UZNESENIE
z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva mesta Dobšiná

zo d a 31. 01. 2007

UZNESENIE

. 2-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo Dobšiná po prerokovaní správy hlavnej kontrolórky mesta
o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupite stva a po
prerokovaní v Mestskej rade Dobšiná

berie na vedomie

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

ukladá

prednostovi MsÚ prija opatrenia tak, aby boli uznesenia splnené v termíne uloženia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do najbližšieho zasadnutia MsZ

UZNESENIE

. 3-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo Dobšiná po predložení návrhu plánu kontrolnej innosti
hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2007, ktorý bol zverejnený v súlade s § 18f, ods. 1
písm. b/ zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnení pred prerokovaním v zastupite stve 15 dní spôsobom v meste obvyklým

schva uje

Plán kontrolnej innosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2007

UZNESENIE

. 4-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo Dobšiná po prerokovaní Správy o kontrolnej innosti za rok
2006 vypracovanú hlavnou kontrolórkou mesta v súlade s § 18f, ods. 1 písm. e/ zákona SNR
. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení

berie na vedomie

Správu o kontrolnej innosti za rok 2006

UZNESENIE

. 5-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo Dobšiná po prerokovaní Správy o vybavovaní a kontrole
s ažností podaných k vybaveniu Mestskému úradu Dobšiná a organizácií zriadených
MESTOM Dobšiná za rok 2006

berie na vedomie

Správu o vybavení a kontrole s ažností podaných k vybaveniu Mestskému úradu Dobšiná
a organizácií zriadených MESTOM Dobšiná za rok 2006

UZNESENIE

. 6-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po predchádzajúcom prejednaní v mestskej
rade

volí

predsedov komisií pri mestskom zastupite stve:

Helenu Fabianovú za predsedky u komisie finan nej

Ing. Pavla Vozára za predsedu komisie správy majetku a bytov

Milana Demku za predsedu komisie životného prostredia

Jaroslava Priatku za predsedu komisie kultúry

Mgr. Evu Mihókovú za predsedky u komisie pre riešenie sociálnej, zdravotnej a rómskej

problematiky

PaedDr. Annu Klausmanovú za predsedky u komisie regionálnej politiky a podnikate skej
innosti, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Ing. Radovana Revúckeho Lindáka za predsedu komisie verejného poriadku a škôd

Mgr. Miroslava Plichtu za predsedu komisie školstva a mládeže

Mgr. Jána Krišáka za predsedu komisie telovýchovy a športu

MVDr. ubomíra Balážika, Jaroslava Priatku a Zoltána Kubányiho za lenov osobitnej
komisie pod a Ústavného zákona .357/1994 Z.z.

ukladá

predsedom komisií pri mestskom zastupite stve písomne predloži návrhy na zloženie komisií
v zmysle § 13 ods. 3 Štatútu mesta Dobšiná.

Zodpovední: ako v texte
Termín: do 15. 02. 2007

UZNESENIE

. 7-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo Dobšiná po prerokovaní
poveruje

lenov Mestskej rady Dobšiná prešetrením a vybavením s ažností v zmysle ods.3, l. 6 a petícií v zmysle ods. 7, l. 11, VZN . 56/1999 – Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania s ažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mesta Dobšiná.

UZNESENIE

. 8-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po predchádzajúcom prejednaní v mestskej
rade

odro uje

návrh VZN . 99/2007, ktorým sa mení Štatút mesta Dobšiná, Organiza ný a Rokovací poriadok samosprávnych orgánov mesta Dobšiná, Organiza ný a Rokovací poriadok komisií
pri MsZ mesta Dobšiná

ukladá

mestskej rade, poslancom a prednostovi MsÚ pripravi návrhy zmien k prerokovaným materiálom.

Zodpovední: ako v texte
Termín: do 15. 02. 2007

UZNESENIE

. 9-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo v Dobšinej po prejednaní v mestskej rade

ruší

uznesenie MsZ . 13-10/II-2003-MsZ zo d a 10. 02. 2003, ktorým bola schválená Ústredná
inventariza ná komisia a

schva uje

zloženie novej Ústrednej inventariza nej komisie (ústrednej vyra ovacej a likvida nej komisie) mesta Dobšiná v zložení:

predseda: Karol Horník

lenovia: MVDr. ubomír Balážik
Helena Fabianová

- primátor mesta

- zástupca primátora mesta
- predsedky a komisie finan nej

Ing. Pavol Vozár

- predseda komisie správy majetku a bytov

Stanislav Holien ík

- prednosta MsÚ

Janka Šrenkelová

- vedúca finan ného odboru MsÚ

Jaroslav Oravec

- zamestnanec MsÚ

UZNESENIE

. 10-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná v súlade so zákonom . 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzh adom na ukon enie mandátu poslancov mestského zastupite stva vo volebnom období rokov
2003 – 2006

deleguje

za lenov jednotlivých rád škôl pôsobiacich na území mesta Dobšiná novozvolených poslancov mestského zastupite stva nasledovne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZŠ E. Ruffínyho: MVDr. ubomír Balážik, Mgr. Miroslav Plichta, Igor Tvrzický
Špeciálna ZŠ : Mgr. Eva Mihóková
Gymnázium : PaedDr. Anna Klausmanová
SOU : Ing. Radovan Revúcky Lindák
MŠ Ulica SNP : Helena Fabianová, Milan Demko
MŠ Ulica P. J. Šafárika : Zoltán Kubányi
ZUŠ : Jaroslav Priatka
CV DaM : Mgr. Ján Krišák

menuje

za lena Obecnej školskej rady mesta Dobšiná: 1. PaedDr. Anna Klausmanová
2. Ing. Pavol Vozár

ukladá

prednostovi MsÚ

a/ vyda v zmysle uznesenia delega né listy poslancom mestského zastupite stva
b/ zasla výpis z uznesenia MsZ školám a školským zariadeniam
c/ vyda v zmysle uznesenia menovací dekrét lenom Obecnej školskej rady mesta Dobšiná
d/ zasla výpis z uznesenia Obecnej školskej rade mesta Dobšiná

Zodpovedný: ako v texte
Termín: do 15. 02. 2007

UZNESENIE

. 11-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prejednaní v mestskej rade

schva uje

Mestskú povod ovú komisiu /MPK/ v zložení:

Predseda: Karol Horník - primátor mesta

Podpredseda: MVDr. ubomír Balážik - zástupca primátora mesta
Tajomník: Stanislav Holien ík - prednosta MsÚ
Vedúci technického štábu: Viktor uchran – velite MHZ
len: Tibor Harmatha – konate Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o.
len: Ján Vilim – vedúci prevádzky Povodie Hornádu a Bodvy
len: Ing. Viliam Husár vedúci prevádzkarne SE – VE závod Dobšiná
len: Milan Demko – poslanec MsZ
len: Ing. Ján Mrenica – konate Mestských lesov mesta Dobšiná s.r.o.

Technický štáb v zložení:

len: Ján Vilim – vedúci prevádzky Povodie Hornádu a Bodvy
len: Ing. Ján Mrenica – konate Mestských lesov mesta Dobšiná s.r.o.
len: Ing. Viliam Husár – vedúci prevádzkarne SE – VE závod Dobšiná
len: Tibor Harmatha – konate Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o.
len: Eduard Tišliar – zamestnanec MsÚ Dobšiná
len: Jaroslav Oravec – zamestnanec MsÚ Dobšiná
len: Milan Demko – poslanec MsZ

ruší

uznesenie . 225-3/X-2005-MsZ v asti príloha . 1 Zloženie mestskej povod ovej
komisie a príloha . 2 Zloženie technického štábu MPK

ukladá

prednostovi MsÚ

a/ v zmysle schva ovacej asti uznesenia vyda

lenom MPK a technického štábu MPK

menovacie dekréty
b/ oznámi zloženie MPK Obvodnému úradu životného prostredia v Rož ave a Okresnému
riadite stvu Hasi ského a záchranného zboru v Rož ave

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: február 2007

UZNESENIE

. 12-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo v Dobšinej po prerokovaní v mestskej rade

schva uje

plán práce a asovo vecný plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2007 a plán práce MsR na I. polrok 2007

ukladá

a/ predsedom komisií MsZ vypracova plány práce komisií na I. polrok 2007

Zodpovední: ako v texte

Termín: do 15. 03. 2007

b/ zverejni plán práce a asovo vecný plán zasadnutí MsZ a plán práce MsR na I. polrok
2007 obvyklým spôsobom

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: ihne po schválení v MsZ

doporu uje

primátorovi mesta zabezpe i plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce MsZ

UZNESENIE

. 13-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo po prejednaní v mestskej rade

berie na vedomie

Správu o vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrolách pod a ro ného plánu preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2006

schva uje

Ro ný plán preventívnych protipožiarnych kontrol v meste na rok 2007 pod a zákona NR SR
. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

UZNESENIE

. 14-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo v Dobšinej po predchádzajúcom prejednaní majetku mesta
v mestskej rade

súhlasí

s odkúpením parc. .29/2 záhrada s výmerou 233 m2, parc. .57 záhrada s výmerou 302 m2,
parc. .59/1 záhrada s výmerou 68 m2 a parc. .71/3 záhrada s výmerou 456 m2 k.ú. Dobšiná
od spolo nosti Chatová osada s.r.o. Dobšiná v likvidácii, Zimná 191 za hodnotu 15 000,- Sk

ukladá

a/ v komisii správy majetku a bytov pri MsZ prehodnoti prijaté uznesenia MsZ, ktoré
doposia neboli zrealizované a navrhnú opatrenia na ich riešenie
b/ predloži návrh realizácie cenovej mapy pozemkov mesta Dobšiná

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do zasadnutia MsR vo februári 2007

UZNESENIE

. 15-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v Mestskej rade Dobšiná

schva uje

Štatút Mestskej knižnice v Dobšinej

a

ukladá

prednostovi MsÚ zverejni Štatút mestskej knižnice spôsobom v meste obvyklým

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: ihne

UZNESENIE

. 16-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo po prerokovaní v Mestskej rade Dobšiná

schva uje

pod a § 4 ods.2 zákona .289/2002 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnení, zvýšenie platu primátora mesta, ktorý bol schválený uznesením MsZ . 1-28/XII-2006-MsZ ods. F 2/ na 1,35
násobok s ú innos ou od zvolenia do funkcie primátora

ukladá

prednostovi MsÚ realizova predmetné uznesenie

Zodpovedný: ako v texte
Termín: ako v texte

UZNESENIE

. 17-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo v Dobšinej po prejednaní žiadosti Ing. Jána Vozára, primátora
mesta vo volebnom období 2002 – 2006

súhlasí

s preplatením nevy erpanej dovolenky v trvaní 7,5 d a v súlade s § 2 ods. 2 zákona NR SR
. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest za rok 2006

ukladá

prednostovi zabezpe i realizáciu uznesenia v najbližšom výplatnom období

Zodpovedný: ako v texte
Termín: do 28. 02. 2007

UZNESENIE

. 18-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej
rade

berie na vedomie

a/ schválený rozpo et mesta na rok 2007
b/ informáciu o aktiva ných prácach
c/ informáciu o zriadení III. ambulancie obvodného lekára

ukladá

poslancom písomne predloži návrhy na vytvorenie plánu hlavných úloh na roky 2007 - 2010

Zodpovední: ako v texte
Termín: do 15. 03. 2007

UZNESENIE

. 19-31/I-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo na základe interpelácií poslancov MsZ a podnetov ob anov
mesta

schva uje

návrh poslanca Ing. Pavla Vozára zasiela materiály na MsR a MsZ elektronickou poštou

ukladá

predloži e-mailové adresy poslancov na MsÚ – sekretariát primátora a prednostu MsÚ

Zodpovední: poslanci
Termín: do 15. 02. 2007

berie na vedomie

interpeláciu poslanca Jaroslava Priatku

1/ návrh na vykonanie testov spôsobilosti na útvare Mestskej polície Dobšiná
2/ návrh na vykonanie personálneho a ekonomického auditu v mestských spolo nostiach
a organizáciach mesta
3/ návrh na vybudovanie alšieho bankomatu
4/ informáciu o viacnásobnom vyplácaní dávok v hmotnej núdzi

interpeláciu poslankyne Mgr. Evy Mihókovej
informáciu o úprave chodníkov a umiestnenie verejného osvetlenia na Záhradnej ulici

interpeláciu poslanca Mgr. Jána Krišáka

návrh likvidácie prístrešku v priestoroch klziska na sídlisku „Rozkvet“

interpeláciu poslanca Ing. Radovana Revúckeho Lindáka
pripomienka nenahrávania zasadnutia MsZ videokamerou

interpeláciu ob ana mesta Vladimíra Václavíka bytom Jarková 348, Dobšiná
návrh zákazu požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve

interpeláciu poslanca Ing. Pavla Vozára
návrh predloženia uznesení, ktoré sú v štádiu riešenia

ukladá

a/ komisii telovýchovy a športu vypracova návrhy na riešenie priestorov klziska na sídlisku
„Rozkvet“

Zodpovedný: predseda komisie telovýchovy a športu
Termín: do 15. 03. 2007

b/ ná elníkovi MsP pripravi návrh VZN oh adom zákazu požívania alkoholických nápojov
na verejnom priestranstve

Zodpovedný: ná elník MsP
Termín: nasledujúce MsZ

c/ prednostovi MsÚ predloži uznesenia, ktoré sú v štádiu riešenia

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: nasledujúce MsZ

Karol H o r n í k

Stanislav H o l i e n í k

primátor mesta Dobšiná

prednosta MsÚ

