UZNESENIE
z 32. riadneho zasadania Mestského zastupite stva mesta Dobšiná
konaného d a 25. 9. 2006

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná na svojom 32. riadnom zasadnutí konanom
d a 25.9.2006 prijalo z prejednávaných plánovaných a dopl ujúcich správ a bodov nasledovné uznesenie.

U Z N E S E N I E .294-25/IX-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní správy hlavnej kontrolórky
mesta o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupite stva
mesta Dobšiná a po prerokovaní v MsR

berie na vedomie

správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupite stva
mesta Dobšiná

súhlasí

s pred žením termínu splnenia uznesení:
.292-29/VI-2006-MsZ – odro i schva ovanie kamerového systému s návrhom zahrnutia

do rozpo tu roka 2007

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2006

.272-2/V-2006-MsZ písm.c/ vo veci vypracovania projektovej dokumentácie na úpravu
miestnych komunikácií na uliciach Novej, Záhradnej až do Lányi Huty s návrhom zahrnutia do rozpo tu roka 2007

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 31.12.2006

ruší

uznesenie .290-26/VI-2006-MsZ vo veci súhlasného stanoviska komisií MsZ s odpredajom
chatovej osady z dôvodu duplicitne prijatého uznesenia s uznesením .288-26/VI-2006-MsZ
ods.3/

U Z N E S E N I E .295-25/IX-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo v Dobšinej po prerokovaní návrhu na II.úpravu rozpo tu
na rok 2006

berie na vedomie

a/ stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu II.úpravy rozpo tu na rok 2006
b/ stanovisko komisie finan nej, správy majetku a bytov pri MsZ k návrhu II.úpravy rozpo tu
na rok 2006

schva uje

II.úpravu rozpo tu na rok 2006 v príjmovej aj výdavkovej asti v iastke 76.844.000 Sk

ukladá

a/ prednostovi MsÚ schválený rozpo et zverejni na dobu 15 dní v meste spôsobom obvyklým
b/ vedúcej finan ného odboru MsÚ zú tova v ú tovníctve zmeny v rozpo te

Termín: bod a/ ihne
bod b/ úloha stála
Zodpovední: ako v texte

U Z N E S E N I E .296-25/IX-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prejednaní v MsR

berie na vedomie

správu o pripravenosti škôl a školských zariadení na školský rok 2006/2007

ukladá

riadite om škôl a školských zariadení v zria ovate skej pôsobnosti mesta Dobšiná nap a
§ 6 odst.18 zákona .596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov

Termín: stály
Zodpovední: riaditelia škôl, školských zariadení v zria ovate skej pôsobnosti mesta Dobšiná

U Z N E S E N I E .297-25/IX-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prejednaní v MsR

ur uje

pre vo by do mestského zastupite stva konané d a 2.12.2006 po et poslancov Mestského
zastupite stva v Dobšinej: 11 a po et volebných obvodov: 1, ktorým je mesto Dobšiná

ukladá

prednostovi MsÚ zverejni po et volených poslancov MsZ a po et volebných obvodov
spôsobom v meste obvyklým

Termín: 28.9.2006
Zodpovedný: ako v texte

berie na vedomie

informatívnu správu o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú kona
d a 2.12.2006

U Z N E S E N I E .298-25/IX-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo v Dobšinej po predchádzajúcom prejednaní majetku mesta
v MsR

1/ s ú h l a s í
s odkúpením parc. .KN-E 3826/1 trvalé trávnaté plochy s výmerou 5 536 m2, parc. .KN-E
3826/2 trvalé trávnaté plochy s výmerou 199 m2 a parc. .KN-E 3828 trvalé trávnaté plochy
s výmerou 13 549 m2, v k.ú.Dobšiná za hodnotu 5,- Sk/m2
(spolu: 19 284 m2 x 5,- Sk = 96 420,- Sk)
do vlastníctva mesta Dobšiná od ubice Vl ekovej rod.Šmelkovej bytom Turecká 24, Dob-

šiná.

2/ Na základe ponuky MVDr.Karola Lászla bytom Plzenská 4, Košice a Ing.Vladimíra
Lászla bytom Plzenská 2, Košice

súhlasí
s odkúpením parc. .KN-E 6910 trvalé trávnaté plochy s výmerou 9 279 m2, v k.ú.Dobšiná
podiel 6/8-ín v spoluvlastníctve navrhovate ov za hodnotu 5,- Sk/m2 t.j. 6 959 m2 do vlastníctva mesta Dobšiná. Finan né prostriedky na kúpu pozemku za leni do rozpo tu v roku 2007,
ako aj realizáciu kúpy.

3/ Na základe žiadosti spolo nosti Ing.Dobos – DOBART s.r.o. Rudná 353

súhlasí
s odpredajom parc. .KN-C 199/1 trvalé trávnaté plochy s výmerou 122 m2, v k.ú.Dedinky
za hodnotu 150,-Sk/m2.

4/ Na základe žiadosti Milana Pamulu bytom Hronská 427, Dobšiná

súhlasí
s odpredajom asti pozemku parc. .KN-C 3205/3 v k.ú.Dobšiná o výmere cca 600 m2 formou
obchodnej verejnej sú aže, ktorý bude tvori jeden funk ný celok s pozemkom na ktorom
realizuje výstavbu rekrea nej chaty s vyvolávacou cenou 35,- Sk/m2. Obchodnú verejnú súaž uskuto ni v súlade s § 9 ods.4 Zákona SNR .138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN mesta Dobšiná .62/2000 o zásadách hospodárenia s majetkom
mesta.

5/ Na základe žiadosti udovíta Lacha bytom Banská 654, Dobšiná

súhlasí
s odpredajom motocykla JAWA 125 Dandy formou verejnej obchodnej sú aže s vyvolávacou
cenou 8 330,- Sk. Obchodnú verejnú sú až uskuto ni v súlade s § 9 ods.4 Zákona SNR
.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN mesta Dobšiná .62/2000
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta

6/ Na základe žiadosti spolo nosti Glamour Capital s.r.o. Rož ava

súhlasí
a/ so zriadením vecného bremena na as parc. .KN-C 5512/1 v k.ú.Dobšiná zameraného
geometrickým plánom 86/2006 z 28.8.2006 vyhotoveného Geopráv I.Szabóová bytom
Kyjevská 1, Rož ava, spo ívajúceho v práve uloženia podzemného vodovodného potrubia,
za ú elom realizácie stavby Horský hotel *** Dobšinský kopec, vodovodné potrubie bude
vedené stredom lesnej cesty a po osadení upravi celú d žku a šírku lesnej cesty

b/ so zriadením vecného bremena na as parc. .KN-C 5512/1 parc. .KN-E 5448/1 parc. .
KN-C 5449/2 a parc. .KN-E 5458/3 v k.ú.Dobšiná spo ívajúceho v práve uloženia podzemného kábelového rozvodu VN, za ú elom realizácie stavby Horský hotel *** Dobšinský
kopec. Pozemky po uložení rozvodu VN budú upravené do pôvodného stavu.

7/ Na základe žiadosti Dušana Hujdi a – DUHA bytom Kyjevská 18, Rož ava

súhlasí
s odpredajom asti pozemku parc. .KN-C 7774/2 trvalé trávné plochy s výmerou 30 m2

v k.ú.Stratená, formou dražby s vyvolávacou cenou 150,- Sk/m2 na ú el podnikania. Dražbu
uskuto ni v súlade s § 5 VZN mesta Dobšiná .62/2000 o zásadách hospodárnosti s majetkom mesta Dobšiná a VZN mesta Dobšiná .66/2001 o prevodoch vlastníctva mesta k niekrorým veciam na iné právnické a fyzické osoby.

8/ Na základe žiadosti Jána Ambróza bytom Stratená 53

súhlasí
s odpredajom asti pozemku parc. .KN-C 7774/2 trvalé trávne plochy s výmerou 50 m
v k.ú.Stratená, formou dražby s vyvolávacou cenou 150,- Sk/m na ú el podnikania. Dražbu
uskuto ni v súlade s § 5 VZN mesta Dobšiná .62/2000 o zásadách hospodárnosti s majetkom mesta Dobšiná a VZN mesta Dobšiná .66/2001 o prevodoch vlastníctva mesta k niektorým veciam na iné právnické a fyzické osoby.

9/ Na základe žiadosti Pavla Omamika bytom Ulica SNP 622, Dobšiná

súhlasí
s prenájmom asti pozemku parc. .KN-C 973/1 záhrada o výmere 18 m2 za hodnotu
10,- Sk/m2/rok, za ú elom zriadenia prístrešku na garážovanie auta.

10/ Na základe žiadosti Jaroslava Oravca a manž.Márie rod.Vozárovej

súhlasí
s odpredajom pozemku parc. .KN-C 4090/12 v k.ú. Dobšiná o výmere cca 150 m2

formou obchodnej verejnej sú aže za ú elom individuálnej rekreácie s vyvolávacou
cenou 100,- Sk. Obchodnú verejnú sú až uskuto ni v súlade s § 9 ods.4 Zákona SNR
.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN mesta Dobšiná
.62/2000 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta.

11/ Na základe žiadosti Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o. so sídlom Nová 814, Dobšiná

súhlasí
a/ s nadobudnutím nájmu bytu .18 na prízemí bytového domu Jarková 340, Dobšiná formou
dražby za vyvolávaciu cenu poh adávok. Dražbu uskuto ni v súlade s § 5 VZN mesta Dobšiná .62/2000 o zásadách hospodárnosti s majetkom mesta Dobšiná a VZN mesta Dobšiná
.66/2001 o prevodoch vlastníctva mesta k niektorým veciam na iné právnické a fyzické
osoby.

súhlasí
b/ s vypovedaním nájmu nájomcovi Automotoklub Gemer – Albertovi Liptákovi z nebytových priestorov v budove zdravotného strediska.

12/ Naväzujúc na uznesenie .288-26/VI-2006-MsZ

súhlasí
s vyhlásením dražby na odpredaj chatovej osady s vyvolávacou cenou 2.750 000,- Sk
s príslušenstvom. Dražbu uskuto ni v súlade s § 5 VZN mesta Dobšiná .62/2000 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dobšiná a VZN mesta Dobšiná .66/2001 o prevodoch vlastníctva mesta k niektorým veciam na iné právnické a fyzické osoby.

13/ Na základe žiadosti Františka Mišanka a manž.Jozefíny rod.Duckovej bytom Vl ia dolina
1 168, Dobšiná

súhlasí
s odpredajom asti pozemku parc. .KN-C 5321/8 a parc. .KN-C 5246/1 v k.ú.Dobšiná
formou obchodnej verejnej sú aže s vyvolávacou cenou 100,- Sk/m2 za ú elom zabezpe enia
prístupu k rodinnému domu a usporiadania pozemku pod as ou rodinného domu a kotolne.
Výmera pozemku bude stanovená na základe geometrického plánu. Obchodnú verejnú sú až
uskuto ni v súlade s § 9 ods.4 Zákona SNR .138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN mesta Dobšiná .62/2000 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta.

14/ Na základe žiadosti Gyorgy Gömöryho bytom 3300 Eger, Egészségház utza 27, Folszint 4
Ma arská republika

nesúhlasí
so zámenou pozemkov parc. .KN-E 6339 trvalé trávne porasty s výmerou 18 993 m2
v 1/6-ine
(t.j. 3 165 m2), parc. .KN-E 4826 trvalé trávne porasty s výmerou 11 016 m2 v 13/14-inách
(t.j. 1 945 m2) a parc. .KN-E 7190 trvalé trávne porasty o výmere 7 664 m2 v 13/14-inách
(t.j. 7 117 m2) v k.ú.Dobšiná spolu: 22 456 m2 vo vlastníctve žiadate a za pozemky vo
vlastníctve mesta Dobšiná.

15/ Na základe žiadosti Dušana Feren íka a manž.Dariny rod.Blaškovej bytom Severná 1 078,
Dobšiná

odro uje

prejednanie žiadosti o odpredaji asti pozemkov parc. .KN-C 6238/7 diel 3 s výmerou 66 m2,
zameraný do parc. .6238/11 a parc. .KN-E 7659/1, diel 4 s výmerou 75 m2 zameraný do parc.
.6238/11 v k.ú.Dobšiná na základe geometrického plánu .80/2006 vyhotoveného Geopráv
Rož ava za hodnotu 100,- Sk/m2, po prejednaní v MsR a komisii finan nej, správy majetku
a bytov.

16/ Na základe žiadosti Pavla Barnáka bytom Hronská 1 160, Dobšiná

odro uje
prejednanie žiadosti o odpredaji pozemku parc. .KN-C 2625/14 ostatná plocha s výmerou
1 004 m2 v k.ú.Dobšiná za hodnotu 30,-Sk/m2, po prejednaní v MsR a komisii finan nej, správy majetku a bytov.

U Z N E S E N I E .299-25/IX-2006-MsZ

Mestské zastupite stvo po prejednaní v MsR

1/ Na základe žiadosti autorov knihy „Dobšiná – Dobschau mesto s unikátnou banskou históriou „ pána RNDr.Ondreja Rozložníka a ostatných autorov

súhlasí

s odkúpením kníh v po te 20 ks na reprezenta né ú ely mesta Dobšiná.

Termín: január 2007

Zodpovedný: Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ

2/ Na základe žiadosti Futbalového klubu Dobšiná

súhlasí

s poskytnutím finan ného príspevku 95.000,- Sk na sú ažnú sezónu 2006 /jese /.

Termín: október 2006
Zodpovedná: Janka Šrenkelová, vedúca finan ného odboru MsÚ

3/ Na základe žiadosti Základnej školy E.Ruffínyho Dobšiná

súhlasí

s poskytnutím výkonu pracovníkov aktiva ných prác mesta Dobšiná a vy lenením finanných prostriedkov z rozpo tu školy na zakúpenie materiálu na oplotenie areálu školy.

Termín: október 2006
Zodpovedný: Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ

4/ Na základe interpelácii poslancov z predošlého MsZ

berie

na vedomie

a/ správu o vydávaní „Dobšinských novín“ a innosti redak nej rady
b/ správu o odstra ovaní iernych skládok
c/ správu o uzatvorení zmluvy s firmou Fúra s.r.o. Košice o zbere a zneškod ovaní separovaného odpadu
d/ informáciu s riešením do nasledujúceho MsZ zverej ovania uznesení MsZ, VZN a interných smerníc mesta Dobšiná na internete

5/ Mestské zastupite stvo prejednalo Dodatok .1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí finan ných prostriedkov .07/2004/075 z Fondu národného majetku Slovenskej repuliky vyplývajúci zo znenia uznesenia Vlády SR:

„Vláda SR v bode B.1. Uznesenia vlády SR .461 zo d a 17.mája 2006 k návrhu na doplatenie kompenzácie nákladov miest a obcí vynaložených na vybudovanie energetických zariadení súhlasí s použitím majetku Fondu národného majetku SR v roku 2006 v súlade s § 28 ods.3
písm.b/ bod 11 zákona .92/1991 Zb.o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
v znení neskorších predpisov vo výške 128,0 mil. Sk na doplatenie kompenzácií nákladov
miest a obcí do energetických zariadení, pod a zoznamu, ktorý je prílohou tohto uznesenia,
pri om takto nadobudnuté finan né prostriedky mestá a obce prednostne ú elovo použijú na
splatenie ich záväzkov po lehote splatnosti a na kapitálové výdavky na realizáciu rozvojových
programov. Vláda v bode D.1 Uznesenia 461/2006 odporú a prezidentovi prezídia FNM SR
zabezpe i z rozpo tu Fondu národného majetku SR na rok 2006 prostriedky v sume
128,01 mil. Sk a použi ich na doplatenie kompenzácií nákladov miest a obcí do energetických zariadení pod a bodu B.1. tohto uznesenia, využi pri tom mechanizmus uvo ovania
prostriedkov v prospech miest a obcí, ktorý bol použitý pri realizácii kompenzácií pod a

uznesenia vlády SR .1048/2004.“
Vzh adom k tomu, že mesto Dobšiná realizuje v tomto roku rekonštrukciu miestnych
komunikácií – chodníkov.
Mestské zastupite stvo po prejednaní v MsR

súhlasí

aby finan ná iastka 59 856,- Sk bola použitá na úhradu rekonštrukcie asti miestnych komunikácií

ukladá

vedúcej finan ného odboru MsÚ zasla výpis tohto uznesenia MsZ banke Dexia, a.s. Žilina

Termín: ihne
Zodpovedná: Janka Šrenkelová, vedúca finan ného odboru MsÚ

6/ Mestské zastupite stvo po prerokovaní v MsR

berie na vedomie

a/ žiados ob ana mesta Dobšiná o vytvorenie tretieho obvodu pre obvodného lekára v meste
Dobšiná

b/ správu o koncepcii rozvoja mesta v tepelnej energetike, ktorá sa stáva sú as ou záväznej
asti územnoplánovacej dokumentácie mesta Dobšiná

c/ správu o vymáhaní poplatkov za sto né

U Z N E S E N I E .300-25/IX-2006-MsZ

Mestské zastupite stvo na základe podnetu poslanca Petra Pamulu

súhlasí

s vypracovaním správy o innosti Spolo ného obecného úradu – školský úrad

Termín: nasledujúce MsZ
Zodpovedný: Mgr.Milan Gonda, zamestnanec mesta Dobšiná

U Z N E S E N I E .301-25/IX-2006-MsZ

Mestské zastupite stvo po prerokovaní v MsR pod a ustanovenia § 6 zákona
.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 19 ods.2
zákona .470/2005 Zb.

schva uje

VZN .97/2006 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Dobšiná

ruší

III. as VZN .4/1991 Poriadok na pohrebiskách

ukladá

prednostovi MsÚ zverejni VZN .97/2006 spôsobom v meste obvyklým.

Termín: ihne
Zodpovedný: Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ

U Z N E S E N I E .302-IX/2006-MsZ

Na základe návrhu komisie regionálnej politiky a podnikate skej innosti,obchodu,
služieb a cestovného ruchu mestské zastupite stvo

ruší

uznesenie . 164-23/II-2005-MsZ bod b/ o predaji textilu a odevov v kultúrnom dome
od 1. do 13. d a v mesiaci a súhlasí s celomesa ným predajom

ukladá

a/ redak nej rade pripravi návrh na riešenie profesionálneho redaktora „Dobšinských novín“
s finan nými nákladmi
b/ riešenie skládky dreva na miestnych komunikáciach v zmysle VZN na Mierovej ulici Dob-

šiná

Termín: a/nasledujúce MsZ
b/ nasledujúce MsZ

Zodpovední: a/ redaktor Dobšinských novín
b/ ná elník MsP

U Z N E S E N I E .303-25/IX-2006-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná na základe interpelácie poslancov

berie

na vedomie

pripomienky poslanca Mgr.Miroslava Plichtu – upozor uje na neupravené a rozkopané chodníky

pripomienky poslanca Petra Pamulu - upozor uje na možnos reklamácie prác pri
úprave
miestnych komunikácií a ošetrenie prípadnej reklamácie v zmluve
- poskytnutie informácií o dopravnom zna ení v meste
Dobšiná
Ing.Ján V o z á r
primátor mesta Dobšiná

Stanislav H o l i e n í k
prednosta MsÚ

