Zápis
zo zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bakta
konaného dňa 29.5.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1
Program: 1. Otvorenie
2. Aktuálne otázky rozvoja mesta a mestských častí
3. Voľba členov výboru mestskej časti
4. Diskusia
5. Záver

1. Otvorenie
Zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Bakta v mene primátora mesta otvoril a privítal
všetkých prítomných Ing. Ladislav Rigó, zástupca primátora mesta. Zároveň ospravedlnil
neprítomnosť primátora mesta, ktorý bol služobne odcestovaný.

2. Aktuálne otázky rozvoja mesta a mestských častí
V zmysle §11b zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a uznesenia č. 11/2018 – MsZ, zo dňa 11.12.2018 zvolal Ing. Ladislav Rigó, zástupca
primátora mesta zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Bakta za volebný obvod č. 2: ulice
Rožňavská – Šibeničný vrch – Sabová – Vinice – Bakta – Nižná Pokoradz. Následne
oboznámil prítomných o činnosti za uplynulé obdobie, o aktuálnej situácii a budúcich
aktivitách mesta:
- Informoval, že na rokovaní Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota bolo
zriadených 10 výborov mestských častí.
- Konštatoval, že pravdepodobne najväčším problémom je problém kanalizácie
a ťahania žúmp. Zároveň informoval, že na základe Všeobecne záväzného nariadenia MsZ,
ktoré platí od 1.1.2019, majú obyvatelia mesta, ktorí sú vlastníkmi alebo užívateľmi žúmp
určených pre jednotlivé domácnosti, nárok na bezplatnú dopravu obsahu týchto žúmp na
čističku odpadových vôd. Obyvateľ pri poskytnutí takejto služby zaplatí len za samotné
zneškodnenie odpadových vôd paušálnu sumu 25 € na jeden vývoz. Mesto poskytuje túto

dopravu dvakrát ročne na požiadanie prostredníctvom Technických služieb mesta. Vývozné
dni sú stanovené každý týždeň na pondelok. Požiadavku na takýto vývoz je potrebné nahlásiť
telefonicky minimálne 7 dní pred uskutočnením vývozu.
- Vyzval členov výborov mestských častí, aby doručili zápisnice, z dôvodu získania
podnetov a požiadaviek, ktoré chcú v tomto volebnom období dosiahnuť.
- Poprial veľa úspechov novým členom výboru mestskej časti a zároveň vyjadril snahu
vyhovieť všetkým požiadavkám a vyriešiť problémy.

3. Voľba členov výboru mestskej časti
V zmysle Čl. 26 ods. 3 Štatútu mesta Rimavská Sobota sa pristúpilo k voľbe členov výboru
mestskej časti Bakta.
Obyvatelia mestskej časti Bakta navrhli nasledovných členov:
Bc. Andrea Turoňová
Jozef Gál
Juraj Garay
Mgr. Diana Pavlíková
Zoltán Csízi
Na návrh občanov sa pristúpilo k spoločnému hlasovaniu za všetkých navrhnutých členov.
Navrhnutí členovia boli zvolení s počtom hlasov 28 za členov výboru mestskej časti. Členovia
výboru mestských častí si medzi sebou zvolili:
Predseda - Juraj Garay
Podpredseda - Bc. Andrea Turoňová
Tajomník - Jozef Gál
Členovia - Mgr. Diana Pavlíková
- Zoltán Csízi.
Ďalšími členmi výboru mestskej časti sú aj poslanci mestského zastupiteľstva zvolení
za 2. volebný obvod:
MVDr. Štefan Tankó, Mgr. Erika Juhászová, MDDr. Ján Jurkemík, PhD., MPH, MBA,
Ing. Robert Kuvik.
Členstvo vo výbore nadobúda platnosť od 29.5.2019.

4. Diskusia
Zo strany obyvateľov mestskej časti boli na zhromaždení vznesené nasledovné pripomienky
a požiadavky:
- p. Skrutek nastolil požiadavku vybudovania kanalizácie. Navrhol, aby mesto dalo
požiadavku na Ministerstvo životného prostredia na environmentálne fondy.
- Občania ďalej požadujú vyasfaltovanie chodníkov.
- P. Ing. Katarína Eliášová informovala občanov, že v prvom rade je potrebné vyriešiť, či sú
pozemky vo vlastníctve mesta.
- p. Skrutek sa opýtal, či mesto riešilo situáciu s Pozemkovým fondom a chcel
informáciu o tom, koľko finančných prostriedkov by bolo potrebných na vyhotovenie
geometrického plánu na chodníky.
- Ing. Katarína Eliášová informovala prítomných, že v Bakte ako v prvej obci mesto začalo
vykupovať pozemky spod cintorína, pričom zo 134 vlastníkov sú už od 82 vlastníkov
pozemky odkúpené. Boli zahájené rokovania so SPF, odoslané žiadosti občanom a aj naďalej
sa budú vykupovať pozemky od vlastníkov. Pracuje sa na vyhotovení geometrického plánu.
Pri chodníkoch je potrebné vyhotoviť geometrický plán, či sú súčasťou mesta, pretože bez
geometrického plánu s mestom i SPF nebude rokovať. Na vyhotovenie GP by bolo
potrebných 2 000 eur a je nutné mať v rozpočte naplánované finančné prostriedky.
- Ing. Ladislav Rigó odpovedal, že v prípade ak sa uvoľnia finančné prostriedky, tak to bude
zrealizované.
- Občan vyjadril svoju nespokojnosť s cestou na Veľký Blh, žiada vyriešiť túto situáciu.
- p. Skrutek požadoval poskytnutie 5 000 eur na dobudovanie kostola.
- p. Turoňová požaduje vybudovanie bezpečného priechodu pre chodcov, a to buď
osvetleným priechodom pre chodcov, prípadne znížením rýchlosti prostredníctvom
retardérov.
- Občan ďalej upozornil na to, že verejné osvetlenie ku cintorínu nie je funkčné.
- Občan požaduje opravu nefunkčného rozhlasu.
- občianka Turoňová by chcela vedieť, aká je situácia ohľadom Jubilejnej školy z roku 1928
a chcela by statické posúdenie budovy.
- Ing. Katarína Eliášová reagovala, že bola ponúknutá na predaj ale nepodarilo sa ju predať.
- občianka
pre rodiny.

Turoňová

požaduje

vybudovanie

detského

ihriska,

oddychovú

zónu

5. Záver
V závere zhromaždenia obyvateľov pán viceprimátor Ing. Rigó poďakoval za účasť
a zhromaždenie ukončil.

Ing. Ladislav Rigó, v.r.
primátor mesta

V Rimavskej Sobote, dňa 29.5.2019
Zapísala: Ing. Barbara Števáková

