MESTO DOBŠINÁ

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH MESTA DOBŠINÁ
PRE ROKY 2007– 2010

Plán spracovali:

komisie MsZ, zamestnanci mesta, prednosta MsÚ, mestská rada,
mestské zastupite¾stvo, primátor mesta, konatelia mestských
spol. s.r.o.
Apríl 2007

Zodpovední za plnenie plánu hlavných úloh Mesta Dobšiná:
- primátor mesta ,
- poslanci MsZ,
- valné zhromaždenie spol. s.r.o.
Termín plnenia :

Január 2007 – November 2010 pod¾a schváleného rozpoètu pre
príslušný rok. Priebežné vyhodnotenie plánu hlavných úloh bude
raz roène.
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I. Oblas• výstavby a životného prostredia
1.

Realizova• rekonštrukciu Námestia baníkov s vypracovaním projektovej dokumentácie a
následnou realizáciou.

2.

Realizova• vybudovanie skládky odpadov pre nie nebezpeèný odpad v lokalite Nové
cesty.

3.

Pokraèova• vo výstavbe ÈOV a kanalizaèného zberaèa Dobšiná.

4.

Realizova• rekonštrukciu strechy Klubu dôchodcov na Jarkovej ulici è. 370 , ma¾ovanie
fasády, interiéru.

5.

Realizova• projekène a stavebne rekonštrukciu budovy na SNP è. 548 (bývalý komunál)
s funkèným využitím.

6.

V spolupráci s VVS a.s. Košice pokraèova• v rekonštrukcii vodovodu v Dobšinej na
Zimnej a Novej ulici.

7.

Ukonèi• rekultiváciu starej skládky TKO v lokalite Bíngarten.

8.

Realizova• rekonštrukciu Radnice – výmena okien a vchodových dverí prostredníctvom
fondov EÚ.

9.

V súlade s energetickou koncepciou vlády SR v objektoch a budovách, ktorých je
mesto zriaïovate¾om:
-zníži• energetickú nároènos• realizáciou hospodárneho využívania tepla reguláciou
a hydraulickým vyregulovaním vykurovacích vnútorných rozvodov, následne nákladovo
nároènejšími realizáciami výmeny okien a zateplením vonkajších pláš•ov budov
a rekonštrukciou striech
-zhospodárni• prevádzku zdrojov tepla zavedením kondenzaènej techniky s využitím
biomasy z miestnej produkcie alebo využitím slneènej energie a tým znižova• postupne
produkciu CO2 v súlade s koncepciou EÚ.

10. Odha¾ova• a likvidova• èierne skládky. Trvale zavies• separovaný zber odpadu.
Prostriedky na tieto èinnosti získa• z Recyklaèného fondu Ministerstva životného
prostredia (MŽP) SR.
11. Doplni• VZN è. 85/2003 o podmienkach držania psov o možnos• vo¾ného pohybu psov.

II. Oblas• majetku
1. V zmysle uznesenia MsZ pokraèova• prevodom mestských bytov do osobného
vlastníctva.
2.

Právne rieši• užívanie majetku mesta bez právneho titulu inými právnickými a fyzickými
osobami.
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3.

Prehodnocova• hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta.

4.

Priebežne dopåòa• dokumentáciu majetku mesta.

5.

V súlade so zákonom è. 12/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopåòa zákon 229/1991 Zb. O
práve vlastníckych vz•ahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona SNR è. 138/91 Zb. O majetku obcí v
znení neskorších predpisov zabezpeèi• od LESOV SR, š.p. Banská Bystrica vydanie
lesných investièných ciest do vlstníctva Mesta Dobšiná.

6.

V spolupráci so Správou katastra v Rožòave zabezpeèi• zápis lesných pozemkov, ako aj
ostatných nehnute¾ností, ktoré sú v prenájme Mestských lesov Dobšiná, s.r.o. na jeden
list vlastníctva s vyznaèením práva nájmu týchto pozemkov v prospech Mestských lesov
Dobšiná, s.r.o.

7.

Postupne realizova• vysporiadanie pozemkov v Cípovej pre potencionálneho investora.

8.

Rieši• výkup starých, neudržiavaných rodinných domov zo strany mesta.

III. Oblas• dopravy a miestnych komunikácií.
1. Realizova•:
a/ Rekonštrukciu miestnych komunikácií na Novej, Hronskej, Vyše Mesta (žrebèín),
Lányi Huta, Zimná, Turecká a Kúpe¾ná ul. s vypracovaním projektovej dokumentácie a
realizácie prostredníctvom fondov EÚ,
b/ Rekonštrukciu miestnych komunikácií asfaltovaním: Tri ruže, Lipová ul., Èierna ul.,
ulièka pri starej obuve, Skalná ul., Partizánska ul.
c/ Výstavbu betónovej miestnej komunikácie ul. Turecká k Orosovi cca 100m.
d/ Otoèka na Partizánskej ul. betónová
2.

Realizova• rekonštrukciu chodníkov:
- asfaltovaním – Hnilecká ul. (¼ a P strana),
- zámkovou dlažbou – Hronská ul., SNP ul. ,Zimná ul., /vináreò- trhovisko/
- 6-uholníkovou dlažbou asanovanou z iných miest – Kúpe¾ná ul.

3.

Zrekonštruova• zástavku SAD na Nám. tri ruže a na Budovate¾skej ulici.

4.

Dokonèi• rekonštrukciu vodorovného a zvislého dopravného znaèenia a informatívneho
znaèenia v meste.

5.

Realizova• úpravu zastávky SAD v Dobšinskej ¼adovej Jaskyni.
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IV.Oblas• kultúry
1.

Skvalitni• prácu kultúry v meste stanovením kultúrnych a osvetových priorít.

2.

Doplni• vybavenie kultúrneho domu, najmä kuchyne tak, aby sa bez problémov dali
realizova• podujatia s väèším poètom hostí ( obrusy, taniere, poháre, šálky na kávu,
príbory a pod. ).

3.

Realizova• výmenu okien v divadelnej sále.

4.

Zhotovi• prístrešok (altánok) v záhrade pri dome opatrovate¾skej služby.

V. Oblas• školstva
1.

Z pozície zriaïovate¾a škôl a školských zariadení vyvíja• úsilie na neustále skvalitnenie
vyuèovacieho procesu

2.

Materiálne a finanène pomáha• Základnej škole v Dobšinej pri dokonèení zastrešovania
budovy školy

3.

Pomáha• pri riešení problému rómskych žiakov, hlavne hygieny, dochádzky, správania,
podporova• projekty na riešenie tohto problému

4.

V zmysle platných právnych predpisov a v rámci finanèných možností mesta zabezpeèi•
prevádzku škôl, predškolských a školských zariadení v zriaïovate¾skej pôsobnosti mesta
a podporova• rozvoj školstva a školských zariadení pôsobiacich na území mesta.

5.

Podporova• kultúrne a športové aktivity predškolských zariadení, základného a stredného
školstva a podporova• výmeny domácich a zahranièných študentov partnerských miest.

6.

Dba• na plnenie Národného plánu výchovy k ¾udským právam v podmienkach rezortu
školstva

7.

Spolupracova• a podporova• školy iných zriaïovate¾ov pôsobiacich na území mesta
Dobšiná.

8. V rámci krúžkovej èinnosti zriadi• poèítaèovú heròu pre deti v MŠ I.
9.

Pre zdravý telesný vývoj detí zriadi• „ Fitnes centrum so saunovaním“ v MŠ I.

10. Previes• rekonštrukciu budovy Materskej školy II. v blízkosti Rómskej
osady v Dobšinej.
11. Dobudova• bežeckú dráhu v areáli ZŠ.
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VI. Oblas• športu a telovýchovy
1.

Podporova• detský, mládežnícky šport a športovo-turistické aktivity ako aj spoluprácu
mesta so športovými klubmi a školami pôsobiacimi na území mesta.

2.

Zabezpeèi• výstavbu a údržbu viacúèelového ihriska v meste Dobšiná s náväznos•ou na
riešenie areálu – priestoru klziska na sídlisku „Rozkvet“.

3.

V rámci cezhraniènej spolupráce naïalej pokraèova• v usporiadaní Medzinárodnej
športovej olympiády mládeže partnerských miest.

4.

Pokraèova• v usporadúvaní pretekov automobilov do vrchu.

VII. Oblas• sociálna a zdravotná
1.

Rieši• obsadenie tretieho obvodu praktického lekára pre dospelých.

2.

Rieši• obsadenie druhého obvodu zubnej ambulancie.

3.

Rieši• bývanie Rómov na Cintorínskej ulici.

4.

Vypracova• dlhodobý plán výstavby sociálnych domov a bytov.

VIII. Oblas• finanèná
1. Uplatòova• zavádzanie zmien vyplývajúcich z funkènej a ekonomickej klasifikácie
príjmov a výdavkov pod¾a opatrení Ministerstva financií SR a zmien v postupoch
úètovania.
2. Spracova• rozpoèet mesta v príjmoch a výdavkoch pod¾a jednotlivých rokov a pod¾a
plánu práce MsZ v priebehu roka prehodnocova• a upravova•.
3. U poh¾adávok z predchádzajúcich rokov pokraèova• vo vymáhaní týchto v súlade
s právnymi predpismi.
4. Na základe presunu jednotlivých kompetencií v zmysle zák. è. 416/2001 Z.z. zo štátnej
správy na samosprávu na prenesené kompetencie pod¾a jednotlivých úsekov zabezpeèi•
evidenciu jednotlivých dotácií a ich použitie.
5.

Zabezpeèi• plynulý prechod na aktuálne úètovníctvo od 1.1.2008 v súlade
s usmerneniami MF SR.

6. V súlade s prechodom na EUR postupne zabezpeèi• zmeny v príslušných smerniciach
mesta.
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IX. Oblas• podnikania
Mestské lesy Dobšiná, s. r. o.
1. Plni• roène 1/10 úloh lesného hospodárskeho plánu (LHP), so všetkými jeho záväznými
a smernými ukazovate¾mi.
2.

Efektívne zabezpeèova• predaj dreva spoloènosti a ostatných výrobkov s cie¾om:
- dosiahnu• maximálne speòaženie drevnej hmoty,
- zamera• sa na sortimentáciu dreva, vý•ažnos• cenných a gu¾atinových sortimentov,
- zvýši• kontrolu práce a predaja dreva z expedièného skladu a z odvozného miesta.

3.

Uplatòovanie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa formou PROSILVA
(PROSILVA – vo vyhovujúcich podmienkach zachovanie genofondu dreva, zvyšovanie
podielu prirodzenej obnovy, využitie viacerých semenných rokov, skvalitòovanie
a zvyšovanie porastovej zásoby, cie¾avedomé ovplyvòovanie drevinového zloženia,
využitie prirodzenej diferenciácie lesných porastov a jej cie¾avedomé zámerné
ovplyvòovanie viacerých obnovných postupov, lepšie speòaženie drevnej hmoty, šetrenie
nákladov na pestovate¾skú èinnos• ...).

4.

Zvyšova• odbornú a jazykovú kvalifikáciu svojich zamestnancov a vedúcich LO, ES.
(plynulá práca s PC, skúšky OLH, tvorba plánov, odpoètov, všestranné využívanie
jednotlivých softwarov, jazykové kurzy).

5.

Z dôvodu zlepšenia pracovných podmienok na manipulaèno – expediènom sklade
previes• spevnenie a vyrovnanie povrchu na sklade Niže Mesta.

6. Vykona• opravu chaty v Rakovci tak, aby sa dala komerène využíva• (prenajíma•) na
lesoturistiku. Na hospodárskych budovách v Rakovci previes• nevyhnutné opravy a ïalej
ich využíva• na pôvodné úèely formou prenájmu pre dodávate¾ov prác a ako príruèný
sklad.
7. Priebežné opravy a údržba správnej budovy s výmennou starých okien za eurookná
s cie¾om zníženia nákladov na vykurovanie a zlepšenie pracovných podmienok.
8. Priebežne obnovova• kancelársku a výpoètovú techniku vzh¾adom na jej technické
a morálne opotrebovanie.
9. Zakúpi• nový traktor na približovanie dreva (UKT), ktorý nahradí súèasný vekom
a opotrebovaním poznaèený UKT. Tento odpreda•.
10. S cie¾om prispie• k skvalitneniu životného prostredia monitorova• a postupne asanova•
èierne skládky odpadu.
11. Lesná škôlka – zakúpenie nového pasového zavlažovaèa.
12. Previes• generálnu opravu u nákladného auta na odvoz dreva T-815 v roku 2007.
13. Spolupodie¾a• sa na oprave a rekonštrukcii cesty Vyše Mesta.
14. Zameranie lesnej cesty Demjanka Rakovec a zapísanie na list vlastníctva.
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15. Vykona• opravu lesnej cesty Rakovec – Su¾ová v èasti prechádzajúcej cez majetok
mesta.
16. Spolupodie¾a• sa na oprave lesnej cesty Chotárna dolka s Lesmi SR, š.p..
17. Prispôsobi• evidenciu, vedenie úètovníctva, spracovanie dokladov, odbyt podmienkam
prechodu na EURO od 1.1.2009.

Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o. –
Správa bytov
18. Zabezpeèenie kvality poskytovaných služieb v rámci opravy a údržby bytového fondu,
nebytových priestorov a výkonu správy odpredaných bytov.
19. Dôsledne využíva• bytové a nebytové priestory za úèelom prenájmu.
20. Zabezpeèi• hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK bytových domov s regulaènou
technikou MaRT.

Verejnoprospešné služby
1. Oblas• miestnych komunikácií:
21. Previes• opravy výtlkov po zime a stavebných rozkopávkach na mestských
komunikáciách.
22. Vytriedi• a uloži• žulové kocky.
23. Pokraèova• v rekonštrukcii a oprave oporného múra na Železniènej a Zimnej ul.
24. Zhotovi• a osadi• na prístupových cestách do mesta štýlové tabule s erbom a názvom
mesta.
25. Dokúpi• malý vibraèný valec na zhutòovanie asfaltu.
26. Oprava mostíkov medzi Záhradnou ul a Partizánskou ul.
2. Vodné hospodárstvo:
27. Doplni• a úpravi• kanalizaèné vpuste pod¾a potreby s oh¾adom na rekonštrukciu
miestnych komunikácií.
28. Udržiava• vo funkènom stave mestskú kanalizaènú sie•.
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3. Pohrebné služby a správa cintorínov:
29. Pokraèova• v zameraní hrobových miest a ich pasportizáciu.
30. Previes• rekonštrukciu ozvuèenia Domu smútku a cintorínov.
31. Previes• zastrešenie èasti priestoru pri Dome smútku (pri boèných vchodových dverách
32. Na prednom ev. cintoríne vybudovaním prístupovej cesty sprístupni• ïalšie hrobové
miesta.
33. Previes• opravy prístupových miest a chodníkov v areáli oboch ev.cintorínov.
34. Previes• evidenciu opustených významných hrobov s ich postupnou rekonštrukciou.
35. Previes• úpravy studní na polievanie kvetov s cie¾om zníži• náklady za poplatok za
vodné.
36. Previes• opakovaný náter plechovej strechy na Dome smútku.
37. Previes• rozšírenie parkovacích miest pri Dome smútku.
38. Doplni• ïalšie miesta v urnovom háji.
39. Ukonèi• úpravu verejnej zelene vo všetkých štyroch cintorínoch a odstráni• stromy, ktoré
ohrozujú svoje okolie.

4. Verejná zeleò :
40. Vykona• celoplošné ošetrenie prestárlych stromov, nahradi• ich a doplni• zeleò.
41. Dokúpi• rotaènú kosaèku na kosenie ve¾koplošných trávnikov.
42. Zabezpeèi• výstavbu kompostoviska na biologický odpad.

5. Èistenie a zimná údržba miestnych komunikácií:
43. K zvýšeniu úrovne èistoty verejných priestorov mesta dopåòa• priebežne odpadové
smetné koše.
44. Previes• opravy, výmeny a doplnenie parkových lavièiek.
45. Doplni• nádoby na piesok k zimnému posypu na vytypovaných miestach.
46. Zabezpeèi• uloženie posypového materiálu v množstve cca 150 ton so zábranou jeho
premàzania.
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6. Odvoz komunálneho odpadu:
47. Previes• montáž univerzálneho zadného èela na zber 1100 l kontajnerov a 110 l kuka
nádob na zberné vozidlo 1100 l kontajnerov.
48. Zavies• s firmou FURA separovaný zber odpadu.
49. Pripravi• priestor v sídle spoloènosti podniku služieb na triedenie plastových obalov.
50. Vyhradi• uzamykate¾ný priestor na zber elektronického odpadu, automobilových batérií,
ojazdených pneumatík a použitých žiariviek v sídle spoloènosti.
51. V spolupráci s mestom zavies• kompostovanie biologického odpadu s vytvorením
kompostoviska.
52. V spolupráci s podnikom Mestských lesov Dobšiná s.r.o. likvidova• èierne skládky
odpadu.

7. Verejné osvetlenie:
53. Doplni• jednotlivé okruhy verejného osvetlenia o fotobunky na ovládanie zapínania
a vypínania verejného osvetlenia.
54. Previes• výmenu poškodených a prestárnutých stožiarov verejného osvetlenia .
55. Previes• výmenu plechových krytov svorkovníc verejného osvetlenia za nevodivé
antivandal.
56. Realizova• rekonštrukciu mestského rozhlasu.

8. Prevádzka a údržba verejného WC:
57. Previes• celkovú rekonštrukciu priestoru verejného WC a zabezpeèi• ich prevádzku.

9. Údržba strojového a vozového parku spoloènosti:
58. Dokúpi• jedno vozidlo na odvoz TKO.
59. Dokúpi• jedno motorové vozidlo nahradzujúce prestárnutý Multicar.
60. Previes• GO nákladného mot.vozidla Liaz sklápaè.
61. Previes• GO malého nakladaèa UN 061.
62. Zabezpeèi• výmenu služobného osobného motorového vozidla.

9

63. Previes• vonkajšie nátery administratívnej budovy a garáží spoloènosti, ako aj nátery
striech.
64. Ukonèi• halu na triedenie odpadu.
65. Previes• opravu pluhovacieho zariadenia na traktore.
66. Previes• strednú opravu zberného vozidla na 110 l kuka nádoby.

X. Oblas• cestovného ruchu
1.

Udržiava• náuèný chodník zdravia MsL, ktorý slúži ako oddychová zóna pre všetky
generácie.

2.

Vybudova• znaèené cyklotrasy v okolí Dobšinej s prepojením na Telgárt.

XI. Oblas• požiarnej ochrany
1.

Vykona• opravu garážových brán.

2.

V spolupráci s Krajským riadite¾stvom hasièského a záchranného zboru v Košiciach
zabezpeèi• bezplatný prevod majetku štátu – TATRA 148 CAS 32 do vlastníctva mesta.

3.

Priebežne dopåòa• výstroj a výzbroj pre dve hasièské družstvá MHZ.

XII. Oblas• verejného poriadku
1.

Zlepši• spoluprácu s obèanmi mesta. Táto úloha je stála a je jednou z najhlavnejších úloh,
ktoré sa MsP snaží naplni• a získa• si tak dôveru obèanov v spolupráci pri udržiavaní
verejného poriadku v meste.

2.

Zlepši• spoluprácu s OO PZ a v rámci tejto spolupráce uskutoèòova• pravidelné spoloèné
akcie zamerané na odha¾ovanie protispoloèenskej èinnosti, páchate¾ov tejto èinnosti,
kontrolu pohostinských zariadení a dodržiavania zákazu podávania alkoholických
nápojov.

3.

Pre lepšie zis•ovania a odha¾ovania požívania iných návykových látok ako alkohol
absolvova• školenie pracovníkov. Vo zvýšenej miere venova• pozornos• prevencii
a potláèaniu èinností spojených s výrobou, predajom a používaním omamných
a psychotropných látok hlavne medzi de•mi a mládežou.

4.

V rámci prevencie uskutoèòova• naïalej prednášky na školách a školských zariadeniach
v meste.

5.

Zintenzívni• pochôdzkovú èinnos• v meste, zainteresova• príslušníkov na výsledkoch
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èinnosti práce.
6.

Pravidelne uverejòova• príspevky o práci MsP. V každom vydaní Dobšinských novín
MsP uverejòova• preh¾ad priestupkov za obdobie a na konci roka s krátkym zhodnotením
výsledkov práce.

7.

Vykonáva• pravidelne previerky fyzickej zdatnosti príslušníkov MsP.

8.

Zabezpeèova• výmenu výstrojných súèasti pre príslušníkov MsP v zmysle zákona.

9.

Zrealizova• návrh kamerového systému.

10. Vykonáva• kontroly dodržiavania VZN mesta so zameraním na udržiavanie poriadku,
kontrolu skladovania stavebných materiálov, palivového dreva a rôznych druhov tovaru,
kontrolu dlhodobého parkovania a kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky.
11. Aktívne odha¾ova• nelegálne stavby a èierne skládky v meste a jeho okolí.
12. Oznamova• príslušným orgánom porušenie právnych predpisov zistených pri plnení
svojich úloh, ktorých riešenie nespadá do pôsobnosti MsP a ïalej s nimi v tomto smere
spolupracova•.

V Dobšinej dòa 7.5.2007

Karol H o r n í k
primátor mesta Dobšiná
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