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Transparentnosť a inovácie v účasti 

občanov na veciach verejných v Meste 

Rimavská Sobota



Rokovanie MsZ – každoročná správa o stave 

malého a stredného podnikania na území 

mesta

prijať osobitné opatrenia na
zintenzívnenie realizácie koncepcie
rozvoja mesta

október 2008 – požiadavka
poslancov na zlepšenie spolupráce s
podnikateľskou sférou
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1. stretnutie

 január 2009 – verejné stretnutie zástupcov  

mesta s  miestnymi podnikateľmi  za účastí 

regionálnych masmédií a vedúcich oddelení 

mestského úradu

 účel – získať podnety  od kľúčových 

podnikateľských subjektov  na zlepšenie kvality 

podnikateľského  prostredia v meste  a 

spolupráca pri realizácii Koncepcii rozvoja mesta  

na roky 2007 – 2013 
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1. stretnutie

 výber podnikateľských subjektov  na stretnutie –

podľa počtu prevádzok,  počtu zamestnancov a 

zastúpenie každej oblasti podnikania a doba 

podnikania  (  v meste je cca 2000 subjektov ) 

 osobné pozvánky + prostredníctvom  

internetovej stránky mesta a regionálnej tlače 

 dotazník- podnikateľské prostredie v RS -

poznatky , potreby a názory podnikateľov na 

zlepšenie spolupráce  



5

1. stretnutie

výzva podnikateľov na možné  partnerstvá 

„mesto – podnikatelia“   za účelom 

využívania prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov 

návrh primátora na zriadenie poradného 

orgánu primátora mesta zložený s 

podnikateľov z rôznych oblastí podnikania 

– výroba , služby, obchod 



6

Opatrenia na zlepšenie spolupráce

 prehodnotenie výberu poplatkov pri úkonoch v 

rámci vydávania stanovísk k prevádzkovej dobe 

 zrušenie poplatku 16,50 € za ohlásenie zmeny  

údajov za prevádzky resp. prevádzkovú dobu  

 upustenie od stanoviska RÚVZ  k prevádzke ( 

hygiena ) okrem oprávnených prípadov  -

urýchlenie  vydávania stanovísk
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2. stretnutie

apríl 2009 – schválenie zástupcov  

podnikateľských subjektov  pre Poradný 

orgán primátora 

zasielanie informácií podnikateľom 

elektronicky, upozorňovať ich dna 

potrebné informácie , uznesenia a pod.  

v daňovej oblasti schváliť úľavy pre 

subjekty , ktoré vytvoria pracovné miesta 
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1. stretnutie PO  primátora

projekt rekonštrukcie areálu ZŤS na 

Priemyselný park – Gemer – podpora 

budovania hnedých priem. parkov 

primátor a mestské zastupiteľstvo 

akceptovalo názor , odporúčania a riziká   

poradného orgánu  primátora , ktoré sa 

prejavilo pri hlasovaní MsZ 
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Vytvorenie mládežníckeho parlamentu

stretnutie primátora a poslancov so 

stredoškolskou mládežou 

vytvorenie stanov mládežníckeho 

parlamentu

koordinácia ich činnosti a spolupráca s 

mestským úradom 

vytvorenie priestorov v Dome kultúry

spolupráca pri podávaní projektov



Ďakujem  za pozornosť 

Ing. Oľga Fabová 

mesto@rimavskasobota.sk

mailto:mesto@rimavskasobota.sk

