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Vážené pani poslankyne, Vážení páni poslanci mestského zastupiteľstva,
v zmysle Čl. VI. Ods. 7 Organizačného poriadku mestského zastupiteľstva Vám predkladám
Informatívnu správu o činnosti Výboru m. č. Rimavská Píla za obdobie jún 2021 - máj 2022.

VÝBOR m. č. RIMAVSKÁ PÍLA pracoval v zložení:
Predseda: Mgr. Ľubomír Bagačka
Podpredseda: Adrián Zvara
Členovia: Ing. Ján Belica, Katarína Šintalová, Zuzana Vasová
Zapisovateľka: Denisa Mániová
V období od júna 2021 do mája 2022 Výbor m. č. Rimavská Píla zasadal - 11x.
Za obdobie jún až december 2021 sa prijalo 12 uznesení.
Za obdobie január až máj 2022 sa prijalo 7 uznesení.

Účasť členov a zapisovateľky na zasadnutiach Výboru m. č. v období od júna 2021 do mája 2022:
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Činnosť Výboru m. č. v roku 2021 (od júna 2021 do decembra 2021)
14.06.2021
Na zasadnutí Výboru m. č. Rimavská Píla sa prejednávalo:
- bola podaná informácia, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 26.05.2021 bolo v rámci interpelácií tlmočené JUDr.
Máriom Keletim, rozhodnutie Dozornej rady Mestských lesov Tisovec s.r.o. navýšiť plán hospodárenia, resp. navýšiť rozpočet
mesta o 20000 eur. Dozorná rada navrhuje, aby sa tieto financie použili na investície v rámci Rimavskej Píly, nakoľko mestské
lesy hospodária aj v k. ú. obce. Výbor m. č. Rimavská Píla rozhodol, tieto prostriedky využiť na asfaltovanie časti Vansovej
ulice - úsek od rodinného domu p. Halgaša po rodinný dom p. Foľka; Výjazd z obce na Hlavnú ulicu pri roľníckom družstve
a napojenie asfaltového koberca od mosta (družstevnej váhy) k Dolnej ulici; Výjazdy z obce na Hlavnú cestu, napojenie
asfaltu ku schodíkom na Krčmárke (v súčasnosti je tam daná šotolina, ktorá sa drolí na schodíky); pri Demianovcoch a pri
autobusovej zastávke; pri kultúrnom dome a predajni COOP JEDNOTA - prepoj z Hlavnej ulice; pred touto akciou je potrebné
vyriešiť odvodnenie drenážnymi rúrami a šachtami od rodinných domov (Sendrei, Šintalová); na rekonštrukciu oporného
múru, resp. horného toku Dolinky na Železničnej ulici, ktorý je v havarijnom stave; Ďalej sa riešili nasledovné veci: - Ventil
pre prívod vody do dolného cintorína (v sobotu 12.6.2021 prebehla brigáda z iniciatívy občanov obce (Bútor, Miškove,

Koniar, Bagačka). - Výbor m. č. sa rozhodol, že Deň Rimavskej Píly sa v tomto roku neuskutoční. Navrhuje vyčlenené finančné
prostriedky použiť na náter strechy kultúrneho domu; - ďalej boli podané informácie: potrebné skontrolovať osadu, či si jej
obyvatelia opäť nestavajú nelegálny príbytok; o prácach v rámci aktivačnej činnosti; zber nebezpečného odpadu, ktorý sa
uskutočnil na Rimavskej Píle 05.06.2021 a zabezpečil ho mestský úrad, mal význam, občania ho v plnej miere využili.
09.08.2021
Na zasadnutí Výboru m. č. sa prejednávalo:
- Oprava ciest po výrube drevín p. Miterom (cesta do osady Hrb, pod cintorínom a v Potoku) a oplotenie súkromných záhrad
pod cintorínom; - Kamerový systém (nefunkčný) - na Vansovej ulici je pretrhnutý kábel (po poslednej veľkej búrke);
Popadané stromy pri vodnom toku Rimava (po poslednej veľkej búrke) - viditeľné od mosta pri kúpalisku a pri niekdajšom
mlyne; Výrub stromov - Nad železničnou stanicou pri rezervoári vody po poslednej búrke odrhlo vrchovec stromu; Na dvore
kultúrneho domu pri altánku je lipa, ktorá začína vysychať; - Asfaltovanie ulíc v Tisovci na Rimavskej Píle - bola podaná
informácia, že prebehne v mesiaci september 2021; - potrebné doriešiť na Vansovej ulici zvedenie dažďovej vody od
rodinných domov do novo urobeného kanála; - Náter strechy kultúrneho domu - žiadali sme, aby finančné prostriedky
vyčlenené na Deň Rimavskej Píly boli presunuté na náter prednej strany strechy kultúrneho domu; - potrebné vykonať práce
prostredníctvom zamestnancov aktivačnej činnosti a tiež bola vyslovená nespokojnosť s organizovaním prác a samotnými
pracovným výkonom aktivačných pracovníkov; je nutný neustály dozor a kontrola vedúceho AČ počas celého výkonu ich
práce; ďalej sa riešili Ústne sťažnosti občanov na neprispôsobivých občanov (rodina Dariny Trnikovej, ktorá sa prisťahovala
na Rimavskú Pílu) - kradnú občanom zo záhrad úrodu; rodina má psa, ktorý sa často túla po obci a ohrozuje občanov - žiadali
sme častejšie kontroly mestskou políciou; Verejné priestranstvá v obci sa využívajú na súkromné účely (státie áut,
uskladnenie dreva);
13.09.2021
Na zasadnutí Výboru m. č. sa prejednávalo nasledovné:
- kontrola plnenia úloh Výboru m. č. z 09.08.2021; - riešila sa krádež pletiva spred športového klubu (Výbor m. č. navrhol
doplnenie kamerového systému - od ihriska smerom hore na Vansovej ulicu); - ďalej sa riešila nebezpečná a bezohľadná
jazda motorových vozidiel na Hlavnej ulici (zaslaný list na OO PZ Hnúšťa - odpoveď: výkon služby na danom úseku bude
plánovaný s prihliadnutím na zistené skutočnosti); Na zasadnutí Výboru m. č. bola pretlmočená požiadavka členky Komisie
sociálnych vecí a zdravotníctva na zakúpenie práčky a sušičky do komunitného centra. Dôvodom je stály problém s vodou
v osade (Výbor m. č. to zobral len na vedomie); ďalej sa riešila pripomienka - pri plote materskej školy sú 3 smreky, ktoré sú
už veľmi prerastené, ktoré môžu časom spadnúť a ohroziť život detí a majetok mesta, potrebné je ich vyrúbať; potom sa
riešila oprava oplotenia parku pri kostole (opraví občan p. Koniar); - následne bola podaná informácia, že sa započalo
s výmenou starého oplotenia pri športovom klube; ďalej bola tlmočená požiadavka občanov Železničnej ulice na osadenie
retardéra (bezohľadná jazda neprispôsobivých občanov do osady); Výboru m. č. žiadal o doplnenie kontajnera na papier,
nakoľko je problém s kartónmi pri kontajneroch; a bola podaná informácia, že bola vykonaná kontrola osady Hrb členom
Výboru m. č.; a na záver sa riešila oprava mostíka za športovým klubom;
11.10.2021
Na zasadnutí Výboru m. č. sa prejednávalo nasledovné:
- Kontrola plnenia úloh Výboru m. č. z 13.09.2021; boli podané informácie: o plynofikácii Materskej školy Rimavská Píla
(plynová rúra osadená, potrebné osadiť už len kotol); o čiastočne uzavretej Železničnej ulici - z dôvodu napojenia občana na
plynofikáciu; o vlámaní sa a o vykradnutí rodinného domu Huľukovcov nachádzajúceho sa nad železničnou stanicou - rieši
polícia; o vysťahovaní p. Mariany a Petry Majorošových majiteľom domu; momentálne Petra Majorošová je na psychiatrii
a p. Mariana Majorošová prespáva v cigánskej osade na Hrbe; Túto situáciu je potrebné riešiť; ďalej sa riešila činnosť
pracovníkov aktivačnej činnosti; Zvedenie dažďovej vody od rodinných domov na Vansovej ulice do novo urobeného kanála
a oporný múr horného toku Dolinky na Železničnej ulici, ktorý je v havarijnom stave; - tieto investičné akcie je potrebné
riešiť osobným stretnutím na tvare miesta s Komisiou výstavby a rozvoja mesta; poškodené plynové vývody od gamatiek
na kultúrnom dome neprispôsobivými občanmi (daná situácia bola nahlásená prednostovi mestského úradu, ktorý
zabezpečil revíziu plynových gamatiek a rozvodu); potrebné je ešte opraviť osadenie jednej gamatky, ktorá je spadnutá; bola
podaná informácia, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29.09.2021 bola vznesená interpelácia na 2 otvorené
šachty na Hlavnej ulici pri rodinnom dome Miklášovcov a na Družstevnej ulici (potrebné skontrolovať, či boli osadené
poklopy).

08.11.2021
Na zasadnutí Výboru m. č. sa prejednávalo nasledovné:
- kontrola plnenia úloh z 12.10.2021; Bola tlmočená informácia zastupujúceho náčelník mestskej polície, že na Rimavskej
Píle sa bude osádzať jedna kamera, ktorú navrhuje osadiť na Dlhú ulicu; ulica ešte nie je pokrytá; Výbor m. č. súhlasí
s osadením kamery na Dlhej ulici; členovia sa zaoberali návrhmi do rozpočtu na rok 2022 a nasledujúce roky. Prioritami sú:
dokončenie odvodnenia Vansovej ulice - po stretnutí na tvare miesta Komisia výstavby a rozvoja mesta to zaradí do návrhu
rozpočtu mesta na rok 2022 aj s finančným prepočtom; Rekonštrukcia oporného múru potoka v časti Dolinka - Komisia
výstavby a rozvoja mesta a Odd. výstavby a rozvoja mesta nedoporučila; Náter strechy kultúrneho domu a oprava komína;
rekonštrukcia elektroinštalácie Doplnenie kamerového systému - 2 kamery (Vansovej ulica smerom hore od ihriska,
Železničná ulica - smerom k mlynu); Finančné prostriedky Výboru m. č. - na zabezpečenie malých investícií - 800 eur;
Odvodnenie Hlavnej ulice žľabmi - od krčmárky po obchod COOP JEDNOTA pri väčších dažďoch im voda tečie priamo do
dvorov; Družstevná ulica - prepadnutá vozovka - potrebná je rekonštrukcia; Osadenie 2 dopravných zrkadiel na križovatke
ulíc Družstevná a Dlhá; ďalej sme sa zaoberali činnosťou pracovníkov aktivačnej činnosti a Výbor m. č. navrhol prehodnotiť
a zmeniť koordinátora AČ - navrhuje za koordinátora p. Katarínu Šintalovú. V bode rôznom bola podaná informácia, že CO
sklad sa presunie do budovy športového klubu - Výbor m. č. navrhol sklad presunúť do priestorov býv. Deravého sudu; bola
podaná informácia o vysádzaní stromčekov v rámci projektu SOŠ; Osadenie knihobúdky (výbor m. č. navrhol osadiť pri
športovom klube); bola podaná informácia o brigáde členov Výboru m. č. a občanov, v rámci, ktorej sa zrealizovala výmena
dosiek na mostíku za športovým klubom.

01.12.2021
Na zasadnutí Výboru m. č. sa prejednávalo nasledovné:
- Kontrola úloh Výboru m. č. z 08.11.2021; bola podaná informácia o zrušení kuchyne pri Materskej škole Rimavská Píla,
s čím výbor m. č. nesúhlasil a požiadal o vyjadrenie stanoviska a dôvodov týkajúceho sa zrušenia kuchyne
V bode rôznom sa riešilo nasledovné: - občianka p. Zuzana Ulická, že by si chcela prenajať pozemok mesta o ktorý sa stará
cca 2 roky; pozemok sa nachádza na Hlavnej ulici (kde je vodojem) medzi rodinným domom Kováčovcov a Pavlíkovcov.
Chcela by si ho prenajať, formou vecného plnenia; Nakoľko do zasadnutia Výboru m. č. nebola predložená žiadosť na mestský
úrad, doporučila občianke podať si žiadosť; Výbor m. č. sa pýtal, či sa asfaltovanie ulíc uskutoční sa ešte v tomto roku; ďalej
sa riešil prístrešok na železničnej stanici a tiež, že na Vansovej ulici od ihriska po rod. dom Brádňanovcov sadá a praská asfalt;

Činnosť Výboru m. č. Rimavská Píla v roku 2022 (od januára 2022 do mája 2022)
11.01.2022
Na zasadnutí Výboru m. č. sa prejednávalo nasledovné:
- Kontrola úloh Výboru m. č. z 01.12.2021; boli informácie o investičných akciách v rozpočte mesta na rok 2022
S predložených návrhov do rozpočtu mesta na rok 2022 bola schválená len jedna investičná akcia a to dokončenie
odvodnenia Vansovej ulice (zvedenie dažďovej vody od rodinných domov do novo urobeného kanála); a tiež finančné
prostriedky Výboru m. č. vo výške 800 eur; Výbor m. č. Rimavská Píla požiadal mestský úrad o podanie informácie, koľko
finančných prostriedkov sa vyčerpalo (asfaltovanie v Rimavskej Píle) v roku 2021 a koľko je možné ešte použiť na drobné
investičné akcie v rámci Rimavskej Píly; ďalej sa prejednávala žiadosť p. Zuzany Ulickej o prenájom pozemkov (Výbor m. č.
doporučil schváliť žiadosť formou vecného plnenia); na zasadnutie bol prizvaný p. Rukavica, koordinátor AČ k prácam
vykonávaným na Rimavskej Píle v rámci aktivačnej činnosti; a bol predložený návrh harmonogramu zasadnutí Výbor m. č.
na rok 2022;
07.02.2022
Na zasadnutí Výboru m. č. sa prejednávalo nasledovné:
Kontrola úloh Výboru m. č. z 10.01.2022; Deň Rimavskej Píly - určil sa termín na 13.08.2022; v rozpočte bolo schválených
2000 eur; potrebné osloviť sponzorov a zabezpečiť program pre deti aj dospelých; v bode rôznom sa riešilo: zvyšné finančné
prostriedky v sume cca 10000 eur, ktoré boli navrhnuté dozornou radou mestských lesov na použitie na Rimavskej Píle použiť na náter strechy, opravu komína a projektovú dokumentáciu elektroinštalácie kultúrneho domu; a tiež na
vybudovanie jednoduchého prístrešku na železničnej stanici; na záver sa riešila daň za psa, ktorá je neúmerná oproti iným
obciam a mestám; v prípade, že sa bude upravovať VZN treba brať do úvahy kde sa pes nachádza, či v rodinnom dome alebo
v bytovom dome;

07.03.2022
Na zasadnutí Výboru m. č. sa prejednávalo nasledovné:
Kontrola úloh Výboru m. č. z 07.02.2022; Využitie finančných prostriedkov z Dňa Rimavskej Píly - Na základe zistení cien
ozvučenia, tribúny a účinkujúcich, sa členovia Výboru m. č. rozhodli Deň Rimavskej Píly zrušiť; Výbor m. č. žiadal presunúť
schválené finančné prostriedky na Deň Rimavskej Píly vo výške 2000 eur na náter strechy a opravu komína Kultúrneho domu
Rimavská Píla, prípadne iných opráv budov v majetku mesta, poprípade ich okolia, a aby mestský úrad osloviť firmy za
cenové ponuky; Unimobunka pri ihrisku (primátorka mesta navrhla odstrániť tento objekt, nakoľko v danom priestore
nepôsobí esteticky; navrhla jej presun na Rudov dvor);
Výbor m. č. už v minulosti navrhoval, presunúť ju na druhú stranu ihriska, kde by mohli uskladniť mantinely (klzisko)
a náradie; Panely pri komunitnom centre - nové tabule s históriou sú uskladnené v komunitnom centre;
Potrebné urobiť ošetrujúci náter drevených panelov; Využitie priestorov komunitného centra na nácviky - primátorka mesta
tlmočila prostredníctvom tajomníčky Výboru m. č., že p. Mušuka z Tisovca má záujem nacvičovať na hudobných nástrojoch
v komunitnom centre; Výbor m. č. sa jednohlasne vyjadril proti zámeru prenajať priestory komunitného centra, nakoľko sa
jedná o novo-zrekonštruované priestory; Zástupca zboru, p. Ján Belica prisľúbil v dohľadnej dobe podať vyjadrenie členov
presbyterstva miestneho cirkevného zboru. V bode rôznom sa prejednávalo: práce aktivačnej činnosti - vykonané pod
vedením p. Hruškovej od 28.02.2022 do 07.03.2022; členovia Výboru m. č. skonštatovali, mimoriadny posun v kvalite
a množstve vykonanej práce aktivačných pracovníkov oproti doterajším nepresvedčivým skúsenostiam; ďalej v rámci
aktivačných prác je potrebné vyrezať tuju v dolnom cintoríne, ktorá obopína lipu a vrastá do nej; za športovým klubom z
druhej strany od rod. domu p. Slivku je prechod rozbahnený - potrebné vysypať; potrebné orezať stromy na Dlhej ulici, ktoré
zasahujú do komunikácie; vyčistenie horného brehu Rimavy (od rod. domu Frnticovcov) a ďalej vymývanie brehu Rimavy za
ihriskom - riešiť s Povodím Slanej;
11.04.2022
Na zasadnutí Výboru m. č. sa prejednávalo nasledovné:
Kontrola úloh Výboru m. č. z 07.03.2022; Návrh zmluvy o zriadenie vecného bremena „Tisovec, Rimavská Píla, kanalizácia I. etapa“ - Výbor m. č. doporučil mestskému zastupiteľstvo schváliť návrh zmluvy; investičná akcia schválená v rozpočte na
rok 2022 Vybudovanie priepustov na Vansovej ulici Rimavská Píla - členovia sa pýtali kedy sa započne s realizáciou; v bode
rôznom sme sa zaoberali ústnymi sťažnosti susedov na prisťahovanú rodinu Tŕnikovcov, ktorá sa presťahovala na Rimavskú
Pílu (Hlavná cesta) - Výbor m.č. žiadal intenzívnejšie kontroly mestskej polície; a taktiež skonštatovali, že do dnes neboli
opravené poškodené prieduchy a padnutá plynová gamatka v kultúrnom dome;
09.05.2022
Na zasadnutí Výboru m. č. sa prejednávalo:
Kontrola úloh z 11.04.2022; nelegálna stavba v osade Hrb a prisťahovanie sa nových obyvateľov; Návrh na rozpočtové
opatrenie - presun finančných prostriedkov z Dňa Rimavskej Píly na náter prednej strechy kultúrneho domu; Návrh VZN
o nájme nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mesta Tisovec - Výbor m. č. návrh zobral na vedomie; bola podaná
informácia, že zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční na Rimavskej Píle a to dňa 25.05.2022. Členovia sa dohodli,
že príprava sály sa uskutoční 23.05.2022 o 17,00h; v bode rôznom sa hovorilo potrebe doplnenia kamerového systému na
ulici Dlhej, Krčmárke (Dole brehom) a Železničnej ulici (ulička smerom k mlynu);



