UZNESENIE
zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva mesta Dobšiná

zo d a 04. 07. 2007

UZNESENIE

. 69-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná

berie na vedomie

správu o vyhlásení výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných d a 2.decembra
2006 v meste Dobšiná s tým, že alším náhradníkom na uvo nený mandát poslanca MsZ po
p. Jaroslavovi Priatkovi je p. Ján Kuchár,

k o n š t a t u j e, ž e

p. Ján Kuchár zložil zákonom predpísaný s ub poslanca mesta Dobšiná,

volí

za predsedu komisie kultúry poslanca MsZ p. Jána Kuchára,

deleguje

za lena Školskej rady v Základnej umeleckej škole v Dobšinej p. Jána Kuchára , poslanca
MsZ.

Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 70-4/VII-2007-MsZ

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

berie na vedomie

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

2. informatívnu správu primátora mesta k uzneseniu . 64-7/V-2007-MsZ o vyjadrení
protestu za mesto Dobšiná proti postupu mesta Kežmarok, v médiách a na pôde
ZMOS

súhlasí

s pred žením termínu plnenia uznesení:
-

. 54-7/V-2007-MsZ ods. 4/ - vo veci vypracovania finan nej analýzy odvozu tuhého
komunálneho odpadu,

Termín: august 2007
Zodpovedný: Tibor Harmatha, konate Podniku služieb mesta Dobšiná, s.r.o.

-

. 23-1/III-2007-MsZ ods. 8/ uz. .298-25/IX-2006-MsZ – vo veci výpovede
s termínom 31.12.2006 z nájmu - Automotoklub Dobšiná A .Lipták.

Termín: 30.9.2007
Zodpovedný: Milan Lipták, konate Podniku služieb mesta Dobšiná, s.r.o.

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 71-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní Správy o kontrolnej innosti
prevedenej na Mestskom úrade Dobšiná za obdobie január – marec 2007 – preddavkových
organizácií zriadených mestom Dobšiná : Materskej školy Ul. SNP Dobšiná
Materskej školy P.J.Šafárika, Dobšiná
Školskej jedálni pri Mat. škole SNP Dobšiná
Základnej umeleckej školy Dobšiná

berie na vedomie

Správu z následnej finan nej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
pri hospodárení s rozpo tovými prostriedkami, kontrola dodržiavania zákona . 502/2001 Z.z.
o predbežných a priebežných kontrolách pri hospodárení s rozpo tovými prostriedkami
mesta: v Materskej škole Ul. SNP Dobšiná
v Materskej škole P.J.Šafárika Dobšiná
v Školskej jedálni pri Mat. škole Dobšiná
v Základnej umeleckej škole Nová ul. Dobšiná
uskuto nenú na Mestskom úrade Dobšiná za obdobie január – marec 2007.
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 72-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v Mestskej rade Dobšiná

berie na vedomie

vyhodnotenie Dobšinských Turí nych sviatkov 2007.

Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 73-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v Mestskej rade Dobšiná

berie na

vedomie

hodnotiacu správu o realizácii podujatia VI. Športové stretnutie mládeže partnerských miest
v Sajószenpéter.

Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 74-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní návrhu plánu zasadnutí MsZ na
II. polrok 2007

schva uje

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

ukladá

a) predsedom komisií MsZ vypracova plány práce komisií na II. polrok 2007

Termín: 31.8.2007
Zodpovedný: ako v texte

a) zverejni plán práce a asovo vecný plán zasadnutí MsZ na úradnej tabuli
a internetovej stránke mesta

Termín: ihne po schválení MsZ
Zodpovedný: prednosta MsZ

doporu uje

primátorovi mesta zabezpe i plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce MsZ.

Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 75-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po predložení návrhu plánu kontrolnej innosti
hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2007, ktorý bol zverejnený v súlade s § 18f, ods. 1,
písm. b/ zákona SNR . 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovaním v zastupite stve 15 dní spôsobom v meste obvyklým

schva uje

Plán kontrolnej innosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2007.

Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 76-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní správy o plnení a erpaní
rozpo tu k 31.5.2007 a návrhu na I. úpravu rozpo tu na rok 2007

berie na vedomie

stanovisko Komisie finan nej MsZ,

schva uje

I. úpravu rozpo tu na rok 2007 v oblasti bežných a kapitálových príjmov a výdavkov
v iastke 76.710 Sk,

berie na vedomie

a) prebytok rozpo tu z finan ných operácií v hodnote 10.123.000 Sk,
b) informáciu o plnení a erpaní rozpo tu k 31.5.2007,

poveruje

primátora mesta aktualizova rozpo et v transferoch na prenesené kompetencie,

ukladá

a) prednostovi MsÚ schválenú úpravu rozpo tu zverejni na dobu 15 dní na úradnej tabuli
a internetovej stránke mesta,
b) vedúcej finan ného odboru MsÚ zú tova schválenú úpravu rozpo tu v ú tovníctve v
mesiaci júl 2007.

Zodpovední: ako v texte
Termín: bod a/ ihne
bod b/ 31.7.2007

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 77-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná na základe schváleného závere ného ú tu a
priaznivých výsledkov v roku 2006

schva uje

odmenu pre všetkých poslancov MsZ vo volebnom období 2002 – 2006 a hlavnú kontrolórku
mesta vo výške po 5.000,- Sk,

ukladá

Janke Šrenkelovej, vedúcej finan ného odboru MsÚ zrealizova výplaty odmien v mesiaci júl
2007.

Termín: ako v texte
Zodpovedný: ako v texte

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 2

UZNESENIE

. 78-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po predchádzajúcom prerokovaní majetku mesta
v komisii správy majetku mesta a bytov a v mestskej rade

1. Na základe opätovného prerokovania žiadosti Milana Oravca, Severná 1065, Dobšiná, po
tom, ako o predmetný majetok mesta neprejavili záujem obchodné spolo nosti založené
mestom

súhlasí

s odpredajom staveniskového zariadenia OV za hodnotu rovnajúcu sa minimálne výške
prevádzkových nákladov vynaložených mestom v roku 2006 na stráženie tohto objektu, t.j.
189.214,- Sk,

poveruje

primátora mesta jedna so žiadate om o tejto cene.

Termín: 30.9.2007.

Zodpovedný: v texte

2. Na základe žiadosti Pavla Barnáka Hronská 1160

súhlasí

s odpredajom pozemku parc. . KN-C 2625/14 ostatné plochy o výmere 1004 m2 k. ú.
Dobšiná za ú elom udržiavania estetického okolia RD, za hodnotu 30,- Sk/m2, pri om
v kúpnopredajnej zmluve bude uvedené vecné bremeno spo ívajúce v tom, že predmetný
pozemok nebude možné využi na zástavbu, záhradu, rekrea né a podnikate ské ú ely.

3. Na základe žiadosti Mestských lesov Dobšiná spol. s r.o

ruší

svoje uznesenie . 55-7/V-2007-MsZ vo veci odpredaja pozemkov parc. . KN-C 1517/4 tr.
por. o výmere 11 m2 a parc. . KN-C. 1517/5 tr. por. o výmere 130 m2, k. ú. Mlynky,

poveruje

primátora mesta jedna so Železnicami SR, Bratislava, Regionálne pracovisko Košice,
Štefánikova 60 o zámene pozemkov parc. . KN-C 1517/4 tr. por. o výmere 11 m2, parc. .
KN-C. 1517/5 tr. por. o výmere 130 m2, k. ú. Mlynky s pozemkom parc. . KN-C 7688
záhrada o výmere 535 m2, k. ú. Dobšiná a podmienkach kúpy a predaja pri uskuto není tejto
výmeny.

Termín: 31.12.2007

Zodpovedný: v texte

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

ruší

svoje uznesenie . 55-7/V-2007-MsZ vo veci odpredaja pozemkov v k. ú. Dedinky cca 9x9 m
z parcely 5592/1 a v k. ú. Stratená cca 3x9 m z parcely 5574/6/1, za hodnotu 500,- Sk/m2,

súhlasí

s ich odpredajom za hodnotu 200,- Sk/m2, pri om v kúpnopredajnej zmluve bude uvedené
vecné bremeno spo ívajúce v tom, že predmetný pozemok nebude možné využi na zástavbu,
záhradu, rekrea né a podnikate ské ú ely.

5. Na základe žiadosti Jozefa Fuska, Partizánska 714, Dobšiná

nesúhlasí

s odpredajom motorového vozidla AVIA Furgon žiadate ovi.

6. Na základe žiadosti Z-DUALL s.r.o. Bardejovská 715/18, Svidník

nesúhlasí

s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve z dôvodu nevýhodnosti pre mesto, nako ko nerieši
ujmy z titulu obmedzenia využívania majetku mesta.

7. Na základe žiadosti Zoltána Kubányiho, Hnilecká 918, Dobšiná

súhlasí

s využívaním asti mestského pozemku parc. . KN-C 7503/4 oproti RD . 918 na
parkovanie osobného auta v zmysle § 3 ods. 5. písm. d, VZN . 95/2005.

8. Na základe žiadosti Róberta Liptáka Mierová 1187, Dobšiná

súhlasí

s odpredajom asti pozemku v k. ú. Dobšiná, parc. . 3643/1, 3645/1, 3647/1 o
výmere cca 1000 m2, za ú elom zriadenia záhrady, za hodnotu 70,- Sk/m2.

9. Žiados Alberta Chovanca, Vyše mesta 1037, Dobšiná o kúpu pozemku v k. ú. Dobšiná,
parc. . KN-C 2594 záhrada o výmere 1881 m2 k. ú. Dobšiná, za ú elom zriadenia záhrady

odro uje

na prerokovaní do nasledujúceho MsZ.

10. Na základe žiadosti Správy slovenských jaský Liptovský Mikuláš

súhlasí

s odpredajom asti pozemkov parc. . KN-C 4400/6, 4400/1 a 4400/57 k.ú. Dobšiná za
hodnotu 750,-- Sk/m2 za ú elom realizácie stavby „Dobšinská adová jasky a – dostavba
areálu.“

11. Pre stanovenie doby platnosti uznesení týkajúcich sa súhlasných stanovísk MsZ oh adom
predaja a prenájmu majetku mesta, po as ktorej je možné uzavrie kúpnopredajnú alebo
nájomnú zmluvu

ur uje

dobu platnosti uznesení MsZ so súhlasnými stanoviskami na odpredaj, respektíve prenájom
majetku mesta na 6 mesiacov,

ukladá

vedúcemu odboru majetku MsÚ v písomnej informácii zasielanej žiadate om o súhlase MsZ s
odpredajom, respektíve prenájmom majetku mesta uvádza upozornenie, že súhlasné
stanovisko MsZ so stanovenými podmienkami je platné 6 mesiacov po schválení príslušného
uznesenia. Po uplynutí tejto doby sa predmetná as uznesenia MsZ ruší.

Termín: stály

Zodpovedný: ako v texte

12. Na základe predložených návrhov

schva uje

- Cenník nájomného, poplatkov a služieb v Kultúrnom dome Dobšiná,
- Cenník nájomného za prenájom Centra vo ného asu detí a mládeže Dobšiná
- Cenník nájomného za využitie priestorov budovy ZŠ a telocvi ne pre právnické a
fyzické osoby Základnej školy Dobšiná
- Cenník služieb za poskytovanie pomoci pri zdolávaní požiarov a technickej výpomoci
Mestského hasi ského zboru v Dobšinej pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby
- Cenník nájomného Podniku služieb mesta Dobšiná, s.r.o.

- Pre Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o., Turecká 54, 049 25 Dobšiná
a) Cenník . 20/0/2007 Prenájom po ovníckych chát
b) Cenník . 21/0/2007 Nájom výkonu práva po ovníctva
c) Cenník . 22/0/2007 Používanie lesnej odvoznej cesty
d) Cenník . 23/0/2007 Používanie jazdeckých trás v LUC Dobšiná
e) Cenník . 24/0/2007 Nájom maštale v Rakovci,

ukladá

vedúcim organizácií, spolo ností a velite ovi MHZ zabezpe i vyú tovanie
služby uvedené v uvedených cenníkoch.

Termín: priebežne

výdavkov za

Zodpovedný: ako v texte

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 79-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo v Dobšinej po prerokovaní v Mestskej rade Dobšiná

schva uje

Všeobecne záväzné nariadenie . 102/2007, ktorým sa mení a dop a VZN . 100/2007
o vytváraní a ochrane životného prostredia a poriadku v meste Dobšiná,

ukladá

a) prednostovi MsÚ zverejni toto VZN na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta
b) prednostovi MsÚ realizova § 2 ods. 7 v zmysle dôvodovej správy k VZN .102/2007 tj.
uzatvori nájomné zmluvy na dobu štyroch rokov so splatením 50% ceny koša do jedného
roka od uzavretia zmluvy a zakúpenie košov.

Zodpovedný: Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ
Termín: ihne

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 80-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo v Dobšinej po opätovnom prerokovaní uznesenia
. 68-11/VI-2007-MsZ

nepotvrdzuje

uznesenie . 68-11/VI-2007-MsZ.

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 7
Proti: 3
Zdržal sa: 1

UZNESENIE

. 81-4/VII-2007-MsZ

Na návrh poslankyne PaedDr. Anny Klausmanovej Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná

schva uje

1. odvolanie Ing. Jána Mrenicu z funkcie konate a spolo nosti Mestské lesy Dobšiná,
spol. s r.o.

2. odvolanie lenov dozornej rady spolo nosti mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.
Mgr. Miroslava Plichtu,
Mgr. Jozefa Vozára,
Ing. Pavla Vozára,
Pavla Hor áka,
Heleny Fabiánovej,

3. menovanie Ing. Vlasty Ruppovej, do funkcie konate a spolo nosti Mestské lesy Dobšiná,
spol. s r.o.

4. menovanie všetkých poslancov Mestského zastupite stva mesta Dobšiná za lenov
dozornej rady spolo nosti Mestských lesov Dobšiná s.r.o.

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 6
Proti: 4
Zdržal sa: 1

UZNESENIE

. 82-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní

schva uje

vstup mesta Dobšiná do záujmového združenia INTEREGIO,

ukladá

zabezpe i administratívne úkony spojené so vstupom mesta Dobšiná za lena záujmového
združenia INTEREGIO.

Zodpovedný: Stanislav Holien ík, prednosta Mestského úradu Dobšiná
Termín: 10.7.2007

Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 83-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní správy v mestskej rade Dobšiná

berie na vedomie

Návrh využitia obnovite ného zdroja v tepelnom hospodárstve školy,

s ch v a u j e

realizáciu zavedenia biomasy do tepelného hospodárstva na ZŠ Eugena Ruffínyho v Dobšinej,

ukladá

riadite ovi ZŠ zabezpe i realizáciu zavedenia biomasy do tepelného hospodárstva na ZŠ
v spolupráci s firmou RADEN s.r.o.

Zodpovedný: Mgr. Jaroslav Hutník, riadite ZŠ

Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 84-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v Mestskej rade Dobšiná

berie na vedomie

ústnu informáciu o neplati och miestnych daní a poplatkov a postupe pri vymáhaní
nedoplatkov.

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 85-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v Mestskej rade Dobšiná

berie na vedomie

ústnu informáciu o rekonštrukcii námestia Baníkov.

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 86-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní v komisii výstavby a životného
prostredia

nesúhlasí

so zámerom na zriadenie „Veterného parku Telgárt – Dobšiná“ v lokalite Buchvald pre
navrhovate a firmu EOLICA Slovensko, a.s., Zámo nícka 6, Košice, a

ukladá

p. Stanislavovi Holien íkovi, prednostovi MsÚ zabezpe i zaslanie stanoviska Ministerstvu
životného prostredia SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie
udovíta Štúra . 1, Bratislava.

Termín: ihne
Zodpovedný: Stanislav Holien ík, prednosta MsÚ

Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 2

UZNESENIE

. 87-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná na návrh primátora po prerokovaní v Mestskej
rade Dobšiná

nesúhlasí

so zriadením 8 –ro nej strednej odbornej školy v Nižnej Slanej pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 88-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní žiadostí o poskytnutie finan ných
dotácií

odro uje

rokovanie do doby obdržania stanoviska Ministerstva financií SR metodického výkladu §7
ods.5 zákona . 583/2004 Z. z.

Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE

. 89-4/VII-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná

berie na vedomie

interpeláciu poslanca Mgr. Miroslava Plichtu na ná elníka MsP oh adne s ažnosti na
zariadenie Alex a na pána Harmathu a ná elníka MsP oh adne s ažnosti na rómov , ktorí na
cesti ke v priestoroch cintorína hrávajú futbal,

interpeláciu poslankyne PaedDr. Anny Klausmanovej na pána Tibora Harmathu oh adne
s ažnosti ob ianok na pracovní ku Domu smútku, zabezpe enia stojanov na vence a kvety a
oh adne triedenia odpadu na futbalovom ihrisku,

interpeláciu poslanca Ing. Pavla Vozára na pani Ing. Vlastu Ruppovú oh adne vypracovania
písomnej správy o tzv. záškodníckej innosti na MsL, oh adne písomného dotazu na
Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom hlavnej kontrolórky mesta Evy Tišliarovej oh adne
po tu lenov Mestskej rady pri MsZ Dobšiná,

interpeláciu ob ana Petra Pamulu na poslancov Mestského zastupite stva v Dobšinej
oh adne vízií pre mesto a odkia a ko ko pe azí do mesta donesú,

interpeláciu poslanca Milana Demku na ná elníka MsP a konate ku MsL oh adne kontroly
dodržiavania dopravných predpisov pri vjazde áut do lesov v ase zberu lesných plodov.

Karol H o r n í k
primátor mesta Dobšiná

Stanislav H o l i e n í k
prednosta MsÚ

