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mesačník obyvateľov
MESTA DOBŠINÁ

J. Slovák: Skúsme ťahať za jeden povraz
Vážení občania, znovu nám ubehol ďalší rok a v závere Silvestra sme
privítali ten nový. Všetci si určite
stále prajeme, aby ten nový bol lepší,
ako starý. Lepší, krajší, úspešnejší a hlavne nech nám slúži zdravie
a nech s nami svorne kráča šťastie
a láska. Silvestrovská noc je stále
plná prianí a predsavzatí, ktorými
sa snažíme byť inými, lepšími, ale
častokrát chceme dokončiť to začaté
či napraviť to „pokazené“. Prajem
všetkým vám, aby sa priania plnili

Redakčný
vinš
Želáme Vám v novom roku
dni plné dobrej nálady,
šťastia, zdravia vrchovato,
veľkú dávku pohody…
Lásky, vášne podľa chuti,
sviežosť ducha, radosť z dní,
smiechom, vtipom nešetriť
a obklopiť sa priateľmi …
redakcia DN

a vaše dni obklopoval len úspech,
radosť, šťastie a samozrejme to najpotrebnejšie, a to je určite zdravie.
Nech je nový rok aj Božím požehnaním plný lásky, porozumenia, pochopenia a tolerancie.
Rok 2019 nech je aj ďalším potrebným krokom v napredovaní
nášho mesta Dobšiná. Čaká nás
dlho očakávaná oprava ulíc Novej
a SNP. Pevne verím, že sa nám podarí zabezpečiť financovanie opráv
aj ďalších ulíc, ktoré to neodkladne
potrebujú. Projekt zníženia energetickej náročnosti kultúrneho domu
nám po dokončení bude šetriť financie na energie, ktoré sú v rozpočte mesta nemalé. Dobudovaním
materskej škôlky na ulici P.J. Šafárika urobíme ďalší krok v oblasti
školstva, vzdelanosti, ale aj tej sociálnej. Dokončenie viacúčelového
ihriska na sídlisku Rozkvet a revitalizácie parku na ulici SNP s detským
dopravným ihriskom bude slúžiť
k školským, či voľno časovým aktivitám našich detí, mládeže, ale určite
si radi zašportujú aj dospelí. V roku
2019 je naplánované aj dokončenie
výstavby štandardných mestských

nájomných bytov pri futbalovom ihrisku, na ktoré už netrpezlivo čakajú
záujemcovia, ktorých je oveľa viac
ako bytov. Do budúcna bude možno
na zváženie v prípade záujmu pokračovať v tejto výstavbe, no to ukáže až čas a možnosti mesta.
Pevne verím, že sa nám v tomto
roku podarí upraviť aj naše námestie s navrátením autobusovej
zastávky. Opäť máme pred sebou
Majstrovstvá Európy Dobšinský
kopec, Turičné sviatky, Jánsku
vatru a iné. Najdôležitejším projektom 2019 bude určite začatie
rekonštrukcie bývalého zdravotného
strediska na Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti, ktorý sme
po úspešnom prvom kole načas podali do druhého. Tento projekt nám
prinesie veľmi dlho očakávané zlepšenie zdravotnej starostlivosti v našom meste, ale aj v blízkom okolí a to
navýšením lekárov. Tento rok bude
aj o vytváraní nových pracovných
miest, či už prostredníctvom projektov Úradu práce, či našich spoločností podľa podmienok a možností
financovania. Vytváranie pracovných možností je jednou z najdôleži-

tejších podmienok k skvalitňovaniu
žitia a dvíhania životnej úrovne,
no zároveň je to jedna z najťažších
úloh, ktoré je potrebné riešiť, najmä
ak sú naše možnosti veľmi obmedzené. Prebiehajúci banský výskum
stále dáva veľkú nádej, že onedlho
tu bude práce neúrekom. Osadenie
polopodzemných zberných kontajnerov na odpad na území mesta je
jedným z najmodernejších riešení
odpadového hospodárstva. Okrem
šetrenia peňazí nám tento projekt
poskytne aj viac miest na parkovanie
v časti sídliska Rozkvet.
Máme toho pred sebou veľmi veľa,
okrem toho spomenutého aj kopu
ďalších vecí, ktoré sú potrebné v rôznych odvetviach. Pre chod mesta je
veľmi dôležitý tím ľudí, aby sa všetko
zvládalo. Pevne verím, že nové vedenie bude silným tímom tak ako bolo
aj to predchádzajúce, pretože len
tímová práca nás posúva ďalej. Ako
primátor mesta mám v kompetencii
aj zostavenie pracovného kolektívu
Mestského úradu čo beriem maximálne zodpovedne. Zmeny, ktoré
mojim nástupom nastali v predchápokračovanie str. 2
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Nový prednosta mestského úradu sa prihovára Dobšinčanom
Vážení Dobšinčania, vzhľadom
k tomu, že od tohto roku budem
pôsobiť v samospráve mesta Dobšiná, chcel by som sa vám prihovoriť a predstaviť. Volám sa Pavol
Burdiga, som ženatý, mám 2 dcéry
a som už dvojnásobným starým
otcom. Šesť rokov som pôsobil
v samospráve ako primátor mesta
a predtým ako viceprimátor. Keďže mám skúsenosti a rozhľad vo veciach verejných, chcel by som svojou aktívnou prácou a prístupom
prispieť k ďalšiemu rozvoju vášho
mesta. Po oboznámení sa so svojím pracoviskom vysoko hodnotím
všetko, čo sa vo vašom meste vybudovalo a dosiahlo skoro vo všetkých
oblastiach každodenného života.
Nikdy však nie je koniec aktivitám, ktoré na nás čakajú v budúcom období, vždy je čo zveľadiť,
skrášliť, vyriešiť, opraviť, zrekonštruovať, či skultúrniť. Budem sa
snažiť pristupovať k svojim povinnostiam s rešpektom, bez akejkoľvek zaujatosti, čestne a vecne,
konštruktívne a zodpovedne. Spolupracoval som so zamestnancami
rožňavskej samosprávy vždy bez
emócií, ľudsky, pragmaticky, so
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zmyslom pre konštruktívny dialóg.
Opodstatnené výhrady k riešeniu
problémov som prijímal s pokorou a s možnosťou hľadania toho
najlepšieho výsledku pre občanov.
V súčasnosti pôsobím aj ako poslanec VUC, čo v minulosti bolo
a naďalej bude prínosom pre tento
región. Nie som zaťažený populistickými vyjadreniami, mám rád
ľudí, ktorým záleží na meste, v ktorom žijú, mám rád ľudí tvorivých,
kreatívnych, ľudí, ktorí nielen kritizujú prácu svojich rodákov, ale
priložia ruku k dielu.
Otvorenosť a úprimnosť budú

vždy hodnoty, ktoré u mňa víťazia nad ohováraním, osočovaním,
závisťou a nepodloženou kritikou.
Prajem si, aby sme spoločne prispievali k rozkvetu Dobšinej, aby
sme veľa debatovali o vašich problémoch, aby sme si našli k sebe cestu, po ktorej budeme kráčať spokojní, hrdí a šťastní. Dôverujem
zdravému rozumu, otvorenému
srdcu a spoľahlivým ľuďom. Teším
sa na spoluprácu a želám vám veľa
krásnych a šťastných chvíľ v živote.
Pavol Burdiga,
prednosta MsÚ Dobšiná

SPOMIENKA
„S tichou spomienkou ku hrobu
chodíme, pri plameni sviečok
na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš
navždy žiť.“

Dňa 20. februára 2019 uplynie rok,
čo nás navždy opustil
Pavol ŠOLTÉS.
S úctou a láskou spomína
celá rodina.

J. Slovák: Skúsme ťahať…
dokončenie zo str. 1
dzajúcom volebnom období viedli
k skvalitneniu a k zefektívneniu
práce. Nakoľko je toho rozrobeného
v našom meste veľmi veľa začal som
pred rokom uvažovať o pracovníkovi, prednostovi, alebo asistentovi,
či pomocníkovi znalom práce v tejto
oblasti. Behom roku 2018 sa mi nepodarilo nájsť takéhoto človeka, aj
keď som oslovil niekoľko schopných
ľudí, či už domácich, alebo z blízkeho okolia. A tak som znovu, ako
od začiatku môjho nástupu prácu
primátora, ako aj prednostu vykonával sám, čo sa už pri toľkých
projektoch v jednej osobe 100%-ne
zvláda veľmi ťažko. Po komunálnych voľbách 2018 sa naskytla príležitosť osloviť bývalého primátora
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okresného mesta, Pavla Burdigu,
s ktorým som štyri roky spolupracoval absolútne bezproblémovo
nielen pri riešeniach okresných záležitostí, ale aj nášho mesta. Som
veľmi rád, že túto ponuku na prácu
prijal a môžem zodpovedne vyhlásiť, že človek s jeho skúsenosťami,
politickým zázemím, znalosťou
verejnej správy, ako aj jeho poslanectvo vo VÚC bude pre naše mesto
veľkým prínosom. Tu mi nedá nespomenúť a zároveň požiadať tých,
ktorí majú záľubu v šírení dezinformácii, v osočovaní a v robení
záverov na základe ničím nepodložených rečí, že už je po voľbách a je
potrebné venovať čas veciam, ktoré
majú zmysel a budú nás posúvať
ďalej dopredu.

Vážení Dobšinčania, skúsme
ťahať za jeden povraz, pretože len
takto to bude fungovať rýchlejšie.
Skúsme sa povzniesť nad nezmyselné nezhody. Skúsme si odpustiť úplne nepodstatné žabomyšie vojny.
Nedovoľme, aby sa kvôli takýmto
„susedským“ nezhodám ničili kamarátstva a končili spolupráce na
niečom, čo sme spoločne budovali,
či organizovali. Hľadajme spoločne
riešenia, zviditeľňujme naše mesto
v pozitívnom svetle všade, kde sa to
dá. Presviedčajme pesimistov svojím prístupom a svojou prácou, že
cesta nášho mesta nie je slepá. Je
len na nás všetkých občanoch, aby
bol zajtrajšok krajší a lepší.
Ján Slovák
primátor mesta Dobšiná

1. 12. 2018 o 19:30 hod. oznámila obyvateľka Dobšinej, že jej niekto ukradol
kreditnú kartu a vybral z nej peniaze.
Zistila to až vtedy, keď jej poobede prišla
na mobil správa o výbere. Bolo vykonané
šetrenie vo veci krádeže, kde menovaná
uviedla, že v ten deň sa v dome nachádzal bratov kamarát, tak má podozrenie
či to nemohol urobiť aj on. Na základe
kamerového záznamu bolo zistené, že
uvedený kamarát sa v čase zaznamenaného výberu nachádzal práve pri
bankomate. Ako podozrivý bol zistený
19 ročný obyvateľ Dobšinej, ktorý v ten
deň bol pomôcť kamarátovi a všimol si
položenú kreditnú kartu, na ktorej bol aj
PIN kód. Tak pokušeniu neodolal, kartu
zobral a vybral z nej sumu 50.- €. Keďže
v danom prípade sa jednalo o podozrenie
z trestného činu, vec realizuje polícia.
6. 12. 2018 o 13:10 hod. bolo kamerovým
systémom zistené strhnutie káblov
na SNP ulici. Vodič z Vlachova zachytil
telekomunikačné káble vysunutým
ramenom na pracovnom stroji, ťahal ich
niekoľko metrov až došlo k zlomeniu
dreveného stĺpa, ktorý skončil na vozovke. Hliadka zabezpečila miesto udalosti
a nakoľko došlo k poškodeniu zariadenia,
bola vyrozumená polícia, ktorá vec
realizovala.
9. 12. 2018 o 12:10 hod. telefonicky
oznámil obyvateľ Vyše mesta, že mu pes
od susedov zadusil sliepku. Hliadke na
mieste poškodený uviedol, že pes vnikol
na jeho pozemok, zahrdúsil sliepku
a v papuli si ju odniesol domov. Hliadka
našla sliepku na dvore u 45 ročnej majiteľky z Bratislavy, ktorá sa momentálne
nenachádzala doma. Ako neskôr uviedla,
nebola doma a pes sa odtrhol, a tak
vnikol na susedov pozemok, kde mu roztrhal sliepku. Nezodpovednej chovateľke
psa bola zato, že si nezabezpečila svojho
psa, ktorý následne spôsobil škodu, uložená pokuta a s poškodeným sa dohodla
na náhrade spôsobenej škody.
11. 12. 2018 o 17:15 vykonala MsP na
základe dožiadania operačným strediskom o súčinnosť pri nahlásení udalosti
na linku 158, podozrenie z dopravnej
nehody na začiatku mesta. Hliadka
preverila oznámenie a na odbočke na
miestnu osadu zistila zapichnuté vozidlo
prednou časťou v potoku, kde z vozidla
trčala len zadná časť. Na mieste sa
nachádzal 34 ročný vodič z Dobšinej,
ktorému nestačila cesta v ľavotočivej
zákrute pri miestnej píle, nezvládol
pokračovanie str. 3
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Nepoctivých predajcov
je potrebné vždy nahlásiť
Obyvatelia mesta Dobšiná si
zvykli na tradičné predaje výrobkov od rôznych predajcov. Tí sa
zväčša zdržiavajú na predajných
miestach na Námestí baníkov,
či v prenajatých priestoroch na
predajných akciách konaných
v kultúrnom dome. Nájdu sa
však aj predajcovia, ktorí predaj
výrobkov nevedú zákonným, no
častokrát ani slušným spôsobom.
Práve na tých nás upozornili obyvatelia, kde uviedli, že sa jedná
v drvivej väčšine o zahraničných
predajcov, ktorí tovar predávajú
z áut a vytrubovaním po uliciach
rušia obyvateľov.
Spýtali sme sa preto na povinnosti, ktoré musia dodržiavať
predajcovia tovarov, na čo nám
odpovedal náčelník Mestskej polície, Michal Gergoš: „Ambulantný
predaj v meste, či už v stánkoch
s dočasným stanovišťom, alebo
prostredníctvom
pojazdných
predajných zariadení, musí prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom
č. 178/1998 Z. z., o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zák.
č. 455/1991 Zb., o živnostenskom
podnikaní.“ V zmysle týchto zákonov mesto Dobšiná prijalo VZN
č. 116/2009 Trhový poriadok
mesta Dobšiná, ktorým upravuje
podmienky predaja v meste.

dokončenie zo str. 2
riadenie a so svojím vozidlom vbehol do
potoka, ktorý sa v tom mieste vlieva do
betónovej vpuste popod cestu. Vodič už
hľadal odťah, už mal pripravené lano na
vytiahnutie vozidla z jarku, ale obyvatelia, ktorí sa tam zbehli, si všimli, že nie je
všetko v poriadku, preto vec nahlásili. Po
príchode polície sa podozrenie potvrdilo,
aj dôvod nehody, keď vodičovi zistili
požitie alkoholu. Prípad realizuje polícia
ako dopravnú nehodu.

Ako nám ďalej pán Gergoš povedal, v zmysle prijatého nariadenia môžu, na základe povolenia
mesta, predávať výrobky a poskytovať služby len osoby oprávnené
na podnikanie podľa osobitných
predpisov, alebo predávať výrobky z vlastnej pestovateľskej, alebo
a chovateľskej činnosti. Ďalšou
podmienkou predaja je, že predajca musí preukázať spôsob nadobudnutia alebo pôvod tovaru. Ak
tieto podmienky nie sú splnené,
mesto nemôže vydať povolenie
predaja na miestach, ktoré sú na
to určené nariadením.
„Predajcom, ktorí spĺňajú tieto
podmienky mesto pridelí miesto
na predaj a vyhlási predaj v mestskom rozhlase. Tí ostatní, ktorí
prišli do mesta robiť len svoje

kšefty, potom blúdia po uliciach,
vytrubujú a takto sa snažia predať
svoj tovar, na ktorý samozrejme
nie je žiadna záruka. Takýmto nepoctivým predajcom potom ukladáme blokové pokuty a zakážeme
predaj v meste. Svojim vytrubovaním obťažujú nielen občanov,
ale porušujú taktiež zákon o cestnej premávke,“ dokončil Michal
Gergoš. V priebehu dvoch rokov
bola na území mesta Dobšiná 26
nepoctivým predajcom uložená
pokuta, v roku 2017 vo výške 290
eur a v roku 2018 vo výške 310
eur. Občania môžu pohyb týchto
nepoctivých a neslušných podnikateľov oznamovať na MsP na
známe tel.č. 058/7941700.
Juraj Karika, foto: ilustračné

Stromčeky zlikvidujeme ekologicky
Vážení občania,
spoločnosť Mestské lesy Dobšiná v spolupráci s Podnikom
služieb vám ponúkajú po ukončení sviatkov možnosť ekologickej likvidácie vianočných
stromčekov formou štiepkovania v areáli HAAK. V prípade
záujmu o takúto formu likvidácie vás prosíme o dovoz stromčekov na voľnú plochu pri vstupe
do areálu HAAK, prípadne na
zberné miesta Podniku služieb
mesta Dobšiná, ktorý zabezpečí
následný prevoz.
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22. 12. 2018 o 18:00 hod. MsP prijalo
telefonické oznámenie z potravín na
námestí, že v predajni došlo ku krádeži.
Hliadka na mieste zistila 17 ročného občana zo Zimnej ulice, ktorý si prichádzajúce sviatky chcel poriadne osláviť, tak
si v predajni vložil pod odev 0‚7 l fľašu
hrušky a nenápadne sa chcel z predajne
vypariť. Zabránila mu v tom pozorná
predavačka, ktorá si ho všimla a pri
východe ho chytila. Oslava sa nekonala,
fľašu musel vrátiť a za svoj nevydarený
nákup si ešte priplatil pokutu.
25. 12. 2018 o 22:30 hod. bolo nahlásené
porušovanie nočného kľudu na Zimnej
ulici. Hliadka na mieste zistila, že 43-ročný obyvateľ domu na Zimnej ulici s takou
radosťou oslavoval sviatky, že si pustil
muziku v dome na plné pecky, až sa susedom otriasal celý dom. Keďže sviatky
sú o niečom inom, musel stíšiť muziku
a ukončiť oslavu. Bohužiaľ ani sviatky ho
neospravedlňovali v jeho konaní a musel
si za bujarú oslavu zaplatiť.
28. 12. 2018 o 23:00 hod. bolo
nahlásené na MsP, že v bytovom dome
č. 348 na sídlisku dochádza k rušeniu
nočného kľudu. Na mieste hliadka
zistila obyvateľku domu, ktorá posilnená
určitým množstvom alkoholu v neskorú
nočnú hodinu vykrikovala po chodbe
a nadávala ostatným, ktorí ju tíšili.
Menovaná nereagovala ani na hliadku,
následne vošla do bytu kde búchala na
radiátor a v amoku vykrikovala, že ona si
môže doma robiť čo chce. Jej počínanie
ukončila až privolaná hliadka OOPZ,
ktorá menovanú nakoniec odviezla do
nemocnice v Rožňave.
Michal Gergoš, náčelník MsP

Deje sa niečo zaujímavé vo vašom okolí?

Pošlite nám svoj TIP NA ČLÁNOK
Kontaktujte nás: dobsinske.noviny@dobsina.sk
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Vykonali protipožiarne kontroly,
zistili viaceré nedostatky

Štát zákonom o ochrane pred
požiarmi zveril časť výkonu štátnej správy na úseku ochrany
pred požiarmi obciam a mestám.
Mesto Dobšiná v zmysle zákona vykonalo preventívne protipožiarne kontroly za účelom
preverenia dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch
fyzických osôb, právnických osôb
a podnikajúcich fyzických osôb.
Na základe uznesenia mestského
zastupiteľstva poveril primátor
mesta Dobšiná, Ján Slovák, vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol technika
požiarnej ochrany Věru Krížovú
a členov Dobrovoľného hasičského zboru v Dobšinej, ktorí absolvovali školenie na vykonávanie
týchto kontrol prostredníctvom
technika požiarnej ochrany.
Ako nám povedala pani Věra
Krížová: „Mesto vytvorilo na
vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol jednu kontrolnú skupinu a za vedúceho
kontrolnej skupiny mesto ustanovilo Ľuboša Vlčeka, členom

kontrolnej skupiny je Michal Nehrer. Preventívne protipožiarne
kontroly boli vykonávané v čase
od 07. septembra 2018 do 25. októbra 2018. Kontrolované boli
subjekty uvedené v ročnom pláne
preventívnych protipožiarnych
kontrol na rok 2018 na uliciach
Zimná od súpisného čísla 193 po
súpisné číslo 288, od súpisného
čísla 1155 po súpisné číslo 1158
a súpisné číslo 1512, Železničná
od súpisného čísla 289 po súpisné
číslo 319, Mlynská od súpisného
čísla 302 po súpisné číslo 307,

Jarková od súpisného čísla 320 po
súpisné číslo 380, Hronská od súpisného čísla 386 po súpisné číslo
478, Slnečná od súpisného čísla
401 po súpisné číslo 411.“
V kalendárnom roku 2018
tak bolo skontrolovaných 222
nehnuteľností a z každej protipožiarnej kontroly bol vypracovaný
záznam o kontrole. Objektov, kde
neboli zistené nedostatky, bolo
209. V trinástich objektoch boli
zistené nedostatky, ktoré neboli
odstránené na mieste a môžu mať
vplyv na vznik požiaru. Konkrét-

ne nedostatky z kontrolovaných
objektov boli spísané formou
zápisníc. Mesto Dobšiná na základe zápisníc v 13-ich prípadoch
rozhodnutím uložilo opatrenia
a lehoty na odstránenie zistených
nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bola určená
do 31. mája 2019. Po uplynutí
lehôt budú vykonané následné
protipožiarne kontroly. Ak sa pri
následnej protipožiarnej kontrole zistí, že nedostatky odstránené neboli, Mesto Dobšiná o tom
upovedomí Okresné riaditeľstvo
HaZZ v Rožňave. V roku 2019 sa
budú vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky na uliciach
SNP, Banská, P.J. Šafárika, Lesná a Partizánska. Ak kúrime na
tuhé palivá, zvýšenú pozornosť
by sme mali venovať stavu komínového telesa. Zanesený komín
môže byť príčinou vzniku požiaru. Riešením je zabezpečiť pravidelné čistenie a kontrolu komínov
kvalifikovaným kominárom, ktorý zabezpečí čistenie a upozorní
na prípadné nedostatky.
Text & foto: Juraj Karika

Správca miestnych daní a poplatku upozorňuje
Správca miestnych daní a poplatku upozorňuje občanov na
povinnosti vyplývajúce z platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.156/2016 v súlade so zákonom č.582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a poplatku:
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ:
Daňovník, ktorý má nárok na
zníženie dane z nehnuteľností,
musí tento nárok uplatniť v priznaní alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie,
na ktoré mu prvýkrát vzniká
nárok na zníženie, najneskôr
v lehote do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia, inak
nárok na príslušné zdaňovacie
obdobie zaniká. Priznanie, alebo čiastkové priznanie k dani
z nehnuteľností je povinný podať
príslušnému správcovi dane do
31. januára 2019 ten daňovník,
ktorý sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom novej nehnuteľnosti, alebo

mu zaniklo vlastníctvo, správa,
nájom alebo užívanie nehnuteľnosti a tiež, ak došlo k zmene
druhu alebo výmery pozemku,
účelu využitia stavby, bytu alebo
nebytového priestoru, v období
do 31. 12. 2018.
Ak v priebehu zdaňovacieho
obdobia daňovník nadobudne
nehnuteľnosť vydražením alebo
dedením, je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie
k dani z nehnuteľností do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti
(v prípade dedenia do 30 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve).
DAŇ ZA PSA:
Ak v priebehu zdaňovacieho
obdobia vznikne, alebo zanikne daňová povinnosť k dani za
psa, je daňovník povinný podať
čiastkové priznanie k dani za
psa najneskôr do 30 dní odo dňa
vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Všetky zmeny skutočností
rozhodujúcich pre správne vyrubenie dane (zníženie pri osobe

s ťažkým fyzickým postihnutím,
pri poberateľovi starobného
a plného invalidného dôchodku;
oslobodenie pri osamelo žijúcej
osobe staršej ako 70 rokov) si
daňovník dane za psa uplatní do
31.januára 2019.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA:
Daňovník dane za užívanie verejného priestranstva je povinný
oznámiť svoj zámer osobitného
užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr
v deň vzniku daňovej povinnosti.
POPLATOK ZA
KOMUNÁLNE ODPADY:
Poplatník poplatku za komunálne odpady je povinný
v lehote do 30 dní oznámiť obci
vznik, zánik a zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
poplatku.
Mesto zaviedlo povinne pre
právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov množstvový zber komunálneho odpadu.
V súvislosti s tým sú všetky právnické osoby a fyzické osoby –

podnikatelia povinné používať
na množstvový zber komunálnych odpadov typizované 110,
120 alebo 1100 litrové zberné
nádoby viditeľne označené názvom poplatníka alebo prevádzky.
Poplatníci, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie poplatku
za komunálne odpady z dôvodu
štúdia alebo zamestnania, sú
povinní podklady predložiť do
30 dní od začiatku zdaňovacieho obdobia, teda do 30. januára. Dátum vystavenia dokladu
musí byť zhodný so zdaňovacím
obdobím, na ktoré si poplatník
uplatňuje nárok na zníženie, to
znamená, že doklady musia byť
vyhotovené s dátumom január
2019.
V zmysle § 155 Daňového poriadku správca dane uloží pokutu za správny delikt, ktorého sa
dopustí ten, kto nepodá daňové
priznanie alebo si nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote.
-msú-
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Vyhodnotenie súťaže

„VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE“
Súčasťou predvianočných príprav v našom meste je aj vyhlásenie tradičnej súťaže „Vianočné inšpirácie“ o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Mnohí obyvatelia a organizácie nám svojou výzdobou spríjemnili sviatočnú
atmosféru. Aj tento raz sa súťažilo v dvoch kategóriách. Hodnotiaca komisia miestnou obhliadkou hodnotila jednotlivé výzdoby, pričom brali
na zreteľ nápaditosť, originalitu, použitý materiál, priestorové možnosti
daného objektu. Našlo sa veľa krásnych inšpirácií a rozhodovanie bolo
veľmi ťažké. Všetkým občanom a organizáciám, ktorí sa zapojili do súťaže srdečne ďakujeme. Víťazmi súťaže sa stali:
I.KATEGÓRIA: RODINNÉ DOMY
1.miesto: Erika László Hutníková
2.miesto: Alena Lelková
3.miesto: Iveta Korintušová
II.KATEGÓRIA: VÝKLADY (BUDOVY) MIESTNYCH
PREVÁDZOK, ŠKÔL, INŠTITÚCIÍ
1.miesto: Mestské lesy spol. s r.o.
2.miesto: Detský domov Dobšiná, Nová ul.
Komisia kultúry
3.miesto: Detský domov Dobšiná, Záhradná ul.
pri MsZ

Vianočný koncert
GOLD ORCHESTRA

Dobšiná smúti – zomrel
MUDr. Pavol Zahradníček

V priestoroch divadelnej sály kultúrneho domu v Dobšinej sa dňa
26. 12. 2018 uskutočnil vianočný koncert Gold orchestra z Detvy.
Bolo to ďalšie podujatie, ktoré spríjemnilo našim obyvateľom vianočné
sviatky. Všetkým účinkujúcim chceme vysloviť veľké poďakovanie za
krásny umelecký zážitok a príjemnú atmosféru, ktorá sa niesla celým
koncertom. V podaní účinkujúcich zazneli vianočné koledy a piesne,
ale aj swingové melódie. Na záver sme si spoločne zaspievali najkrajšiu
vianočnú pieseň Tichá noc.
Text a foto: Anna Macková

Krátko pred záverom roka nás
opustil jeden zo zakladateľov pretekov v Dobšinej, MUDr. Pavol
Zahradníček.
Dňa 29. 12. 2018 v skorých ranných hodinách po ťažkej chorobe dotĺklo srdce MUDr. Pavla
Zahradníčka. Tento neobyčajný
človek, ktorý v Dobšinej pôsobil

niekoľko rokov ako detský lekár
sa výrazne zaslúžil o zreálnenie
myšlienky usporiadať na Dobšinskom kopci preteky automobilov
do vrchu. Stalo so tak v roku 1973,
kedy s ďalšími zanietenými dobrovoľníkmi, usporiadali v Dobšinej
prvýkrát preteky.
Odišiel človek, ktorý vďaka svojim
schopnostiam naštartoval niečo, vďaka čomu je dnes Dobšiná
známa doma i v zahraničí. Aj jeho
zásluhou sa z oblastných pretekov
Dobšinský kopec vyprofiloval na
jedno z najvýznamnejších podujatí na Slovensku. Preto bol MUDr.
Zahradníček v roku 2016 ako prvý
zaradený do „Siene slávy Dobšinského kopca“.
Ďakujeme za všetko, čo MUDr.
Zahradníček pre naše mesto urobil
a ďalej budeme rozvíjať jeho myšlienku. Česť jeho pamiatke! Nikdy
naňho nezabudneme.
R.I.P
Autoklub EHC Dobšinský kopec
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Vianočná výstava v Dobšinej
prilákala mnohých návštevníkov
December je mesiac, na ktorý
sa všetci veľmi tešíme. Dlho očakávané Vianoce sú tie najkrajšie
sviatky počas roka. Bývajú plné
nezabudnuteľných okamihov,
na ktoré spomíname ešte dlhé
roky. Pre každého tieto sviatky
znamenajú niečo iné a každý si
z nich vezme to, čo je pre neho
vzácne. Vône a chute, tradície
a zvyky, žiarivé detské oči či
hrejivý pocit pri srdci z možnosti robiť radosť niekomu inému,
sú neklamnými znakmi toho, že
Vianoce sa k nám po roku opäť
vrátili.
Tak ako každý rok i tento
predvianočný čas sme sa stretli
19. 12. 2018 na Vianočnej výstave v Kultúrnom dome. Pedagógovia, žiaci a študenti škôl
a školských zariadení z Dobšinej a okolia pripravili nepreberné množstvo prekrásnych
vianočných dekorácii a výrobkov. Návštevníci výstavy mohli
obdivovať výsledky tvorivosti

a fantázie šikovných rúk, nájsť
si niečo pekné pre radosť, vyzdobenie príbytku alebo darček
pre svojich blízkych. Rekordná
účasť návštevníkov a pochvalné
reakcie nás veľmi tešia a motivujú do ďalšej činnosti.
Výstavu zastrešuje Centrum
voľného v Dobšinej a v tomto roku vystavovali prekrásne
výrobky: Základná umelecká
škola Dobšiná, Detský domov
Dobšiná, Školský klub pri ZŠ
Dobšiná, Gymnázium Dobšiná,
MŠ a ZŠ Nižná Slaná, Špeciálna
základná škola, Nová ul. Dobšiná, Odborné učilište, Nová
ul. Dobšiná, CVČ Dobšiná, MŠ
P.J. Šafárika, pani Šoltésová,
Debnáriková, Bachňáková, pán
Macko a Stredná odborná škola,
Zimná ul. Dobšiná, ktorá si pre
nás pripravila vianočný punč,
sladké pečivo a zaujímavú prezentáciu svojej činnosti.
Ing. Mária Rybárová

Sviatočný turnaj na gymnáziu
Vianočný turnaj na Gymnáziu
v Dobšinej má niekoľkoročnú
tradíciu, ale každý rok je niečím
iný, každý rok študentská rada
vymyslí nejakú pridanú hodnotu,
prekvapenie, niečo iné ako predchádzajúci rok.
V roku 2018 vytvorili podnikateľský plán, ktorým si zarobili na
turnajové vianočné občerstvenie.
Keďže neodmysliteľnou súčasťou
Vianoc sú koláče a iné sladké dobroty, pripravili „koláčový deň“.
Každý žiak doniesol do školy nejaký lahodný koláč, ktorý doma
pripravil. Naši žiaci si pripravili
doma krémeše, medovníky, dobošku, parížske rožky, kokosové
ježe, bublaniny, kolieska, hviezdičky… samé dobroty. Tieto koláčiky sa predávali po 20 centov,
a to čo sme zarobili, sme odložili
na Vianočný turnaj. Celý koláčový deň prebiehal v skvelej pohode
a dobrej nálade. Však cukor je
dobrý na nervy nie? A plus sme sa
zasa niečo nové naučili o finančnej gramotnosti, ktorú do života
iste budeme potrebovať.
V piatok, v predvianočný školský
deň, ožili na Gymnáziu v Dobši-

nej florbal, basketbal, futsal, prehadzovaná, volejbal. Popri športovaní sme si mohli oddýchnuť
pri spoločenských hrách, šachu,
počítačových hrách. Veľkému
záujmu sa tešia aj stolnotenisové
súboje. Vianočné občerstvenie,
na ktoré sme si sami zarobili

„koláčovým dňom“, nás potešilo
a osviežilo. V dobšinskej Vinárni
sme si objednali pizzu a uvarili
sme si vlastný vianočný nealkoholický punč podľa starodávneho
rodinného receptu.
Škola si nemohla predstaviť lepší
záver roka 2018. Celý deň sa nie-

sol vo sviatočnom duchu, náladu
spríjemňovali koledy. Po aktivitách sme sa všetci rozlúčili a unavení a spokojní sme si zapriali
všetko dobré.
Janka Lachová, kvarta,
Viktória Graffová, tercia,
Ivana Revúcka, oktáva
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Detský novoročný ples otvoril sezónu
Obdobie jedla a zábavy od Troch
kráľov do Popolcovej stredy – to
sú fašiangy. Korene siahajú až
do dávnej minulosti slovanských
pohanských predkov. Fašiangy
sa začínajú deň po Troch kráľoch
7. januára a končia sa pohyblivým
utorkom pred Popolcovou alebo
tzv. škaredou stredou, ktorá v roku
pripadne na 6. marca 2019. Fašiangy sú obdobím jedla a zábavy.
V mestách je tradícia fašiangov
spojená s plesmi a bálmi. Ináč to
nie je ani v našom meste. Chystá
sa mnoho plesov pre dospelých,
ale tradične plesovú sezónu otvára

DETSKÝ NOVOROČNÝ PLES,
ktorý tento rok organizovalo Centrum voľného času v Dobšinej
11. januára 2019. Pre deti bolo pripravené občerstvenie, hry, súťaže,
diskotéka, tombola a vystúpenie
našich deviatakov so spoločenskými tancami a tanček v podaní členiek záujmového útvaru Svet tanca. Ďakujeme deťom i rodičom za
záujem a vysokú účasť a tešíme sa
na ďalšie akcie. Detský karneval,
na ktorý vás všetkých pozývame,
sa bude konať 17. februára 2019.
Ing. Mária Rybárová

Vianoce a Silvester so športom
Každoročne sa počas Vianoc a Silvestra uskutočňujú turnaje v stolnom
tenise a halovom futbale, aby si nadšenci aktívneho oddychu spestrili
voľné chvíle počas sviatkov a zároveň
zhodili kilečko-dve, ktoré im na postavách pribudli od dobrôt, ktoré im
pripravili milované mamky, babky,
manželky, priateľky.
Prvým turnajom, ktorého organizátorom bola Komisia školstva,
telovýchovy, športu a kultúry pri
MsZ v Dobšinej, Základná škola Eu-

gena Ruffinyho v Dobšinej a Mestský
športový klub – stolný tenis v Dobšinej, bol turnaj v stolnom tenise. V telocvični ZŠ v Dobšinej sa zišlo vyše
tridsať nadšencov stolnotenisovej
loptičky, aby si zmerali svoje stolnotenisové zručnosti vo dvojhrách,
a ako doplnok aj v štvorhrách. Účastníci boli rozdelení do 4 skupín, kde
sa stretli každý s každým a následne
z každej skupiny postúpili prví dvaja
do pavúka, kde sa hralo vyraďovacím
spôsobom až po konečného víťaza.

Poradie:
1.
Milan Lenkey – MŠK – stolný tenis Dobšiná
2.
Peter Čarnoký – STK Gemerská Poloma
3.
Viktor Kochan – Mlynky
4.
Štefan Hlaváčik – MŠK – stolný tenis Dobšiná

Turnaja v halovom futbale sa zúčastnilo celkovo sedem družstiev,
ktoré po nasadení dvoch víťazných družstiev z minulého ročníka boli
rozdelení do dvoch skupín, kde sa stretli každé s každým a víťazné
družstvá v skupinách sa stretli vo vzájomných súbojoch o celkové
umiestnenie.
Poradie:
1. Diabli – M.Bubenčík, R. Bubenčík, J.Červenák, Š.Krága, V.Kašpar
2. FC Jerguš
3. Biely Jogurt
4. FC Brathers
5. FC Barca, Paštekár, Colors
Záverom chceme poďakovať všetkým zúčastneným za aktívnu účasť
na turnajoch.
Poďakovanie patrí Komisii školstva, telovýchovy, športu a kultúry,
Základnej škole Eugena Ruffinyho v Dobšinej, MŠK – stolný tenis
Dobšiná za organizáciu turnajov.
Mgr. Jaroslav Hutník, člen komisie
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V Dobšinskej Ľadovej Jaskyni otvorili
areál bežeckého lyžovania
V nedeľu 13. januára 2019 sa
uskutočnilo slávnostné otvorenie
obnoveného areálu bežeckého
lyžovania v Dobšinskej Ľadovej
Jaskyni. V nádhernom prírodnom
prostredí Národného parku Slovenský raj pribudli nové možnosti
pre milovníkov bežeckého lyžovania. Tradícia bežeckého lyžovania
v regióne siaha ešte do čias pred
druhou svetovou vojnou. Tamojšie
trate boli za desaťročia dejiskom

mnohým pretekov v bežeckom
lyžovaní i biatlone. V roku 2018
došlo k ich obnove vďaka iniciatíve Mestských lesov Dobšiná, spol.
s. r. o. a mesta Dobšiná. Ide o posledný z projektov, ktoré vlani cez
program Terra Incognita podporil Košický samosprávny kraj cez
krajskú organizáciu cestovného
ruchu Košice Región Turizmus.
Otvorenia areálu sa zúčastnil aj
predseda Košického samospráv-

neho kraja, Ing. Rastislav Trnka
a výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Košice
Región Turizmus, JUDr. Lenka
Vargová Jurková, ktorí spolu s primátorom mesta Dobšiná, Jánom
Slovákom, a konateľom Mestských
lesov Dobšiná, spol. s. r. o., Marcelom Kollárikom, po krátkych
príhovoroch otvorili areál slávnostným prestrihnutím pásky. Milovníci bežeckého lyžovania tak po

prípitku vyštartovali na 4 okruhy
bežkárskych tratí, na ktorých si
mohli užiť prírodné scenérie Slovenského raja. Program dopĺňal
aj kultúrny program v podaní mohutných chlapských hlasov z Folklórneho súboru Gemer, ktorí rozozvučali Samelovu dolinu aj hrou
na fujare či akordeóne.
Text: Ing. Terézia Tkáčová
Foto: Anna Macková

Automobilová súťaž Dobšinská zima 2019
sa nakoniec neuskutoční!
Vážení motoristickí priaznivci, na základe porady
Autoklubu EHC Dobšinský kopec so zástupcami Mesta Dobšiná a skutočností, ktoré nastali v riešení otázok
organizovania a financovania zimnej automobilovej súťaže sa organizačný tím rozhodol ukončiť prípravy Dobšinskej zimy, ktorá bola plánovaná na termín 2. február
2019.
Je nám ľúto vzniknutej situácie ale na základe vyhodnotenia viacerých činiteľov je naše rozhodnutie nemenné, zároveň sa ospravedlňujeme súťažiacim a divákom,
ktorí sa chceli na našich pretekoch zúčastniť. Rozhodovali sme sa do poslednej chvíle a žiaľ nakoniec sme zvážili ďalej nepokračovať v prípravách podujatia. Ďakujeme
za pochopenie.
Autoklub EHC Dobšinský kopec

