Zápis
zo zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Vyšná Pokoradz
konaného dňa 05. júna 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1

Program: 1. Otvorenie
2. Voľba členov výboru mestskej časti
3. Aktuálne otázky rozvoja mesta a mestských častí
4. Záver

1. Otvorenie
Zhromaždenie obyvateľov mestskej časti otvoril prednosta MsÚ JUDr. Štefan Szántó,
ktorý privítal všetkých prítomných a odovzdal vedenie JUDr. Jozefovi Šimkovi, primátorovi
mesta, ktorý srdečne privítal všetkých prítomných a poďakoval doterajšiemu výboru mestskej
časti za jeho prácu v prospech mestskej časti.

2. Voľba členov výboru mestskej časti
V zmysle čl. 26 Štatútu mesta Rimavská Sobota sa pristúpilo k voľbe členov výboru
mestskej časti Vyšná Pokoradz. Za členov výboru v mestskej časti boli občanmi navrhnutí:
Miroslav Kopec
Radovan Slocík
Daniela Kiššimonová
Adrián Durec
Margaréta Tholtová
Na návrh občanov sa hlasovalo spoločne za všetkých navrhnutých členov. Navrhnutí
kandidáti boli 19 hlasmi zvolení za členov Výboru mestskej časti Vyšná Pokoradz. Členovia
VMČ si zvolili predsedu, podpredsedu a tajomníka.

Zloženie výboru:
predseda : Miroslav Kopec
podpredseda: Margaréta Tholtová
tajomník: Daniela Kiššimonová
členovia: Radovan Slocík, Adrián Durec
Členmi výboru sa stávajú od 5. júna 2019 a ďalšími členmi sú aj poslanci mestského
zastupiteľstva zvolení v 1. volebnom obvode: Jaroslav Matzenauer, Ing. Ladislav Rigó,
JUDr. Eva Bornayová, Ing. Michal Demeter.

p. Aktuálne otázky rozvoja mesta a mestských častí
Zo strany obyvateľov mestskej časti boli vznesené nasledovné pripomienky:
- požiadavka na vybudovanie kanalizácie, pretože v celej mestskej časti je neznesiteľný
zápach hlavne v letných mesiacoch.
Primátor mesta informoval prítomných, že projektová dokumentácia na výstavbu čističky
odpadových vôd je hotová, ale p. Sojka, ktorý je vlastníkom pozemku, na ktorom mala byť
čistička postavená nedal súhlas na prenájom a ani na kúpu tohto pozemku (odstúpil od
dohody). Primátor vyzval občanov mestskej časti podať návrhy na vhodný pozemok, na
ktorom by mohla byť čistička postavená t. j. pozemok, ktorý by nebolo obtiažné (nemožné)
majetkovo vysporiadať.
p. D. Kiššimonová – podala návrh, či by nebolo možné zabezpečiť vývoz obsahu žúmp
a septikov.
Na tento návrh reagoval p. primátor spoločne s riaditeľom TSM p. Bartom – je prijaté VZNkde nie je vybudovaná čistička odpadových vôd, občania majú 2 x do roka nárok na vývoz
obsahu žúmp prostredníctvom TSM, pričom občan uhradí paušálny poplatok 25 euro za jeden
odvoz. Riaditeľ TSM navrhol vývoz 1x na jar a 1 x na jeseň a záujem nahlásiť aspoň
s týždenným predstihom na TSM (čas je potrebný na zabezpečenie vyvážajúceho vozidla).
p. R. Slocík – požiadavka o zabezpečenie solárneho merača na kopec v mestskej časti
a vysprávkovanie jám na vozovke prostredníctvom Slovenskej správy ciest.
p. Bíliková - vzniesla požiadavku - oprava schodov do kultúrneho domu a vyčistenie,
prepláchnutie miestnych rigolov. P. Primátor reagoval na túto pripomienku s tým, že na
opravu schodov je nutné zabezpečiť finančné prostriedky v rozpočte a vyčistenie,
prepláchnutie rigolov prerokovať s riaditeľom Slovenskej správy ciest, nakoľko má tieto
pozemky v správe.
p. M. Kopec – kedy bude do akcie „Zber zeleného odpadu“ zaradená Vyšná Pokoradz.
Riaditeľ TSM informoval prítomných občanov, že takýto zber vykonáva v Rimavskej Sobote
firma BRANTNER a tiež kompostovisko má len táto firma.
p. R. Slocík – požiadavka na zabezpečenie drvičky – zabezpečenie likvidácie suchých
konárov zo stromov v mestskej časti.
p. D. Hrončeková – bývalá predsedníčka VMČ sa poďakovala bývalému výboru,
primátorovi mesta, poslancom, riaditeľovi TSM za ústretovosť a spoluprácu. Informovala

prítomných o pukline na múre kultúrneho domu a požiadala o urýchlenú opravu. Ďalej
poukázala na možnosť vybudovania ČOV na pozemku na tzv. novej ulici, ktorý je vo
vlastníctve dvoch alebo troch vlastníkov, dohoda však by bola možná (prenájom alebo kúpa).
Pani Hrončeková poukázala aj na skutočnosť, že pozemok pod kultúrnym domom nie je
majetkovo vysporiadaný (vlastník nehnuteľnosti odišiel do Ameriky) a vyslovila požiadavku
tento stav doriešiť. Požiadala aj o zapožičanie jednej kosačky – prísľub od riaditeľa TSM.
Občan m. č. – požiadal o informovanie občanov, na základe akých kritérií sa vybrala firma,
ktorá dostala zákazku -oprava okolia pomníka SNP. Primátor mesta odpovedal, že zákazu na
opravu dostala firma s najnižším podaním a to firma p. Zajíca.
p. R. Slocík – požiadal o preverenie vlastníckych vzťahov tzv. borovicového parku z dôvodu
čistenia tohto parku. Preverenie vlastníctva vykoná MsÚ – oddelenie právne (JUDr. Š.
Petrik).
p. Bíliková – požiadavka na zabezpečenie kovovej odpadovej nádoby so zámkom na cintorín
a kosenie cintorína. Tieto požiadavky zabezpečí p. riaditeľ TSM- odpadovú nádobu
(kontajner) do 06.06.2019 a prvé kosenie TSM, ďalšie občania mestskej časti zapožičanou
kosačkou.

4. Záver
Po diskusii JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť
a zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Vyšná Pokoradz ukončil.

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Zapísala: Renáta Gálová
Rimavská Sobota, 5.6.2019

