UZNESENIE
z 30.riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva mesta Dobšiná
konaného d a 2.5.2006

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná na svojom 30.zasadnutí konanom d a
2.5.2006 prijalo z prejednávaných plánovaných a dopl ujúcich správ a bodov nasledovné
uznesenie.

U Z N E S E N I E .270-2/V-2006- MsZ
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní správy hlavnej kontrolórky
mesta o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupite stva
Dobšiná a po prejednaní v MsR

berie na vedomie

správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupite stva

súhlasí

s pred žením termínu splnenia uznesení:

.249-10/II-2006-MsZ vo veci zabezpe enia realizácie predaja 4% obchodného podielu Mesta
Dobšiná za 1,- Sk spolo níkom MKÚ s.r.o. Dobšiná prostredníctvom právneho zástupcu
JUDr.Dubovského

.256-10/II-2006-MsZ ods. 7/ vo veci zámeny pozemkov medzi Mestom Dobšiná a Slovenskou správou ciest, Investi ná výstavba, Kotaiho, Košice, as pozemku parc. .KN-E
6239/1 vo vlastníctve mesta za as parc. .KN-C 7510/1 vo vlastníctve SSC

Zodpovedný: E.Tišliar vedúci odboru majetku MsÚ

U Z N E S E N I E .271-2/V-2006-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v MsR

berie

na

vedomie

informatívnu správu o Turíciach 2006 a príprave osláv 680.výro ia prvej písomnej zmienky
o meste Dobšiná

schva uje

65.000 Sk na prípravu osláv 680.výro ia prvej písomnej zmienky o meste Dobšiná

ukladá

Janke Šrenkelovej, vedúcej finan ného odboru zapracova do úpravy rozpo tu mesta uvedené finan né prostriedky do konca júna 2006

Zodpovedná: Janka Šrenkelová vedúca finan ného odboru MsÚ
Termín: 30.6.2006

nesúhlasí

s ve erným kultúrnym programom „oh ostroj“

U Z N E S E N I E .272-2/V-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v MsR

ruší

z uznesenia .258-10/II-2006-MsZ ods.2 a 3 vo veci schválenia asanácie objektu na Ulici
SNP .548 /za Kultúrnym domom/ a vypracovanie projektovej dokumentácie na objekt
tribúny so šat ami + realizácia
z uznesenia .226-3/X-2005-MsZ bod 2 vo veci schválenia asanácie objektu na Ulici SNP
.548

ukladá

vypracova projektovú dokumentáciu využitia objektu a zabezpe enia tohto objektu so zameraním na zriadenie kotolne na drevoštiepky pre firmu Raden s.r.o. Košice za ú elom vykurovania objektov kultúrny dom, radnica, materská škola na Ulici SNP, klub dôchodcov, budova
spolo ného obecného úradu a šatní, skladových priestorov ako aj príslušenstvo k tribúne.

Termín: 10/2006

Zodpovedný: Stanislav Holien ík prednosta MsÚ

berie

na

vedomie

informatívnu správu o investi nej innosti v meste za rok 2006

ukladá

a/ vypracova projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu strechy a komínov na objekte klubu
dôchodcov a realizáciu previes do 9/2006

Zodpovedný: Stanislav Holien ík prednosta MsÚ
Termín: 9/2006

b/ spracova podklady a realizova úpravu chodníkov zámkovou dlažbou pre kultúrnym
domom a na Ulici SNP od Centra vo ného asu detí a mládeže po Ulicu Novú ako náhrada
za nezrealizované práce na Ulici Hnileckej a pred evanjelickym kostolom

Zodpovedný: Stanislav Holien ík prednosta MsÚ
Termín: 10/2006

c/ vypracova projektovú dokumentáciu na úpravu miestnej komunikácie na Ulici Novej, Záhradnej až do Lányi Huty

Zodpovedný: Stanislav Holien ík prednosta MsÚ

Termín: 10/2006

odro uje

rokovanie o sú asnom stave investovania do objektov chatovej osady do nasledúceho zasadnutia MsZ

ukladá

vypracova návrh o možných riešeniach spravovania areálu chatovej osady

Zodpovední: poslanci a komisia životného prostredia
Termín: nasledujúce MsZ

U Z N E S E N I E .273-2/V-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v MsR

berie

na

vedomie

informatívnu správu o príprave podujatia V.Medzinárodná športová olympiáda mládeže
partnerských miest v meste Dobšiná

ukladá

vypracova a predloži mestskému zastupite stvu na prerokovanie hodnotiacu správu
o priebehu realizácie V.Medzinárodnej športovej olympiády mládeže partnerských miest
v meste Dobšiná

Zodpovedný: Mgr.Miroslav Plichta predseda organiza ného výboru olymiády
Termín: nasledujúce MsZ

U Z N E S E N I E .274-2/V-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v MsR

na základe žiadosti Jozefa Slivenského bytom Jarková 346, Dobšiná

súhlasí

s odpredajom pozemku parc. .438/2 stavebná plocha o výmere 20 m2 za ú elom usporiadania
pozemku pod garážou za hodnotu 100,- Sk/m2

po opätovnom prejednaní žiadosti Jaroslava Breznena bytom Radzim, Rejdová 195

nesúhlasí

s odpredajom asti pozemku parc. .5524/1 na ú ely turisticko-informa ného centra
z dôvodu, že v danej lokalite bola schválená Mestským zastupite stvom výstavba Horského
hotela, kde budú poskytované turistické informa né služby.

U Z N E S E N I E .275-2/V-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v MsR

berie

na

vedomie

informatívnu správu o erpaní finan ných prostriedkov mesta Dobšiná zo štrukturálnych
fondov a iných fondov EÚ

ukladá

zabezpe i implementáciu schválených projektov v zmysle uzavretých grantových zmlúv
projektov

Zodpovedný: Stanislav Holien ík prednosta MsÚ
Termín: ako v texte

U Z N E S E N I E .276-2/V-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v MsR

schva uje

VZN .96/2006 o poskytovaní dotácií

ruší

VZN .14/1994 o poskytovaní dotácií a návratných finan ných výpomocí právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na spravovanom území mesta Dobšiná a VZN .46/1997 o poskytovaní dotácií a finan ných výpomocí – dodatok .1

ukladá

prednostovi MsÚ zverejni schválené VZN .96/2006 o dotáciách na dobu
15 dní v meste obvyklým spôsobom

Zodpovedný:Stanislav Holien ík prednosta MsÚ
Termín: ihne

U Z N E S E N I E .277-2/V-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní žiadosti o poskytnutie dotácií
v MsR

schva uje

a/ pre žiadate a Lyžiarsky klub Vodné elektrárne Dobšiná pre lenov LK VED maratónskych
bežcov iastku 10.000 Sk na materiálno-technické zabezpe enie, cestovné a iné výdavky

b/ pre žiadate a Motorsport Dobšiná na nákup pneumatík na sú ažné motorové vozidlo
Peugeot 106 a ú astnícke poplatky na sú aže pretekov automobilov Dobšinský kopec,
Brezno, Bánovce nad Bebravou a Zvolen iastku 40.000 Sk

c/ pre žiadate a Stredné odborné u ilište, Zimná 96, Dobšiná prostredníctvom Mestkých lesov Dobšiná s.r.o. sponzorský dar – drevnú gu atinu na výrobu stavebného reziva triedy
B v množstve cca 20 m3

d/ pre žiadate a Futbalový klub Dobšiná prostredníctvom Mestských lesov Dobšiná s.r.o.
poskytnutie vozidla AVIA na prepravu staršich žiakov a dorastu na futbalové zápasy,
ktoré hrávajú mimo mesta Dobšiná

U Z N E S E N I E .278-2/V-2006-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná na základe interpelácií poslancov
súhlasí
s konaním zasadnutí MsZ po 16,00 hod. a dodržiava ur ený de – pondelok
súhlasí
so zaznamenávaním priebehu zasadnutia MsZ na videozáznam po as celého rokovania

Ing.Ján V o z á r

Stanislav H o l i e n í k

primátor mesta Dobšiná

prednosta MsÚ Dobšiná

