UZNESENIE
z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva mesta Dobšiná

zo d a 01. 03. 2007

UZNESENIE

. 20-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v mestskej rade

konštatuje, že

1. Spolo ný územný plán mesta Dobšiná a obce Stratená spracovala projektová kancelária
URBAN TRADE, Ing. arch. Dušan Hudec, Letná 45, Košice v súlade so zákonom . 50/
1976 Zb. (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR . 55/2001 o ÚPP a ÚPD

2. Spolo ný územný plán mesta Dobšiná a obce Stratená – istopis preskúmal Krajský
stavebný úrad v Košiciach a vydal stanovisko pod a § 25 a súhlas na schválenie listom
. 2006/00055 - § 25 zo d a 19.01.2007

schva uje

1. pod a ust. § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 stavebného zákona ÚPN mesta Dobšiná – istopis

2. postup primátora mesta Dobšiná, v rámci ktorého zabezpe í prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPD – Ing. Martina Hudeca, reg. . 073:

a) ozna enie textovej asti, výkresovej asti a záväznej asti ÚPD schva ovacou doložkou
pod a ust. § 28 ods. 1 stavebného zákona
b) vyhotovenie registra ného listu pod a ust. § 28 ods. 5 stavebného zákona a jeho doru enie Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s kópiou uznesenia o schválení ÚPD
c) uloženie Územného plánu mesta Dobšiná – istopis v meste Dobšiná, na Spolo nom
stavebnom úrade v Dobšinej a na Krajskom stavebnom úrade v Košiciach do 3 mesiacov
od jeho schválenia v Mestskom zastupite stve mesta Dobšiná

UZNESENIE

. 21-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v mestskej rade

schva uje

všeobecne záväzné nariadenie . 99/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná as ÚPN mesta
Dobšiná – istopis formou záväzných regulatívov územného rozvoja mesta Dobšiná

ukladá

vyhlási schválené nariadenie . 99/2007 spôsobom v meste obvyklým

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: ihne

UZNESENIE

. 22-1/III-2007-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 prerokovaní v Mestskej rade Dobšiná

berie na vedomie

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

súhlasí

s pred žením termínu splnenia uznesenia:
- . 8-31/I-2007-MsZ vo veci uloženia mestskej rade, poslancom a prednostovi MsÚ pripravi
návrhy zmien k Štatútu mesta Dobšiná, Organiza nom a Rokovacom poriadku samosprávnych orgánov mesta s termínom do marcového zasadnutia MsZ

UZNESENIE

. 23-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej
rade

berie na vedomie

správu o uzneseniach, ktoré sú v štádiu riešenia

schva uje

zmeny termínov v uzneseniach takto:

1) uznesenie . 266-24/III-2006-MsZ
Zodpovedný: Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ
Termín: stály
2) uznesenie . 263-24/III-2006-MsZ v bode 1), 2), 3), 4)
Zodpovedný: Stanistav Holien ík, prednosta MsÚ
Termín: 30. 06. 2007
V prípade neuskuto nenia odpredaja schválených pozemkov

ruší

uznesenie . 263-24/III-2006-MsZ

3) uznesenie . 270-2/V-2006-MsZ k uzneseniu . 240-12/XII-2005-MsZ
Zodpovedný: Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ
Termín: do uskuto nenia odpredaja obchodného podielu v spolo nosti MKÚ

k uzneseniu . 256-10/II-2006-MsZ
Termín: stály

4) uznesenie . 288-26/VI-2006-MsZ
Zodpovední: Eduard Tišliar, vedúci odboru správy majetku a žiadate

V prípade neuskuto nenia odpredaja schváleného pozemku do 30. 06. 2007

ruší

uznesenie . 288-26/VI-2006-MsZ

5) uznesenie . 304-13/XI-2006-MsZ
Zodpovedný: Jaroslav Oravec, zamestnanec mesta Dobšiná
Termín: 30. 06. 2007

6) uznesenie . 312-13/XI-2006-MsZ v bode 2/
Termín: 30. 06. 2007

V prípade neuskuto nenia odpredaja pozemku

ruší

citované uznesenie

v bode 7/

Termín: 30. 06. 2007

V prípade neuskuto nenia odpredaja pozemku

ruší

citované uznesenie

v bode 9/
Termín: 30. 06. 2007

7) uznesenie . 298-25/IX-2006-MsZ

súhlasí

s pred žením termínu do 30. 06. 2007

v prípade neuskuto nenia kúpy trávnatých plôch

ruší

citované uznesenie

8) uznesenie . 299-25-IX-2006-MsZ

súhlasí

s pred žením termínu do 30. 12. 2007

v prípade nevytla enia kníh

ruší

citované uznesenie

9) uznesenie . 272-2/V-2006-MsZ je splnené PD aj výstavba kotolne je zrealizovaná

doporu uje
komisiám MsZ rieši využitie zvyšných priestorov objektu SNP 548 návrhom do plánu hlavných úloh

UZNESENIE

. 24-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo po prerokovaní v mestskej rade a na základe návrhov predsedov komisií

volí

lenov komisií pri mestskom zastupite stve v zložení:

1. Komisia finan ná: predsedky a: Helena Fabianová
sekretár – len: Janka Šrenkelová
len: Anna Novotná
len: Anna Novotná /Ulica P. J. Šafárika/
len: Anna Zvolenská
len: Anna Grof íková

2. Komisia správy majetku a bytov: predseda: Ing. Pavol Vozár
sekretár – len: Eduard Tišliar
len: Milan Lipták
len: Marcel Kollárik
len: Ján Kuchár

3. Komisia životného prostredia: predseda: Milan Demko
sekretár – len: Jaroslav Oravec
len: Ing. Ján Mihók
len: Marta Záhoranská
len: Mgr. František Lipták
len: Emil Pacek

4. Komisia kultúry: predseda: Jaroslav Priatka
sekretár – len: Anna Macková
len: Ján Boroš
len: Iveta Dunková
len: Bibiána Slováková

5. Komisia pre riešenie sociálnej, zdravotnej
a rómskej problematiky: predsedky a: Mgr. Eva Mihóková
sekretár – len: Eva Dovalovská
len: Anna Liptáková
len: Anna Zvolenská
len: Eleonóra Ševcová
len: Zuzana Holmoková

6. Komisia regionálnej politiky a podnikate skej innosti
obchodu, služieb a cestovného ruchu: predsedky a: PaedDr. Anna Klausmanová
sekretár – len: MVDr. Terézia Balážiková
len: Jaroslav Pavlák
len: Zuzana Fusková
len: Iveta Deliová
len: Branislav Šmelko
len: Katarína Mišanková

7. Komisia verejného poriadku a škôd: predseda: Ing. Radovan Revúcky Lindák
sekretár – len: Michal Gergoš
len: Monika Dúdorová
len: Branislav Šmelko
len: Peter Pamula

8. Komisia školstva a mládeže: predseda: Mgr. Miroslav Plichta

sekretár – len: Mgr. Milan Gonda
len: Mgr. Eva Baquerová
len: Mgr. Jana Krišáková
len: Mgr. Lucia uranová
len: Jana Kunová
len: Mária Gazdíková

9. Komisia telovýchovy a športu: predseda: Mgr. Ján Krišák
sekretár – len: Jana Lenkeyová
len: Mgr. Miroslav Plichta
len: Mgr. Pavol Fajdek
len: Mgr. Jaroslav Hutník
len: Emil Šmelko
len: Ján Hudák
len: Juraj erve ák

UZNESENIE

. 25-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo po prerokovaní v mestskej rade

berie na vedomie

a) správu o bezpe nostnej situácií a na úseku verejného poriadku v meste Dobšiná za hodnotené obdobie mesiacov január až december 2006
b) informatívnu správu o nápade trestnej innosti,stave a úrovni verejného poriadku na území

mesta Dobšiná za rok 2006

ukladá

doplni správu o bezpe nostnej situácií a na úseku verejného poriadku v meste Dobšiná
za hodnotené obdobie mesiacov január až december 2006 o výške uložených pokút

Zodpovedný: ná elník MsP
Termín: nasledujúce MsZ

UZNESENIE

. 26-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo po prerokovaní v mestskej rade

berie na vedomie

predložený návrh s možnos ou využitia kamerového systému v centre mesta a pri ahlej ulice

ukladá

komisii verejného poriadku a škôd ur i konkrétne umiestnenie kamier

Zodpovedný: predseda komisie a ná elník MsP
Termín: apríl 2007

UZNESENIE

. 27-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo po prerokovaní v mestskej rade

berie na vedomie

predložený návrh úplného znenia VZN . 4/1991 o vytváraní a ochrane životného prostredia
a poriadku v meste Dobšiná

odro uje

schválenie návrhu úplného znenia VZN . 4/1991 o vytváraní a ochrane životného prostredia
a poriadku v meste Dobšiná

ukladá

prepracova návrh úplného znenia VZN . 4/1991 o vytváraní a ochrane životného prostredia
a poriadku v meste Dobšiná

Zodpovedný: prednosta MsÚ a ná elník MsP
Termín: marec 2007

UZNESENIE

. 28-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo v Dobšinej po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej rade

schva uje

Poriadok odme ovania mesta Dobšiná s ú innos ou od 1.1.2007

ruší

Poriadok odme ovania mesta Dobšiná, schválený Mestským zastupite stvom Dobšiná
d a 31.3.2004 uznesením . 110-31/III-2004-MsZ

ukladá

komisií finan nej vypracova kritéria na poskytovanie odmien v zmysle uvedeného poriadku
Zodpovedný: predsedky a komisie
Termín: marec 2007

UZNESENIE

. 29-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní

berie na vedomie

a) informatívnu správu Nadácie Pontis o schválení grantu mestu Dobšiná na projekt s názvom
Výstavba viacú elového ihriska v meste Dobšiná v meste Dobšiná vo výške 100 000,- Sk
b) informatívnu správu o implementácii projektu v zmysle schváleného projektového formu-

lára žiadosti o grant

schva uje

a) realizáciu projektu pod a pokynov poskytovate a grantu
b) v súlade so zabezpe ením podmienok spolufinancovania projektu vy le uje z rozpo tu
mesta na spolufinancovanie projektu 147 230,- Sk

ukladá

prednostovi MsÚ Dobšiná zabezpe i realizáciu projektu

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: október 2007

UZNESENIE

. 30-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná

odvoláva

z funkcie lena Mestskej povod ovej komisie a technického štábu MPK pána Ing. Jána Mrenicu

schva uje

za lena Mestskej povod ovej komisie a technického štábu MPK pani Ing. Vlastu Ruppovú,
konate ku spolo nosti Mestské lesy Dobšiná s r.o. Dobšiná

ukladá

a) v zmysle schva ovacej asti uznesenia vyda

lenke MPK a technického štábu MPK meno-

vací dekrét
b) oznámi zmenu v zložení MPK Obvodnému úradu životného prostredia v Rož ave a Okresnému riadite ovi Hasi ského a záchranného zboru v Rož ave

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: marec 2007
UZNESENIE

. 31-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej
rade

ukladá

komisii správy majetku a bytov vypracova návrh cenovej mapy pozemkov a výšky nájmu
pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dobšiná, pri prevode do vlastníctva
iných subjektov, pri zoh adnení ú elu ich alšieho využitia

Zodpovedný: predseda komisie správy majetku a bytov

Termín: do zasadnutia MsR v mesiaci marec 2007

UZNESENIE

. 32-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v mestskej rade

berie na vedomie

informatívnu správu o spolupráci zahrani ných partnerských miest

schva uje

podpísanie partnerskej zmluvy s po ským mestom Kobiór

UZNESENIE

. 33-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo po prerokovaní v mestskej rade

berie na vedomie

správu o príprave 24. ro níka PAV Dobšinský kopec 2007

súhlasí

s ú as ou pracovníka MsÚ Jaroslava Oravca na seminári organizátorov a pozorovate ov

pretekov automobilov do vrchu konaného v d och 2. a 3. marca 2007 v Záhrebe

súhlasí

s tým, aby v rámci 24. ro níka sa uskuto nili aj preteky seriálu Majstrovstiev Ma arskej
republiky za podmienok, že za každého pretekára bude uhradený rovnaký štartovný poplatok ako
je to v prípade pretekárov zo Slovenskej republiky a ostatných zahrani ných pretekárov, t.j.
2 500,- Sk za jedny preteky a 4 500,- Sk za dvojpreteky

UZNESENIE

. 34-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo po prerokovaní v mestskej rade

schva uje

rozšírenie lenstva mestskej rady pri Mestskom zastupite stve Dobšiná

volí

pána poslanca Jaroslava Priatku za štvrtého lena mestskej rady pri Mestskom zastupite stve
Dobšiná

UZNESENIE

. 35-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo na návrh primátora mesta odvola ná elníka Mestskej polície
Dobšiná k dátumu menovania nového ná elníka MsP Dobšiná

neschválilo

odvolanie ná elníka MsP Dobšiná v tajnom hlasovaní: za odvolanie 4 hlasy
proti odvolaniu 5 hlasov
zdržal sa 1 hlas

UZNESENIE

. 36-1/III-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná na základe interpelácií poslancov

berie na vedomie

interpeláciu poslanca Ing. Radovana Revúckeho Lindáka
vysvetlenie od primátora mesta o zverejnenom lánku v Gemerskom denníku KORZÁR
o výstavbe nízkoštandardných bytov

interpeláciu poslankyne Mgr. Evy Mihókovej
informáciu o skládke dreva pred Cigánskou osadou

ukladá

a) prešetri situáciu oh adom skládky dreva pred Cigánskou osadou
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: nasledujúce MsZ

b) aktualizova pravidelne internetovú stránku mesta Dobšiná

Zodpovedný: Mgr. Milan Gonda
Termín: stály

Karol H o r n í k

Stanislav H o l i e n í k

primátor mesta Dobšiná

prednosta MsÚ

