UZNESENIE
z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva mesta Dobšiná

zo d a 07. 05. 2007

UZNESENIE

. 51-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní správy hlavnej kontrolórky
mesta o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupite stva
mesta Dobšiná 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 nesplneného uznesenia . 43-4/IV-2007-MsZ ods. 3 vo veci
vypracovania návrhov cenníkov nájomného za prenájom priestorov a poplatkov za používanie
zariadení, u ktorých prenájom, prípadne používanie pripadá do úvahy.

Zodpovední: Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ,
konatelia spolo ností so 100% ú as ou mesta,
riaditelia škôl a školských zariadení zriadených mestom,
velite Mestského hasi ského zboru
Termín: do júnového zasadnutia MsZ

UZNESENIE

. 52-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po predchádzajúcom prerokovaní v Mestskej
rade Dobšiná

berie na

vedomie

informatívnu správu o príprave Dobšinských turí nych sviatkov 2007 spojených
s jarmokom,

schva uje

300.000,- Sk na zabezpe enie Dobšinských turí nych sviatkov 2007,

schva uje

oficiálnu delegáciu mesta Dobšiná, ktorá sa v d och 1. až 3. júna 2007 zú astní ECCE
HOMO v Šternberku v zložení : 4 delegáti + 2 maliari na plenér :
1. Karol Horník, primátor

4. Jaroslav Oravec

2. Ing. Pavol Vozár

5. Mgr. Jana Krišáková, maliarka

3. Marcel Kollárik

6. Ivona Krišáková, maliarka

ukladá

Janke Šrenkelovej, vedúcej finan ného odboru, upravi rozpo et mesta v príjmovej
a výdavkovej asti v príslušných položkách o iastku 193 tis. Sk z dôvodu zabezpe enia
Turí nych sviatkov.

Zodpovedný: ako v texte
Termín: máj 2007

UZNESENIE

. 53-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po predchádzajúcom prerokovaní v Mestskej rade
Dobšiná

schva uje

Plán hlavných úloh mesta Dobšiná pre roky 2007 – 2010

ukladá

1. Stanislavovi Holien íkovi, prednostovi MsÚ zverejni plán hlavných úloh spôsobom
obvyklým,

Zodpovedný: ako v texte
Termín: ihne

2. Rozpracova Plán hlavných úloh mesta Dobšiná na jednotlivé roky do roku 2010 do
krátkodobých a dlhodobých cie ov vrátane finan ného zabezpe enia.

Zodpovedný: Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ
Termín: september 2007

UZNESENIE

. 54-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo po prejednaní projektových zámerov v investi nej oblasti mesta
Dobšiná

schva uje

I. Vy leni z rozpo tu mesta finan né prostriedky :
1. na aktualizáciu projektovej dokumentácie k týmto projektovým zámerom:
a) Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy I. Ul.
SNP
b) Rekonštrukcia Komunitného centra
2. na vypracovanie projektovej dokumentácie k týmto projektovým zámerom:
a) Komplexná rekonštrukcia a modernizácia MŠ II. P.J.Šafárika
b) Rekonštrukcia Radnice – výmena okien a vchodových dverí
c) Rekonštrukcia Kultúrneho domu
d) Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
e) Rekonštrukcia verejných priestranstiev – Rekonštrukcia Námestia baníkov
f)

Rekonštrukcia a výstavba zariadení verejnej zelene

g) Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok
h) Rekonštrukcia a výstavba verejných hygienických zariadení
i)

Rekonštrukcia vodojemu v Dobšinskej adovej Jaskyni

j)

Dobudovanie OV a kanaliza ného zbera a

k) Výstavba kompostoviska
l)

Rekonštrukcia budovy na SNP . 548 (bývalý komunál) s využitím – Polyfunk né
centrum

II. Vy leni z rozpo tu Základnej školy E. Ruffínyho v Dobšinej finan né prostriedky
na aktualizáciu projektovej dokumentácie k projektovému zámeru Rekonštrukcia
a modernizácia ZŠ
III. Vy leni z rozpo tu Centra vo ného asu detí a mládeže v Dobšinej finan né prostriedky
na aktualizáciu projektovej dokumentácie k projektovému zámeru Rekonštrukcia
a modernizácia CV DaM
IV. Návrh investi ných akcií mesta pre rok 2007
V. V súvislosti s dokladovaním spolufinancovania projektov mesta Dobšiná, ako žiadate a o
nenávratné finan né príspevky v rámci opera ných programov Národného strategického
referen ného rámca (NSRR) sa mesto Dobšiná,

súhlasí

s projektovými zámermi uvedenými v schva ovacej asti bodov I., II., III. bude vo výške
5% , resp. percentuálnej výške, stanovenej v inštrukciách k príslušnému opera nému
programu NSRR spolufinancova z vlastných zdrojov, resp. prostredníctvom úverových
zdrojov,

ukladá

1. Zabezpe i aktualizáciu, resp. vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie k projektovým zámerom schváleným v bodoch I., II., III,

Zodpovední: Bod I.: 1.a) Mária Gazdíková, riadite ka MŠ I. Dobšiná
2.a) Janka Kunová, riadite ka MŠ II. Dobšiná
1.b), 2.b) – j), 2. l) Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ Dobšiná,
Jaroslav Oravec
2. k) Tibor Harmatha, konate Podniku služieb mesta Dobšiná
Bod II.: Mgr. Jaroslav Hutník, riadite ZŠ E. Ruffínyho v Dobšinej
Bod III.: Anna Gömöriová, riadite ka CV DaM Dobšiná
Termín: august 2007

2. Po zverejnení výziev k opera ným programom a opatreniam NSRR zabezpe i spracovanie
žiadosti o nenávratný finan ný príspevok, projektového spisu a príslušnej dokumentácie –
povinných príloh k projektovým zámerom schváleným v bodoch I., II., III. tohto uznesenia,

Zodpovední: Bod I.: 1.a) Mária Gazdíková, riadite ka MŠ I. Dobšiná
2.a) Janka Kunová, riadite ka MŠ II. Dobšiná
1.b), 2.b) – j), 2. l) Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ Dobšiná,
Jana Lenkeyová, Jaroslav Oravec
2. k) Tibor Harmatha, konate Podniku služieb mesta

Dobšiná

Bod II.: Mgr. Jaroslav Hutník, riadite ZŠ E. Ruffínyho v Dobšinej
Bod III.: Anna Gömöriová, riadite ka CV DaM Dobšiná
Termín: v texte

3. Zabezpe i realizáciu návrhu investi ných akcií mesta Dobšiná,

Zodpovední: Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ Dobšiná,
Jaroslav Oravec
Termín: október 2007

4. Konate ovi spolo nosti Podniku služieb mesta Dobšiná, pánovi Tiborovi Harmathovi,
vypracova finan nú analýzu odvozu tuhého komunálneho odpadu.

Zodpovedný: ako v texte
Termín: do júnového zasadnutia MsZ

UZNESENIE

. 55-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní

berie na

vedomie

informatívnu správu o príprave podujatia VI. Športové stretnutie mládeže partnerských miest
v Sajószenpéter

schva uje

oficiálnu delegáciu mesta Dobšiná, ktorá sa zú astní športového stretnutia v tomto zložení:

1. p. Karol Horník, primátor mesta
2. p. Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ
3. p. Zoltán Kubányi, poslanec MsZ, tlmo ník
4. p. Mgr. Milan Gonda, školský úrad, tlmo ník
5. p. Anton Bukovinský, vodi

ukladá

prednostovi MsÚ a predsedovi Komisie športu a telovýchovy pri MsZ mesta Dobšiná
zabezpe i realizáciu úloh spojených s organiza no-technickým zabezpe ením ú asti
sú ažiacich mesta Dobšiná na medzinárodnom športovom podujatí mládeže.

Zodpovední: Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ
Mgr. Ján Krišák, predseda komisie športu a telovýchovy pri MsZ
Termín: 11.5.2007

UZNESENIE

. 56-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná

schva uje

všeobecne záväzné nariadenie mesta Dobšiná . 101/2007, ktorým sa mení všeobecne záväzné
nariadenie mesta Dobšiná . 81/2003 o opatrovate skej službe v meste Dobšiná,

ukladá

prednostovi MsÚ zverejni
obvyklým.

toto všeobecne

záväzné nariadenie spôsobom v meste

Termín: ihne
Zodpovedný: ako v texte

UZNESENIE

. 57-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po predchádzajúcom prerokovaní majetku mesta v
Mestskej rade Dobšiná a v komisii správy majetku mesta a bytov pri MsZ Dobšiná

1) Na základe žiadosti Milana Oravca, Severná 1065, Dobšiná o odkúpenie staveništného
zariadenia – OV,

odro uje

žiados žiadate a do nasledujúceho zasadnutia MsZ,

ukladá

konate om spolo ností založených mestom, prehodnoti potrebu tohto majetku pre svoje
potreby.

Zodpovední: Ako v texte

Termín: 06/2007

2) Na základe žiadosti Michala Mikulíka s manželkou, Severná 1076, Dobšiná a Dušana
Feren íka s manželkou, Severná 1078, Dobšiná

súhlasí

s odpredajom pozemku parc. . KN-C 4968/6 a asti pozemku parc. . 4968/5 k.ú. Dobšiná za
ú elom zriadenia záhrady, za hodnotu 70,-- Sk/m2, s tým, že k uvedeným pozemkom sa
zria uje vecné bremeno spo ívajúce v práve uloženia podzemných vedení v prospech Mesta
Dobšiná. Výmera pozemkov bude upravená na základe geometrického plánu, vyhotoveného
na náklady žiadate ov.

3) Na základe žiadosti Železníc SR, Bratislava, Regionálne pracovisko Košice,
Štefánikova 60

súhlasí

s odpredajom parc. . KN-C 1517/4 tr.tr.por. o výmere 11 m2, parc. . KN-C. 1517/5 tr.tr.por.
o výmere 130 m2, k.ú. Mlynky, na ú ely individuálnej rekreácie, za hodnotu 500,-- Sk/m2.

4) Na základe žiadosti Štefana Köteleša, Severná 1066, Dobšiná

súhlasí

s odpredajom pozemku na individuálnu rekreáciu v k.ú. Dedinky cca 9x9 m z parc. 5592/1 a
v k.ú. Stratená cca 3x9 m z parcely 5574/6/1, za hodnotu 500,-- Sk/m2.

5) Na základe žiadosti MVDr. Karola Lászlu, Plzenská . 4 Košice a Ing. Vladimíra Lászlu,
Plzenská 2, Košice – pri Vyrovnáva ke

nesúhlasí

s odkúpením parc. . KN-E 6910 tr.tr.por. o výmere 9279 m2, k.ú. Dobšiná, v spoluvlastníctve
odpredávajúcich po 3/8-inách. (Spoluvlastník v ¼-ine Slovenský pozemkový fond
Bratislava),

ruší

svoje uznesenie . 298-25/IX-2006-MsZ bod 2

6) Na základe žiadosti Vladimíra Václavíka, Jarková 348, Dobšiná

súhlasí

s prenájmom nebytového priestoru v suteréne Kultúrneho domu, miestnos íslo dverí 50, za
ú elom zriadenia kancelárie Prvej stavebnej sporite ne, za hodnotu 400,-- Sk/m2/rok, zárove
súhlasí s prevedením drobných stavebných úprav za ú elom zabezpe enia vetrania a
presvietenia priestoru.

7) Na základe žiadosti Marty Gran ákovej, Jarková 342, Dobšiná

súhlasí

s prenájmom parc. . KN-C 212/1 záhrady o výmere 435 m2 a parc. . KN-C 212/2 o výmere
35 m2 v k.ú. Dobšiná, za ú elom zriadenia záhrady, na dobu ur itú – 10 rokov, za hodnotu 2
Sk/m2/rok, s podmienkou, že v prípade potreby uvedených nehnute ností pre innos mesta

uvedené nehnute nosti uvo ní na základe dohody ú astníkov zmluvy, najneskôr do 6
mesiacov od doru enia výpovede.

8) Na základe žiadosti Emy Liptákovej, Nová 813, Dobšiná

súhlasí

so zámenou pozemkov v k.ú. Dobšiná, as parc. . KN-C 2556/4 prejde do vlastníctva mesta
Dobšiná, za ú elom rozšírenia miestnej komunikácia a as parc. . KN-C 2556/1 prejde do
vlastníctva Emy Liptákovej na ú el rozšírenia záhrady.

9) Na základe žiadosti Milana Liptáka, Nová 813, Dobšiná

súhlasí

s odpredajom asti pozemku v k.ú. Dobšiná, parc. . KN-C 2556/1 o výmere cca 250 m2, za
ú elom zriadenia záhrady, za hodnotu 70,-- Sk/m2

10) Na základe žiadosti spolo nosti ISA Schwimberský Slovakia, s.r.o., so sídlom Šenkvická
5, Pezinok o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta Dobšiná v lokalite Hámor, žiados

odro uje

a

žiada

primátora mesta zvola jednanie so žiadate om vo veci zámeny pozemkov mesta za pozemky
udovej záhrady.

11) Na základe žiadosti Erika Spišáka, Vyše mesta 1032, Dobšiná

súhlasí

s odpredajom parc. .KN-C 2567/1 zastavaná plocha o výmere 519 m2, k.ú. Dobšiná
žiadate ovi za hodnotu 100,-- Sk/m2, za ú elom výstavby rodinného domu.

Zodpovedný: za ods. 2-9 a 11 Eduard Tišliar, vedúci odboru správy majetku
Termín: 31.12.2007

12) Na základe žiadosti Ladislava Kovácsa, Farského 16, Bratislava, o odkúpenie parc. .
7758/1 a parc. . 7836/1, k.ú. Stratená

odro uje

žiados žiadate a do zasadnutia MsZ konaného v novembri 2007 a

ukladá

Komisii regionálnej politiky a podnikate skej innosti, obchodu, služieb a cestovného ruchu
pri MsZ Dobšiná a Komisii športu pri MsZ Dobšiná po vyhodnotení tohoro nej sezóny
vypracova návrh dlhodobej koncepcie, v rámci ktorej bude možné posudzovanie podobných
žiadostí aj z h adiska dopadu na rozvoj obchodu, služieb a cestovného ruchu a v konkrétnom
prípade aj športu.

Zodpovedný: ako v texte
Termín: november 2007

UZNESENIE

. 58-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v Mestskej rade Dobšiná a na základe
Štatútu Dobšinských novín

odvoláva

redaktora Dobšinských novín pána Jozefa ervínku menovaného uznesením
.304–13/XI–2006-MsZ,

menuje

za redaktorku Dobšinských novín Annu M a c k o v ú, pracovní ku kultúrneho domu,

odvoláva

redak nú radu Dobšinských novín v zložení : Tibor Harmatha, Peter Pamula, Karol Horník,
František Novotný, Mgr. Pavol Fajdek, Mgr. Mária Smreková, Dr.Terézia Balážiková, So a
Fabiánová,

schva uje

zmeny Štatútu Dobšinských novín a Organiza ného poriadku Dobšinských novín a
periodicitu vydávania Dobšinských novín 1x za dva mediace.

Zodpovední : Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ
redaktorka Dobšinských novín
Termín: ihne a stály

UZNESENIE

. 59-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v Mestskej rade Dobšiná

berie na

vedomie

návrh primátora mesta na udelenie titulu estný ob an mesta Dobšiná pre pána Jozefa
ervínku, vo ného novinára a pána Jána Štempela, architekta- maliara,

schva uje

komisiu, ktorá návrh na udelenie estného ob ianstva bude posudzova , a to v tomto zložení :
Karol Horník, primátor mesta; MVDr. ubomír Balážik, zást. primátora; Zoltán Kubányi,
len MsR; Jaroslav Priatka, len MsR; Ing. Pavol Vozár, len MsR,

ukladá

prednostovi MsÚ zrealizova udelenie titulu estného ob ianstva pocteným osobám
slávnostným spôsobom.

Zodpovední: Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ
MVDr. Terézia Balážiková, vedúca odboru vnútra

Termín: Turíce 2007

UZNESENIE

. 60-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní žiadostí o finan né dotácie a na
základe odporú ania Komisie telovýchovy a športu pri MsZ a odporú ania Mestskej rady
Dobšiná v zmysle VZN . 96/2006 o poskytovaní finan ných dotácií

schva uje

1. finan nú dotáciu pre žiadate a Stolnotenisový oddiel Dobšiná v iastke 15000,-Sk ,

2. finan nú dotáciu pre žiadate a Folklórny súbor Gemer Dobšiná 30000,-Sk pre dychovú
hudbu na nákup a opravu hudobných nástrojov a

odro uje

žiados o finan nú dotáciu vo výške 70000,-Sk pre Folklórny súbor Gemer Dobšiná na
základe prehodnotenia innosti a za ú asti vedúceho súboru do nasledujúceho zasadnutia
MsZ,

ukladá

vedúcej finan ného odboru vyda rozhodnutia a pripravi dohody o poskytnutých finan ných
dotáciách.

Zodpovedný: Janka Šrenkelová, vedúca finan ného odboru
Termín: do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia MsZ

UZNESENIE

. 61-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v mestskej rade

odvoláva

pani So u Fabiánovú z funkcie predsední ky Zboru pre ob ianske záležitosti ( alej len
ZPOZ ) Mesta Dobšiná, ktorá bola menovaná uznesením . 1– 5/I–1999–MsZ a

menuje

pani Boženu Vilimovú do funkcie predsedu ZPOZu

Zodpovedný: Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ
Termín: ihne

UZNESENIE

. 62-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v Mestskej rade Dobšiná

berie na

vedomie

návrh Komisie verejného poriadku a škôd pri MsZ Dobšiná na umiestnenie kamier v rámci
predloženého návrhu monitorovania centra mesta a pri ahlej ulice,

schva uje

využitie kamerového systému pod a predloženého návrhu komisie verejného poriadku a škôd
pri MsZ Dobšiná na umiestnenie kamier, na základe predloženého rozboru priestupkovosti v
meste ná elníkom mestskej polície ,konkrétne na námestí Baníkov a na ul. SNP na budove
MŠ I., alebo Spolo ného obecného úradu

ukladá

a/ Komisií verejného poriadku a škôd pri MsZ Dobšiná v spolupráci s Michalom Gergošom,
ná elníkom mestskej polície predloži technické parametre kamerového systému v mesiaci
máj 2007

b/ Stanislavovi Holien íkovi, prednostovi MsÚ, vyhlási výberové konanie na dodanie
zariadenia na základe dohodnutých technických parametrov v mesiaci september 2007.
.
Zodpovední: ako v texte
Termín: ako v texte

UZNESENIE

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná

žiada

. 63-7/V-2007-MsZ

primátora mesta, ktorý vykonáva v Mestských lesoch Dobšiná, s.r.o. pôsobnos valného
zhromaždenia, aby postup pri odvolávaní Ing. Jána Mrenicu z funkcie konate a Mestských
lesov, ako aj odvolávaní Mgr. Miroslava Plichtu, Mgr. Jozefa Vozára, Ing. Pavla Vozára
a Pavla Hor áka z dozornej rady tejto spolo nosti a následnom menovaní nového konate a
a nových lenov dozornej rady dal do súladu so zákonom . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a Obchodným zákonníkom.

UZNESENIE

. 64-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná

žiada

primátora mesta vyjadri za mesto Dobšiná oficiálny protest proti postupu mesta Kežmarok,
jednak priamo mestu Kežmarok, poukázaním na tento problém na pôde ZMOS a tiež jeho
zverejnením v médiách s celoslovenskou pôsobnos ou.

UZNESENIE

1. Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná

zria

uje

. 65-7/V-2007-MsZ

Komisiu obnovy bytového fondu, ktorá bude realizova návrhy uvedené v dôvodovej správe,

menuje

za predsedu Komisie obnovy bytového fondu MVDr. ubomíra Balážika,

schva uje

za lenov Komisie obnovy bytového fondu Stanislava Holien íka, Petra Pamulu a Eduarda
Tišliara.

2. Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná

schva uje

ú elové viazanie prostriedkov z prerozdelenia zisku Mestských lesov s.r.o. za rok 2006 na
finan né krytie riešenia otázky schátralých obytných domov v meste.

UZNESENIE

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná

ukladá

. 66-7/V-2007-MsZ

prednostovi MsÚ spracova zoznam neplati ov, zisti právne podmienky vymáhania
poh adávok exekúciami a predloži odhad finan ných nákladov mesta v súvislosti
s exeku ným konaním.

Zodpovedný: ako v texte
Termín: jún 2007
UZNESENIE

. 67-7/V-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná

berie na vedomie

interpeláciu poslanca Mgr. Miroslava Plichtu oh adne zlikvidovania alebo premiestnenia
bunky a prístrešku pri hokejovom ihrisku

interpeláciu poslankyne PaedDr. Anny Klausmanovej na ná elníka MsP, pána Gergoša,
k vypúš aniu mo ovky do potoka z Agrodrevu, zne is ovania lávky pri lesoparku dobytkom
z Agrodrevu a vo ne sa pohybujúcich psov po náu nom chodníku a v lesoparku,
interpeláciu na pána Tibora Harmathu oh adne spôsobu likvidácie biologického a stavebného
odpadu od ob anov,
interpeláciu na dodržiavanie istoty v predajni M-market a pred predaj ou, o má negatívny
vplyv na cestovný ruch,

interpeláciu poslanca Milana Demku o istote a poriadku v meste a monitoringu vôd,

interpeláciu poslanca Ing. Radovana Revúckeho na dodržiavanie pracovnej disciplíny pri
aktiva ných prácach,

interpeláciu poslanca Ing. Pavla Vozára na pána Tibora Harmathu oh adne kvality
pohrebných služieb, cenníka služieb, pohotovosti a pracovní ky v Dome smútku,

ukladá

konate ovi spolo nosti Podniku služieb mesta Dobšiná, s.r.o. pánovi Tiborovi Harmathovi,
ná elníkovi mestskej polície pánovi Michalovi Gergošovi, prednostovi MsÚ Stanislavovi
Holien íkovi odpoveda písomne na uvedené interpelácie.
Na ostatné interpelácie poslancov bolo odpovedané priamo na zasadnutí MsZ.

Zodpovední: ako v texte
Termín: do júnového zasadnutia MsZ

Karol H o r n í k
primátor mesta Dobšiná

Stanislav H o l i e n í k
prednosta MsÚ

