. septembra uskutočnila svadba novomanželov až z ďalekej Prahy Martiny a Lukáša
Ježkovcov. Pár oddával mestský poslanec Július
Sojka. A prečo si vybrali práve naše mesto?
„ Moja mamka pochádza z tohto mesta a žijú tu
jej rodičia. To bol jeden z dôvodov. S manželom
sa poznáme dva roky a každý rok cestujeme

na Slovensko. Rimavská Sobota je nádherné
mesto. Síce sme zaplatili mestu za sobáš 8000
Sk, keďže tu nemáme trvalý pobyt, ale stálo
to za to. Aj naši hostia z Čiech tvrdia, že je to
krásne, romantické mesto,“ povedala nevesta
M. Ježková.
amb

V znamení maďarskej kuchyne
Kuchár László Kiss
pri ochutnávke halászlé
počas varenia.

V

zariadeniach Spojenej školy v Rim. Sobo- stáži naši žiaci, pochádzajúci zo sociálne slabších rodín, prevažne Rómovia. Boli s nimi spote Čierny orol a Junior komplex sa počas
uplynulého týždňa servírovali maďarské jedlá. kojní. Povedali im, že ak si spravia v Maďarsku
Hostia si mohli pochutnať na hortobágyskych záverečné skúšky, radi ich privítajú vo Švédsku,“
palacinkách, slepačej polievke Újházi, halászlé, povedal I. Boda. Na slávnostnom otvorení Týžroštenke Kalocsai, haluškách Somlói a iných dňa maďarskej kuchyne bol aj primátor mesta Š.
dobrotách. Konal sa totiž Týždeň maďarskej Cifruš a poslanci BBSK. Jedlá boli pripravované
kuchyne. Jedlá pripravili žiaci, majstri odbor- pod vedením skúseného kuchára z Maďarska
nej výchovy a zamestnanci školy v spolupráci Lászlóa Kissa.
s partnerskou školou v Maďarsku v Ózde. Ako „Pre mňa je to vždy výzva a radosť zúčastniť sa
uviedol zástupca riaditeľa Spojenej školy pre od- v zahraničí takýchto akcií. Snažíme sa vždy
borný výcvik Ing. Dušan Kmeť, týždne maďar- prezentovať tradičnými jedlami, ktoré poznajú všetci na Slovensku. Prezentujeme však aj
skej kuchyne sú veľmi obľúbené a prispievajú
nové jedlá, ktorú sú výnimočné alebo chuťovo
k oživeniu jedálneho lístka. Cieľom tejto akcie je
prehĺbiť kontakty medzi partnerskými školami. zvláštne. Nie je tomu inak ani tohto roku, keď
Riaditeľ Árpád Vezér Úti Általános Művelődési sme pripravili napr. aj kuracie prsia so slivkami,“ uviedol László Kiss. Dodal, že spolupráca
Központ István Boda ocenil spoluprácu oboch
škôl. Kladne hodnotil aj akciu Spoločne v EÚ, je objstarnná, pretože žiaci Spojenej školy boli
nedávno na dvojtýždňovej stáži v Ózde, kde
kde sa v Ózde prezentovali čašníci stredných
mali možnosť spoznať maďarskú kuchyňu a jej
partnerských škôl krajín V4.
ingrediencie.
„Naša škola má partnerstvo so strednou školou
kan
vo Švédsku. Nedávno tam boli na trojmesačnej

Kútik pre gazdinky

Marinované bravčové rezne
Potrebujeme: 3 ks vajec, mleté korenie 2 PL horčice, 2 PL maizény, 2 PL sójovej omáčky, 3 strúčiky
prelisovaného cesnaku, 2 PL oleja, 1 PL grilovaného korenia.
Postup: Všetko spolu dobre vymiešame. Bravčové rezne vyklepeme a namočíme do marinády.
Dáme do chladničky na 24 hodín. Potom vyprážame. Podávame so zemiakovou kašou. Dobrú chuť!
J. Molnárová

Výročie
Európskej
colnej únie
a Národný
deň colníkov
21. september je každoročne Národným
dňom colníkov. Práve na Matúša, ktorý
je považovaný za ich patróna. Tento rok
je pre colníkov o to slávnostnejší, že si
pripomíname aj 40. výročie vzniku Európskej colnej únie. Od 1. júla 1968 sa medzi
šiestimi zakladajúcimi členmi / Belgicko,
Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko/ zrušili všetky clá
a obmedzenia a zaviedol sa spoločný colný
sadzobník, čo znamenalo začiatok Európskej colnej únie. Bol to prvý krok k dosiahnutiu štyroch slobôd, ktoré dnes máme
vďaka členstvu v EÚ: voľný pohyb tovarov,
služieb, osôb a kapitálu. Colná únia je
jedným zo základných pilierov Európskej
únie a najdôležitejším prvkom jednotného
trhu, ktorý môže správne fungovať len ak
sa na jeho vonkajších hraniciach uplatňujú spoločné jednotné pravidlá. Dnes
v Európskej colnej únii úzko spolupracuje
27 colných správ. Pri príležitosti výročia
ECÚ a Národného dňa colníkov pripravili
colníci Colného úradu Banská Bystrica
niekoľko podujatí. Prvým z nich bol 23. 9.
Deň otvorených dverí na Pobočke Colného
úradu /PCÚ/ vo Veľkom Krtíši, o deň neskôr na PCÚ v Jesenskom. Dominantnými
podujatiami boli 25. 9. na PCÚ v Banskej
Bystrici a 26. 9. na PCÚ v Lučenci oslavy
Národného dňa colníkov spojené s prezentáciou 40. výročia Európskej colnej únie.
Podujatia boli určené žiakom a študentom
škôl, podnikateľom a ostatnej verejnosti.
Colníci pripravili pre účastníkov zaujímavý
program. Priblížili prierez činnosti colného
úradu, dynamické ukážky služobných
zákrokov, ukážky práce služobného psa,
predstavili svoju výstroj a výzbroj.
Mgr. Milan Kanka,
regionálny hovorca CÚ BB
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Najkrajšie predzáhradky a balkóny

Ovocinársko
- zeleninárska
výstava

U

ž po 9.-krát sa mali
možnosť občania
Rimavskej Soboty prihlásiť do
tradičnej a obľúbenej súťaže
O najkrajší kvetinový balkón
a predzáhradku. Jej cieľom je
motivovať ľudí skrášliť a spestriť svoje okolie. Súťaž bola
vyhlásená v máji počas Dní
mesta Rim. Sobota a trvala do
31. augusta.
„Aj na základe anketových
tipov občanov sa do súťaže
zapojilo 104 balkónov a 40
predzáhradiek. Hodnotila ich
porota zložená z pracovníkov
mestského úradu, oddelenia
životného prostredia a komisie
ŽP MsZ,“ informoval nás
vedúci oddelenia životného
prostredia MsÚ Ing. Ján Bozó.
Porota sa napokon zhodla na
tom, že v súťaži o najkrajší
balkón získala prvé miesto rodina Adlerová (L. Novomeského 4), druhé rodina Bugáňová
(Jánošíkova 6) a tretie rodina
Bitalová (Družstevná 12).
V súťaži o najkrajšiu predzáhradku patrilo prvé miesto
rodine Kéryovej (Veterná 77),
druhé rodine Longaiovej (Na
Chrenovisku 3) a tretie rodine
Miklovej (Železničiarska 49).
Ceny odovzdal víťazom počas
Gemersko-malohontského jarmoku primátor mesta Štefan
Cifruš.
„Pekné balkóny a predzáhrad-

O

Balkón rodiny Adlerovej získal 1. miesto.

Najkrajšia predzáhradka rodiny Kéryovej.

ky sa v jednotlivých lokalitách
opakujú. Niekedy sú krajšie,
inokedy sa aj v závislosti
od počasia menej vydaria.
Objavujeme však aj nové
balkóny a predzáhradky, ktoré

v predchádzajúcich rokoch
unikli našej pozornosti, ale
teraz vynikajú svojou krásou,“
dodal na záver Ing. Bozó.
kan

Bude vo Vrbovciach detské ihrisko?

v
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decembri 2004 bolo založené vo Vrbovciach občianske združenie Vrbovček. Čas
beží rýchlo a ani sme sa nenazdali a oslavujeme už štvrtý rok. Podali sme 4 projekty, ale
zatiaľ žiadny neuspel. Nežiadame veľa, len aby
sme mohli urobiť ihrisko Radosť, ktoré nám navrhol Boris Vetrák. Škoda, že tie peniaze z EÚ
sa niekde, kde nie je „tlačenica“ veľmi ťažko
dostávajú. Poďakovanie za účasť síce poteší,
ale nepomôže. Možno by nám stačil iba dobrý
sponzor, ktorý by rád urobil radosť 44 deťom do
15 rokov, čo má naša malá dedinka. Sme na dedine a nikoho nezaujíma, že naše deti si vedľa
hlavnej cesty nemajú kde kopnúť do lopty alebo sa pobicyklovať. Treba si prísť vyskúšať, ako
sa ide po ceste s kočíkom, keď vám za chrbtom
a pred vami jazdia kamióny s drevom. Verte, že
nejednému by naskočila husia koža. Stojí tam
síce dopravná značka obmedzujúca rýchlosť,
ale naši vodiči asi zle vidia. Prečo musí byť smrť

spúšťačom, aby sa niečo začalo robiť? Celý rok
naše združenie usporadúva akcie, ako bola napr.
posledná disco zábava. Jej účelom bolo zohnať
peniaze na prípravu 50 mikulášskych balíčkov
pre naše vnúčatá, ktoré tu síce nebývajú, ale
navštevujú naše akcie. Vďaka týmto ľuďom naša
malá akcia splnila svoj účel. Vyzbieralo sa 2495
Sk (83,23 eura). Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli, a tým potešili detské
srdiečka. Boli to: I. Labanc - 100 Sk, J. Labanc
- 50 Sk, J. Vaculčiak - 50 Sk, M. Mitter st. - 50 Sk,
D. Šarkan - 100 Sk, M. Vývlek – 100 Sk, rodina
Petrincová ml. - 200 Sk, rodina Kašová - 100 Sk,
rodina Spodniaková – 200 Sk, R. Stromko - 1000
Sk. Vďaka patrí všetkým pomocníkom OZ, ktorí pomáhali pri akcii. Moje poďakovanie patrí aj
všetkým mladým ľuďom, ktorí svojou účasťou
prispeli k dobrej veci.
Hrušková,
predsedníčka OZ Vrbovček

kresný výbor Slovenského záhradkárskeho zväzu v spolupráci zo základnou organizáciou č. 1 v Rim. Sobote pod
záštitou primátora mesta MUDr. Štefana
Cifruša usporiadajú v dňoch 3. – 4. októbra
ovocinársko - zeleninársku výstavu. Tá
sa uskutoční v dome kultúry (vchod od
Kauflandu) so slávnostným otvorením 3.
októbra o 9.00 hod. a potrvá do 4. októbra
do 17.00 hod. V pekných priestoroch DK
budú vystavované najmä nové odrody
ovocia (hlavne jabĺk) a zeleniny, ďalej
tradičné domáce a krajové odrody od
záhradkárov organizovaných v ZO, ale
vítané budú aj exponáty od neorganizovaných pestovateľov. Radi dáme priestor aj
pre produkty včiel, kondenzované (sušené
ovocie a zaváraniny), ako aj kuriozity prírody v kútiku kuriozít. Priestory
výstavy budú doplnené profesionálnou
kvetinovou výzdobou kvetinárstiev nášho
mesta, ako aj ručnými prácami základných
škôl. Cieľom tejto výstavy je ukázať, že aj
v našich podmienkach je možné dopestovať pekné a najmä z hľadiska racionálnej
výživy kvalitnejšie ovocie a zeleninu,
ako sú dovážané, často nevhodné druhy
a odrody dopestované v iných klimatických podmienkach. Ale nemenej významným činiteľom je získať mladú generáciu
k tomuto ušľachtilému „koníčku“. Aj
touto cestou prosíme vystavovateľov, aby
exponáty, ktoré mienia vystaviť, doručili
na OV – záhradkárskeho zväzu najneskôr
do 1. októbra do 14. hod., resp. 2. októbra
od 15.00 – 18.00 hod. Zároveň prosíme
širokú záhradkársku obec, ako aj ostatnú
verejnosť, aby v čo najväčšom počte navštívili túto peknú výstavu – dielo našich už
starnúcich záhradkárov – pestovateľov.
Ján Bystriansky a Ervín Hacsi
za OV – SZZ a ZO č.1

Program GMOS
1.-31. 10. Remeslo má zlaté dno — prezentácia prác účastníkov letného tábora,
GMOS Rim. Sobota, denne.
1.-31. 10. – Perom a ceruzkou — autorská
výstava Gejzu Vargu, GMOS Rim. Sobota,
denne.
3. 10. – Zabaľte si do batoha — prezentačno-kultúrne podujatie v rámci osláv
Svetového dňa cestovného ruchu, Nám. Š.
M. Daxnera Rim. Sobota o 15. hod.
7. 10. - Stretnutie s remeslom — tvorivá
dielňa tkaničiek a paličkovanej čipky, MKS
Klenovec o 14. hod.
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Spokojnosť i náladu ľudí žijúcich na sídliskách určuje
aj v Rimavskej Sobote ich spokojné bývanie
V zastúpení Mestskej bytovej správy, spoločnosti
s ručením obmedzeným so 100%-nou účasťou mesta, som sa rozhodol ako konateľ o príhovor k vám.
Cieľom sú informácie, ktoré mnohí bežne nepoznáte ako vlastníci bytov, či spoločenstvá, ale aj orientácia pre možnosti rozhodnúť sa správne v oblasti
znižovania spotreby tepelnej energie a teplej úžitkovej vody. • Samostatnou informáciou je pripravovaný predpis zálohových platieb v súvislosti so zabezpečovaním nákupu tepla od spoločnosti
Energobyt, s.r.o., a inými potrebami súvisiacimi
s prevádzkou bytových domov v našej správe, nevynímajúc spravované objekty budov a nehnuteľností
vo vlastníctve mesta. • Vážení občania – klienti,
vlastníci bytov i nájomníci! • Pre celkovú informovanosť uvádzam, že k 1.9.2008 spravujeme 1662
vlastníckych bytov a 153 nájomných bytov. Súčasne
spravujeme 20 objektov nebytových priestorov
v celkovej výmere 17.783 m2 podlahovej plochy. •
Hneď v úvode ďakujem všetkým, ktorí ste nám dali
dôveru starať sa o vaše bývanie v podobe podpísania zmlúv o výkone správy s platnosťou od 1.1.2008.
Naše vzťahy v súčasnosti považujem za korektné
a vzájomne tvorivé, k čomu iste prispieva aj mesto
Rimavská Sobota v rámci spolupráce na úseku bývania, ale aj starostlivosti o skupinu odkázaných
občanov. • Naša spoločnosť má sídlo na Tržnej ul.
č. 2, kde sú k dispozícii pracovníci ekonomického
a nájomného oddelenia, súčasne sekretariát a pracovisko pre styk so zástupcami bytových domov
a hlavnej pokladne. Samostatný úsek tvoria pracovníci technického úseku, ktorí zahŕňa energetiku
a opravy bytových domov v plnom rozsahu. V ubytovni na Gorkého ul. je kolektív pracovníkov, ktorí
sa bezvýhradne starajú o skupinu odkázaných občanov. Tí sa však mnohokrát správajú nevhodne
a porušujú svojím správaním ubytovací poriadok aj
okolie. Spoločne s mestom pripravujeme riešenie,
ktoré určite prinesie zvýšenie požiadaviek na súčasne bývajúcich, ale aj pri výbere uchádzačov na
umiestnenie v budúcnosti. Tento nový spôsob bude
uplatnený od 1.7.2009 a má priniesť aj ekonomický
efekt. • Celkovú údržbu bytového fondu zabezpečujeme vlastnými údržbármi, vrátane služby NON
STOP pre havarijné účely na tel. 0903 564 074. Všetky ostatné práce vykonávame dodávateľsky po vzájomnom súhlase vlastníkov bytov i mesta Rimavská
Sobota. Práca s ľuďmi na sídliskách je veľmi zložitá
a ťažká. Celý princíp výkonu správy bytov je daný
prvotným zákonom č. 182/1993 Z.z. a jeho poslednou úpravou zákonom č. 268/2007 Z.z. Dôležité je
najmä rozhodovanie na schôdzach vlastníkov, kde
sa však mnohokrát zúčastňuje len nedostatočný
počet vlastníkov, a preto je znemožnený postup pri
výkone potrebných opráv a rekonštrukcií. Toto celé
sťažuje nízka tvorba fondu opráv a údržby bytového domu a nezáujem spolupracovať. Existujú bytové domy, ktoré nemajú zvolených zástupcov vlastníkov a tvorba FOaÚ je na hranici 3,- Sk/m2 plochy
bytu, potreba je minimálne 10-15,- Sk/m2. • Vytýčili sme si štandardizovať spôsob informácie medzi
jednotlivými domami a nami. To znamená, že sme
zosilnili osobnú komunikáciu so zástupcami bytových domov. Cieľom bolo jednoznačne začať s novým režimom technických prehliadok bytov a vy-

hradených technických zariadení. Zaujímajú nás
pravidelné schôdze v bytových domoch, ktorých
cieľom je ozrejmiť možnosti opráv v bytovom dome
i riešenia z hľadiska prevádzky. Osobitne organizujeme pravidelné stretnutia so zástupcami vlastníkov a predsedami spoločenstiev na Mestskej bytovej správe, s.r.o. • Najnovšie plánujeme spoločné
pracovné stretnutie so zástupcami bytových domov
a predsedami SVB, ktoré bude zvolané osobitnou
pozvánkou na deň 16. októbra 2008. Znovu sú
v programe dôležité informácie a možnosti vystúpiť
s potrebami i návrhmi zastúpených bytových domov. • V oblasti vymáhania nedoplatkov naďalej
spolupracujeme s firmou IURIDIS, V. Krtíš – dražobnou spoločnosťou, ktorá za našej spolupráce
zabezpečila vrátenie finančných prostriedkov do
fondu údržby a opráv v celkovej výške 3.900.000,Sk za obdobie posledných dvoch rokov. Súčasne
využívame k vymáhaniu pohľadávok aj služby exekútorov. Tieto opatrenia dosť často vyúsťujú k strate bývania, či deložovaniu z bytov. Sú to veľmi nepríjemné a zložité situácie, zapríčinené výlučne
skupinou klientov, ktorí svoje potreby bývania neodhadnú reálne a riešenia často nechávajú na poslednú chvíľu. Neuvedomujú si, že ich dlhy za bývanie ohrozujú prevádzku bytového domu a jeho
prípadnú obnovu. Sú to často sumy, ktoré prevyšujú čiastky viac ako 100.000,- Sk. Klienti majú možnosť dohody splácania dlhu formou reálneho splátkového kalendára. • Nie je priestor vymenovať
všetko, čo by bolo nutné. Preto niekoľko informácií
ku komplexnej obnove bytových domov. Zdôrazňujeme, že je to jediná cesta postupného znižovania
spotreby tepelnej energie v bytových domoch, zvyšovania komfortu bývania, bezpečnosti a tiež zníženia emisií v nadväznosti na životné prostredie. Sú
tu možnosti čerpania komerčných úverov alebo
prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Informácie vám v prípade záujmu poskytneme.
V súčasnosti sú rozpracované a realizované projekty v hodnote viac ako 35 mil. Sk na 10-tich bytových
domoch. Ďalšie pripravujeme. Realizáciu vykonávajú na 90% domáce stavebné firmy, ostané z iných
regiónov. Je to výsledok veľmi dobrej spolupráce
bytových domov s nami, ktoré sa rozhodli správne,
keď v plnej miere sme nápomocní pri vypracovaní
projektov, žiadostí, úverov a ostatných úkonov spojených s menovanou komplexnou obnovou. Tešíme
sa spoločne z pohľadu na takto obnovené bývanie
v meste. Obdobie splácania úverov je rozložiteľné
na niekoľko rokov. Úspory dosiahnuté v oblasti tepelnej energie, ktoré sa pohybujú do výšky 40%
z celkovej pôvodnej spotreby, je možné premietnuť
do položky tvorby FOaÚ a postupného splácania
úveru. Od 1.11.2008 do predpisu mesačných zálohových platieb bude zakalkulovaná položka zvýšenia ceny tepelnej energie nakupovanej od spoločnosti Energobyt, s.r.o. Rimavská Sobota. Cena platí
od 1.9.2008 a je stanovená ÚRSO Bratislava na
828,90 Sk/GJ s DPH. Je to výsledok cenovej politiky
SPP a štátu. Pre vás ako domácnosti a nás ako správcov opäť práca naviac a zároveň hlbšie do vrecka.
Napriek tomu sme naďalej zástancami centrálneho
zásobovania teplom. Mesto Rimavská Sobota je
v spoločnosti Energobyt zastúpené 42%, čo je mož-

nosť kontrolovať tvorbu ceny. Zároveň je preukázateľné, že táto spoločnosť reinvestuje do obnovy
a rekonštrukcií tepelných zdrojov mesta. Na rok
2009 sa pripravuje veľká investícia do výstavby tepelného zdroja na biomasu, čo smeruje k zníženiu
ceny v budúcnosti. K odpájaniu jednotlivých bytov,
či bytových domov od CZT je náš postoj jednoznačne záporný. Pre mnohých odborne neinformovaných v tejto oblasti sa javí individuálne riešenie
kúrenia ako výhodné. Už v súčasnosti, vzhľadom
na úpravy nákupných cien zemného plynu je jasné,
že takéto vykurovanie je na pohľad pre bytový dom
výhodné. Opak je však pravdou, pretože pre obyvateľa bytového domu nie je položka investície tepelného zdroja, odpisy, revízie a ostatné náklady uvádzaná v cene tepla za GJ, ale tieto náklady sú
vykazované a platia sa z položky tvorby FOaÚ. Napriek tomu si to mnohí takíto prevádzkovatelia nepripúšťajú a hovoria o akejsi zníženej cene za teplo.
Určite výhodnejšie by bolo, keby investovali do obnovy bytového domu. V prípade, že sa takto v budúcnosti rozhodnú, bude táto položka už naviac
a určite nie malá. Ďalej strácajú flexibilnosť možnosti zmeny vykurovacieho systému na iné médium, ako je zemný plyn. Z pohľadu porovnania
centrálneho zásobovania teplom a samostatného
vykurovania objektov bytových domov je takéto vykurovanie takmer o 20% nákladnejšie. V prípade
jednotlivca je nutné, aby si bytový dom v plnom
rozsahu uplatnil pri rozpočítavaní nákladov vyhlášku č. 630/2005 Z.z. Pre celkovú informáciu ešte
uvádzame, že od 1.1.2008 platí pre vlastníkov bytov
povinnosť energetickej certifikácie budov. To už
bude však v informácii podanej 16.10.2008. Pripravujeme tiež nové znenie Domového poriadku a vydania povinností, ako sa majú riadiť zástupcovia
bytových domov pri správe vlastníckych bytov. •
Ako správca sme si vedomí aj svojich nedostatkov,
ktoré však riešime a neodkladáme bokom. Určitá
nespokojnosť sa prejavuje s rozúčtovaním, ale aj
s neznalosťou Zmluvy o výkone správy. Potom sú to
susedské vzťahy. Len vzájomným pôsobením
správcu i vlastníkov bytov je možné dosiahnuť spokojnosť, ktorá vyplýva z práva a patrí k nim morálka, spolupatričnosť a slušnosť. Ľudia si musia uvedomiť, že hodnoty, ktoré vložia do obnovy bytového
domu, nielen zvýšia jeho hodnotu, ale budú mať aj
iný pocit z bývania. Verím, že tento príhovor prispeje k celkovému zlepšeniu vzťahov a v rámci konkurenčného prostredia na území mesta Rimavská Sobota vám dá možnosť správne sa rozhodnúť. MsBS,
s.r.o. vám ponúka v tejto oblasti svoje viac ako
25-ročné skúsenosti. Sme pripravení aj na otvorenú
kritiku, či návrh nových riešení v spojení s bývaním. V prípade vášho záujmu môžete vašu kritiku,
či návrhy zaslať prostredníctvom internetu na e-mail : sekretariat@msbs.sk, alebo sa obrátiť telefonicky priamo na konateľa spoločnosti, č. t. 047/5511912.
• Chcem vysloviť myšlienku a presvedčenie, že my
sme tu pre vás, ponúkame vám v plnom rozsahu
služby spojené s bývaním tak, aby ste boli spokojní.
Svetozár Müller,
konateľ a výkonný riaditeľ MsBS, s.r.o.
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Tradičný Gemersko-malohontský jarmok
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Už po 26-krát sa v Rimavskej Sobote konal od 26. do 27. septembra tradičný Gemersko-malohontský jarmok.
Navštevujú ho nielen domáci, ale aj ľudia z okolitých obcí, či iných kútov Slovenska.

Gemersko-malohontský jarmok otvoril primátor mesta Štefan Cifruš, ktorý prijal na radnici
domácich i zahraničných hostí.

Organizátori pripravili aj pestrý kultúrny program.

Hlavné dámy zachvátila nákupná horúčka. Lákali ich stánky s odevami, remeselnými výrobkami,
perníkmi, bižutériou, suvenírmi či keramikou.

Vyše 40 vystavovateľov na Euro Rima Expo

S

prievodným podujatím Gemersko-malohontského jarmoku bol 3. ročník
všeobecnej kontraktačno-predajnej výstavy
cezhraničnej hospodárskej spolupráce Euro
Rima Expo. Výstava bola v dome kultúry od 26.
do 28 septembra. Zorganizovalo ju Mesto Rim.
Sobota a Spiš View Trading, s. r. o., Spišská
Nová Ves. Jej cieľom bola prezentácia slovensko-maďarskej spolupráce. Bola zameraná na
cestovný ruch, stavebníctvo, bývanie, hobby,
spotrebný tovar, potraviny a utosalón. Na svoje
si prišli aj dámy počas prezentácie oblečenia
a kozmetických výrobkov. Na výstave nechýbali
ani zdravotnícke pomôcky, kvalitné maďarské
vína, sedacie súpravy, bytové doplnky, sypané

čaje, darčekové predmety ale i stromčeky, ruže
a rododendróny. Podľa vyjadrenia riaditeľky
spoločnosti SVT Ing. Arch. M. Kleinovej na
ploche 525 metrov štvorcových prezentovalo
svoje výrobky, tovary a služby 41 vystavovateľov. Z nich bolo 27 zo Slovenska, 11 z Maďarska, jeden z Čiech, jeden z Poľska a jeden
bol spoločný slovensko-maďarský subjekt.
Sprievodnou akciou boli súťaže o kozmetické
darčeky a výroba megapalaciniek. Svoj stánok
mal aj Euroregión Slaná Rimava, Mestská
galéria a Mesto Rimavská Sobota- Turistické
informačné centrum, kde sme prezentovali aj
naše Gemerské zvesti.
kan

Vodou z rieky Rimava sa krstila kniha riaditeľky
Gemersko-malohontského múzea Oľgy Bodorovej Rimavská Sobota na starých pohľadniciach.
Krstným bol primátor mesta Štefan Cifruš.
Veríme, že kniha si nájde svojich priaznivcov
z radov čitateľov. Časť jej výtlačkov bude mesto
využívať na svoju reprezentáciu.
Text a foto: Marta Kanalová
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Nehnuteľnosti
• Predám garzónku s balkónom na
ulici Malohontskej, cena 380 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1383-39

• Predám garzónku s balkónom na
ul. Malohontskej, cena 370 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1383-39

• Predám garzónku s balkónom na
ul. Malohontskej, cena 360 000,SK. Kontakt: 0902 700 400.
1383-39

• Predám 1-izbový byt na sídl. Rimava, cena 570 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.
1383-39

• Predám 1-izbový byt na nám. Š.
M. Daxnera, cena 550 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1383-39

• Predám 2-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 714 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1383-39

29. 9. 2008

• Predám 4-izbový byt na ulici T.
Vansovej, cena 780 000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1383-39

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 230 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1383-39

• Predám 4-izbový byt na ul. Malohontskej, cena 1 300 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1383-39

• Predám rozostavaný rodinný dom
v Rim. Sobote, cena 2 330 000,Sk. Kontakt: 0902 700 400.
1383-39

• Predám rodinný dom v Rim. Sobote, cena 3 500 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.

1366-39

• Predám byt v Rim. Sobote. Tel:
0908 813 591.
1388-41		
• Dám do podnájmu 2-izbový byt
v meste. Tel: 0949 219 468.

• Dám do prenájmu 2-izbový byt na
Malohontskej od 1.10.2008. Tel:
0907 548 893

• Predám 2-izbový byt na sídl.
Rimava, cena 832 0000,- Sk. Kontakt: 0902 700 400.

• Predám chatu v lok. Tormáš, cena
70 000,- Sk. Kontakt: 0902 700
400.

1383-39

1383-39

• Predám 2-izbový byt na ul. Poručíka Ušiaka, cena 730 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám pozemok v Rim. Sobote /
pod benzínovou pumpou Slovnaft
/, cena 500,-Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400.

1383-39

• Predám 3-izbový byt na ul. Malohontskej 20, cena 980 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám rodinný dom v Tisovci,
cena 1 450 000,- Sk. Kontakt: 0902
700 400.

• Predám RD v Novej Bašte s veľkou
záhradou. Cena 595 000,- Sk. Tel:
0903 118 035.
1394-39

• Predám 4-izbový byt 101 m2, sídl.
Rimava, cena 1 240 000,- Sk. Tel:
0907 473 526.
1394-39

• Predám garzónku – sídl. Rimava.
Cena 395 000,- Sk. Tel: 0903
118 035.
1394-39

• Predám RD v Ožďanoch. Tel: 0908
393 937.

1367-39

• Predám rodinný dom v Tomašovej
na ul. Okružnej. Cena 900 000,Sk. Inf. na č.t.: 0905 444 775
1368-39

• PARK REAL INVESTMENT,
s.r.o. ponúka: 1-izbový byt, cena
420 000,- Sk; 2-izbový byt, cena
880 000,- Sk; 3-izbový byt, cena
1 040 000,- Sk s garážou; 4-izbový
byt, cena 1 100 000,- Sk. Kontakt:
0908 901 639, www.pri-real.sk
1373-39		
• Predám 1-izbový byt na Západe.
Cena dohodou. Tel: 0915 826 268.
1302-39		
• Predám záhradku v záhradkárskej
osade Nižná Pokoradz 1. Terasovitá, bez chatky. Tel: 0902 328 585.
1303-39		
• www.makroreality.sk
1305-19		
• Predám garzónku. Tel: 0914
187 839.

1395-39

• Predám pozemok v Rim. Sobote
/ Šibeničný vrch-ul. Gaštanová /,
cena 800,- Sk/m2. Kontakt: 0902
700 400.

• Prenajmem byt. Tel: 0911 347 741.

1383-39

1395-39

• Predám stavebné pozemky
v Tomašovej, cena 1 050,- Sk/m2.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám 2-izbový byt v centre. Tel:
0907 473 526.

1383-39

• Dám do podnájmu 1-izb. byt na
Západe. Tel: 0915 826 268

• Predám 2-izbový byt na sídl.
Západ. Čiastočne prerobený. Len
hotovosť. Tel: 0904 117 092.

1401-39

1311-38

• Prenajmem 1-izb. byt na Malohontskej ul. a 2-izbový na Družstevnej ul. Tel: 0918 832 605

• Kúpim 1-izbový byt v Hnúšti. Tel:
0904 976 120.

1407-39

• Kúpim 2- alebo 3-izbový byt. Volať
po 16.00 hod. na t.č.: 0904 892 117

• Predám halu na rôzny druh podnikania v interviláne Rim. Soboty.
Kontakt: 0902 700 400.
1383-39

• Predám budovu na rôzny druh
podnikania v Dražiciach. Kontakt:
0902 700 400.
1383-39

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 300 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.
1383-39

1377-41

• Predám 4-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 300 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám 3-izbový družstevný
byt na sídlisku Západ. Tel: 0903
198 242.
1379-40		

1383-39

1390-39

1362-40

1383-39

• Predám 2-izbový byt v OV na ul.
Malohontskej. Byt sa nachádza na
3. poschodí, má murovanú špajzu,
veľkú murovanú pivnicu a lodžiu.
Rozloha bytu je 70 m2. Tel: 0903
802 550 alebo 0908 929 516.

1383-39

1360-39

1386-39

1383-39

• Predám 3-izbový byt na ul.
Rožňavskej, cena 680 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám 3-izbový byt – 87 m2, 2.
poschodie, v strede mesta. Tel:
047/56 225 26 len po 19.00 hod.

• Predám 2-izbový komplet prerobený byt v OV v Hnúšti za 600.000
Sk + dohoda. Tel: 0948 114 767

• Predám rodinný dom v Rimavskej Sobote, cena 2 600 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

1383-39

1383-39

1384-40

1353-40

1383-39

• Predám chatu v lok. Tormáš, cena
165 000,- Sk. Kontakt: 0902 700
400.

• Predám 3-izbový byt na ul.
Rožňavskej, cena 1 130 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

• Predám 4-izbový byt na ul. L.
Novomeského. Tel: 0903 529 308

• Predám 2,5 izbový byt na Malohontskej, cena 850 000,- Sk. Tel:
0907 548 893

• Predám 2-izbový byt na ulici
Mikszátha, cena 720 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

1383-39

1352-39

• Predám 2-izbový tehlový byt v pôvodnom stave na Gorkého ulici.
Volať po 18. hod. na č.t.: 047/56
27 566.

• Dám do prenájmu garáž na
Dobšinského ulici pri bývalých
kasárňach. Tel: 047/56 23 596,
0914 197 077.

1383-39

• Predám 3-izbový byt na ulici
Daxnera, cena 1 530 000,- Sk.
(vlastné kúrenie, nájom 1 100,Sk.) Kontakt: 0902 700 400.

1382-42

1381-42

• Predám záhradný dom v obci Hrachovo, cena 195 000,- Sk. Kontakt:
0902 700 400.

1383-39

1383-39

• Predám veľký 3-izbový byt
s balkónom v OV, upravený, vo
Veľkom Krtíši na ul. B. Němcovej.
Tel: 0907 806 950.

• Dám do dlhodobého prenájmu
2-izbový zrekonštruovaný byt
oproti Hypernove. Nájom 8 500,Sk/mes. Kontakt: 0904 880 760
1349-40		
• Predám 1-izb. byt v centre mesta
na ul. Malohontskej. Tel: 0917
087 904

1385-40

1383-39

1383-39

• Predám 3-izbový byt na ulici Malohontskej, cena 1 240 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

1342-41

• Súrne zoberiem do podnájmu
1-izbový byt. Tel: 0905 628 123

• Predám 2-izbový byt na ulici
Malohontskej, nadštandardná rekonštrukcia, cena 1 290 000,- Sk.
Kontakt: 0902 700 400.

1383-39

• Predám 2-izbový byt na sídl.
Rimava, cena dohodou. Volať po
17.00 hod. na tel. č.: 0908 885 595,
0905 857 578.

1395-39

• Predám RD a pozemok na Čiernej
lúke. Tel: 0903 118 035.

1395-39

• Kúpim 2-3 izbový byt na Rožňavskej ul. Tel: 0908 922 612
1408-39

• Dám do podnájmu radovú garáž
pri železničnej stanici. Tel: 5624
077, 0908 384 041
1405-39

• Predám 2-izbový byt v R. Sobote
na Západe. Tel: 047/56 27 184
1333-39		
• Predám rodinný dom s veľkou
záhradou a pozemok. Tel: 0905
556 390

1306-39

1317-39

1327-42

• Prenajmem zariadenú garzónku
v centre mesta. Tel: 0948 507 653
1329-39

• Prenajmem obchodné priestory
v centre RS, na prízemí, vlastný
vchod, výklad do ulice. Rozmery
od 20 do 130 m2. 0903 306 291
1330-42

• Predám 3-izbový byt v OV, v centre mesta. Cena dohodou. Tel:
0915 956 899, 0907 232 104
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1278-39

• Prenajmem byt v Rim. Sobote,
Hnúšti, Tisovci. Tel: 0904 454 045
1287-39

• Kúpim byt v RS-centrum, Západ.
Tel: 0918 560 622
1288-39
		
• Kúpim alebo zoberiem do podnájmu 2-izbový byt. Tel: 0911 214 630
1670-44		
• Najlacnejší prenájom v meste.
(Areál ČSAO a Gem. pekárne.)
Tel: 0903 515 109
106
		
		

Zamestnanie

vystupovanie, vod. preukaz B,
prax v obchode výhodou. Mzda
od 20 000,- Sk. Tel: 0903 449 164,
vkosin@koro.sk
1344-39

•	Legálne opatrovanie v Rakúsku!
0910 158 697
1347-40

• Prijmem barmana/-nku do baru
v RS. Tel: 0905 207 260.
1299-39

• Súkromná firma prijme do
pracovného pomeru obchodného
zástupcu, fakturanta. Podmienky:
ukončené stredoškolské vzdelanie, vodičský preukaz skupiny B,
morálna bezúhonnosť, komunikatívnosť. Tel: 0903 511 076
1301-40

• FIRMA IK CATERING Rim. Sobota prijme obchodného zástupcu
pre Maďarskú republiku. Info:
0915 873 415.
1391-40		
• Prijmeme väčší počet murárov na
stavebné práce za výhodných platobných podmienok do Bratislavy.
Týždenné zálohy a ubytovanie
zabezpečené. Tel: 051/75 81 889,
0915 908 177.

• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru barmanov, servírky,
kuchárov do PIZZERIE a FASTFOODU. Podmienkou je kvalifikácia
v odbore. Tel: 0903 511 076

1393-40

• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru pracovníkov do
skladu. Podmienkou je morálna
bezúhonnosť. Tel: 0903 511 076

• Prijmeme pracovníkov do pekárne
na západnom Slovensku alebo
v ČR. Tel: 051/75 81 889, 0915
908 177.
1393-40

• Prijmeme mužov do práce pri
výrobe protihlukových stien, za
veľmi výhodných platobných podmienok v ČR. Týždenné zálohy,
doprava a ubytovanie zabezpečené. Tel: 051/75 81 889, 0915
908 177.
1393-40

• Práca pre ženy v práčovni. Ubytovanie zabezpečené, týždenné
zálohy. Tel: 051/75 81 889, 0915
908 177.
1393-40

• Prijmem účtovníčku-administratívnu pracovníčku. Podmienky:
Obchodná akadémia, ekonomická
škola, maďarčina podmienkou. Na
živnosť výhodou. Tel: 047/5634
050
1404-40

• KORO, s.r.o. hľadá vhodných
kandidátov pre pracovné pozície –
vodiči rozvozu. Požiadavky: vod.
preukaz B (C skupina výhodou),
prax vo vedení vozidla. Tel:
047/58 11 868, 56 33 788, 0903
632 250, koro@koro.sk
1343-40

• KORO, s.r.o. hľadá vhodného
kandidáta pre pracovnú pozíciu
– regionálny obchodný manažér
pre Východné Slovensko. Náplň
práce: komunikácia s kľúčovými
obchodnými partnermi v pridelenom regióne, príprava a riadenie
podporných akcií. Požiadavky: SŠ
vzdelanie s maturitou, príjemné

1301-40

• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru murárov – obkladačov s praxou, za výhodných
podmienok. Tel: 0903 511 076.
1301-40

1301-40

• Súkromná firma prijme do pracovného pomeru vodiča. Podmienky:
vodičský preukaz skupiny C,
morálna bezúhonnosť. Tel: 0903
511 076.
1301-40		
• Prijmem kaderníčku do RK
Štúdia, živnosť vítaná. Tel: 0903
551 931
1286-39			

Služby
• Spracovanie účtovníctva. Tel: 0911
846 062
649-39

• Milé dámy – od 2.9. – jesenná
akcia v Moletke na Železničnej č.
9 v RS.
1218-39		
• Vykonávame upratovanie, čistenie, tepovanie bytových, nebytových priestorov. Tel: 0907 566 271,
047/ 55 23 521.
1376-40		
• Vykonávanie stavebných prác
– prerábanie bytových jadier,
kladenie dlažby a obkladov,
stierky, nátery. Rýchlo, kvalitne
a za primeranú cenu. Tel: 0907
484 588.
1378-40

• Ste nezamestnaný? Využite
príspevok z Úradu práce 103 900,Sk. Vypracujem Vám projekt, poskytnem poradenstvo. Informácie:
0908 813 591.

1387-39		

• Pôžička, ktorá Vás nezaťaží, nový,
ojedinelý produkt, samosplácajúci
variant, oddĺženie domácnosti,
neposudzujú registre, určená
pre každého a na čokoľvek od
100 000,- Sk, bez ručenia nehnuteľnosťou. Tel: 0907 805 245, 0918
980 029, 0911 836 007.
1389-39		
• Prestavba bytových jadier
komplet, voda – elektrika – plyn,
murárske práce – zabezpečíme
materiál a odvoz. Rozumná
cena, robíme kvalitne. Tel: 0944
128 708, 0918 283 026.
1400-50

• Firma BAURIS s.r.o. ponúka
kompletnú realizáciu záhrad /
zavlažovací systém + výsadba /.
Tel: 0907 751 762
1334-40

• Firma LAKY ponúka maliarske,
murárske práce, sadrokartóny,
ulož. plávajúcej podlahy, obklady,
dlažby, zatep. fasády, prerob.
kúpeľní a iné stavebné práce. Tel:
0907 531 820
1337-39

• Súkromné vyučovanie literatúry
a jazykov nemeckého, ruského
a českého. Literatúra k dispozícii.
Ing. M. Němcová, Družstevná 24,
RS
1354-39

• Veštenie z kariet, minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Čerenčianska
22 /hneď vedľa úradu práce/
v RS. Otv.: Po-Pi : 9.00 – 15.00 h.
Kontakt: 0915 228 482
1356-40

• Hľadám doučovateľku k 13-ročnému chlapcovi. Denne na 2 hodiny.
Tel: 0904 432 055 – len SMS.
1258-40

• Vyrábate a chcete predať? www.
sohars.sk, 0907 831 424
1281-45

•	Brúsenie, tmelenie parkiet. Tel:
0902 748 202
1212-42		
• Vykonávame všetky stavebné
práce murárske, klampiarske,
vodárenské, zámočnícke, bytové
jadrá, stavbu striech, rekonštrukciu a izoláciu striech. Tel: 0907
173 956
1249-44

• Ako ušetriť energiu. www.sohars.
sk
1149-43

• Plastové okná, výrobky za cenu
výrobcu. Francisciho 1. Tel: 0907
831 424, www.sohars.sk
1151-43

• Silikónové tesnenie okien. Tel:
0907 831 424, www.sohars.sk
1152-43

• Doveziem štrk, piesok, šotolinu
a kameň. Za výhodné ceny. Tel.
0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39
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Rôzne
• Predáme: kovové poschodové
postele, akumulačné kachle, Š 135
L – aj na súčiastky. Hvezdáreň,
Tomašovská 63, RS, tel. 047/56
24 709.
1375-40

• Predám v Rim. Sobote obilie,
pšenicu, jačmeň, ovos, tritikale za
400,-Sk /1 q. Tel: 0902 114 558,
0910 587 096.
1380-40		
• Predám obýv. stenu-mahagon –
v dobrom stave. Cena 2.500,- Sk.
Tel: 0905 236 806.
1392-40

• Predám: študentskú stenu za
3.500,- Sk a skladací bicykel za
500,- Sk. Tel: 0907 592 521.
1397-40

• Predám stepper, merač kalórií,
čas. merač krokov. Cena dohodou.
Tel: 0914 128 238.
1398-39		
• Kúpim používaný, zachovalý sporák za prijateľnú cenu. Tel: 0918
433 806
1371-39

• Predám chladničku s mrazničkou
(180 / 50 l). Cena: 2000,- Sk. Tel:
0903 845 939.
1372-39		

Zvieratá
• Predám dve korytnačky komplet
s akváriom. Cena dohodou. Tel:
0907 389 055, 047/56 27 236.
1674-41		
• Predám odstavčatá. Tel: 0905
544 891
1673-42

• Predám šteniatka bíglov, bez
papierov. Tel: 0905 123 176
1335-40		
• Predám 200 kg kŕmnika. Tel:
047/56 96 581
1339-39		
• Predám prasatá, cena dohodou.
Tel: 0907 878 560
1340-39		
• Predám nosnice. Tel: 0903 551 161
1370-42

• Predám odstavčatá. Tel: 0910
948 193
1201-40

			

Auto-moto
• Predám Fiat Uno 1,4 D + náhradné
diely. Cena dohodou. Tel: 0914
128 238.
1399-40		
• Predám Fiat Marea 1.6, 16 V, r.v.
97, STK, EK, dobrý tech. stav,
el. okná, zrkadlá, centrál, ABS,
klimatizácia. Tel: 0918 607 001
1351-39

• Predám Fiat Tempru bez ŠPZ. Tel:
0918 599 501
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dohodou. Tel: 0903 385 501.

1361-40

• Predám Aviu-plachtovú 31.1.L.,
modrá. Vo veľmi dobrom stave:
striekaná, nové pneu, brzdy po
GO, spojka po GO, cena 60.000,Sk. Tel: 0905 870 321
1364-40

• Predám Škodu SuperB comfort
plus 1,9 TDI, 96 KW, 2004/5,
117000 km, šedá titán metalíza,
full výbava, 100 % stav, cena

Dám do prenájmu
zabehnuté a kompletne
zariadené pohostinstvá
a bary.
Tiež zariadené
fitnescentrum a iné
podnikateľské priestory
v Rim. Sobote a Hnúšti.
Tel: 0903 801 265
1411-40

1325-39		

• Predám Fiat STILO, r.v. 2003, 1,6,
16 W, 105 ps, trojdverový, 52 000
km, červená farba. Cena dohodou.
Tel: 0905 509 871
1666-43		

Prijmem
opatrovateľku
za výhodných platobných podmienok
k dvom deťom vo
veku 7 až 10 rokov,
cez týždeň po škole
v RS. Prednosť majú
osoby bez záväzkov.
Info: 0915 515 891,
0911 242 778
2247-39,41

Renomovaná Talianska spoločnosť pôsobiaca na Slovensku prijme po osobnom
pohovore (nástup ihneď) do PP pracovníkov na nasledujúce profesie: zvárač,
inštalatér, zámočník, stolár, frézar, sústružník – prax v obore vítaná a pomocné
pracovné sily (prípravár).
Ponúkame stabilnú prácu s hodinou mzdou 8,50 € na severe Talianska, ubytovanie zdarma. Znalosť jazyka nie je podmienkou.
Bližšie informácie na tel. č. 0917/ 057 020
2253-41

KAMENÁRSTVO
Ulický
Nová prevádzka

2240

Hotel Zlatý býk prijme do prac. pomeru kuchára
– kuchárku vyučenú v odbore,
požadovaná prax 3 roky.
Termín nástupu ihneď.
Kontaktná osoba: Mgr. Polláková Ľubica
Tel: 0902 904 314, 047/56 32 032

Rimavská Sobota
Cintorínska č. 4192
Mob.: 0905/681 163

2248-40

RIMAVSKÉ ZALUŽANY 145, 980 53
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039

Inzerujte v Gemerských Zvestiach

2036

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK
NA JESENNÉ UPRATOVANIE:
26.9. – 3.10.2008
K.Mikszátha - parkovisko
A. Markuša
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete
3.10. – 10.10.2008
Bakta – pri futbalovom ihrisku

RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Vinica – pri obchode
10.10. – 17.10.2008
Dúžava – pri cintoríne
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom
Sabová - pri bytovkách

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa
uskutoční 18.10.2008.Prípadné ďalšie miesta
resp. termíny pristavenia VOK budú riešené
priebežne podľa potreby a požiadaviek. Bližšie
informácie a podrobnejšie podmienky je
možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení
životného prostredia – č. tel. 5604648, 5604665,
v spoločnosti BRANTNER GEMER (EKORIS) - č. tel. 5811223 resp. vo fi. DETOX – č.tel.
5604153.
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zameranie
technický návrh a kalkulácia
doprava (pri dodávke s montážou)
štrbinové vetranie
demontáž drevených okien

ALWADO – REALITY

Čerenčianska 22 Rimavská Sobota, tel. č. 047/58 12006, 047/58 12008
fax.047/58 12007, e-mail: martina.gaborikova@rsnet.sk, ok-dom@rsnet.sk

REALITNÁ KANCELÁRIA

PONÚKAME ZATEPĽOVANIE BUDOV A PLOCHÝCH STRIECH.
2004

Preprava Aviou.
Lacno a rýchlo.
Tel.č. 0904 977 692,
0903 549 042

Sťahovanie
a preprava tovaru
M: 0910 939 689,
0903 555 356

2085-52

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.

Ponúkam
na predaj
palivové
drevo.
M: 0908 931 360
2201-52

2068

2245

Hnusta01_190x135_Gemer_CB.indd 1

9/23/08 1:35:12 PM
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Sťahovanie
a preprava tovaru
Fiat Ducato 2,3 JTD,
r.v. 2007 – ponúkam do
prenájmu prípadne hľadám
pokračovateľa leasingu.
Tel: 0908 948 971

Predám tatranský
profil – brúsený
I.trieda 130 Sk
II.trieda 100 Sk
Dovoz do 3 dní. Dovoz zdarma.
Tel: 0905 808 616, 0911 044 085

2227-36

Vážení zákazníci,
predajňa OSCOM
(bývalý Quatro butik)

Vás pozýva na nákup:
•široký výber
spoločenských kostýmov,
šiat, blúzok
• dámske a pánske
pletené pulóvre, vesty
• dámske zimné plášte
(slovenská výroba)
Tešíme sa na návštevu

2080-52

PROJEKTOVANIE
a realizácia záhrad
a závlahových
systémov
Ing. Bitalová Janka
M: 0949 406 484
0902 304 428
2042-11

MIZA – Autopoťahy s.r.o.
prijmeme krajčírky, nevyučené
zaučíme, prijmeme pracovníka
do strihárne, prijmeme vodiča
na občasné prepravy Škodou
Fel. Pic-up. Tel: 0908 487 799.

2241-41

1396

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom mäsa, mäsových výrobkov
a lahôdok otvára 16. októbra 2008 predajňu v novovybudovanom
TESCU v Hnúšti a prijme spolupracovníkov na nasledovné pozície:

• Vedúca/ci predajne
• Mäsiar
• Predavačka
Požiadavky:
• zodpovednosť, pozitívny prístup k práci,
vysoké pracovné nasadenie
• u vedúcich predajní:organizačné schopnosti
schopnosť viesť a motivovať kolektív
Ponúkame:
• perspektívu stáleho zamestnania v stabilnej medzinárodnej
spoločnosti
• motivujúce finančné ohodnotenie
• možnosť profesného rastu
• sociálny program pre zamestnancov   

Pracovisko emisnej kontroly

AUTEL-MOTO SERVIS – Jesenské
Výzva pre motoristov
Prečo vykonávať EK
v Autel-Moto servise?

• U nás nemusíte dlho čakať.
• Nepíšeme poradovník.
• Ak nevyhovuje stav vášho auta na EK, my nie len
zistíme vadu ale aj odstránime.
• Kompletná diagnostika s počítačom.

Kontakt: 5698897 alebo 0905481211
98002 Jesenské, Sobotská cesta, www.autel.sk

2250

MAD

Spoločnosť z dôvodu rozšírenia
výroby prijme pracovníčku
na novovytvorenú pozíciu:

ŠIČKA
Termín nástupu:
- možnosť nástupu ihneď
Požiadavky:
- prax
- manuálna zručnosť
- kvalitný tréning šitia
Našim zamestnancom ponúkame:
- perspektívu dlhodobého zamestnania
- najlepšie platobné podmienky v regióne
- bohatý sociálny program, teplá strava

MAD SR, s.r.o., Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota
Žiadosti spolu s pracovným životopisom zasielajte
e-mailom na adresu: mad1@madsr.sk
Kontakt: 0905 250 226
2249-44

PREDAJ UHLIA
a palivového dreva

Ak Vás naša ponuka zaujala, Vaše žiadosti a životopisy
s fotkou posielajte poštou na adresu:     

Uhoľný sklad,
Cintorínska 3646
Rimavská Sobota,
t. č. 56 323 66

NOVÁK mäso-údeniny s.r.o.
Sládkovičova 11
949 34 NITRA
alebo na e-mailovú adresu: gulisova.s@zoznam.sk
Inf. na tel.čísle 0910915765
2252

Ambulancia chronickej bolesti – je k dispozícii
v Rimavskej Sobote na Železničnej ul. č. 23 – II. posch.

• venuje sa: - chronickej bolesti, hlavne chrbta, kĺbov, hlavy, vnútorných orgánov, bolestiam
z nádorových i nenádorových ochorení.
• okrem farmakologickej liečby sú pacientom podávané: - infúzne terapie, vaakumterapia, bloky
periférnych nervov, liečba akupunktúrou, či cezkožná elektrická nervová stimulácia /TENS/.
• pacientom zo zdrav. poisťovne UNION a DÔVERA liečbu
hradí poisťovňa
• poistenci z APOLLA sú limitovaní poisťovňou!
• pacienti zo VšZP a Spoločnej ZP si liečbu hradia sami!
• pacienti sú objednaní na presný termín a čas! Tel: 047/54 24 195 /Po, Str, Pia/

Dňa 24.9.08, okolo 14:20 bol
ukradnutý z auta notebook
ACER AS 5684 WLMI, za vrátenie
vyplatím odmenu 30.000,- Sk,
0905 652 997

1290-40

ZAČÍNAME CVIĆIŤ PILATES
V obchod. akadémii každý
utorok a štvrtok.
Začiatočníci —16.30- 17.30
Pokročilí — 17.45 – 18.45

Vchod od ev. kostola

1403-39

Hľadám pani na
upratovanie veľkého
rodinného domu.
Tel: 0903 801 265
1409-40

1402-39

Hľadáme výčapníčky
/-ov/, barmanov, /-ky/,
krupiérov /-ky/, kuchárov /-ky/. pracovníkov
do fitnescentra.
Tel: 0903 801 265
1410-40

Dám do prenájmu veľké
priestory, vhodné na
diskotéku v Hnúšti.
Tel: 0903 801 265
1412-40
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I. kolo Slovenskej dorasteneckej ligy v zápasení

Sezónu začali úspešne

15

Relax pre športovcov

Na snímke vľavo Richard Totkovič z Lokomotívy Rim. Sobota.

V

športovej hale v Prievidzi sa začala
tohtoročná dorastenecká liga v zápasení voľným štýlom. Obhajcovia bronzu
z predchádzajúcej sezóny mladí zápasníci
Lokomotívy Rimavská Sobota začali aj túto
sezónu úspešne. Hoci v nekompletnom
zložení (za jedno družstvo môže štartovať 12
pretekárov) obsadili v tomto kole 4. miesto
so stratou 4 bodov, čo nie je zlá východisková pozícia za obhajobou vlaňajšieho
bronzu. Po 2. kole, ktoré sa uskutoční
v Rimavskej Sobote, kde by už pretekári,
ktorí z rôznych dôvodov nemohli vycestovať
do Prievidze, už radi figurovali na 3.mieste, ktoré si pred sezónou vytýčili za cieľ.

Výsledky pretekárov Rimavskej
Soboty podľa ziskov bodov:
2.miesto (5 bodov): Rastislav Tóth (76 kg),
Richard Totkovič (96 kg), 3.miesto (4 body)
Andrej Očenáš (96 kg), 4.miesto (3 body)
Jaroslav Miniar (63 kg), 5.miesto (2 body) Jakub Kováč (69 kg), Michal Záhradník (76 kg),
Lukáš Loskot (120 kg), Rudolf Utrata (85 kg).
Tabuľka družstiev po 1. kole: 1.Lokomotíva Košice (54 bodov), 2. Dunajplavba Bratislava (52), 3. Vihorlat
Snina (29), 4. Lokomotíva Rimavská
Sobota (25), 5. Baník Prievidza (24).
J. Radnóti, tréner

Míting priateľstva 2008

K

rajské plavecké združenie Banská Bystrica a Plavecký klub Rimavská Sobota
si dovoľuje pozvať priaznivcov športového
plávania, ako aj širokú verejnosť na medzinárodnú plaveckú súťaž „Míting priateľstva
2008“, ktorá sa bude konať v sobotu 4. októbra o 8.00 hod. v Krytej plavárni v Rimavskej
Sobote. Aj tento rok pokračuje tradícia organizovania medzinárodnej plaveckej súťaže
"Míting priateľstva". Súťaž vznikla nadviazaním na dobré vzťahy medzi plaveckými
klubmi Banskobystrickej župy a maďarskej
župy Nógrád. Umožňuje športovcom susedných regiónov zmerať si sily, bližšie sa spoznať a aj takýmto symbolickým spôsobom
zvýrazniť vzájomné priateľstvo historicky aj
geograficky blízkych žúp. Ide už o tretiu takúto súťaž. Jej predchádzajúce kolá sa konali
vo Veľkom Krtíši a v maďarskom Salgótarján-e. Tento rok bude hostiteľom tejto súťaže
plavecký klub v našom meste.
Mgr. Ján Valach,
predseda Plaveckého klubu RS

Foto: Lajos Telek

Ochladilo sa, veď už je jeseň.
Nájde sa niekto, kto ma zohreje?

1. KL východ
KK Rim. Sobota — MKK Svit 3,5:4,5
(3237:3275)
V ďalšom kole 1. KL východ sa rimavskosobotským kolkárom darilo. KK Rim. Sobota vyhral
nad družstvom V. Šariš B. „Výsledok ukazuje,
že sme dokázali vhodne nasadiť našich hráčov
na domácich, čím prakticky po polovici zápasu
bolo 3:0 a 56 kolkov pre nás. Posledná trojica
dokázala odolať náporu domácich hráčov a
dotiahnuť zápas do víťazného konca. Vo V.
Šariši sa nám podarilo vyhrať po dlhých šiestich
rokoch,“ vyjadril sa Róbert Šmatlík z KK Rim.
Sobota.
Zostava KK Rim. Sobota: P. Toma (531), M.
Kojnok (570), I. Vanek (508), R. Šmatlík (538),
L. Topor (479), T. Tavarszký (498).
V nedeľu 14. septembra sa do ročníka zapojili aj dorastenci, ktorí štartovali na turnaji v
Podbrezovej.
Marika Toporová obsadila 10. miesto, 12. miesto
obsadil Dominik Prílepok, 13. miesto Michelle
Hartwigová a na 16. mieste skončila Michaela
Čelinská. Dorastenecké družstvo Rim. Soboty
obsadilo celkovo 7. miesto.
kan
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Kaprári sa pustili do boja s rybami
N

a VN v Ožďanoch sa 13. septembra uskutočnili tradičné preteky v love kapra o Pohár predsedu MsO SRZ Rim. Sobota. A tak ako
mnohokrát aj teraz mala rozhodujúce slovo príroda. Nepršalo, ale zato studený severák odradil
mnohých nádejných pretekárov. Usporiadatelia
preto mohli zaregistrovať len 20 prihlásených,
ktorí sa o 8.hod. pustili do boja s rybami, ale
hlavne s vetrom, hnaní aj vidinou zisku 1. ceny
– farebného TV prijímača. Mali to však nesmierne ťažké. A práve preto treba kvitovať ich snahu,
úsilie a výdrž v týchto neľahkých podmienkach.
Záberov bolo pramálo. Bolo teda zrejmé, že

každá ulovená mierečna ryba mohla znamenať
víťazstvo alebo niektorú z hodnotných cien.
Aj napriek všetkému však panovala celkom
dobrá nálada, pretože sa po roku zišli starí
známi, bolo o čom diskutovať, keďže aj času
bolo nadostač. Usporiadatelia sa snažili aspoň
dobrým občerstvením pozdvihnúť náladu, čo
sa im aj darilo. Začal sa ozývať smiech a rybári
sa vzájomným doberaním snažili odreagovať od
nepriazne počasia. Pravda, toto všetko kaprov
absolútne nezaujímalo a pri konečnom účtovaní to aj bolo vidno. Ulovilo sa len 5 kaprov,
čo však v týchto krutých podmienkach nijako

Džudisti v Malackách a Linzi úspešní

zvlášť neprekvapilo.
Výsledky: 1. Karol Žibrita (kapor 50cm), 2. Róbert Ďuriška (49 cm), 3. Zdenko Hronec ml. (45
cm). R. Ďuriškovi tak len o 1 centimetrík unikla
1. cena – farebný TV prijímač. Potešiteľné je
3. miesto ešte juniora Z. Hronca ml.; vidieť, že
otcove skúsenosti a cenné rady padli na úrodnú
pôdu. Preteky viedol štáb rozhodcov na čele
s hlavným rozhodcom Eugenom Dulovicsom,
tajomníkom MsO, ktorý aj vyhlasoval výsledky.
Ceny odovzdával predseda MsO JUDr. Igor
Borlok, zázemie a občerstvenie mal na starosti
pokladník MsO Jaroslav Šiška. Pri rozchode si
pretekári povedali, že ak na ďalší rok tam bude
rybník a budú aj preteky, rozhodne to musí
dopadnúť lepšie.
František Doboš

Prvá liga
prípraviek-22.9.

Rimavskosobtskí džudisti sa z Malaciek a Linza vrátili s medailami.

Š

esť džudistov z TJ Lokomotíva sa zúčastnilo v priebehu jedného víkendu dvoch
súťaží. V sobotu 20. septembra vycestovali v
sprievode trénera a rodičov o šiestej ráno do
Malaciek. V krásnej športovej hale Malina sa
konal 3. ročník memoriálu Jakuba Haburu
za účasti 168 džudistov z troch krajín Európy
(Maďarska, Čiech a Slovenska). V tvrdej konkurencii sa mladí džudisti držali veľmi dobre,
o čom svedčia umiestnenia. Prvé miesta a zlaté
medaily si vybojovali Frederik Strečka do 27 kg,
mini kategória, Karol Jakab st. do 50 kg mini a
Bence Andrik do 30 kg ml. žiaci. Druhé miesto
získal Jaroslav Maďar v kat. do 50 kg mini žiaci.
Tretie miesto si vybojoval Ádám Jakab v kat. do
34 kg mini žiaci. V boji o tretie miesto prehral
vo veľmi náročnom zápase a získal piate miesto
Denis Farkaš v kat. do 50 kg ml. žiaci. Hneď
po skončení zápasov sa džudisti z TJ Lokomotíva presúvali do rakúskeho mesta Linz. Po
raňajších tristo kilometroch ich čakalo ďalších
tristo, ale zvládli to výborne. Tam ich čakalo
príjemné privítanie od rodáčky z Rimavskej
Soboty Judity Pisárovej, ktorá toho času pracuje
ako profesionálna trénerka oddielu Rapso Linz.
Bojovníci z Rim. Soboty dorazili vo večerných
hodinách do miesta ubytovania.

Na druhý deň v nedeľu sa už tešili na tatami
v Rakúsku a na svojich súperov. Vo veľmi
krásnom prostredí športovej haly jednej zo základných škôl v Linci sa o 9.30 hod. začali boje
o zlaté medaily. Chlapci z Rimavskej Soboty
nesklamali. Prvé miesto získali a zlaté medaily
si priniesli domov: Frederik Strečka (do 24 kg
mini žiaci), Ádám Jakab (do 30 kg mini žiaci)
a Andrik Bence (do 30 kg ml. žiaci).
Druhé miesto získal a vlastne prehral len
posledný finálový zápas Karol Jakab ml. (do 50
kg mini žiaci). Bronzovú medailu si vybojoval
aj napriek zdravotným problémom Jaroslav
Maďar (do 50 kg mini žiaci). A najväčšiu
smolu mal Denis Farkaš, lebo vo váhe do 48 kg
ml. žiaci napriek tomu, že výborne pracoval
a bojoval na tatami vo veľmi silnej konkurencii,
dosiahol siedme miesto. Do Rimavskej Soboty
dorazila výprava džudistov až vo večerných
hodinách. Týmto by som sa chcel poďakovať
rodičom, ktorí sprevádzali výpravu džuda a zároveň aj zabezpečovali ich prevoz do Rakúska
a späť. Menovite pánom Andrikovi, Jakabovi
a Maďarovi. Samozrejme aj nemenovanému
priateľovi džuda.
Bc. Ľubomír Antal,
tréner a predseda oddielu

Talentovaný futbalista prípravkár rok nar. 2000
dochádzajúci z Kalinova. Tomáš Filipiak

Výsledky: kategória desaťročných (roč.
nar. 1998): MFK Ružomberok - ŠK Tempus
Rimavská Sobota 9:0, kategória deväťročných (roč. nar. 1999): MFK Ružomberok
- ŠK Tempus Rimavská Sobota 0:6 (Pagáč
2, Kočiš, Morong, Vilček, Poljak), kategória osemročných (roč. nar. 2000): MFK
Ružomberok - ŠK Tempus Rimavská Sobota
3:6 (Filipiak 3, Hruška 2, Babušák).
ov

Chcete si privyrobiť?
Prijmeme kolportérov
na predaj Gemerských zvestí.
Môžu byť aj študenti alebo
nezamestnaní. Informácie osobne
na Svätoplukovej 5 alebo
na t. č. 56 04 673.
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Príjemný pohľad na tabuľku

MFK Rim. Sobota- FK Mesto Prievidza 1:0 (1:0)

D

omáci futbalisti nastúpili proti súperovi z hornej Nitry a zvíťazili
najtesnejším rozdielom. Pomaly sa už stáva tradíciou, že sa hráčom
Rim. Soboty veľmi ťažko prekonáva obrana súperov, padá málo gólov (až
na derby zápas v Lučenci), na druhej strane MFK RS má najlepšiu obranu v súťaži a v bráne veľmi istého brankára Kuciaka, ktorý výkonnostne
rastie. Podľa môjho názoru má Martin na najvyššiu súťaž. Istá je aj obrana, ktorej piliermi sú hráči Geri-Rubint-Mráz. Sobotňajší zápas sa hral
v rámci Gemersko-malohontského jarmoku. V 1. polčase sa hral lepší,
svižnejší futbal. Domáci nastúpili odhodlaní rozhodnúť toto stretnutie už
v úvodných minútach. V 3. min. vyslal jedovatú strelu záložník Filo. Brankár hostí Furka ju vyrazil pred seba, ale k dorážke sa nedostal útočník
Gibala, jeho snahu zrušil domávaný ofsajd. V 4. min. mali domáci výhodu
priameho kopu, Pisárova strela skončila na dobre postavenom múre hostí.
V 10. min. sa predviedli aj hostia, ktorí si vypracovali čistú gólovú príležitosť, strelu Maruniaka Kuciak vyrazil. Bola to jediná gólová príležitosť
hostí v celom zápase. Od tohto momentu tempo stretnutia upadlo. V 27.
min. hlavný rozhodca udelil ŽK domácemu Gibalovi za faul na brankára.
To nezvládol hosťujúci Pekár a v úlohe Zora pomstiteľa sotil do Gibalu.
Na prekvapenie však za tento zákrok videl iba ŽK. V 33. min. prišiel rozhodujúci moment stretnutia, keď domáci kapitán Pisár prudkou strelou
prekonal hosťujúceho brankára, a otvoril skóre zápasu. V 39. min. prišiel
druhý dôležitý moment stretnutia, keď hlavný rozhodca po faule na Gibalu vylúčil po udelení druhej ŽK hosťujúceho hráča Pekára. V 40. min. sa

• Opýtali sme sa s blížiacou jesennou sezónou zástupcov spoločnosti MOLIMPEX najlepšieho predajcu firmy RUUKKI výrobcu fínskej značky strešných systémov, na čo máme dať pozor pri výbere
oceľovej strešnej krytiny a žľabového systému.
• Vyjadrili sa, že strecha je dlhodobá záležitosť, preto pri výbere
oceľových striech musíme dávať pozor na kvalitu. Firma RUUKKI
dáva na svoje výrobky 20 až 50 ročnú záruku. Je to 10-krát ľahšia
krytina ako betónové škridle, ideálne na renováciu starých striech.
Firma RUUKKI ponúkla pre prvého zákazníka 50 %-nú zľavu
na oceľovú krytinu škridlového tvaru s 50-ročnou zárukou na
nový rodinný dom v lokalite Sobôtka.
• Využite našu jesennú akciu 229 Sk/m2/ 7,601 Eur+DPH.
• Najbežnejšie žľabové systémy sú pozinkované. Sú cenovo najlacnejšie, ale vyžadujú si pravidelnú údržbu. /Pozor: farbené pozinkované žľaby nie sú farbostále, farba po čase praská./
• Medený žľabový systém je najkvalitnejší ale najdrahší /po roku
zhnedne, ale existujú medené žľaby, ktoré majú viac ako 100 rokov/.
• Hliníkové žľaby majú dlhú životnosť, existujú aj farebné, ale sú
mäkšie.
• Momentálne veľa zákazníkov kupuje poplastované oceľové žľaby
RUUKKI, ktoré sú farbostále v rôznych farbách /biela k plastovým oknám, medená, ktorá zachová farbu prírodnej medi, čierna,
hnedá, sivá, škridlová, modrá, zelená, podľa farby strechy alebo
domu. Nevyžadujú si žiadnu údržbu a majú dlhú životnosť.

domáci dožadovali odpískania pokutového kopu po faule na Gibalu. Rozhodcova píšťalka však ostala nemá. V 45. min. po prihrávke Lazúra končí
strela veľmi dobre hrajúceho Fila nad bránou. Po zmene strán už nebolo
toľko vzruchu pred oboma brankármi. Poistiť 1-gólové vedenie mohol
v 62. min. Pisár, Furka si z jeho strelou poradil. V 71. min. po rozohratí
priameho kopu Mujkoš minul bránu hostí. V 77. min. po prihrávke Lazúra
strieľa Živanovič nad. V 90. min. pokus Fila končí tesne vedľa žrde.
Pred 561 divákmi rozhodoval Kráľovič. ŽK: Givala, Mujkoš.
Zostava MFK RS: Kuciak-Mujkoš-Rubint-Geri-Mráz-Filo-Sihelský-LazúrŽivanovič (87. min. Adám)-Pisár (83. min. Líška)-Gibala (67. min. Čižmár).
V 11. kole sa MFK RS predstaví v Šali v sobotu 4. 10. o 14,30 hodine.
Ostatné výsledky 10. kola: Inter BA-Košice B 3:1, Lučenec- Šaľa 0:0,
Podbrezová-Michalovce 1:0, Trenčín-Humenné 2:0, Ružomberok B- Dun.
Streda B 6:2 .
Zdeno Marek

Tabuľka po 10. kole
1. Inter BA

10 6

4

0

19:6

22

2. Rim. Sobota

10 6

3

1

11:5

21

3. Šaľa

10 5

3

2

13:10 18

4. Podbrezová

10 5

2

3

15:8

5. Trenčín

10 5

2

3

19:14 17

6. Michalovce

10 4

2

4

18:13 14

7. Lučenec

10 3

5

2

16:13 14

8. Humenné

10 4

0

6

13:22 12

9. Ružomberok B

10 3

1

6

18:22 10

10. Košice B

10 2

3

5

13:17 9

17

11. Prievidza

10 2

3

5

7:11

12. Dun. Streda B

10 0

2

8

10:31 2

9

Pohár primátora mesta pre Žiarčanky

P

ri príležitosti 40. výročia založenia ženského volejbalu v Rim.
Sobote sa 27. septembra uskutočnil v športovej hale ZŠ M.
Tompu na sídl. Západ VII. ročník volejbalového turnaja žien O
pohár primátora mesta. Zapojilo sa do neho 6 družstiev: VK Spišská
Nová Ves, ŽP Šport Podbrezová, MŠK Žiar nad Hronom, VK Iskra
Hnúšťa, VK Slovan Rim. Sobota a ŠŠK Kométa Košice. Na 3. mieste
skončili volejbalistky Rim. Soboty po výhre 2:0 na sety nad hráčkami Podbrezovej. Dramatický zápas sa odohral o prvú priečku medzi
hráčkami MŠK Žiar nad Hronom a VK Spišská Nová Ves. Prvý set
vyhrali hráčky Žiaru. V druhom sete sa o drámu postarali Spišiačky, keď dokázali dohnať za stavu 3:7 stratu a dokonca viedli 14:13.
Žiarčanky však nenechali nič na náhodu a od tohto stavu dovolili
uhrať súperkám len tri hry. Set sa nakoniec skončil 25:17, celkovo
teda vyhrali Žiarčanky 2:0. Najlepšou nahrávačkou sa stala Monika
Böhmerová zo Spišskej Novej Vsi, smečiarkou Stanislava Vanlová
zo Žiaru nad Hronom a najlepšou blokárkou bola domáca Zora
Megelová.
amb

1 KL východ
Spišská Nová Ves – Rim. Sobota 7:0 (3238:3039)
Jednoznačné víťazstvo domácich kolkárov (jedného z favoritov
súťaže) proti hosťom z Rim. Soboty oslabených o Milana Kojnoka.
Jedna s ťažších, ale pomerne padavých kolkární nesedela okrem
Povinszkého a Šmatlíka ďalším hosťujúcim hráčom. Nasledujúci
zápas odohráme v sobotu 4.10. o 14:00 hodine na kolkárni V Rim.
Sobote proti Sučanom "B".
rš

19

servis / inzercia

29. 9. 2008

ZUBNÝ LEKÁR
V súkromných ambulanciách
počas víkendových dní
od 8.00 do 12.00 hod.
4. a 5. október
MUDr. J. Gajan, OZS - Hodejov, č.t.
0907855206

LEKÁRNE
V pracovných dňoch: Lekáreň U leva
do 17:00•Lekáreň Media do 18:00
•Lekáreň Kaufland do 20:00
4. októbra sobota
lekáreň Salvator

DAROVALI KRV
Na HTO Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote dňa 23.9. 2008
bezplatne darovali krv nasledovní bezpríspevkoví darcovia krvi:
Eva Szepesyová, Milan Petrinec, Rastislav Šumný, Ján Boľf, Pavel
Borláš, Iveta Drieňová, Ildikó Fenyvešiová, Radoslav Kántor, Peter
Murinček, Miloš Tomeček z Rim. Soboty, Emil Dérer z Tornale,
Monika Štóberová z Orávky, Anna Völgyová z Behyniec, Viera Ďurišková z Kráľa, Ján Hanzel, Martin Bobrovský, Ján Oláh z Klenovca,
Ján Marek z Hrnč. Zalužian, Július Mihályi z Hostíc.
Prvýkrát darovali krv: Peter Ehn, Veronika Borlášová, Marek Drinóczi z Rim. Soboty.
Všetkým darcom krvi ďakujeme.
Územný spolok SČK Rimavská Sobota

1.okt.
CONTROL
Posledných sedem rokov
života Iana Curtisa, speváka
legendárnych britských Joy
Division. Najlepší britský
nezávislý film r. 2007. MN,
Vstupné 40/60 Sk ( 1.31/1.98
Euro), titulky. Začiatok
predstavenia len o 19:00 hod.
2.3.4. okt.
V BRUGÁCH
Čierna komédia o cti a podvodoch. Film VB / Belgicko.
MP od 12 r. Vstupné 60 ( 1.98
Euro), titulky. Začiatky predstavení o 17:45 a o 20:00 hod.
5. okt.
SKRYTÝ Pôvab
buržoázie
Jeden z najzábavnejších filmov režiséra Luisa Bunuela.
Fran./ Tal./ Špan. Film. MP
od 12 r. Vstupné 40/60 Sk
(1.31/ 1.98), titulky. Začiatok
predstavenia len o 19:00 hod.

Mesto Rimavská Sobota
ponúka na odpredaj formou
verejnej ponuky stavebný pozemok parc. č. KNC 875/3 – trvalý
trávnatý porast o výmere 846
m2, k. ú. Tomašová, za účelom
výstavby rodinného domu na
Ul. J. Kráľa v Rimavskej Sobote
v minimálnej cene Sk 467,-/m2.
Informácie: Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové
– referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604626,
5604633. Písomné žiadosti
zasielajte na Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

Košická cesta, Rimavská Sobota

Vás pozýva na:

POCHÚŤKY
Lacné ubytovanie

5. októbra nedeľa
lekáreň Rimava

KINO
ORBIS

EUROMOTEL
Restaurant

•

Mesto Rimavská Sobota ponúka do nájmu:
a) budovu bývalej Základnej školy
v Bakte, b) nebytové priestory
(bývalé pohostinstvo) na Nižnej
Pokoradzi v budove kultúrneho
domu o výmere 110,62 m2.
Informácie: Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové
– referát správy majetku, Rimavská Sobota č. t. 047/5604631,
5604626, 5604633. Žiadosti
zasielajte na Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rim. Sobota.

•

Mesto ponúka , Mesto Rimavská
Sobota v zastúpení MsBS s.r.o,
Tržná 2, Rimavská Sobota, UBYTOVŇA Mestskej bytovej správy,
s.r.o., Gorkého 8, 979 01 Rimavská
Sobota ponúka ubytovacie služby
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 uverejňuje
zoznam voľných nebytových
priestorov
1. Župný dom Nám. M. Tompu
2 ( Obvodný úrad ) - suterén /
pivnica/ : miestnosť č. 24 -19,44
m2, č. 25 - 80,62 m2, č. 26 -13,34
m2, č. 7 - 15,48 m2
- II. poschodie: č.75 – 20,06 m2,
75a – 34,00 m2 (spojené kancelárie), č.76 – 20,06 m2,
2. Dom služieb, ul. Malohontská
- I. poschodie -122,45 m2, 111,00
m2
3. Budova na ul. SNP 15 - podkrovie – 10,92 m2, 14,40 m2, 21,60
m2, 14,52 m2, 23,72 m2 + 1,05
m 2,
4. Budova na ul. Daxnerovej 2
- I. poschodie - 15,55 m2, 12,60
m2, 18,11 m2,

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
MsBS s.r.o. – Rim.Sobota, T.č.
047/5511915 - nebytové priestory
7. Bytový dom na ul. Škutétyho
č. 12 - prízemie - 19,60 m2, 19,00
m2 + 7,30m2 (chodba ,hyg. zar.)
Kontakt : č.t. 0905753585

Technické služby mesta
oznamujú, že dňa 4.10.
(sobota) bude od 10,00 hod.
do 17,00 hod. krytá plaváreň
z dôvodu konania medzinárodnej plaveckej súťaže pre
verejnosť zatvorená.

Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
Prijmeme: - čašníka /-čku
- pracovníčku na recepciu
– administratívnu
Podmienky:
- maďarský, anglický jazyk
- SŠ vzdelanie
- práca na PC (jednoduché účt.)
Tel: 0918 392 513

PRENÁJOM:

- sklad s rampou v budove STK
- kancelárie v areáli STK
Tel: 0918 392 513

STK prijme:

- kontr. technikov
(všetky vod. preukazy)
- administratívnu pracovníčku
Tel: 0918 392 513

Spojená škola,
Športová 1, Rimavská Sobota ponúka do prenájmu nebytové
priestory (priestory kaviarne) v Rimavskej Sobote v budove JUNIOR komplex na Železničnej ulici o výmere cca 119 m2.
Záujemcovia písomné žiadosti zasielajte na sekretariát školy.

Mestská bytová správa s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota
UBYTOVŇA Mestskej bytovej správy, s.r.o., Gorkého 8, 979 01 Rimavská
Sobotaponúka ubytovacie služby 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/ — 3 600,- Sk (Podnik. subj.),
2 700,- Sk (Nezisk.org.), ozvučenie sály— 450,-Sk (Podnik. subj.), 450,Sk (Nezisk.org.) • Zasadačka č. 46 – I. posch. — počet miest na sedenie
25 — 700,- Sk (Podnik. subj.), 500,- Sk (Nezisk.org.), cena za prenájom
/ 1-8 hodín/ • Zasadačka č. 80 – II. posch., počet miest na sedenie
72, predsednícky stôl 4 miesta — 1 300,- Sk (Podnik. subj.), 1 000,- Sk
(Nezisk.org.)
Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky, je možná individuálna
dohoda. Kontakt: MsBS, s.r.o Rim. Sobota, T.č: 047/5511915 nebytové
priestory

