UZNESENIE
z 8. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Dobšiná
zo dňa 04. 10. 2007

U Z N E S E N I E č. 90-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná
berie na vedomie
prezentáciu firmy EOLICA – Veterný park Telgárt - Dobšiná

U Z N E S E N I E č. 91-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná po prerokovaní správ predložených hlavnou
kontrolórkou mesta
berie na vedomie
1. Správu z kontroly plnenia uznesení – postúpeného podnetu na výkon kontroly
hlavnej kontrolórke mesta – spisu Č. j. SS 2007/293 – vo veci :
a/ vyhlásenia obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie prenájmu nehnuteľného
majetku mesta Dobšiná, prevádzkovanie parkovísk v k. ú. Stratená, miestna časť Dobšinská
Ľadová Jaskyňa
b/ výber najvhodnejšieho návrhu a uzavretie prenájmu
- z Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava a Okresnej prokuratúry Rožňava.
2. Správu o dotaze počtu členov mestskej rady na Ministerstve vnútra SR Bratislava
- uznesenie č. 89-4/VII-2007-MsZ
3. Správy z kontrol plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupiteľstva
mesta Dobšiná
súhlasí
s predĺžením termínu nesplnených uznesení:
- č. 70-4/VII-2007-MsZ ods. 1/ - vo veci výpovede z nájmu Automotoklub Albert Lipták
zákonným postupom
Termín: 5.10.2007
Zodpovedný: konateľ spol. Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o. Milan Lipták
- č. 74-4/VII-2007-MsZ písm. a/, vo veci – zverejnenia na internetovej stránke schválenej
úpravy rozpočtu
Termín: 30.10.2007
Zodpovedný: prednosta MsÚ
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- č. 79-4/VII-2007-MsZ, písm. a/ vo veci zverejnenia na internet. stránke VZN č.102/2007
Termín: 30.10.2007
Zodpovedný: prednosta MsÚ
- č. 79-4/VII-2007-MsZ, písm. b/ vo veci realizácie § 2 ods. 7, v zmysle dôvodovej správy
k VZN č.102/2007 t.j. uzatvoriť nájomné zmluvy na dobu štyroch rokov so splatením 50
% ceny koša do jedného roka od uzavretia zmluvy a zakúpenie košov
Termín: 30.10.2007
Zodpovedný: prednosta MsÚ
- č. 54-7/V-2007-MsZ, ods. 1, písm. k/ - aktualizácia projektovej dokumentácie
Termín: ihneď
Zodpovedný: p. T. Harmatha, konateľ Podniku služieb mesta Dobšiná, s.r.o.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U Z N E S E N I E č. 92-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná po prerokovaní správy hlavnej kontrolórky mesta
z prevedených kontrol :
l. Kontrol nakladania s majetkom mesta Dobšiná u subjektov zriadených MESTOM Dobšiná :
- u rozpočtových organizácií : na Mestskom úrade Dobšiná
v Základnej škole E. Ruffínyho Dobšiná
v Centre voľného času detí a mládeže Dobšiná
- u podnikateľských subjektov: v spol. Mestských lesov Dobšiná s r.o.
v spol. Podniku služieb mesta Dobšiná s r.o.
- inventarizácie majetku mesta k 31.12.2006
2. Kontroly nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti správy bytov vykonávanej na
základe Zmluvy o výkone správy bytov v bytovom dome, Jarkova ul. č. 340, Dobšiná
v Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o.
berie na vedomie
l. Správu z kontrol nakladania s majetkom mesta Dobšiná u subjektov zriadených MESTOM
Dobšiná – inventarizácie majetku mesta k 31.12.2006
2. Správu z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti správy bytov v bytovom
dome, Jarkova ul. č. 340 Dobšiná v Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o.
ukladá
na základe zistených nedostatkov k správe v ods. 1/ prijať a splniť opatrenia tak, ako sú
uvedené v správach z kontrol nakladania s majetkom mesta
Termín : 31.12.2007
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Zodpovední : prednosta MsÚ Dobšiná, p. S. Holienčík
konatelia spol. PSM Dobšiná s.r.o., p. T. Harmatha a p. M. Lipták
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U Z N E S E N I E č. 93-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej po prerokovaní správy o plnení a čerpaní rozpočtu
k 31.8.2007 a návrhu na II. úpravu rozpočtu na rok 2007
berie na vedomie
stanovisko Komisie finančnej MsZ,
schvaľuje
II. úpravu rozpočtu na rok 2007 v oblasti bežných a kapitálových príjmov v čiastke
77.933.000 Sk a výdavkov v čiastke 80.249.000 Sk, tj . schodok bežného a kapitálového
rozpočtu spolu v čiastke 2.316.000,- Sk, ktorý je vykrytý zo zostatkov minulých rokov,
berie na vedomie
a) prebytok celkového rozpočtu z finančných operácií v hodnote 7.807.000 Sk
b) informáciu o plnení a čerpaní rozpočtu k 31.8.2007,
ukladá
a/ prednostovi MsÚ schválenú úpravu rozpočtu zverejniť na dobu 15 dní na úradnej tabuli
b/ vedúcej finančného odboru MsÚ zúčtovať schválenú úpravu rozpočtu v účtovníctve v
mesiaci október 2007.
Zodpovední: ako v texte
Termín: bod a/ 5.10.2007
bod b/ 31.10.2007
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
ukladá
c/ prednostovi MsÚ urobiť prieskum trhu na ozvučenie zasadacej miestnosti na rokovaniach
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MsZ
Zodpovední: ako v texte
Termín: bod c/ prieskum trhu: 15.11.2007
realizácia projektu: 31.12.2007
Hlasovanie
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 0

U Z N E S E N I E č. 94-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej
schvaľuje
Doplnok k smernici na Systém spracovania účtovníctva, obeh účtovných dokladov a úschovu
účtovných písomností, ktorým sa mení denný limit zostatku pokladne na 50.000,- Sk,
ukladá
J. Šrenkelovej, vedúcej finančného odboru MsÚ uplatniť zmenu denného limitu v pokladni
MsÚ od dňa schválenia MsZ.
Termín a zodpovedná: ako v texte
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

U Z N E S E N I E č. 95-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej po prerokovaní Smernice o rozsahu a spôsobe
zmien v rozpočte mesta Dobšiná
schvaľuje
Smernicu o rozsahu a spôsobe zmien v rozpočte mesta Dobšiná,
ukladá
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J. Šrenkelovej, vedúcej finančného odboru MsÚ viesť evidenciu o rozpočtových opatreniach
prijatých v zmysle uvedenej smernice.
Termín: úloha stála
Zodpovedná: ako v texte
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 2
U Z N E S E N I E č. 96-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná po prerokovaní
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) č.103/2007 - Doplnok k VZN č. 96/2006
o poskytovaní dotácií v meste Dobšiná
ukladá
prednostovi MsÚ zverejniť tento Doplnok na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní.
Termín a zodpovedný: ako v texte
Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

U Z N E S E N I E č. 97-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná po prerokovaní berie na vedomie Správu
o pripravenosti škôl a školských zariadení na školský rok 2007/2008
ukladá
riaditeľke MŠ SNP a Komisii školstva riešiť počty žiakov a tried v súlade s vyhláškou
353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov, s dôrazom na
racionálne využitie pridelených finančných prostriedkov
Termín: december 2007
Zodpovedná: riaditeľka MŠ SNP a predseda komisie školstva
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Hlasovanie
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U Z N E S E N I E č. 98-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej po predchádzajúcom prerokovaní majetku mesta v
mestskej rade a v komisii správy majetku mesta a bytov:
1. Kvôli neaktuálnosti
ruší
Všeobecné záväzné nariadenie č. 67/2001 o prevodoch vlastníctva mesta na iné právnické
alebo fyzické osoby s tým, že vyhlásenie verejnej dražby v budúcnosti bude riešené v
zmysle § 27 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dobšiná a zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Národnej rady č. 323/1992
Zb. O notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
2. Pre zvýšenie efektívnosti využívania majetku mesta
ukladá
Tiborovi Harmathovi, konateľovi Podniku služieb mesta Dobšiná, s.r.o. vypracovať
podnikateľský zámer na prevádzkovanie parkovísk v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni od
sezóny 2008.
Termín: 30.11.2007

Zodpovedný: v texte

3. Na základe žiadosti spoločnosti RADEN s.r.o. Považská 40/B, 040 11 Košice
súhlasí
s prenájmom nebytového priestoru na ul. SNP s.č. 567, časť parc. č. KN C 1127, na
prízemí, o výmere 10 m2 (4 x 2,5 m - doterajší sklad) za účelom umiestnenia strojovne
slúžiacej pre napojenie prívodu tepla z kotolne na biomasu „Podnikateľský inkubátor“ a
napojenie rozvodu tepla po budove, kde je umiestnený Spoločný obecný úrad, za hodnotu
400,- Sk/m2 a rok, pričom v nájomnej zmluve bude uvedená povinnosť nájomcu
dodržiavať pri prevádzke technologického zariadenia hygienické podmienky a
neprekračovať limity hluku a iných vplyvov na kancelárske priestory stanovené všeobecne
platnými hygienickými predpismi.
4. Na základe žiadosti spoločnosti RADEN s.r.o. Považská 40/B, 040 11 Košice
súhlasí
s prenájmom časti pozemku, parc. č. KN C 7500/13, zastavaná plocha o výmere 90 m2 za
účelom vybudovania skladu drevoštiepky na dvore za Kultúrnym domom, za hodnotu
24,- Sk/m2 a rok, pričom v nájomnej zmluve bude uvedená povinnosť nájomcu udržiavať
obvodový múr a okná KD v súčasnom technickom stave a čistote,
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Termín: po vydaní kolaudačného rozhodnutia na prevádzku skladu drevoštiepky
ukladá
Komisii životného prostredia preveriť udelenie stavebného povolenia na výstavbu skladu
drevoštiepky tak, ako je postavený v súčasnosti , ako aj možnosť jeho zrušenia prípadne
prestavby tak, aby neohrozoval obvodový múr kultúrneho domu.
Termín: 31.10.2007

Zodpovedný: predseda komisie ŽP

5. Na základe žiadosti Antona Lukáča, Rosná 1, Košice
súhlasí
s odpredajom časti pozemku parc. č. KN C 1578/1, k.ú. Mlynky o výmere cca 800 m2, pre
účely individuálnej rekreácie za cenu 500,- Sk/m2.
6. Na základe žiadosti Jána Ivana a manž., bytom Dobšiná, Záhradná 756 a Margity
Hutníkovej, rod. Ivanovej, bytom Dobšiná, Hronská 460
súhlasí
a) s odpredajom pozemku, parc.č. KN C 4964/7, záhrada o výmere 787 m2 do vlastníctva
Jána Ivana a manž. za hodnotu 1,- Sk, za účelom majetkovoprávneho usporiadania
záhrady,
b) s odkúpením pozemku, parc.č. KN E 2813/2, tr.tr.por. o výmere 1629 m2 do
vlastníctva mesta Dobšiná za hodnotu 1,- Sk, za účelom majetkovoprávneho
usporiadania časti miestnej komunikácie Dobšiná – Lányiho huta.
7. Žiadosť Pavla Omamika, bytom Dobšiná, SNP 623, o prenájom časti pozemku na
podnikateľské účely – drobná stavba na prevádzku skladu a zastrešenia parc.č. KN C
973/1 záhrada o výmere 33 m2
o d r o č u j e,
kým komisia pre riešenie sociálnej, zdravotnej a rómskej problematiky nedá stanovisko
k žiadosti.
8. Na základe žiadosti Obce Mlynky
nesúhlasí
s nadobudnutím vlastníckeho práva k pozemkom – cintorínov parc.č. KN C 756 o výmere
399 m2, parc.č. KN C 1445 o výmere 721 m2, parc.č. 1607/3 o výmere 640 m2 a parc.č.
KN C 1565 o výmere 352 m2 ( 1-6619/101), k.ú. Mlynky vydržaním v prospech obce
Mlynky.
9. Na základe písomného stanoviska Ing. Valtera Gömöryho, bytom Banská Bystrica, Žltý
piesok 8 zo dňa 4.7.2007
súhlasí
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so zámenou častí pozemkov v k.ú. Dobšiná parc. č. KN E 3213/1, KN E 3214 a KN C
3208/20 s pozemkom parc. č. KN C 2173 o výmere 1216 m2 uzavretím zámennej zmluvy
bez finančného usporiadania.
10. Na základe žiadosti AGRODREV Dobšiná s.r.o., Vyše mesta 1038, 049 25 Dobšiná
súhlasí
s odpredajom pozemkov parc.č. KN E 7591 zast. plocha, parc.č. KN E 7591/2 zast.
plocha, parc.č. KN C 2472 ostatné plochy, parc. č. KN C 2586/3 ostatné plochy, parc. č.
KN C 2485/3 trávnaté plochy, parc. Č. KN-E 7658/5 vodná plocha a parc. č. KN-E
7658/10 vodná plocha – výmera bude spresnená na základe geometrického plánu, za
účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod hnojiskom, ako pozemky už
zastavané alebo určené na podnikateľské účely za hodnotu 300,- Sk/m2.
11. Na základe žiadosti Magdalény Mackovej, bytom Dobšiná, SNP 552
nesúhlasí
s odpredajom pozemku v k.ú. Dobšiná, lokalita Danková,
ukladá
Komisii životného prostredia posúdiť zaradenie lokalít Čuntava, Buchvald a Danková do
územného plánu pre rekreačné využitie s vytypovaním konkrétnych pozemkov pre tento
účel.
Termín: 15.11.2007

Zodpovedný: predseda komisie ŽP

12. Na základe žiadosti Jaroslava Revaja, bytom Dobšiná, Partizánska 714
súhlasí
s odpredajom časti pozemku parc.č KN C 1732/2 zast. plocha o výmere cca 70 m2 za
účelom zabezpečenia prístupu ku garáži, časti o výmere cca 120 m2 za účelom zriadenia
záhrady a pozemku parc. č. 1734/7 zast. plocha o výmere 18 m2 za spriemernenú hodnotu
70,- Sk/m2.
13. Na základe žiadosti spoločnosti Mestské lesy Dobšiná s.r.o., Turecká 54, 049 25 Dobšiná
súhlasí
s odpredajom pozemku parc. č. 4304/1 zast. plocha o výmere 68 m2 a parc. č. 4304/3 o
výmere 601 m2 k.ú. Dobšiná za účelom zápisu stavby na LV katastra nehnuteľností v
Rožňave, za hodnotu 300,- Sk/m2.
14. Na základe žiadosti SPRÁVY SLOVENSKÝCH JASKÝŇ Liptovský Mikuláš, Hodžova
11
súhlasí
a) s dlhodobým prenájmom pozemkov v trase inžinierskych sieti stavby „Dostavba areálu
Dobšinská ľadová jaskyňa“
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podľa geometrického plánu č. 43/2007, zo dňa 13.6.2007, vyhotoveného GEOZET –
Ing. Marcel Zentko, Partizánska 51 Poprad, časti parciel: KN C 7816/1 ost. plocha,
diel 1/ o výmere 55 m2, KN C 7816/19 zast. plocha, diel 3/ o výmere 18 m2, KN C
7842/8 zast. plocha, diel 4/ o výmere 19 m2, KN C 7816/18 ost. plocha, diel 5/ o
výmere 3 m2, a KN C 7842/7 zast. plocha , diel 6/ o výmere 21 m2 k.ú. Stratená
o výmere 116 m2 , za hodnotu 36,- Sk/m2 a rok,
podľa geometrického plánu č. 42/2007, zo dňa 11.6.2007, vyhotoveného GEOZET –
Ing. Marcel Zentko, Partizánska 51 Poprad, časti parciel: KN C 4400/73 ost.pl., diel 1/
o výmere 15 m2, KN C 4400/69/1 les. poz. diel 2/ o výmere 60 m2, KN C 4400/69/2
ost. pl., diel 3/ o výmere 147 m2, KN C 4400/1 les.poz., diel 4/ o výmere 991 m2, KN
C 4400/61 zast.pl., diel 5/ o výmere 22 m2, KN C 4400/71 les. poz., diel 6/ o výmere 7
m2, KN C 4400/5 zast.pl., diel 7/ o výmere 5 m2, KN C 4400/6 les.poz., diel 8/ o
výmere 101 m2, KN C 4400/8 les. poz., diel 10/ o výmere 124 m2, a KN C 4377/1
les.poz., diel 11/ o výmere 131 m2 k.ú. Dobšiná, celkom k.ú. Stratená a Dobšiná 1598
m2, za hodnotu 36,- Sk/m2 a rok,
b) krátkodobým nájmom (zariadenie staveniska) počas realizácie výstavby podľa
geometrického plánu č. 60/2007, zo dňa 30.8.2007, vyhotoveného GEOZET – Ing.
Marcel Zentko, Partizánska 51 Poprad, časť parc. č. KN C 4400/6 les.poz., diel 1/ o
výmere 200 m2, k.ú. Dobšiná, za hodnotu 36,- Sk/m2 a rok,
c) s uzavretím dohody o obmedzení užívania lesných pozemkov ( lesná cesta) uvedených
v ods. a) o celkovej výmere 1055 m2 a na zariadenie staveniska uvedeného v ods. b) o
výmere 200 m2 v k.ú. Dobšiná.
15. Na základe žiadosti Dušana Ferenčíka a manž. Dariny, bytom Dobšiná, Severná 1078
súhlasí
s predajom časti pozemku parc.č. 4967/1 zast.pl., diel 7/ o výmere 258 m2, zameraný do
parc. č. KN C 4967/7, k.ú. Dobšiná, na základe geometrického plánu č. 44/2007 z
29.7.2007 vyhotoveného I. SZABÓOVÁ Geopráv, Edelényská 22, Rožňava, za účelom
majetkovoprávneho usporiadania záhrady za hodnotu 100,- Sk/m2
16. Hlavnej kontrolórke mesta
ukladá
predkladať všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva v Dobšinej informatívnu správu
o kontrolnej činnosti týkajúcej sa dodržiavania zákonnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom mesta organizáciami zriadenými a riadenými mestom za predchádzajúci rok,
ako aj o prípadných prijatých opatreniach.
Termín: 14 dní pred termínom zasadania MsZ kedy sa bude táto správa prerokovávať
Zodpovedná: v texte
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Pre bod 16. bolo samostatné hlasovanie.
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej rade a v
komisii obnovy bytového fondu
súhlasí
s odkúpením nehnuteľností do vlastníctva mesta parc.č. KN-C 1788/1 záhrada o výmere
71 m2, parc. č. KN-C 1788/3 záhrada o výmere 88 m2, parc. č. KN-C 1789/2 zastavaná
plocha o výmere 68 m2, rodinný dom s.č, 418 postavený na parc. č. 1789/2 k.ú.Dobšiná,
na základe LV č. 1271 v BSM Jozefa Červenáka a manž. Verony, rod. Červenákovej,
bytom Dobšiná, Hronská 418 a podiel spoločného dvora parc .č. KN-C 1789/1 zast.pl. dvor o výmere 231 m2 v 1/3-ine na základe LV č. 1272, za hodnotu 50.000,- Sk.
Hlasovanie pre body 1. – 15. a 17.
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U Z N E S E N I E č. 99-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej rade
odvoláva
z komisie preberania prevedených stavebných úprav na Chatovej osade Dobšiná
Mgr. Jozefa Vozára
a

menuje

za členku komisie preberania prevedených stavebných úprav na Chatovej osade Dobšiná
PaedDr. Annu Klausmanovú – predsedníčku komisie regionálnej politiky a podnikateľskej
činnosti, obchodu, služieb a cestovného ruchu.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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U Z N E S E N I E č. 100-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej rade
a komisii výstavby a životného prostredia
berie na vedomie
a/ vyhodnotenie investičných akcií mesta v roku 2007 k 30.9.2007
b/ plnenie uznesenia č. 54-7/V-2007-MsZ – investičné zámery mesta,
súhlasí
s úpravou miestnych komunikácií asfaltovaním na Hronskej, Rybárskej, Tureckej a Zimnej ul
v mesiaci október 2007,
ukladá
prednostovi MsÚ zabezpečiť realizáciu investičných akcií mesta v mesiaci október 2007,
Termín: 10/2007
Zodpovedný: Stanislav Holienčík, prednosta MsÚ
berie na vedomie
architektonický návrh rekonštrukcie Námestia baníkov v Dobšinej podľa návrhu
autorizovaného architekta Ing. arch. Petra Hvizdáka a doporučuje primátorovi mesta do 14
dní zvolať mimoriadne mestské zastupiteľstvo za účelom prerokovania predloženého návrhu
rekonštrukcie námestia,
Termín:10/2007
Zodpovedný: Stanislav Holienčík, prednosta MsÚ
ukladá
predsedom komisií prerokovať architektonický návrh rekonštrukcie Námestia baníkov
v komisiách,.
Termín: do 18.10.2007
Zodpovední: ako v texte
súhlasí
v prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Fondu
počiatočného kapitálu z Nórskeho finančného mechanizmu podpísať zmluvu s riadiacim
orgánom, za účelom realizácie projektu vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie dobudovania ČOV, kanalizačného zberača a miestnej kanalizácie v meste Dobšiná,
schvaľuje
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a) 10% spolufinancovanie projektu uhradiť z rozpočtu mesta
b) dofinancovanie vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie uhradiť
z rozpočtu mesta,
ukladá
1. Po schválení NFP na vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečiť realizáciu
projektu.
Zodpovední: S. Holienčík, J. Oravec, J. Lenkeyová
Termín: v texte
2. Po zverejnení výzvy Nórskeho finančného mechanizmu zabezpečiť podanie žiadosti o NFP
na individuálny realizačný projekt.
Zodpovední: S. Holienčík, J. Oravec, J. Lenkeyová
Termín: v texte
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

U Z N E S E N I E č. 101-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná
schvaľuje
doplnený Plán hlavných úloh mesta Dobšiná pre roky 2007 – 2010 rozšírený o krátkodobé
a dlhodobé ciele vrátane finančného zabezpečenia,
odročuje
žiadosť Mestských lesov Dobšiná, s.r.o. o doplnenie a zmenu Plánu hlavných úloh mesta
Dobšiná pre roky 2007 – 2010.
Termín: do najbližšieho zasadnutia MsZ
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U Z N E S E N I E č. 102-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná
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berie na

vedomie

Dotazník vyhodnotenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dobšiná.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

U Z N E S E N I E č. 103-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej po prerokovaní žiadosti o poskytnutie finančnej
dotácie v zmysle VZN č. 96/2006
súhlasí
s poskytnutím finančnej dotácie pre Rimsko katolícku Farnosť Cirkev Dobšiná, Zimná 187,
v čiastke 35.000,- Sk na obnovu a obnovu kultúrnych a duchovných hodnôt
Rímsko-katolíckeho farského kostola Sv. Františka Xaverského v Dobšinej,
súhlasí
s poskytnutím finančnej dotácie pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. v Dobšinej
v čiastke 140.000,- Sk na obnovu kultúrnych a duchovných hodnôt evanjelického kostola
v Dobšinej,
súhlasí
s poskytnutím finančnej dotácie pre Folklórny súbor GEMER na činnosť v roku 2007
v čiastke 35.000,- Sk,
súhlasí
s poskytnutím finančnej dotácie pre Klub slovenských turistov na rekonštrukciu studne
a vodovodného potrubia do chaty „RITA“ na Čuntave v čiastke 25.000,- Sk,
nesúhlasí
s poskytnutím finančnej dotácie pre Občianske združenie Ohnivý tanec na organizovanie
podujatí v roku 2007 a zabezpečenie obnovy kultúrnych a duchovných hodnôt v sume
13.000,- Sk, z dôvodu, že termín podujatí už prešiel a doporučuje združeniu predložiť si
žiadosť pre rok 2008,
súhlasí
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s poskytnutím finančnej dotácie pre Miestny spolok SČK Dobšiná na zabezpečenie uniforiem
pre 4 členov MS SČK v celkovej hodnote 15.200,- Sk,
súhlasí
s poskytnutím finančnej dotácie pre pána Pavla Garana, bytom Dobšiná, Lesná 675, na
vydanie básnickej prvotiny „Smrť zahroteným prstom“, prostredníctvom Vydavateľstva SSS
spol. s r.o. Laurinská 2 , 814 99 Bratislava, v čiastke 40.000,
nesúhlasí
s poskytnutím finančnej dotácie pre Slovenský zväz záhradkárov, ZO 31.10 Dobšiná z dôvodu
nesplnenia podmienok VZN č. 96/2006 o poskytovaní dotácií, ktoré sa poskytujú na
verejnoprospešné služby alebo verejnoprospešné účely a na podporu podnikania
a zamestnanosti. Podľa vysvetlenia týchto pojmov v zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách a 43/2002 Z.z. o nadáciách predmet žiadosti záhradkárov je iný,
ukladá
Janke Šrenkelovej, vedúcej finančného odboru vydať rozhodnutia o poskytnutí dotácie
žiadateľom, ktorým boli dotácie schválené, pre FS Gemer zlúčiť poskytnutie dotácie do
jedného rozhodnutie za FS a dychovú hudbu /schválené uznesením č. 60-7/V-2007-MsZ/.
Termín: do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti schváleného VZN č.103/2007
Zodpovedná: ako v texte
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

U Z N E S E N I E č. 104-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Dobšinej po prerokovaní v mestskej rade
súhlasí
s odpustením pohľadávky v zmysle § 28 ods. 6 a 9, písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Dobšiná, voči:
1. Štefanovi Bendíkovi - Drevobal, P.J.Šafárika 219, 049 26 Nižná Slaná vo výške
250.474,- Sk z roku 1993 za odber drevnej hmoty,
2. Ing. Jánovi Černákovi, Pri Železničnej stanici 50, 976 73 Telgárt vo výške 250.985,12
Sk z roku 1993 za odber drevnej hmoty,
ukladá
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Vlaste Ruppovej, konateľke Mestských lesov, spol. s r.o. Dobšiná zabezpečiť zúčtovanie
odpísania pohľadávok v účtovníctve v účtovnom období október 2007.
Zodpovedná a termín: ako v texte
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U Z N E S E N I E č. 105-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná po prerokovaní v mestskej rade a na základe
stanoviska konateľa Podniku služieb mesta Dobšiná, s.r.o.
nesúhlasí
s odpustením pohľadávky v zmysle § 28 ods. 6 a 9, písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Dobšiná, voči:
Janke Matejzelovej vo výške 19.800,- Sk za nájomné k 1.7.1997.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
U Z N E S E N I E č. 106-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná po prerokovaní návrhu primátora mesta Dobšiná
súhlasí
s nákupom osobného dopravného automobilu v hodnote 650 tis. Sk pre účely mesta Dobšiná.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 3
U Z N E S E N I E č. 107-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná
berie na vedomie
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predloženú analýzu odvozu TKO v meste Dobšiná Podnikom služieb mesta Dobšiná , s.r.o.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

U Z N E S E N I E č. 108-4/X-2007-MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná
súhlasí
a/ s vyplatením ročnej odmeny konateľom spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o. za
rok 2006 vo výške 20% z hrubej ročnej mzdy,
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
b/ s odvolaním členov Dozornej rady spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o.
v zložení:
1) pána MVDr. Ľubomíra Balážika
2) pána Mareka Klementíka
3) pani Jozefínu Mišankovú,
c/ s menovaním všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Dobšiná za členov
dozornej rady spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o. :
1) pána MVDr. Ľubomíra Balážika
2) pána Ing. Pavla Vozára
3) pána Zoltána Kubányiho
4) pani PaedDr. Annu Klausmanovú
5) pána Mgr. Miroslava Plichtu
6) pána Mgr. Jána Krišáka
7) pána Jána Kuchára
8) pani Mgr. Evu Mihókovú
9) pána Ing. Radovana Revúckeho Lindáka
10) pani Helenu Fabiánovú
11) pána Milana Demku.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
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Zdržal sa: 0

Karol H o r n í k
primátor mesta Dobšiná

Stanislav H o l i e n č í k
prednosta MsÚ
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