Volebný program primátora mesta Rimavská Sobota

1.) V priebehu jedného mesiaca pripravím správu o stave mesta ku dňu môjmu
prípadnému

nástupu

do

funkcie

primátora

a na

verejnom

zhromaždení

i prostredníctvom médií informujem o nej občanov. Súčasne považujem za potrebné aj
v budúcnosti pravidelne ich informovať

o všetkých vykonaných opatreniach

a aktivitách primátora.
2.) Vychádzajúc z tejto správy svoju pozornosť zameriam na radikálne zníženie vysokej
miery nezamestnanosti v meste a okamžite začnem rokovania o príchode domácich
i zahraničných strategických investorov. Osobitnú pozornosť mienim venovať
úspešnému zabezpečeniu finančných prostriedkov a príspevkov z eurofondov, zo
štátneho fondu rozvoja bývania a získavaniu financií na výstavbu bytov pre mladé
rodiny.
3.) Prehodnotím daňové a poplatkové zaťaženie podnikateľov a živnostníkov pôsobiacich
na území mesta a zvolám rokovanie v záujme riešenia ich požiadaviek. Bude
nevyhnutné zvýhodniť občanov, pravidelne a včas platiacich svoje dane pre mesto,
napríklad zľavami pri využívaní kultúrnych, rekreačných a športových zariadení
mesta.
4.) Po zmapovaní skutočného stavu, bude nevyhnutné pristúpiť k okamžitej rekonštrukcii
a generálnej oprave ciest a chodníkov v rámci celého mesta. Prednostne bude nutné
riešiť najzávažnejšie prípady, ako je ulica Rožňavská, dokončenie asfaltovania ulice
Dobšinského, oprava cesty do záhradkárskej oblasti Tormáš a iné. Súčasne zaviesť
poriadok do evidencie rozkopávok v meste. Bude nevyhnutné odstrániť aj nezmyselné
prekážky, ktoré sťažujú občanom na ulici Malohontskej a na sídlisku Rimava
parkovanie i prejazd osobnými autami, s možnosťou prepojenia cesty na kruhový
objazd pri Dome kultúry.
5.) Prehodnotím výšku poplatkov za zber komunálneho odpadu a budem hľadať riešenie
na ich prípadné zníženie.
6.) Zmenou spôsobu výberu poplatkov za parkovanie na celom území mesta, chcem
dosiahnuť zníženie ceny za parkovanie a prijať opatrenia na vytvorenie ďalších
parkovacích plôch.

7.) V spolupráci s vedením nemocnice a Banskobystrickým samosprávnym krajom
normalizovať narušené vzťahy a dosiahnuť, aby v nemocnici nezatvárali ďalšie
oddelenia, respektíve, znovu otvoriť tie, ktoré už boli zatvorené.
8.) Za účelom zvýšenia úrovne stavu verejného poriadku v meste, bude nutné zabezpečiť
v súčinnosti so štátnou i mestskou políciou stálu hliadkovú službu v uliciach mesta, so
zameraním na miesta, kde sa najčastejšie schádzajú najmä mladí ľudia. Súčasne
prehodnotiť personálny stav na mestskej polícii (jeden mestský policajt na tisíc
obyvateľov).
9.) V záujme riešenia problémov mladých rodín, okamžite vytvoriť podmienky na
zriadenie detských jaslí a prehodnotiť, či vyhovuje súčasný stav a počet materských
škôl.
10.) Zvýšenú pozornosť venovať starobným a invalidným dôchodcom, s využitím
poznatkov Klubu dôchodcov, pomôcť im pri riešení ich požiadaviek a poskytnúť
dôchodcom patričné zľavy pri návšteve mestských kultúrnych, rekreačných a športových
zariadení.
11.) Odstrániť nevyhovujúci stav s verejnými toaletami v meste a vytvoriť podmienky na
ich znovuotvorenie.
12.) Po prehodnotení činnosti hospodárenia kultúrnych ustanovizní patriacich do
pôsobnosti mesta, okamžite vytvoriť podmienky na opätovné prevádzkovanie amfiteátra.
13.) Nájsť priestory a obnoviť dopravné ihrisko, aby sa opätovne zaviedla dopravná
výchova žiakov základných škôl.
14.) Skvalitniť mestskú internetovú stránku, ktorá bude musieť transparentne a pravidelne
informovať občanov o všetkých právnych aktoch uzavretých mestským úradom.
15.) Do tej doby, kým bude postavená nová tržnica, riešiť vytvorenie podmienok na
zriadenie nenáročnej tržnice, hlavne so zameraním na predaj ovocia, zeleniny,
remeselníckych výrobkov, aby bola cenovo prístupná kupujúcim, no zároveň poplatkami
neboli príliš zaťažení ani predávajúci.
16.) Vylepšiť činnosť prevádzkovania cintorína, ponúknuť občanom chýbajúce služby
a vytvoriť podmienky na zriadenie cintorína pre uhynuté zvieratá.
17.) Mestský úrad
a.) v záujme nevyhnutného šetrenia, dosiahnuť zníženie prevádzkových nákladov
mestského úradu o 10 percent oproti súčasným nákladom
b.) v snahe o odbúranie byrokratizmu, zjednodušiť súčasný systém práce úradu
v súvislosti s vybavovaním záležitostí občanov a podnikateľov.

18.) Rekreačná oblasť Kurinec a plážové kúpalisko v meste
a.) okamžite pristúpiť k zisteniu príčin neprevádzkovania letného bazéna na Kurinci
a plážového kúpaliska v meste a vytvoriť podmienky, aby tieto rekreačné zariadenia
slúžili v lete budúceho roku občanom
b.) v snahe dosiahnuť čím skoršie oživenie rekreačnej oblasti Kurinec , ponúknuť
občanom a podnikateľom mesta možnosť odkúpenia pozemkov za účelom výstavby
rekreačných chát a zriadenia občerstvovacích a stravovacích prevádzok za prijateľnú
cenu/ v súčasnosti to predstavuje1050 SK/m2/, no zároveň prijať opatrenia, aby sa výkup
pozemkov nekonal zo špekulatívnych dôvodov
c.) vytvoriť podmienky na sprevádzkovanie stanového tábora, sociálnych miestností,
spŕch a hygienických zariadení, kosenie a čistenie areálu, pravidelný odvoz odpadu,
oprava lehátok už počnúc budúcoročnou turistickou sezónou
d.) plážové kúpalisko už počas budúceho leta sprístupniť občanom s vytvorením
podmienok na oddych
19.) Šport a telovýchova
a.) predložím mestskému zastupiteľstvu návrh na nový spôsob organizácie telovýchovy
a športu v meste a transparentného financovania klubov tak, aby bol zaručený ich ďalší
rozvoj
b.) za účelom zabezpečenia financovania športových klubov mesta predložím návrh na
vytvorenie mestskej eseročky, ktorá bude mať za úlohu vytváranie zisku, z ktorého bude
šport podporovaný, aby táto podpora nezaťažila mestský rozpočet.
c.) po dokončení rekonštrukcie zimného štadióna vypracovať projekt na jeho celoročné
využitie s možnosťou organizovania búrz, trhov, výstav, koncertov, športových podujatí
a ďalších akcií
d.) prehodnotiť dôvody nevyužívania ihriska na Družstevnej ulici i telocvične na
Šibeničnom vrchu.

