Zápisnica
zo zasadnutia Výboru mestskej časti BAKTA,
konaného dňa 20.06.2019
Prítomní: Juraj Garay, Bc. Andrea Turoňová, Mgr. Jozef Gál, PaeDr. Zoltán Csízi, Mgr. Diana
Pavlíková
Poslanci MsZ Rimavská Sobota: MvDr. Štefan Tankó, ostatní sa ospravedlnili

Program:
1/ otvorenie
2/ prerokovanie plánu práce na obdobie 2019-2020 a jeho schválenie
3/ príprava rozpočtu VMČ na roky 2019-2020
4/ záver
1/ Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal pán Juraj Garay, predseda
VMČ Bakta.
2/ V ďalšom bode bola diskusia členov VMČ o navrhovanom pláne práce na roky
2019-2020.
A. Prioritou občanov mestskej časti Bakta je vyriešenie problémov s odpadovou vodou
z domácností a vybudovanie kanalizácie a preto si VMČ Bakta dal za prvý cieľ
vyvinúť väčší tlak na mesto aby v tejto veci konalo efektívnejšie. Primátor aj
poslanci mestského zastupiteľstva si musia uvedomiť, že mesto sa k periférnym
mestským častiam stavalo v oblasti budovania infraštruktúry macošsky a je čas aby
tieto dlhy z minulosti boli napravené. Do vybudovania kanalizácie, ale musíme nájsť
riešenie, aby sme čo najviac obmedzili vypúšťanie splaškov. Vítame iniciatívu
mesta, ktoré ponúklo pomoc pri vývoze septikov avšak navrhujeme aby mesto
zmenilo svoje nariadenie a aby sa na základe paušálneho poplatku vyviezol celý
obsah žumpy v domácnostiach, pretože vyviezť iba 6 kubíkov je málo. Pri

priemernej produkcii splaškov na osobu je to pri štvorčlennej domácnosti cca na dva
mesiace.
B. Juraj Garay, predseda VMČ, oboznámil prítomných o ponuke mesta na vybudovanie
chodníkov aj na majetkovo nevysporiadaných pozemkoch. VMČ Bakta súhlasí
s vybudovaním chodníka z betónových dlažieb. Stavebné práce ale musí urobiť
mesto prostredníctvom TSM. Samozrejme občania Bakty, ktorí sú na VPP budú pri
prácach nápomocní.
C. Mestská časť Bakta potrebuje riešiť bezpečnosť chodcov na existujúcom prechode
pre chodcov. Prechod nie je dostatočne osvetlený a aj značenie by mohlo byť
výraznejšie. Je k dispozícii návrh ( foto prikladáme ) podľa ktorého by sa mal
prechod upraviť, aba sa zvýšila jeho bezpečnosť. Žiadame mesto, aby v mene
mestskej časti oslovili kompetentné inštitúcie a orgány, SSC a políciu SR, na úpravu
predmetného prechodu pre chodcov.
D. Občania mestskej časti Bakta by radi využívali futbalové ihrisko v mestskej časti na
kultúrne a športové aktivity. Ihrisko je však na súkromných pozemkoch. Majoritným
vlastníkom je Agroban Bátka, s.r.o. V tejto súvislosti má VMČ na mesto otázku, či
by sa mesto nevedelo dohodnúť s väčšinovým vlastníkom pozemku na prenájme
ihriska na uvedené činnosti.
E. Výbor mestskej časti Bakta žiada mesto o riešenie nákladnej dopravy na ulici za
kultúrnym domom. Cesta je zničené ťažkými nákladnými autami a na jej oprave a
údržbe sa nik nepodieľa. Žiadame o osadenie značky zákaz vjazdu pre vozidlá nad
7,5 ton. Cestu sústavne ničia ťažké nákladné autá, ktoré vozia drevo, ide prevažne
o vozidlá š. p. Lesy SR, ktoré tou cestou vyvážajú vyťažené drevo. Obyvatelia ulice
sa len s ťažkosťami vedia dostať na svoje pozemky. Fotografie prikladáme.
F. VMČ Bakta žiada o stanovisko mesta vo veci obnovy pamätníka J. Ušiaka
v súvislosti s oslavami 75. výročia SNP, ako aj so 105 výročím narodenia J. Ušiaka.
Vieme o osobnej obhliadke pamätníka p. primátora s p. ing. Brndiarom v Bakte.
VMČ Bakta plánuje revitalizáciu parčíka pri pamätníku a chceli by sme svoje

aktivity koordinovať s mestom.
G. Výbor MČ Bakta poveruje predsedu výboru aby požiadal mesto o finančné
prostriedky na činnosť v mestskej časti, aby sme mohli pripraviť rozpočet na
plánované aktivity.
H. Výbor MČ Bakta prehodnotil svoju požiadavku o presun detského ihriska na
mestský pozemok. Ihrisko ponecháme na terajšom mieste v areáli bývalej školy
a oddelíme ho od nebezpečných miest v blízkosti budovy pletivom svojpomocne
s pomocou mesta.
I. Výbor mestskej časti žiada o vykonanie periodických revíziíí na elektroinštalácii
budovy kultúrneho domu ako aj na plynových spotrebičoch v ňom.
J. Výbor MČ Bakta žiada mesto o opravu schodiska kultúrneho domu. Slúži aj ako
vchod do miestnosti v ktorej sa konajú voľby. Schody sú opotrebované a ošúchané.
Šmýkajú sa hlavne za mokra.
3/ VMČ navrhuje v súvislosti s prípravou rozpočtu plán aktivít na rok 2019-2020:
-

plán aktivít v prílohe

4/ Predseda VMČ Bakta sa poďakoval prítomným za účasť zasadnutie VMČ
ukončil.

v Bakte, dňa 20.06.2019
zapísal : Mgr. Jozef Gál
príloha: prezenčná listina
fotografia prechodu pre chodcov
fotografia cesty za kultúrnym domom

Juraj Garay, predseda VMČ

