UZNESENIE
z 33.riadneho zasadania Mestského zastupite stva mesta Dobšiná

konaného d a 13.11.2006

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná na svojom 33.riadnom zasadnutí konanom
d a 13.11.2006 prijalo z prejednávaných plánovaných a dopl ujúcich správ a bodov nasledovné uznesenie.

U Z N E S E N I E .304-13/XI-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 Mestskej rade Dobšiná

berie na vedomie

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

1/ nadväzujúc na uznesenie .298-25/IX-2006-MsZ odst. 12/ z dôvodu, že sa nezú astnili
v I. kole dražby záujemcovia, Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná

súhlasí

s vyhlásením II. kola 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 a .67/2001 o prevodoch vlastníctva k niektorým veciam na
iné právnické a fyzické osoby. Vyhlášku o dražbe zverejni v médiách.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: pod a schváleného VZN .67/2001

2/ nadväzujúc na uznesenie .302-25/IX-2006-MsZ písm. a/ vo veci uloženia redak nej rade
pripravi návrh na riešenie profesionálneho redaktora „Dobšinských novín“ s finan nými nákladmi, Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po predložení návrhu na riešenie redaktora
„Dobšinských novín“ a po prerokovaní v Mestskej rade Dobšiná

odvoláva

redaktora „Dobšinských novín“ pána Karola Horníka d om 31.12.2006

menuje

redaktora „Dobšinských novín“ pána Jozefa ervínku d om 1.1.2007

ukladá

prednostovi MsÚ Stanislavovi Holien íkovi zasla výpis uznesenia vyššie menovaným

redaktorom
Zodpovený: prednosta MsÚ
Termín: 30.11.2006

3/ po prehodnotení uznesení o ich plnení v Mestskej rade Dobšiná, Mestské zastupite stvo
Dobšiná

ruší

uznesenie .272-2/V-2006-MsZ odst. a/

ukladá

zabezpe i ponukovú cenu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu strechy a komínov na objekte klubu dôchodcov a realizáciu previes do 30.6.2007

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 30.6.2007

4/ po prevedení kontroly plnenia uznesení a po prerokovaní v Mestskej rade a v Mestskom zastupite stve, Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná

opravuje

chybné uvedené íslo VZN 66/2001 na íslo VZN 67/2001 v uzneseniach .298-25/IX-2006MsZ v odst. 7/ 8/ 11/ 12/

5. Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prejednaní nesplneného uznesenia

súhlasí

s pred žením termínu splnenia uznesenia .299-25/IX-2006-MsZ odst. 3/ vo veci poskytnutia
pracovníkov aktiva ných prác mesta Dobšiná na oplotenie areálu Základnej školy E.Ruffínyho Dobšiná

Termín: 30.5.2007
Zodpovedný: prednosta MsÚ

U Z N E S E N I E .305-13/XI-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní Správy o následnej finan nej
kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s rozpo tovými prostriedkami mesta na Mestskom úrade Dobšiná za obdobie január – máj 2006

berie na vedomie

Správu o následnej finan nej kontrole na Mestskom úrade Dobšiná

ukladá

prija opatrenia tak, ako sú uvedené v zápisnici o prerokovaní správy o výsledku kontroly

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: ako je uvedené v zápisnici

U Z N E S E N I E .306-13/XI-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo mesta v Dobšinej po prerokovaní v Mestskej rade

berie na vedomie

vyhodnotenie plánu hlavných úloh mesta Dobšiná za roky 2003 – 2006

U Z N E S E N I E .307-13/XI-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo v Dobšinej po prerokovaní návrhu na III. úpravu rozpo tu
na rok 2006

berie na vedomie

predložený návrh

schva uje

tretiu úpravu rozpo tu na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej asti navýšením o 714 000 Sk
celkom na sumu 77 558 000 Sk

ukladá

a/ prednostovi MsÚ schválenú úpravu rozpo tu zverejni na dobu 15 dní v meste obvyklým
spôsobom
b/ vedúcej finan ného odboru MsÚ túto úpravu v rozpo te mesta zú tova v ú tovníctve

Zodpovední: ako v texte
Termín: bod a/ ihne
bod b/ do 30.11.2006

U Z N E S E N I E .308-13/XI-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo v Dobšinej po prerokovaní návrhu rozpo tu na rok 2007 - 2009

berie na vedomie

a/ stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpo tu na rok 2007
b/ stanovisko Komisie finan nej, správy majetku a bytov MsZ

schva uje

rozpo et na rok 2007 v príjmovej aj výdavkovej asti v iastke 67 053 000 Sk

berie na vedomie

predložený návrh rozpo tu na roky 2008 a 2009

poveruje

primátora mesta aktualizova rozpo et v transferoch na prenesené kompetencie

ukladá

a/ prednostovi MsÚ schválený rozpo et zverejni na dobu 15 dní v meste obvyklým spôsobom
b/ vedúcej finan ného odboru MsÚ zú tova schválený rozpo et v ú tovníctve v roku.2007

Zodpovední: ako v texte
Termín: bod a/ ihne
bod b/ 31.3.2007

U Z N E S E N I E .309-13/XI-2006-MsZ

Mestské zastupite stvo v Dobšinej po prejednaní návrhu VZN .98/2006 o dani
z nehnute ností na území mesta Dobšiná

schva uje

VZN .98/2006 o dani z nehnute ností na území mesta Dobšiná a zárove

ruší

VZN .94/2005 o dani z nehnute ností na území mesta Dobšiná

ukladá

prednostovi MsÚ zverejni prijaté VZN spôsobom v mieste obvyklým

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: ihne

U Z N E S E N I E .310-13/XI-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo v Dobšinej po prerokovaní v Mestskej rade

berie

na vedomie

vyhodnotenie innosti Mestského zastupite stva, Mestskej rady, komisií pri Mestskom zastupite stve a Združenia pre ob ianské záležitosti za roky 2003 – 2006

U Z N E S E N I E .311-13/XI-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo v Dobšinej

ruší

všeobecné záväzné nariadenie mesta .79/2003 o hlásení a evidencii pobytu osôb v meste
Dobšiná

ukladá

prednostovi MsÚ zverejni toto uznesenie spôsobom v meste obvyklým

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: ihne

U Z N E S E N I E .312-13/XI-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo v Dobšinej po predchádzajúcom prejednaní majetku mesta
v Mestskej rade

1/ na základe žiadosti Dušana Feren íka a manželky Dariny, bytom Severná 1078, Dobšiná

súhlasí

s odpredajom 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
a pozemku parc. .6238/7 zast.plocha o výmere 106 m2, k.ú. Dobšiná na základe geometrického plánu .80/2006, vyhotoveného Geopráv, Rož ava za hodnotu 100 Sk/m2

2/ na základe žiadosti Pavla Barnáka, bytom Hronská 1 160, Dobšiná

súhlasí

s odpredajom pozemku parc. .KN-C 2625/14 ostatná plocha s výmerou 1 004 m2 k.ú. Dobšiná za hodnotu 100 Sk/m2

3/ na základe zistenia nových skuto ností o existencii podzemných vedení na parc. .KN-C
7774/2 k.ú. Stratená

ruší

svoje uznesenie 298-25/IX-2006-MsZ ods. 7/ a 8/

4/ r u š í
svoje uznesenie 298-25/IX-2006-MsZ ods. 11/ písm.a/

5/ na základe žiadosti Márie Ková ovej, bytom Jarková 344, Dobšiná

súhlasí

s nadobudnutím nájmu bytu .18 na prízemí bytového domu na Jarkovej ulici .340
s podmienkou zaplatenia výšky poh adávok evidovaných na tomto byte

6/ na základe žiadosti spolo nosti Východoslovenská energetika a.s. Košice

súhlasí

s odpredajom parc. .KN-C 7842/14 zast.plocha s výmerou 19 m2 k.ú. Stratená, za hodnotu
100 Sk/m2 za ú elom usporiadania pozemku pod kioskovou trafostanicou

7/ na základe žiadosti Petra Vozára a Pavla Vozára, bytom Nadabula 61, Rož ava

súhlasí

s odpredajom pozemku parc. .312/15 k.ú. Dedinky za hodnotu 150 Sk/m2 za ú elom usporiadania pozemku k rekrea nej chate

8/ na základe žiadosti Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Betliarská 18,
Rož ava

súhlasí

s pred žením nájmu nebytových priestorov v Dobšinej na Zimnej ulici .118 prevádzkovaného ako útulok na dobu ur itú do 31.12.2007 za podmienok uvedených v nájomnej zmluve
z d a 3.8.2004

9/ na základe odvolania Automotoklubu Gemer – Albert Lipták Dobšiná vo i uzneseniu
Mestského zastupite stva .298-25/IX-2006-MsZ bod 11 písm.b/ po vypovedaní z nájmu
nebytových priestorov v budove zdravotného strediska

potvrdzuje

svoje uznesenie .298-25/IX-2006-MsZ bod 11 písm. b/

U Z N E S E N I E .313-13/XI-206-MsZ

Mestské zastupite stvo v Dobšinej po prerokovaní v Mestskej rade

berie na vedomie

a/ správu o innosti školského úradu
b/ správu o dopravnom zna ení v meste Dobšiná
c/ informáciu o kandidátoch na post primátora mesta a poslancov Mestského zastupite stva
pre volebné obdobie 2007 – 2010
d/ informáciu o odoslaní listu na Úrad Košického samosprávneho kraja Košice oh adne doriešenia III. obvodu všeobecného lekára v meste Dobšiná

neschva uje

návrh Mgr.Miroslava Re kovského na udelenie estného ob ianstva a ceny mesta pre Juraja
Kariku, ktorý bol podaný prostredníctvom poslanca Mgr.Jozefa Vozára

U Z N E S E N I E .314-13/XI-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná na základe interpelácie poslancov

berie na vedomie

po akovanie poslanca Petra Pamulu - riadite ovi Základnej školy v Dobšinej Mgr.Jaroslavovi Hutníkovi za prijatie ministra školstva v areály
školy
pripomienky poslanca Petra Pamulu – upozor uje na komplexnos dopravného zna enia
v meste Dobšiná
informácia poslanca Mgr.Jozefa Vozára – prijatie ministrov životného prostredia a hospodárstva na Mestskom úrade a v baníckom dome

U Z N E S E N I E .315-13/XI-2006-MsZ
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná na návrh predsedníctva Mestského zastupite -

stva prerokovalo návrh odmien za uplynulé obdobie a plnenie plánu hlavných úloh mesta
za roky 2003 - 2006

schva uje

a/ jednorázovú odmenu poslancom vo výške 10 000 Sk
b/ odmenu primátorovi mesta vo výške 2 násobku mesa ného platu
c/ odmenu hlavnej kontrolórke mesta vo výške 1 násobku mesa ného platu /mimoriadna
odmena/

ukladá

prednostovi MsÚ realizova odmeny vo výplate za mesiac november

Zodpovedný: ako v texte
Termín: ako v texte

Ing.Ján V o z á r
primátor mesta Dobšiná

Stanislav H o l i e n í k
prednosta MsÚ

