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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dobšiná
do roku 2020
A) ÚVOD
1) Cieľ a princípy programu
1.1) Cieľ programu
Predložený dokument

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Dobšiná“ formuluje a dokumentuje stratégiu rozvoja mesta na obdobie 5 -10 rokov.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoje mesta Dobšiná je spracovaný do roku
2020. Tento program uvádza súbor opatrení, ktoré by mali v budúcnosti zabezpečiť
obnovenie a zabezpečenie nového hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Dobšiná. Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
vyplýva zo zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Spracovaný program rešpektuje zásady regionálnej politiky SR a Európskej únie.
-

Hlavnou úlohou programu je vytvorenie takej rozvojovej stratégie na lokálnej
úrovni mesta, ktorá na základe princípu partnerstva v rámci plánovacích
a programových činností vedie k integrovaniu záujmov, zámerov a zdrojov,
všetkých ktorý na danom území žijú alebo vyvíjajú akúkoľvek činnosť.

-

Stratégia programu rozvoja je vyjadrená globálnymi (strategickými) cieľmi ,
ktoré sú rozpracované do špecifických cieľov tak, aby sa program stal
hlavným nástrojom pre činnosti usmerňovania a koordinácie konkrétnych
projektov rozvoja pre zabezpečenie týchto cieľov.

-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dobšiná je spracovaný
na základe legislatívneho rámca stanoveného zákonom č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja, ktorý stanovuje „vypracovávať, schvaľovať,
riadiť a pravidelne vyhodnocovať plnenie programu rozvoja obce“.

-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dobšiná obsahuje úlohy
a prvoradé potreby v rozvoji hospodárstva a podnikateľského prostredia,
ľudských zdrojov, medziregionálnej a medzištátnej spolupráci, rekreácie
a cestovného ruchu, služieb, životného prostredia a efektívneho využívania
prírodných zdrojov.
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1.2) Princípy programu
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je základným dokumentom
rozvoja mesta založeným na princípe partnerstva v súlade so zákonom č. 539/2008
Z. z., podľa ktorého mesto :
-

spracúva, schvaľuje, riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu mesta

-

poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácii programu VÚC v území regiónu

-

poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných programov

-

spracováva stanovisko k programom regionálneho rozvoja.

Jednou z hlavných požiadaviek na program mesta je aby bol relevantný voči
stratégií

rozvoja

celého

regiónu

formulovanej

vo

vyšších

programových

dokumentoch, kde v tomto prípade ide o „Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja“ úroveň NUTS III.
1.3) Základné dokumenty rozvoja
Program mesta vo svojich špecifických cieľoch sleduje aj ciele rozvoja, ktoré sú
formulované vo vyšších plánovacích dokumentoch do roku 2020 , ktorými sú :
-

Územný plán VÚC Košického kraja schválený uznesením vlády SR v roku
1998 včítane následných zmien a doplnkov schválených v roku 2004 a 2009.

-

Spoločný územný plán mesta Dobšiná a obce Stratená schválený v roku 2007
včítane nasledovných Zmien a doplnkov č. 1, 2, 3 a č. 4 za časť „Mesto
Dobšiná“.

1.4) Finančné zabezpečenie rozvoja
Na podporu regionálneho rozvoja mesta Dobšiná možno použiť prostriedky :
-

prostriedky z fondov Európskej únie

-

verejných zdrojov: z rozpočtu štátu, VÚC, obcí a štátnych fondov,

-

súkromných zdrojov fyzických a právnických osôb,

-

úvery a príspevky medzinárodných organizácií.

Príjemcovia môžu byť:
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-

podnikateľské subjekty, mesta a ním založené právnické osoby, združenia
obcí,

-

neziskové organizácie, právnické osoby ktoré predložia projekt v súlade
s programami rozvoja

Financovanie z verejných zdrojov a fondov EÚ je stanovené samostatnými
predpismi.
2) Obsah a základné pojmy

2.1)

Požiadavky na obsah programu

Obsah programu vychádza z požiadaviek stanovených zákonom č. 539/2008 Z.
z. na tento typ dokumentu. Jeho základným požadovaným obsahom sú tieto časti:


Analyticko-strategická časť, ktorá obsahuje:

-

súhrnnú geografickú, kultúrnohistorickú a sociálnoekonomickú charakteristiku
mesta včítane charakteristiky stavu vybavenosti a obsluhy územia mesta

-

hodnotenie a analýzu hospodárskej, sociálnej, environmentálnej situácie
a situácie v oblasti vybavenosti a obsluhy územia mesta

-

analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja
s územím mesta

-

určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia mesta, definovanie
podmienok udržateľného rozvoja mesta

-

stratégia rozvoja mesta, hlavné smery, priority a ciele rozvoja mesta

-

analýza finančných potrieb a možností financovania PHaSR mesta

-

dotazníkový prieskum

-

SWOT analýza



Programová časť

-

zoznam opatrení a aktivít pre zabezpečenie realizácie PH a SR mesta

-

inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie PHaSR
mesta

-

finančné zabezpečenie realizácie

-

systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHaSR mesta

-

časový harmonogram realizácie
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2.2)

Štruktúra dokumentu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je zložený z dvoch hlavných
častí a to


Analyticko-strategická časť



programová časť

2.3)

Obsah dokumentu

I) Analyticko-strategická časť
a) Analytická časť:
-

Potenciál rozvoja ( popis stavu)

V tejto časti sú priblížené všeobecné charakteristiky mesta Dobšiná a to
z hľadiska postavenia v území regiónu, jeho prírodných podmienok, štruktúry
obyvateľstva a osídlenia, ekonomiky, technickej a sociálnej infraštruktúry a ďalších
údajov vrátane jej špecifík. Tieto údaje boli spracované na základe dotazníkov
rozvoja mesta, katastrálnej mapy a hlavne s predstaviteľmi samosprávy mesta.
-

Analýza a jej závery (SWOT)

S nadväznosťou na prvú časť, druhá, ktorá je vlastnou analýzou umožnila po
zhodnotení získaných podkladov vymedziť rámec možností a obmedzení pre ciele
programu. Podporou pre tieto činnosti boli pripravené dotazníky.
b) Strategická časť:
-

Stratégia (smerovanie a ciele)

Základom dokumentu sú kapitoly, v ktorých je formulovaná stratégia rozvoja
mesta vyjadrená strategickými(globálnymi) cieľmi, ktoré sú podrobnejšie definované
ich špecifickými cieľmi. Je spracovaná v súlade s vyšším programovým dokumentom
a na základe analytickej časti a jej záverov vo forme SWOT, ktoré boli odsúhlasené
predstaviteľmi mesta.
-

Zabezpečenie (finančné, organizačné)

Druhá časť strategickej časti je plán ďalšieho postupu, ktorý obsahuje finančný
plán a organizačné zabezpečenie stratégie. Okrem rámcových časovo rozšírených
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finančných

nákladov,

predpokladaných

možnostiach

zdrojov,

spôsob

ich

zabezpečenia a postupu realizácie je ďalšou požiadavkou na program stanovenie
pravidiel a zásad pre sledovanie, kontrolu a hodnotenie priebehu a výsledkov
realizácie programu. Konečným aktom programu je jeho verejné prejednanie
a odsúhlasenie samosprávnym orgánom.
II) Programová časť
B) ANALYTICKO - STRATEGICKÁ ČASŤ

Analyticko-strategická

časť

je

hlavným

krokom

pri

zostavení

a návrhu

programového dokumentu regionálneho rozvoja mesta Dobšiná. Na základe záverov
a výsledkov analýzy sa zadefinovala stratégia regionálneho rozvoja mesta Dobšiná.
Analytická časť sa delí na 3 fázy, ktorých výstupom je:
-

analýza

hospodárskej

a sociálnej

situácie,

environmentálnej

situácie

a situácie stavu vybavenosti a obsluhy územia,
-

analýza väzieb strategických dokumentov,

-

analýza finančných potrieb a možností financovania PHaSR mesta.

Strategická časť sa delí na 2 fázy, ktorých výstupom je:
-

určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia,

-

stratégia rozvoja mesta, určenie hlavných smerov rozvoja, priority a ciele
rozvoja mesta.

1) Súhrnná

geografická,

kultúrnohistorická

a sociálnoekonomická

charakteristika mesta
1.1) Geografická a kultúrnohistorická charakteristika
1.1.1) Geografická charakteristika
Územie mesta Dobšiná patrí podľa administratívno-správneho členenia pod
okres Rožňava. Okres Rožňava so svojím územím spadá pod územie Košického
kraja, ktorý sa svojou rozlohou 6752 km2 považuje za štvrtý najväčší kraj SR.
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Administratívne sa kraj člení na 11 okresov a 439 obcí. Tento kraj sa rozprestiera na
juhovýchode SR a zaberá 13,8 % jej územia. Na juhu hraničí s Maďarskom, na
východe s Ukrajinou, na severe s Prešovským a na západe s Banskobystrickým
krajom. Územie kraja patrí do severného mierneho pásma s priemernými ročnými
teplotami okolo 10°C. Na jeho území žije v súčasnosti takmer 768 tisíc obyvateľov,
čo je sedmina celoslovenskej populácie. Na jeden km tu žije v priemere 113,6
obyvateľov, jedná sa teda o hustejšie osídlený kraj SR. Najčastejším sídelným
typom, takmer tretinovým sú malé obce s počtom 200 - 499 obyvateľov. Správnym,
hospodárskym, politickým, ekonomickým, školským a kultúrnym

centrom kraja je

mesto Košice s vyše 235 tisíc obyvateľmi, čo predstavuje tretinu obyvateľstva kraja.
Je to druhé najväčšie mesto na Slovensku. Najhustejšie sú v rámci kraja osídlené
okresy ležiace vo väzbe na územie mesta Košice. Podiel mestského obyvateľstva na
celkovom počte predstavuje 56,5%.
Západná časť Košického kraja s okresom Rožňava susedí s Prešovským
a Banskobystrickým krajom. Mesto Dobšiná a okres Rožňava majú na tieto kraje
väzby v týchto územno-technických súvislostiach:
-

v oblasti hlavných sídelných a dopravných rozvojových osiach v priestore
Lučenec – Rožňava – Košice

-

v oblasti regionálnych rozvojových osí v priestore Poprad – Dobšiná –
Rožňava

-

v oblasti cestovného ruchu rekreačný priestor Slovenského raja, ktorý vytvára
ucelený priestor turizmu a rekreácie medzinárodného významu na území
okresov Rožňava, Poprad a Spišská Nové Ves

-

v oblasti ochrany prírody Národný park Slovenský raj.
Mesto Dobšiná spolu so strediskom cestovného ruchu a rekreácie Dobšinská

ľadová jaskyňa (ďalej len DĽJ) leží v severnej časti okresu Rožňava a je súčasťou
tradičného kultúrno-historického regiónu Gemer. Mesto Dobšiná sa nachádza 27 km
na sever od okresného sídla Rožňava na štátnej ceste I/67 Poprad - Rožňava Dobšiná. Na nadradenú železničnú sieť SR je mesto napojené prostredníctvom
regionálnej železničnej trate Rožňava – Dobšiná. Mesto Dobšiná je centrom
osídlenia a centrom ekonomických, vybavenostných a sociálnych aktivít severnej
časti okresu Rožňava. Riešené územie, jeho severná časť je súčasťou rekreačného
územného celku Slovenský raj, ktorého ťažiskom je Národný park Slovenský raj.
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V južnej časti nadväzuje katastrálne územie mesta na systém regionálnych stredísk
turizmu v priestore V. Slaná – Rejdová v severozápadnej časti na strediská turizmu
v údolí Hrona (Pusté pole, Pohorelská Maša, Polomka, Závadka). Dobšinská ľadová
jaskyňa patrí do sústavy stredísk turizmu:
-

medzinárodného významu spolu s Dedinkami a Mlynkami

-

nadregionálneho a celoštátneho významu s obcou Stratená a mestom
Dobšiná.

Symboly mesta Dobšiná

1.1.2) História mesta Dobšiná
Mesto Dobšiná sa nachádza v Slovenskom Rudohorí v údolí Dobšinského
potoka. Prvú písomnú zmienku o tomto území nachádzame v darovacej listine kráľa
Belu IV. Z roku 1243 a to v súvislosti s baníctvom. Zemepánom turnianskeho
panstva, ku ktorému patrilo aj územie dnešného mesta, bol v tej dobe comes Bors,
syn pána Dominika. Keď tento bez potomka zomrel, jeho majetok pripadol kráľovskej
korune a na základe spomínanej listiny bol darovaný Bebekovcom. Obec sa vyvíjala
postupne od roku 1326, kedy potomkovia Matúša Bebeka pred jágerskou kapitulou
vyhlásili, že územie okolo Dobšinského potoka prenechávajú jednému z nich,
Mikulášovi Bebekovi zvanom Kún, na osídlenie podľa krupinského práva s tým, že
tretinu zisku z baní si ponechá. V tejto listine sú presne popísané hranice chotára,
medzi hornými tokmi riek Slaná a Gelnica, ktorá sa v nezmenenej podobe zachovala
až do polovice 20 storočia.
V roku 1408 sa Dobšiná spomína ako osada (possesio) a to v listine, kde dve
vetvy Bebekovcov (štítnickí a jelšavskí) vyjednávajú o zisku z baní. Osada sa napriek
sporom medzi Bebekovcami rýchle rozvíjala a v roku 1417 sa spomína už ako
banícke mesto a získava trhové právo kráľa Žigmunda. V roku 1474 Ján Štítnický
Bebek dostal neobmedzené právo vykonávať kutacie a banské práce na tomto
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území. Koncom 14. a začiatkom 15. storočia bol už značne rozvinutý banský
a železiarsky priemysel. Obyvateľstvo mesta prešlo už v roku 1532 na luteránsku
vieru. S tým súvisel i rozkvet vzdelanosti, keďže v meste vznikla výborná škola. Do
rozvoja mesta rušivo zasiahli vpády lúpežníckych rytierov (muránsky Bašo) a Turkov.
Turci v roku 1584 mesto vyplienili, vypálili a do zajatia odviedli 352 obyvateľov.
Napriek tomu mesto nebolo nikdy opevnené. Koncom 16. storočia rod Bebekovcov
vymrel a dochádza k striedaniu vlastníkov a tým i k zmenám miestnych pomerov.
Jedným zo spolumajiteľov baní a hámrov sa stáva Pavol Lányi, ktorý v ďalšom vývoji
mesta zohral nemalú úlohu.
V 16. a 17. storočí bolo na území mesta viacero hámrov a maší. Podľa prameňov
prvá vysoká pec v Uhorsku bola postavená práve v Dobšinej na rieke Hnilec (
dnešná osada Dobšinská Maša, časť sídla Dedinky) podľa plánov saského technika
Daniela Fischera v roku 1680.
Okrem baníctva a železiarskeho priemyslu sa na území mesta začali rozvíjať aj
cechy. Najviac bolo samozrejme kováčov. Mesto sa podnikania zúčastňovalo jednak
samo, jednak dávalo svoje prevádzky do prenájmu (napr. Cotburgovcom). Ďalší
rozvoj mesta začína rekatolizáciou. Pôvodný farský kostol však zostáva v rukách
evanjelikov. Pre katolíkov sa v dolnej časti námestia v roku 1792 buduje nový kostol
a fara. Zároveň do mesta prišlo viacero katolíckych rodín zo Spiša, ktoré sa usídľujú
v blízkosti katolíckeho kostola. Mesto sa v tejto dobe začína nenápadne deliť. Horný
koniec je evanjelický a nemecký, dolný katolícky a slovenský. Poznať to aj na
zachovanej zástavbe mesta.
Rozkvet baníctva a celého mesta vôbec znamenalo objavenie kobaltovo
niklových rúd v roku 1780. Keď sa podarilo vybaviť vývozné povolenie ťažba stúpala
a tieto rudy sa vyvážali do Anglicka, Saska a Belgicka. Najväčší rozmach ťažby bol
v rokoch 1860-1875. Mesto dostávalo 1/6 zisku, čím boli zabezpečené prostriedky na
rozvoj. K najväčšiemu rozmachu výstavby dochádza v 2. polovici 19. storočia. V roku
1842 mesto zriadilo poštu, v roku 1845 mestskú knižnicu 2000 knihami. V troch
nových budovách mestských škôl študovalo 330 žiakov, pre ktorých mesto vydávalo
osobitné učebnice. V tejto dobe malo mesto 5500 obyvateľov. V roku 1853 sa
otvorila v novej budove druhá materská škola na území Uhorska. Vysoký finančný
zisk z kobaltových baní umožnilo mestu v roku 1845 zriadiť v severnej časti tzv.
Ľudovú záhradu, mestský park s prekrásnym porastom. Obyvatelia ju využívali na
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oddych: majálesy, preteky. Mesto postavilo mestskú redutu s hostincom a divadelnou
sálou. V roku 1872 dokončilo mesto novú radnicu podľa návrhu budapeštianskeho
architekta K. Benkóa. Na konci 19. storočia dostáva mesto i železnicu kvôli preprave
železnej rudy do Ózdu. V súvislosti s novými objavmi ložísk v zahraničí a následným
znížením cien rudy ťažba pomaly zanikla a mesto začína stagnovať. Začína veľká
vysťahovalecká vlna do Ameriky a mesto stagnuje až do 2. svet. vojny. Začiatkom
20. storočia začala intenzívna ťažba azbestu, ktorá na celé storočie veľmi
nepriaznivo ovplyvnila životné prostredie mesta prašnosťou a vznikom dominantných
háld v tesnej blízkosti mesta. Ťažba bola zrušená až koncom 20. storočia.
Rozvoj mesta po roku 1945 nastal po vybudovaní vodného diela Dobšiná,
vysokotlakovej elektrárne s prečerpávaním do Dediniek vyrábajúcej energiu v špičke.
V súvislosti s touto elektrárňou vznikli na území mesta dve vodné nádrže. Na
elektráreň vo Vlčej doline sa naviazala nová priemyselná zóna. Nová priemyselná
zóna sa ďalej realizovala vo väzbe na cestu III. triedy smerom na Vyšnú Slanú
a Rejdovú (Kovostroj). Realizovalo sa sídlisko Rozkvet.
1.1.3) Historické a kultúrne pamiatky
Na zastavanom území mesta a jeho k. ú. sa nachádzajú nasledovné historické
a kultúrne pamiatky:


NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY


Radnica, ul. SNP p. č. 544



Pamätná tabuľa na radnici



Gotický evanjelický kostol av. v. Zimná ul. p. č. 106



Rímskokatolícky kostol, Zimná ul. p. č. 186



Dom meštiansky na parcele č. 30, Zimná ul. p. č. 118



Dom meštiansky na parcele č. 52, Zimná ul. p. č. 125



Dedičná štôlňa (za rómskou osadou)



Bývalé gymnázium, Zimná ul. p. č. 96



Mestská reduta, ul. SNP č. 560



Vila Ruffínyiho a záhrada, Kúpeľná ulica p. č. 987



Dom ľudový na parcele č. 1624, Turecká ulica p. č. 69
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Medzi objekty pamiatkového záujmu sú zaradené:


Objekt Slovenskej sporiteľne



Objekt Pošty



Domy na parcele č. 102, 153 a 180 na Zimnej ulici



Dom na parcele č. 1934 vedľa SOU



Objekt „bývalý Kračún“ a „Šarkány“



Objekt špeciálnej ZŠ



Gymnázium

Vyhlásené pamiatkové zóny a ochranné pásmo národných kultúrnych pamiatok
(ďalej len NKP) sa v meste Dobšiná nenachádzajú. Mesto Dobšiná sa nachádza na
železnej, gotickej a baníckej turistickej trase.
1.1.4) Územnosprávne členenie
Na základe zákona NR SR č. 221/1996 Zb. o územnosprávnom usporiadaní SR
sa Slovenská republika členení nasledovne:
Mesto Dobšiná je súčasťou východného Slovenska, Košického kraja a okresu
Rožňava.

JEDNOTKA
NUTS I

Počet
1

Územný celok
Slovensko
Bratislavský kraj

NUTS II

4

Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko

NUTS III

8

Kraje Slovenska (Košický kraj)

NUTS IV

79

Okresy Slovenska, okres Rožňava

NUTS V

2883

Obce Slovenska, mesto Dobšiná
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1.2) Charakteristika prírodných zdrojov, stavu vybavenosti a obsluhy
územia
1.2.1) Voda a vodné hospodárstvo
Na katastrálnom území mesta Dobšiná sa nachádzajú nasledovné vodné toky:
Dobšinský potok, potok Vlčia, Lányiho potok a bezmenný ľavostranný prítok
Dobšinského potoka. Zastavaným územím mesta Dobšiná preteká Dobšinský potok,
ktorý pramení pod Buchvaldom a tesne pod južnou hranicou katastrálneho územia
sa vlieva do rieky Slanej. Na väčšine svojho toku je prirodzeným neupravovaným
tokom, ale takmer na celom zastavanom území mesta je tok regulovaný (upravený).
Pod mestom je na rieke vybudovaná vodná nádrž. Južnú časť katastrálneho územia
mesta tanguje rieka Slaná. Potok Vlčia má až po úsek VN Dobšiná I. – Vlčia dolina
zachovaný pôvodný charakter. Od VN Dobšiná s elektrárňou až po zaústenie do
Dobšinského potoka má kanálovú úpravu.
Na území mesta Dobšiná sa nachádzajú vodné nádrže, ktoré patria k „Vodnej
elektrárni Dobšiná“. Nad vodnou elektrárňou je vo Vlčej doline vybudovaná retenčná
nádrž, do ktorej priteká voda z akumulačnej nádrže Palcmanská Maša na rieke
Hnilec. Vodná nádrž Vlčia dolina má plochu 3 ha a slúži aj pre športový rybolov. Na
Dobšinskom potoku je tesne pod mestom vybudovaná vodná nádrž Dobšiná
s plochou 4,25 ha. Táto nádrž je správe Mestského rybárskeho zväzu v Dobšinej
a slúži aj na rekreačný rybolov. V intraviláne mesta sú vybudované 2 areály rybného
hospodárstva, rybníky pre intenzívny chov pstruhových rýb, ktoré sú nefunkčné.

Obrázok : Vodná nádrž Dobšiná, športový rybolov
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Mesto Dobšiná je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu

v správe

VVS a. s. Košice. Vodným zdrojom sú pramene Danková, Zimná voda, Sontág
a Spring o sumárnej evidovanej výdatnosti 25,0 l. s-1.Vodovod je gravitačný, voda sa
privádza do miesta spotreby samospádom. Vodná sieť je celkovej dĺžky 16 110 m
DN 200-80 a menšie. Na vodovod je napojených cca 4 650 obyvateľov t. z. 95,6 %
obyvateľov mesta. Vodovod na zastavanom území mesta Dobšiná je po
rekonštrukcii. V miestnej časti,

lokalita Cípová priemyselná zóna sa využíva pre

zásobovanie vlastný vodný zdroj. Z piatich studní sa využívajú dve HV 1 a HV 2
o výdatnosti 3,08 l.s-1. Miestna časť Lányiho Huta , ktorá má rekreačný charakter je
pitnou vodou zásobovaná individuálne z miestnych vodných zdrojov.
V meste Dobšiná je vybudovaná jednotná kanalizácia. Mesto nemá vybudovanú
mestskú ČOV. Odpadové vody sú vypúšťané do Dobšinského potoka bez
prečistenia. Technický stav kanalizácie nie je vyhovujúci. V 80-tich rokoch minulého
storočia sa začala výstavba novej kanalizácie hlavného kanalizačného zberača
a ČOV. Hlavný kanalizačný zberač je rozostavaný. ČOV bola vyprojektovaná v roku
1992, nový projekt Dobšiná – kanalizácia a ČOV bol spracovaný v roku 2009.

1.2.2) Energetika
Mesto Dobšiná je zemným plynom zásobované vysokotlakovým plynovodom
VTL DN 500, PN 25. RS VTL/STL 4000 m 3/h je umiestnená v južnej časti mesta pri
ceste I/67.
Mesto Dobšiná je elektrickou energiou v súčasnosti zásobovaná z ES Dobšiná
110/22 kV 22 kV vzdušnými elektrickými vedeniami č. 275 a č. 236. V súčasnosti
VDS a. s. realizuje novú ES 01 Dobšiná 110/22 kV vo východnej časti k. ú. pri ceste
I/67. ES 01 Dobšiná bude VN vonkajšou elektrickou prípojkou napojená na
jestvujúce 110 kV vonkajšie elektrické vedenie č. 6412.
V meste Dobšiná je vybudovaná VN Dobšiná I – Vlčia dolina, MVE Dobšiná II
a MVE Dobšiná III v južnej časti k. ú. pod vyrovnávacou nádržou Dobšiná Juh.
V bývalom

dobývacom

priestore

sú

realizované

nové

energetické

zdroje,

fotovoltaické elektrárne Dobšiná I a Dobšiná II.
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1.2.3) Verejná doprava
Mesto Dobšiná je na nadradenú cestnú sieť napojené cestou I/67 Rožňava –
Dobšiná – Poprad. Menovaná cesta má nadregionálny význam a v trase PR –
Kežmarok – Poprad – Vernár – Dobšiná – Rožňava – Tornaľa – MR v oblasti turizmu
medzinárodný význam. Prieťah cesty I/67 cez zastavané územie mesta predstavuje
dopravnú líniovú závadu. Mesto Dobšiná je na železničnú celoštátnu sieť napojené
jednokoľajnou železničnou traťou Rožňava – Dobšiná. Osobná železničná doprava je
zrušená, prevádzkuje sa len nákladná doprava.
V meste Dobšiná je hromadná osobná doprava zabezpečená linkami Eurobusu.
Autobusové nástupište je po rekonštrukcii Námestia baníkov premiestnené na plochu
bývalej tržnice s prejazdom autobusov cez sídlisko Rozkvet.

Obrázok : Autobusová stanica

V meste Dobšiná na jeho k .ú. sa nachádza jedna čerpacia stanica pohonných
hmôt.

Obrázok : čerpacia stanica pohonných hmôt Dobšiná
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1.2.4) Pôda a pôdne hospodárstvo, lesy a lesné hospodárstvo, verejná
a sprievodná zeleň
Orná pôda má na katastrálnom území veľmi nízke zastúpenie z dôvodov
členitého a svahovitého terénu. Lokality s ornou pôdou sa nachádzajú jedine na
území s miernejším sklonom. V poľnohospodárstve prevládajú trvalo trávnaté
porasty, (lúky) ktoré z dôvodu neobhospodárovania postupne zarastajú nelesnou
drevinou vegetáciou. Najmä okolie mesta Dobšiná je charakteristické striedaním
plôch lesných porastov s plochami lúk a pasienkov. Poľnohospodárska výroba je na
území zastúpená firmou AGRODREV Dobšiná a fyzickými osobami. Živočíšna
výroba prakticky zanikla chov HD a oviec je minimálny.
Lesné hospodárstvo je na k. ú. mesta Dobšiná zastúpené Mestskými lesmi s. r.
o. Dobšiná a Lesmi SR š. p., Banská Bystrica.
 Mestské lesy s. r. o. Dobšiná majú na území mesta administratívnohospodársky areál na Tureckej ulici, lesnú škôlku na lokalite Hámor
a drevosklad na železničnej stanici. Nosným výrobný programom je
pestovanie, obnova lesa a ťažba dreva.
 Lesy SR š. p., OZ Revúca, Správa chovu koní Muráň so sídlom v Dobšinej.
Nosným výrobným programom je chov chladnokrvných ťažných koní.

Verejná zeleň je v meste Dobšiná zastúpená parkom na Ul. SNP a menšími
parkovými plochami na rekonštruovanom Námestí baníkov. Hodnotná sprievodná
zeleň a aleje sa nachádzajú pozdĺž komunikácií na Ul. SNP v úseku gymnázium –
sídlisko Rozkvet, pozdĺž Banskej ulice a prístupovej komunikácie k železničnej
stanici. Menšie parkové plochy sú na križovatke

Ul. SNP a cesty I/67 (Tri ruže)

s pamätníkom SNP. Špeciálna zeleň je zastúpená cintorínom na Tureckej ulici
s hodnotnou vysokou zeleňou a cintorínom nad Banskou ulicou. Vyhradená zeleň
s obmedzeným prístupom tvorí prevažne zeleň na pozemkoch rodinných domov a na
pozemkoch občianskej vybavenosti.
Nedostatok plôch vlastnej verejnej najmä parkovej zelene je kompenzovaný
vlastnou polohou mesta v hodnotnom prírodnom prostredí a bezprostrednou
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náväznosťou obytného územie na plochy lesov. V údolí Dobšinského potoka založilo
mesto Dobšiná v 19. storočí pod „Špitzenhugelom“ tzv. „Ľudovú záhradu“. Riešená
bola ako parkovo upravená plocha s jazierkom, so zbierkou vyše 60 druhov
domácich a cudzokrajných stromov a kríkov. Menovaná záhrada je optimálne
začlenená do krajiny a je priamo napojená na okolité lesy. Menovaná lokalita
historickej záhrady (parku) je v súčasnosti neudržiavaná a bez funkčného využitia.
1.2.5) Ochrana prírody a krajiny
Ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu
ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky alebo formy života, prírodné dedičstvo,
vzhľad krajiny a znížiť jej ekologickú stabilitu. Ochrana prírody na katastrálnom
území mesta Dobšiná je významná nakoľko územie mesta je charakteristické
vysokým podielom chránených území v zmysle zákona NR SR č. 234/2004 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny a vysokým podielom chránených území európskeho
významu v rámci NATURY 2000.
Severná vápencová časť katastrálneho územia mesta Dobšiná je súčasťou
Národného parku Slovenský raj, na jeho území platí tretí stupeň ochrany. Miestna
časť Dobšinská ľadová jaskyňa je súčasťou Národného parku Slovenský raj.
V ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj platí druhý stupeň ochrany. Na
území NP Slovenský raj a na k.ú. Dobšiná sa nachádzajú nasledovné národné
prírodné rezervácie (ďalej len NPR) a národné prírodné pamiatky (NPP).


NPR Stratená (5. stupeň ochrany)



NPR Hnilecká dolina (5. stupeň ochrany)



NPP Dobšinská ľadová jaskyňa (5. stupeň ochrany)



NPP Stratenská jaskyňa (5. stupeň ochrany)

Územie Slovenského raja bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť v roku
1984 a v roku 1988 bol vyhlásený Národný park. Výmera Národného parku je
celkovo 13 011 ha. Ochranné pásmo Národného parku nie je na katastrálnom území
mesta Dobšiná vymedzené. Územie je na prírodné hodnoty a krásy mimoriadne
bohaté a svojrázne s rozsiahlym komplexom ihličnatých a listnatých lesov. Medzi
typické fenomény krajiny patria námorné planiny, hlboké tiesňavy, rokliny, vodopády
povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovcovou
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výzdobou. Nachádza sa tu viac ako 200 jaskýň a prepadlísk, z ktorých sú
najznámejšie Dobšinská ľadová jaskyňa a Stratenská jaskyňa. Územie Národného
parku odvodňuje rieka Hnilec . Najrozšírenejšie sú v tejto oblasti lesné spoločenstvá,
ktoré zaberajú 90% územia Národného parku Slovenský raj.
Chránené územia európskeho významu v sústave NATURA 2000 sú na k. ú.
Dobšiná zastúpené v nasledovnom rozsahu:


SK UEV 0112 Slovenský raj



navrhované SK UEV 0733 Šajby



navrhované SK UEV 0734 Dobšinské lúky



chránené vtáčie územie SK CHVÚ 053 Slovenský raj



chránené vtáčie územie SK CHVÚ 036 Volovské vrchy

Fytogeograficky patrí územie Slovenského raja do oblasti západokarpatskej
kveteny, obvodu predkarpatskej flóry. Územie Slovenského raja a k. ú. mesta
Dobšiná je charakteristické lesnatosťou, lesy zaberajú 90% plochy NP. Najväčšie
zastúpenie

majú dealpínske bučiny (41,8%), majú tu zastúpenie bukové jedliny,

jedľové bučiny, reliktné borovicové lesy a fragmentárne sa tu vyskytujú jaseňové
javoriny. Pôvodné zloženie lesov je už značne pozmenené, buk a jedľu nahradil
smrek. Ihličnaté lesy s prevahou smreka sa tiahnu po obnove NP teda aj k. ú. mesta.
Nelesnú vegetáciu, ktorá tvorí 10% predstavuje rastlinstvo lúk a pasienkov,
mokrých lúk a mokradí, rastlinstvo brehov potokov a riek a rastlinstvo skál
a skladných štrbín. Rastlinstvo Slovenského raja a k. ú. mesta je veľmi bohaté
a pestré, čo vyplýva jednak zo zemepisnej polohy, klimatických podmienok, ale
najmä rozmanitej geologickej a geomorfologickej stavby územia.
Slovenský raj a k. ú. mesta e územie so svojráznymi typmi živočíšnych
spoločenstiev, s typickou faunou centrálnej časti Západných Karpát. Z hľadiska
zoologického má toho územie mimoriadny význam pre zachovanie pôvodnej typickej
fauny Karpát. Na k. ú. mesta žije medveď hnedý, vlk obyčajný, rys ostrovid a mačka
divá. K. ú. mesta a Slovenského raja je pre svoje ekologické podmienky
a neprístupnosť domovom dravých vtákov. Živočíšstvo k. ú. mesta a Slovenského
raja je veľmi pestré a unikátne.
Z hľadiska fauny a flóry sa jedná o jedinečné územie nielen z pohľadu Košického
kraja ale aj celej SR a EÚ.

PHSR mesta Dobšiná, verzia: 05/09/2014

URBAN studio s.r.o., www.urban.sk

17

1.2.6) Životné prostredie


Kvalita ovzdušia

V celoslovenskom meradle má zlepšovanie kvality ovzdušia na k. ú. Dobšiná
v poslednom období jednoznačne pozitívny trend. V súčasnosti sú najväčšími
zdrojmi znečisťovania ovzdušia stredné a malé zdroje a automobilová doprava. Do
roku 2001 bolo ovzdušie znečisťované hlavne kotolňami na tuhé palivo v rodinných
domoch, občianskej vybavenosti

a výrobe. Po plynofikácii jestvujúcej zástavby

v meste boli zdroje tepla na tuhé palivá postupne plynofikované včítane priemyselnej
zóny Kovostroj Cípová (kotolňa).Občania mesta však naďalej využívajú spotrebiče
na tuhé palivo. Medzi ďalšie zdroje znečisťovania ovzdušia na danom území patria
tranzitná automobilová doprava po prieťahu cesty I/67 s dopadom na Banskú ulicu,
Hnileckú a Námestie Tri ruže.


Čistota povrchových a podzemných vôd

V povodí rieky Slanej je výsledná kvalita vody prevažne v II. – III. triede
dosahovanej v skupinách ukazovateľov A – D. Kvalita vody v Dobšinskom potoku je
veľmi dobrá (I. trieda)a pod mestom sa zhoršuje na III. triedu. Rieka Slaná v úseku k.
ú. Dobšiná – Brzotín dosahuje II. triedu (voda čistá). Rieka Hnilec v miestnej časti
DĽJ dosahuje I. triedu voda (veľmi čistá). Negatívne dopady na čistotu vôd má
znečistenie z jestvujúceho osídlenia, v meste chýba nedobudovaná kanalizácia
a ČOV mesta.


Odpadové hospodárstvo

Mesto Dobšiná má spracovaný nový „Program odpadového hospodárstva do
roku 2015“. V súčasnosti zber a skládkovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný
zabezpečuje mesto Dobšiná zmluvným spôsobom

s oprávnenými organizáciami

FURA, s.r.o. Košice a BRANTNER-GEMER, s.r.o. Rimavská Sobota. Na k. ú. mesta
Dobšiná sa neprevádzkuje žiadna skládka

odpadov, ktorý nie je nebezpečný.

Výstavba novej skládky na lokalite Dobšiná – Nové cesty v južnej časti k. ú. sa
nepripravuje.

V meste

sa

realizuje

zber

separovaného

odpadu,

výstavba

kompostárne na lokalite Hámor sa nerealizovala.


Zaťaženie prostredia hlukom

Zaťaženie

zastavaného

obytného

územia

mesta

Dobšiná

úzko

súvisí

s automobilovou dopravou po ceste I/67 včítane nákladnej automobilovej dopravy.
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Najviac je hlukom zasiahnuté obytné územie (50 – 60 dBA) na Hnileckej a Banskej
ulici.
1.3) Sociálno-ekonomická charakteristika mesta
Celkove možno charakterizovať sociálno-ekonomickú situáciu v meste Dobšiná
ako nevyhovujúcu. V meste je evidovaný vysoký stupeň nezamestnanosti (22 %)
ekonomicky aktívneho
charakteristické

obyvateľstva.

vysokým

podielom

Demografické
rómskej

zloženie

menšiny

obyvateľstva

a vysokým

je

podielom

obyvateľstva so základným vzdelaním a bez vzdelania.
V oblasti bývania sa v meste prakticky zastavila nový bytová výstavba. Rozsah
neobývaných domov je vysoký, nie je doriešená problematika nelegálnych stavieb
najmä v Rómskej osade.
Veľké

problémy

charakterizujú

sociálnu

infraštruktúru

najmä

v oblasti

zdravotníctva, predškolských a školských zariadení. Jedná sa najmä o kapacitné
problémy jestvujúcich zariadení a zapojenie sociálne slabších skupín obyvateľstva
a Rómskej menšiny do výchovného školského procesu.
V oblasti

hospodárstva

jestvujúcu

ekonomickú

základňu

charakterizuje

nevyhovujúci stav drevospracujúceho priemyslu a zastaralý výrobný program
strojárenského priemyslu. Do mesta Dobšiná sa nepodarilo umiestniť žiadnu novú
investíciu v oblasti priemyselnej výroby tzv. strategického investora. Jedinou
pripravovanou investíciou v súčasnosti je plánovaná priemyselná výroba na
spracovanie serpentinitu v bývalom dobývacom priestore (ďalej len DP) Dobšiná I.
V oblasti poľnohospodárskej výroby včítane živočíšnej pretrváva hlboký útlm
a kríza.
Rozvoj rekreácie a cestovného ruchu stagnuje, nerealizovali sa prakticky žiadne
nové

rozvojové

investície.

Celková

úroveň

stredísk

a zariadení

rekreácii

a cestovného ruchu včítane strediska Dobšinská ľadová jaskyňa výrazne zaostáva
za dosiahnutou úrovňou v regiónoch Nízke Tatry, Liptov a napríklad Orava.
Nové rozvojové investície boli realizované jedine v oblasti nových energetických
zdrojov (MVE a fotovoltaické elektrárne). V súčasnosti sa realizuje modernizácia
a rekonštrukcia VN a VVN elektrickej distribučnej siete včítane novej rozvodne ES
110/22 kV Dobšiná.
PHSR mesta Dobšiná, verzia: 05/09/2014

URBAN studio s.r.o., www.urban.sk

19

2) Hodnotenie

a analýza

hospodárskej

situácie,

sociálnej

situácie

a environmentálnej situácie. Určenie rozvojového potenciálu a limitov
rozvoja územia
2.1) Ľudské a spoločenské zdroje
2.1.1) Demografická štruktúra obyvateľstva
Podľa sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2011 v meste Dobšiná žilo spolu 5702
trvalo bývajúcich obyvateľov. Katastrálne územie mesta Dobšiná má rozlohu 82,72
km2 čo je 7,52% z celkového územia okresu Rožňava, ktorý má rozlohu 1173 km 2.
Hustota obyvateľov v meste je 61 km2. Počet trvalo bývajúcich obyvateľov vzrástol
od roku 2001 o 806 obyvateľov.
Vývoj počtu trvale bývajúcich obyvateľov od roku 1970 je uvedený v nasledujúcej
tabuľke.
Rok

1970

1980

1991

2001

2011

Počet trvale
bývajúcich
obyvateľov

4 368

4 285

4 569

4 844

5 143

Prírastok, úbytok
obyvateľstva

0

-83

+284

+275

+858

Index rastu
obyvateľstva

-

0,980

1,066

1,060

1,177

Vekové zloženie trvalo bývajúceho obyvateľstva v roku 2011 bolo nasledovné:
-

Predproduktívny vek

0–5

621 obyvateľov

10,9 %

6 – 14

867 obyvateľov

15,2 %

1 488 obyvateľov

36,1 %

Celkom
-

Produktívny vek

-

Poproduktívny vek

3 740 obyvateľov

65,6 %

474 obyvateľov

8,3 %

Vekové zloženie obyvateľstva mesta je veľmi priaznivé, predproduktívna zložka
obyvateľstva vysoko prevyšuje poproduktívnu zložku. Menované ukazovatele je
potrebné premietnuť a zohľadniť v rozvojových zámeroch mesta najmä v oblasti
verejnej občianskej vybavenosti – sociálnej infraštruktúry a ich limitoch (kapacitách
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ZŠ, MŠ). Z celkového počtu trvale bývajúcich obyvateľov bolo v roku 2011 mužov
2 854 a žien 2 848. Priemerný vek trvalo bývajúceho obyvateľstva je veľmi priaznivý
33,62 rokov, u mužov 31,60 rokov, u žien 33,84 rokov.
2.1.2) Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľov
Podľa sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2011 bolo národnostné a náboženské
zloženie trvalo bývajúcich obyvateľov v meste Dobšiná nasledovné:
Národnosť

Počet obyvateľov

%

Mužov 2 018

Slovenská

4 083

Maďarská

13

Rómska

613

Ukrajinská

1

Česká

13

Nemecká

4

Poľská

4

Bulharská

1

Iná

3

Nezistená

505

Žien 2 065

71,60

Mužov 6
Žien 7

0,22

Mužov 316
Žien 297

10,75

Mužov 0
Žien 1

0,017

Mužov 1
Žien 12

0,227

Mužov 1
Žien 3

0,070

Mužov 1
Žien 3

0,070

Mužov 1
Žien 0

0,017

Mužov 3
Žien 0

0,052

Mužov
Žien

8,85

Zdroj: Sčítanie ľudu, domov a bytov rok 2011
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Prevažnú časť trvale bývajúcich obyvateľov mesta Dobšiná je slovenskej
národnosti 71,6 % a rómskej národnosti 10,75 %. Rozsah nezistenej národnosti je
veľmi rozsiahly 505 trvale bývajúcich obyvateľov t. u. 8,85 %. Predpokladá sa, že sa
jedná aj o časť obyvateľstva rómskej národnosti. Celkove možno predpokladať, že
rozsah rómskej národnosti sa pohybuje okolo 15% z celkového počtu trvale
bývajúceho obyvateľstva.
Náboženské
vyznanie

Počet obyvateľov

%

Kostoly a aktivity

Rímsko-katolícka
cirkev

1 595

27,97

Rímskokatolícky
kostol, Zimná ul.

Grécko-katolícka
cirkev

32

0,56

-

Pravoslávna cirkev

6

0,10

-

Evanjelická cirkev
augsburského
vyznania

1 126

19,74

Gotický evanjelický
kostol av. v., Zimná
ul.

Reformovaná
kresťanská cirkev

6

0,10

-

Evanjelická cirkev
metodistická

40

0,70

-

Apoštolská cirkev

3

0,05

-

Starokatolícka cirkev

12

0,21

-

Cirkev
československá
husitská

1

0,01

-

Kresťanské zbory

20

0,35

-

Náboženská
spoločnosť Jehovovi
svedkovia

32

0,56

áno

Ostatné

5

0,08

-

Bez vyznania

1 759

30,84

-

Nezistené

1 065

18,67

-

Spolu

5 702

100

-

Zdroj: Sčítane obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
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2.1.3) Vzdelanostná štruktúra obyvateľov
Vzdelanostná

a kvalifikačná

štruktúra

obyvateľstva

v meste

Dobšiná

je

spracovaná na základe výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2011.
Štruktúra obyvateľov podľa dosiahnutého vzdelania bola v meste Dobšiná v roku
2011 nasledovná:

Najvyšší
ukončený
stupeň
vzdelania

Muži

Ženy

Spolu

% z obyvateľov

Základné
vzdelanie

561

660

1 221

21,4 %

Stredné vzdelanie

Počet obyvateľov

% obyvateľov

M 421

Učňovské (bez
maturity)

694

Stredné odborné (bez
maturity)

415

Úplné stredné
učňovské (s
maturitou)

167

Úplné stredné
odborné (s maturitou)

661

Úplné stredné
všeobecné

181

Vyššie stredné
vzdelanie

57

Ž 273

12,17

M 243
Ž 172

7,20

M 106
Ž 61

2,92

M 295
Ž 366

11,60

M 83
Ž 98

3,17

M 19
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Vysokoškolské
vzdelanie
Vysokoškolské
bakalárske

Počet obyvateľov

% obyvateľov
M 21

70

1,22

Ž 49
M 141

Vysokoškolské
magisterské inžinierske,
doktorandské

325

Vysokoškolské
doktorandské

13

Vysokoškolské spolu

408

5,70

Ž 184
M7

0,22

Ž6
M 169

7,15

Ž 239

z toho študijný odbor:
-

prírodné vedy

14

-

technické vedy

92

-

poľnohospodárskolesnícke
a veterinárne vedy

35

-

zdravotníctvo

26

-

spoločenské vedy

217

-

vedy a náuky
o kultúre a umení

2

-

vojaci,
bezpečnostné
zložky

7

nezistený

17

-

Bez školského
vzdelania

Nezistené

M 739
1 488

26,10

Ž 749
M 218

410

7,20

Ž 192

Na základe analýzy demografickej štruktúry obyvateľstva, národnostného
zloženia

a vzdelanostnej

štruktúry

sú

demografické

rozvojové

predpoklady

nasledovné:
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-

počet trvalo bývajúcich obyvateľov sa stále zvyšuje, rozsah predproduktívnej
zložky obyvateľstva je optimálny. Predpokladá sa, že ho vo veku 0 – 14 rokov
zabezpečuje rómske etnikum. Predpokladá sa, že v návrhovom období do
roku 2020 – 2025 bude počet trvale bývajúcich obyvateľov bude mierne rásť.
Menované demografické rozvojové predpoklady je potrebné zohľadniť
v rozvojových zámeroch sociálnej infraštruktúry (MŠ, ZŠ) a potrieb výstavby
nových bytov.

-

národnostnému zloženiu trvale bývajúceho obyvateľstva dominuje slovenská
(71,6%) a rómska národnosť (10,75%). Rozsah nezistenej národnosti mesta je
veľmi vysoký 8,85%. Mesto predpokladá, že celkový počet obyvateľov v meste
rómskej národnosti sa pohybuje v rozsahu 1 100 – 1 500 obyvateľov.
Problematiku rómskej národnosti považuje väčšina obyvateľov (viď anketa
mesta) spolu so sociálnou a hospodárskou situáciou za najväčší problém
mesta Dobšiná. Je potrebné predpokladať, že podiel rómskej národnosti sa
bude zvyšovať.

-

v oblasti vzdelanostnej štruktúry je rozsah obyvateľstva s ukončeným
základným vzdelaním (21,4%) a bez vzdelania (26,10%) veľmi vysoký
(celkove 47,5%). Zaradenie tohto obyvateľstva najmä u rómskej národnosti do
pracovného procesu bude veľmi ťažké a problematické.
2.1.4) Ekonomické zdroje, nezamestnanosť
2.1.4.1) Nezamestnanosť

Nezamestnanosť v Košickom kraj eviduje Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny, nezamestnanosť je sledovaná podľa jednotlivých okresov. Mesto Dobšiná
patrí do okresu Rožňava, ktorý sa vyznačuje vysokou mierou nezamestnanosti.
V okrese Rožňava bolo v júli 2014 evidovaných

9258 ľudí bez práce a miera

nezamestnanosti bola na úrovni 25,38 percenta.
V meste Dobšiná sa nachádza vysunuté pracovisko Úradu práce, sociálny vecí
a rodiny (ďalej len UPSVaR) so sídlom v Rožňave (Šafárikova 14). Na základe
údajov, ktoré poskytol horemenovaný úrad je evidovaných 719 uchádzačov
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o zamestnanie s trvalým pobytom v meste Dobšiná, z toho počet dlhodobo
nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie je 454.
Miera

v meste

nezamestnanosti

Dobšiná

je

podľa

údajov

MsÚ

22%.

Percentuálna miera nezamestnanosti sa vypočítava ako podiel počtu uchádzačov
o zamestnanie k počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. UPSVaR Rožňava
percentuálnu mieru nezamestnanosti neposkytuje. Dlhodobo nezamestnaným
uchádzačom o zamestnanie je občan vedený v evidencii UoZ najmenej 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov (§8 zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).
Rozdelenie UoZ podľa dĺžky evidencie v meste Dobšiná
Dĺžka evidencie

UoZ

Ženy

Muži

0 – 6 mesiacov

156

55

101

7 – 12 mesiacov

109

41

68

13 – 24 mesiacov

117

46

71

26 – 36 mesiacov

78

38

40

37 – 48 mesiacov

47

22

25

49 – 72 mesiacov

109

39

70

nad 72 mesiacov

103

66

37

Spolu

719

307

412

Rozdelenie UoZ podľa veku v meste Dobšiná
Vek

UoZ

Ženy

Muži

do 25 rokov

117

43

74

26 – 50 rokov

461

202

259

nad 50 rokov

141

62

79

Spolu

719

307

412

Rozdelenie UoZ podľa stupňa vzdelania v meste Dobšiná
Stupeň vzdelania

UoZ

Ženy

Muži

Neukončené základné vzdelanie

31

10

21

Základné vzdelanie

330

167

163

Nižšie stredné odborné vzdelanie

28

9

19
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Stredné odborné vzdelanie

185

55

130

Úplné stredné odborné vzdelanie

101

47

54

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

23

11

12

Vyššie odborné vzdelanie

0

0

0

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

2

0

2

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

19

8

11

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

0

0

0

719

307

412

Spolu

Poberatelia dávok v hmotnej núdzi a príspevok s bydliskom žiadateľa v meste
Dobšiná:
Počet posudzovaných osôb
Jednotlivec

212

Jednotlivec s deťmi

50

Rodina bez detí

42

Rodina s deťmi

151

Spolu

455

Pohlavie a veková štruktúra poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
s bydliskom v meste Dobšiná:
Počet posudzovaných osôb
Muž

Žena

Spolu

Do 18 rokov

0

0

0

18 – 25 rokov

36

32

68

26 – 39 rokov

108

89

197

40 – 61 rokov

101

78

179

3

8

11

248

207

455

62 a viac rokov
Spolu
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Pohlavie a veková štruktúra poberateľov a posudzovaných osôb na žiadostiach
o dávku v hmotnej núdzi a príspevkov s bydliskom žiadateľa v meste Dobšiná:
Počet posudzovaných osôb
Muž

Žena

Spolu

0 – 4 roky

53

52

105

5 – 9 rokov

87

91

178

10 – 14 rokov

90

112

202

15 – 19 rokov

70

43

113

20 – 24 rokov

40

38

78

25 – 29 rokov

47

46

93

30 – 34 rokov

61

49

110

35 – 39 rokov

54

52

106

40 – 44 rokov

40

34

74

45 – 49 rokov

34

29

63

50 – 54 rokov

34

32

66

55 – 59 rokov

33

15

48

60 a viac rokov

9

12

21

652

605

1 257

Spolu

Poberatelia dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke so spoločne posudzovanými
osobami podľa typu rodiny s bydliskom žiadateľa o dávku v meste Dobšiná:
Počet posudzovaných osôb
Neúplná rodina

359

Úplná rodina

898

Spolu
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Poberatelia dávky v hmotnej núdzi a príspevkov podľa doby poberania s bydliskom
v meste Dobšiná:
Počet posudzovaných osôb
0 – 6 m.

66

7 – 12 m.

55

13 – 18 m.

42

19 – 24 m.

24

25 – 36 m.

43

37 – 48 m.

40

49 – 60 m.

50

61 – 72 m.

30

73 – 84 m.

21

85 – 96 m.

15

97 a viac m.

69

Spolu

455

2.1.4.2) Ekonomická aktivita obyvateľstva
Miera

ekonomickej

aktivity

obyvateľstva

mesta

Dobšiná

je

dôležitým

ukazovateľom, ktorý odráža kvalitu a veľkosť pracovného kapitálu. Ekonomicky
aktívne obyvateľstvo zahŕňa všetky osoby, či už zamestnané alebo nezamestnané,
ale nezahrňuje tie nezamestnané osoby, ktoré si prácu nehľadajú, teda nie sú
evidované v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Miera ekonomickej aktivity obyvateľstva

mesta

Dobšiná je spracovaná

v nasledujúcej tabuľke a to na základe výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011.
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Mesto Dobšiná
SODB 2011

1 286

54,9

0

32

502

8

0

341

41

943

797

106

Ženy

1 057

45,1

21

41

359

15

67

476

45

943

794

96

Spolu

2 343

100,0

21

73

861

23

67

817

86

1 886

1 591

202

škôl

spolu

študenti stredných

v tom
deti do 16 rokov

domácností

(neplatení) členovia

vypomáhajúci

nezamestnaní

dôchodcovia

pracujúci

dovolenke

osoby na materskej

dovolenke

Muži

Pohlavie

Osoby na rodičovskej

%

z toho

v rodinných podnikoch

spolu

Ostatní nezávislí

Osoby závislé
Nepracujúci dôchodcovia

Osoby ekonomicky aktívne

Dobšiná

TAB. Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, pohlavia a miesta narodenia
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Mesto Dobšiná
SODB 2011
TAB. Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní, veku a pohlavia
Postavenie v zamestnaní
Vypomáhajúci

podnikatelia

(neplatení)
Vek, pohlavie

zamestnanci

so

bez

zamestnancami

zamestnancov

členovia

členovia

ostatní a

družstiev

domácností

nezistení

Ekonomicky
aktívni spolu

v rodinných
podnikoch

Dobšiná
15 – 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

muži

5

0

0

0

0

30

36

ženy

1

0

0

0

1

21

23

spolu

6

0

1

0

1

51

59

muži

64

0

4

0

0

79

147

ženy

36

0

2

0

1

50

89

spolu

100

0

6

0

1

129

236

muži

99

5

11

0

2

64

181

ženy

65

1

7

0

4

55

132

spolu

164

6

18

0

6

119

313

muži

109

1

17

0

2

53

182

ženy

69

1

9

1

3

47

130

spolu

178

2

26

1

5

100

312
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35 - 39

40 - 44

45 – 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 +

Úhrn

muži

106

3

21

1

2

47

180

ženy

81

1

9

0

2

60

153

spolu

187

4

30

1

4

107

333

muži

106

5

16

0

0

27

154

ženy

81

3

9

0

2

38

133

spolu

187

8

25

0

2

65

287

muži

90

1

12

1

1

27

132

ženy

90

3

11

0

2

33

139

spolu

180

4

23

1

3

60

271

muži

103

1

5

0

0

21

130

ženy

107

1

9

0

0

21

138

spolu

210

2

14

0

0

42

268

muži

81

4

9

0

1

20

115

ženy

74

3

8

0

0

14

99

spolu

155

7

17

0

1

34

214

muži

13

1

4

0

0

5

23

ženy

10

2

0

0

0

3

15

spolu

23

3

4

0

0

8

38

muži

2

0

2

0

0

2

6

ženy

4

0

0

0

0

2

6

spolu

6

0

2

0

0

4

12

muži

778

21

102

2

8

375

1 286

ženy

618

15

64

1

15

344

1 057

spolu

1 396

36

166

3

23

719

2 343
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2.1.4.3) Podnikateľská sféra
Rozdelenie podnikateľskej sféry podľa právnej formy, podľa vlastníctva a podľa
hlavnej kategórie ŠKEČ je nasledovné:
Právna forma

Počet
firiem

Podnikateľ fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri

71

Podnikateľ fyzická osoba zapísaný v Obchodnom registri

3

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v Obchodnom registri

26

Fyzická osoba – slobodné povolanie

42

Podnikateľ fyzická osoba nezapísaný
samostatne hosp. podnik

v Obchodnom registri súčasne ako

26

Podnikateľ fyzická osoba zapísaná v Obchodnom registri súčasne ako
samostatne hospodáriaci roľník

10

Podnikateľ fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri súčasne ako
osoba so slob. povolaním

–

Verejná obchodná spoločnosť

1

Spoločnosť s ručením obmedzeným

20

Spoločný podnik

–

Akciová spoločnosť

1

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

2

Družstvo

2

Spoločenstvo vlastníkov pozemkov, bytov a pod.

16

Štátny podnik

1

Zahraničná osoba právnickej osoby – organizačná zložka

–

Zahraničná osoba fyzickej osoby – organizačná zložka

–

Rozpočtová organizácia

–

Cirkevná organizácia

2

Tabuľka: Firmy podľa právnej formy
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Druh vlastníctva

Počet
firiem

Zatiaľ nezistené

–

Medzinárodné s prevažujúcim verejným sektorom

–

Súkromné tuzemské

–

Družstevné

2

Štátne

1

Obecné

2

Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

17

Zahraničné

–

Medzinárodné s prevažujúcim súkromným sektorom

–

Spolu

22

Tabuľka: firmy podľa vlastníctva

Kód

Počet
subjektov

Hlavná kategória ŠKEČ

A

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo

-

01

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby

-

02

Lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby

4

B

Rybolov, chov rýb

-

05

Rybolov, chov rýb a súvisiace služby

-

C

Ťažba nerastných surovín

-

CA

Ťažba energetických surovín

-

10

Ťažba čierneho uhlia, hnedého uhlia a lignitu, ťažba rašeliny

-

11

Ťažba ropy a zemného plynu, súvisiace služby okrem prieskumu

-

12

Ťažba a úprava uránových a tóriových rúd

-

CB

Ťažba neenergetických surovín

-

13

Ťažba a úprava rúd

-

14

Ťažba a úprava ostatných nerastov

1

D

Priemyselná výroba

-

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov

-

DA
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15

Výroba potravín a nápojov

-

16

Výroba tabakových výrobkov

-

DB

Výroba textílií a odevov

-

17

Výroba textílií

-

18

Výroba odevov, úprava a farbenie kožušín

-

DC

Spracúvanie kože a výroba kožených výrobkov

-

19

Vyčiňovanie a úprava kože, výroba brašnárskeho a sedlárskeho
tovaru

-

DD

Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva

-

20

Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem
výroby nábytku, výroba výrobkov zo slamy, z prútia a podobných
materiálov

1

DE

Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera, vydavateľstvo
a tlač

-

21

Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera

-

22

Vydavateľstvo, tlač a reprodukcia nahratých nosičov záznamu

-

DF

Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrového
paliva

-

23

Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrového paliva

-

DG

Výroba chemikálií,
vlákien

-

24

Výroba chemikálií, chemických výrobkov

-

DH

Výroba výrobkov z gumy a plastov

-

25

Výroba výrobkov z gumy a plastov

-

DI

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

-

26

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

-

DJ

Výroba kovov a kovových výrobkov

-

27

Výroba kovov

-

28

Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výroby
strojov a zariadení

-

DK

Výroba strojov a zariadení i. n.

-

29

Výroba strojov a zariadení i. n.

-

chemických
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DL

Výroba elektrických a optických zariadení

-

30

Výroba kancelárskych strojov a počítačov

-

31

Výroba elektrických strojov a prístrojov i. n.

-

32

Výroba rádiových,
a prístrojov

33

Výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov, hodín
a hodiniek

-

DM

Výroba dopravných prostriedkov

-

34

Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov

-

35

Výroba ostatných dopravných zariadení

-

DN

Výroba i. n.

-

36

Výroba nábytku, výroba i. n.

1

37

Recyklovanie

-

E

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody

-

40

Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody

-

41

Úprava a rozvod vody

-

F

Stavebníctvo

-

45

Stavebníctvo

-

G

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel,
motocyklov a spotrebného tovaru

-

50

Predaj, údržba a oprava motorových
maloobchodný predaj pohonných látok

-

51

Veľkoobchod
a sprostredkovanie
motorových vozidiel a motocyklov

52

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, oprava
tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť

H

Hotely a reštaurácie

55

Hotely a reštaurácie

I

televíznych

a komunikačných

vozidiel

zariadení

a motocyklov,

veľkoobchodu

okrem

-

2

9

Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie

60

Pozemná doprava, porubná doprava

-

61

Vodná doprava

-

62

Letecká a kozmická doprava

-
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63

Vedľajšie a pomocné činnosti v doprave, činností cestovných
kancelárií

-

64

Pošty a telekomunikácie

2

J

Finančné sprostredkovanie

-

65

Finančné sprostredkovanie okrem poistenia a dôchodkového
zabezpečenia

-

66

Poistenie a dôchodkové
sociálneho

-

67

Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním

-

K

Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti

-

70

Činnosti v oblasti nehnuteľností

-

71

Prenájom strojov a zariadení bez obsluhy a prenájom tovaru
osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť

-

72

Počítačové a súvisiace činnosti

-

73

Výskum a vývoj

-

74

Iné obchodné služby

-

L

Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

-

75

Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie

-

M

Školstvo

-

80

Školstvo

-

N

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

-

85

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

-

O

Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby

-

90

Odstraňovanie odpadových vôd, hygienické a podobné činnosti

-

91

Činnosti členských organizácií i. n.

-

92

Rekreačné, kultúrne a spoločenské činnosti

-

93

Ostatné služby

-

P

Činnosti domácností

-

95

Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu

-

96

Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce tovar pre
vlastné použitie

-

zabezpečenie
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97

Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce služby pre
vlastné použitie

-

Q

Exteritoriálne organizácie a združenia

-

99

Exteritoriálne organizácie a združenia

-

Spolu

20

2.2) Hodnotenie a analýza v oblasti vybavenosti a obsluhy územia mesta
2.2.1) Štruktúra a stav školských zariadení
Štruktúra školských zariadení v meste Dobšiná je v školskom roku 2013/2014 je
nasledovná:


Materská škola ul. SNP



Materská škola ul. P. J. Šafárika (ďalej len MŠ)



Základná škola roč. 1 – 9, E. Ruffinyiho (ďalej len ZŠ)



Centrum voľného času detí a mládeže (ďalej len CVDaM)



Základná umelecká škola (ďalej len ZUŠ)



Spojená škola s organizačnými zložkami

-

Špeciálna ZŠ

-

Odborné učilište



Spojená škola s organizačnými zložkami

-

Gymnázium

-

Stredná odborná škola

Zriaďovateľmi škôl sú:


Mesto Dobšiná a to u:

-

MŠ na ul. SNP

-

MŠ na ul. P. J. Šafárika

-

ZŠ E. Ruffinyiho

-

CVČDaM

-

ZUŠ



Úrad Košického samosprávneho kraja :
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-

Spojená škola (Gymnázium a Stredná odborná škola)



Obvodný úrad Košice:

-

Spojená škola (Špeciálna ZŠ a Odborné učilište)

a) Materské školy
V meste Dobšiná v školskom roku 2013/2014 sú v prevádzke dve materské školy
(ďalej len MŠ).
Na Ulici SNP č. 562 je materská škola s počtom 84 zapísaných detí, ktoré sú
zaradené do 4 tried s celodennou prevádzkou. Počet zamestnancov 14. V MŠ sa
nachádza školská jedáleň odkiaľ je strava poskytovaná aj MŠ na ul. P. J. Šafárika.
Na predprimárne vzdelávanie do MŠ bolo v školskom roku 2013/2014 podaných 34
žiadostí, všetky boli vybavené kladne. Prevažná väčšina detí, ktorá navštevuje túto
MŠ je z mesta Dobšiná, časť detí je z Vlachova a Stratenej.
Na ul. P. J. Šafárika č. 657 je materská škola s počtom 45 zapísaných detí, ktoré
sú zaradené do 2 tried s celodennou prevádzkou. Počet zamestnancov 6. Deti v MŠ
dochádzajú prevažne z rómskej osady a z časti mesta s rómskym obyvateľstvom.
Štruktúra a kapacity MŠ v školskom roku 2013/2014 sú nasledovné:
Materská škola

Počet tried

Počet detí

Počet zamestnancov

MŠ, Ul. SNP

4

84

14

MŠ, ul. P. J. Šafárika

2

45

6

Celkove MŠ

6

129

20

Najväčším problémom je malá kapacita MŠ v meste. Systémom MŠ prechádza
v súčasnosti cca 45% detí čo sa negatívne odzrkadľuje pri vstupe detí na ZŠ. Je
potrebné

riešiť

rozšírenie

kapacity

MŠ

v meste

novou

výstavbou

resp.

rekonštrukciou.
b) Základné školy
Na území mesta Dobšiná sa v školskom roku 2013/2014 nachádza ZŠ roč. 1 – 9
E. Ruffinyiho a Špeciálna ZŠ ako organizačná zložka Spojenej školy.
Základná škola roč. 1 – 9 E. Ruffinyiho sa nachádza na Zimnej ulici a v školskom
roku 2013/2014 ju navštevuje 628 žiakov. Kapacitné vybavenie školy je nasledovné:
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- 32 tried (pôvodná kapacita 18 tried)
- 7 odborných učební
- Školská jedáleň
- Počet zamestnanca 64 z toho učiteľov 46
V školskom roku 2013/2014 stúpol počet tried na 32, vytvorila sa 5 tried prvých
ročníkov a 3 nulté ročníky. V 18 triednej základnej škole je umiestnených 30 tried,
dve triedy sú v MŠ a 1 trieda v bývalom bufete. Na ZŠ sú vytvorené dve špeciálne
triedy, jedna v ročníkoch 1 – 4 a druhá v 8. Ročníku.
V školskej jedálni sa stravuje priemerne 450 stravníkov väčšinou žiakov
v hmotnej núdzi. V školskom klube je cca 160 – 180 žiakov z toho 140 so sociálne
znevýhodneného prostredia, 90 žiakom bol odpustený poplatok za školský klub.
V školskom klube sú 2 kvalifikované zamestnankyne.
Spojená škola s organizačnou zložkou, Špeciálna ZŠ sa nachádza na Novej ulici
č. 803. V školskom roku 2013/2014 bol počet žiakov 151, počet tried 15. Súčasťou
školy je:
-

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)

-

Školský klub detí (ŠKD)

-

Výdajná školská jedáleň

V ŠKD je zapísaných v 6 oddeleniach 58 žiakov. Počet evidovaných klientov
v CŠPP je 328. Klienti sú z MŠ, ZŠ a ŠZŠ a SŠ obvodu Dobšiná. Celkový počet
zamestnancov 41.
Základná umelecká škola Dobšiná. ZUŠ navštevuje 134 žiakov z mesta Dobšiná
a okolitých obcí Vlachovo, Gočovo, Nižná Slaná, Rejdová, Mlynky a Biele vody. ZUŠ
má nasledovné odbory:
-

Hudobný 53 žiakov

-

Výtvarný 65 žiakov

-

Literárno-dramatický 16 žiakov

Celkový počet pedagogických zamestnancov je 7.
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Centrum voľného času detí a mládeže v Dobšinej sa nachádza na ul. SNP č.
492. V školskom roku 2013/2014 sa otvorilo 25 záujmových útvarov. Celkový počet
zamestnancov je 7.
Štruktúra a kapacity základných škôl v meste Dobšiná sú nasledovné:
Základná škola
(názov, adresa)
ZŠ E. Ruffinyiho,
Zimná ulica
Špeciálna ZŠ
organizačná
zložka spojenej
školy, Nová ulica
Základná
umelecká škola

Počet tried

Počet

Počet

žiakov

zamestnancov

32 tried
7 odborných učební

64 z toho 46

628

pedagógov

Školská jedáleň

Poznámka
Stavebná
kapacita ZŠ 18
tried

45
ŠKD

151

41

134

7

-

7

CŠPP

3 odbory

Centrum voľného

25 záujmových

času

útvarov

Najväčším problémom ZŠ roč. 1 –9 E. Ruffinyiho je :
-

veľký nárast žiakov na ZŠ

-

čoraz menej žiakov sa dostáva do 9. ročníka

-

nedostatočná kapacita ZŠ, nedostatok priestorov
Menovaný problém sa riešil provizórnym spôsobom,. Vytvárajú sa triedy
v nevyhovujúcich priestoroch a v priestoroch určených na iné účely.

-

dochádzka žiakov rómskeho etnika do školy

-

areál a objekt ZŠ vyžaduje celkovú rekonštrukciu.

Najväčším problémom Špeciálnej ZŠ na Novej ulici:
-

nedostatočná kapacita školy, súčasná kapacita je maximálne vyťažená

-

Špeciálna ZŠ nie je schopná prijať všetkých žiakov, ktorí by do nej patrili

-

objekt školy si vyžaduje rekonštrukciu

U Základnej umeleckej školy možno konštatovať, že technický tav budovy je
vyhovujúci. Škola má problémy s nedostatkom priestorov. Bola realizovaná
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rekonštrukcia drevárne na keramickú dielňu a triedu pre prípravné štúdium
výtvarného odboru.
c) Stredné školstvo
V meste Dobšiná sa nachádza:
Spojená škola, Zimná ul. 96 s organizačnou zložkou:


Stredná odborné učilište (SOŠ) v školskom roku 2013/2014 so študijnými
odbormi:
-

ISCED 3A, obchodný pracovník, mechanik elektronik

-

ISCED 3C, hostinský, hostinská, murár

-

ISCED 2C, stolárska výroba, výroba konfekcie, stavebná výroba

V dennom štúdiu študuje 174 žiakov. V štúdiu popri zamestnaní 60 žiakov.
Celková kapacita 13 tried. Počet zamestnancov SOŠ Dobšiná 29 z toho
pedagogických 21. Škola ponúka svoje služby v reštaurácii „Tri ruže“ na ul. SNP.


Gymnázium ul. SNP 607

Gymnázium existuje v meste Dobšiná 56 rokov (vznik 01. 09. 1957), v školskom
roku 2013/2014 má škola 169 žiakov v 10 triedach, v odbore:
-

7902 J gymnázium 4 triedy (8-roč. štúdium – 2 triedy a 4 roč. štúdium – 2
triedy)

-

79025 gymnázium 6 tried (8-roč. štúdium – 4 triedy a 4 roč. štúdium – 2 triedy)

Počet žiakov v 4 roč. štúdiu 53 v 8 roč. štúdiu 116 žiakov.
V súčasnosti absentujú triedy 4 a 5 roč. v 8 roč. štúdiu.


Spojená škola, Nová ulica č. 803 s organizačnou zložkou Odborné učilište
(OŠ). Celkový počet žiakov v OU je 34, počet tried 3. Kapacita školy je
maximálne využitá.

U stredných škôl je evidovaný pomerne veľký pokles žiakov najmä v Spojenej
škole s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ. Gymnázium nevie zabezpečiť,
aby počet žiakov prijatých na štúdium bol minimálne rovnaký ako počet končiacich
žiakov. Je to spôsobené tým, že čoraz menej žiakov na ZŠ sa dostáva do 9. ročníka
a vedomostnou úrovňou žiakov najmä pre potreby gymnázia.
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2.2.2) Štruktúra a stav bytového a domového fondu
Na základe výsledkov celoštátneho sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2011 sa
v meste Dobšiná nachádzalo:


976 domov, z toho trvale obývaných bolo 812, neobývaných domov bolo 164
(16,8% z celkového počtu domov)



1 323 obývaných bytov, z toho 748 bytov v rodinných domoch a 575 bytov
v bytových domoch

Súčasný stav domového fondu je zdokumentovaný v nasledujúcej tabuľke:
Mesto Dobšiná – 2011
Domy
Obývané
Vlastníctvo
Spolu

∑

RD

BD

Iné

Fyz.
osoby

976

812

732

39

33

699

Štát

Obdobie výstavby

Obec

6

7

Iné

42

Do
1945
386

1946

1991

–

–

1990

2000

333

14

Po r.
2001
10

V meste prevládajú domy typu rodinné domy, prevažná časť domového fondu je
vo vlastníctve fyzických osôb. Vekové zloženie domového fondu je nevyhovujúce
39,5% domov bolo postavených pred rokom 1945. Najväčšia výstavba bola
realizovaná v rokoch 1946 – 1990 (333 domov).
Súčasný stav bytového fondu je zdokumentovaný v nasledujúcej tabuľke:
Mesto Dobšiná – 2011
Obývané byty
v RD spolu

v BD spolu

Celkové

748

575

1 323

V rodinných domoch prevládajú byty z celkovou podlahovou plochou 81 – 120
2

m (333 bytov). Prevažná väčšina bytov je napojených na vodovod 696 bytov.
V bytových domoch prevládajú byty s celkovou podlahovou plochou 40 – 80 m2
a to 486 bytov. Prevažná väčšina bytov je napojených na vodovod (557 bytov).
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Za obývaný byt sa považoval v sčítaní ľudu domov a bytov v roku 2011 byt,
v ktorom sa zdržiaval aspoň 1 užívateľ väčšiu časť roka ale aj byt, ktorého užívateľ
bol dočasne neprítomný. Za rodinný dom sa považuje samostatný rodinný dom,
dvojdom a rodový dom.
2.2.3) Dopravná infraštruktúra
 Cestná nadradená doprava
Mesto Dobšiná je na nadradenú celoštátnu cestnú sieť napojená prostredníctvom
cesty I/67 Rožňava – Dobšiná – Poprad. Menovaná komunikácia má nadregionálny
a medzinárodný význam v smere štátna hranica s Poľskou republikou – Javorina –
Poprad – Dobšiná – Rožňava – Tornaľa – štátna hranica s Maďarskou republikou
hlavne pre osobnú rekreačnú dopravu. V Poprade sa menovaná cesta napája na
cestu I/18, výhľadovo na diaľnicu D-1, v Rožňave na cestu I/50 výhľadovo na
rýchlostnú komunikáciu R-2 Zvolen – Lučenec – Košice. Na obchvat (preložku) cesty
I/67 v úseku MÚK Dobšiná – Meder – MÚK Dobšiná sever je spracovaná dopravnotechnická štúdia, s realizáciou obchvatu sa v súčasnosti neuvažuje.
 Železničná doprava
Mesto Dobšiná je na nadradenú železničnú celoštátnu sieť napojená
jednokoľajovou regionálnou železničnou traťou Rožňava – Dobšiná. V železničnej
stanici Rožňava sa menovaná trať napája na tzv. „Hlavný železničný južný ťah“
celoštátneho významu Košice – Zvolen. Osobná hromadná doprava je na regionálnej
trati zrušená, prevádzkuje sa v obmedzenom rozsahu nákladná doprava.
 Základná komunikačná sieť mesta, statická doprava, autobusová doprava,
dopravné služby
V meste Dobšiná je v súčasnosti v prevádzke prímestská autobusová doprava.
Menovaný druh prepravy osôb je pre mesto Dobšiná a celé osídlenie obcí v údolí
rieky Slanej v úseku Rožňava – Dobšiná nosným systémom. Rozsah prímestskej
dopravy výrazne poklesol oproti roku 1990 a súčasný rozsah sa predpokladá
PHSR mesta Dobšiná, verzia: 05/09/2014

URBAN studio s.r.o., www.urban.sk

44

zachovať.

Pri

realizácii

pešej

zóny

hlavného

námestia

došlo

k zrušeniu

autobusového nástupišťa. V súčasnosti je autobusové nástupište umiestnené na
ploche bývalého trhoviska s prejazdom autobusov cez sídlisko Rozkvet. Menované
riešenie nie je vyhovujúce.
Autoservisné služby včítane pneuservisu sú v súčasnosti prevádzkované
v objekte na Námestí Tri ruže. Lyžiarsky vlek na lokalite Pišel je nefunkčný
a vyžaduje celkovú obnovu a nové rozsiahle investície.
 Statická doprava v meste je zabezpečovaná:
-

verejnými parkoviskami predovšetkým v centre mesta a v obytných súboroch
bytových domov,

-

vyhradenými plochami statickej dopravy na pozemkoch občianskej vybavenosti
a výroby

-

parkovaním pozdĺž verejných komunikácií v súlade STN.
V meste Dobšiná sa nachádza jedna čerpacia stanica pohonných hmôt (ďalej len

ČS PHM) v lokalite Niže mesta, ktorej vlastníkom je JURKI – HAYTON.
2.2.4) Technická infraštruktúra
2.2.4.1) Zásobovanie pitnou vodou
Mesto Dobšiná je zásobované

pitnou vodou z verejného vodovodu v správe

VVaK OZ Rožňava. Vodnými zdrojmi sú pramene Danková, Zimná voda, Sontág,
a Spring sumárnej evidovanej výdatnosti 25,0 l. s-1. Vodovod je gravitačný, voda sa
privádza do spotrebiska samospádom. Z prameňa Danková sa voda dopravuje ďalej
spoločným potrubím DN 160 dĺžky 3 420 m k lokalite prameňov Sontág a Spring.
Odtiaľ sú uložené dve potrubia DN 150 dĺžky 3 100 m, ktorými sa dopravuje voda do
vodojemu. Obsah vodojemu je 2 x 150 m3. Z vodojemu do spotrebiska sa privádza
voda opäť dvoma potrubiami DN 150 a DN 300 dĺžky 2 x 1580 m. Vodovodná sieť je
celkovej dĺžky 16 110 m, DN 200-80 a menšie. Na vodovod bolo v roku 2000
napojených 4 633 obyvateľov, t. j. 95,6% obyvateľstva mesta. Vodovod je po celkovej
rekonštrukcii.
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V miestnej časti v stredisku turizmu Dobšinská ľadová jaskyňa je zásobovanie
pitnou vodou riešené z viacerých vodných zdrojov. Prameň „Pod prehybom“
zásobuje objekty Železníc SR, Lesnej správy, rodinné domy pod Ostrou skalou
a objekty okolo hotela Ruffíny. Voda sa privádza potrubím DN 100 a 200. Vodojem
600 m3 je v súčasnosti mimo prevádzky. Vodný zdroj „7 prameňov“ je situovaný nad
bývalým hotelom JAS. Zásobuje pitnou vodou poštu, reštauráciu a rekreačné chatky.
2.2.4.2) Kanalizácie a ČOV
V meste Dobšiná je vybudovaná verejná jednotná kanalizácia odvádzajúca
splaškové a dažďové vody. Odpadové vody sú bez čistenia vypúšťané do
Dobšinského potoka. Mesto nemá vybudovanú mestskú ČOV. Na kanalizačnú sieť je
napojených 3 775 obyvateľov mesta. Dĺžka kanalizačnej siete je 12 971 m, počet
domových prípojok je 676. Okrem toho, že kanalizácia vyúsťuje bez čistenia do
Dobšinského potoka pretekajúceho mestom, je kanalizácia prestárla a porušená.
V 80-tych rokoch minulého storočia sa začala nevyhovujúca situácia riešiť,
vyprojektovala sa čistiareň odpadových vôd mesta a hlavný kanalizačné zberač, na
ktorý sa mala jestvujúca kanalizácia napojiť. Hlavný kanalizačný zberač mesta je
rozostavaný a neukončený.
V roku 2009 bola spracovaná nová projektová dokumentácia „Dobšiná –
kanalizácia

a ČOV“.

ČOV

je

navrhovaná

ako

mechanicko-biologická

ČOV

s mechanickým predčistením, úplnou stabilizáciou kalu v aktivačných nádržiach.
2.2.4.3) Zásobovanie zemným plynom
Mesto Dobšiná je zemným plynom zásobovaná vysokotlakým plynovodom DN
150, PN 25 od napájacieho bodu Nižná Slaná. VTL plynovod zásobuje mesto
regulačnou stanicou RS 4000 m3/h umiestnenom južne od mesta pri ceste I/67.
Zdrojom plynovodu je Bohuňov – Rožňava – Nižná Slaná. Z vysokotlakého
plynovodu je v južnej časti k. ú. mesta je vysadená odbočka DN 100 v údolí rieky
Slaná smerom na Rejdovú.
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2.2.4.4) Energetická sieť
Mesto Dobšiná je elektrickou energiou zásobené z ES Dobšiná 110/22 kV 22 kV
vzdušnými vedeniami č. 275 a 236. Distribúcia elektrickej energie k jednotlivým
odberateľom je zabezpečená transformovňami 22/0,4 kV rôznych prevedení
a výkonov. Vo východnej časti mesta pri ceste I/67 je rozostavaná nová ES 210/22
kV Dobšiná.
2.2.4.5) Elektronické komunikácie
V meste Dobšiná sa nachádzajú telekomunikačné siete v centre mesta a sú
kabelizované, v okrajových častiach mesta sú riešené vonkajším rozvodom
s umiestnením na drevených stĺpoch. Cez k. ú. Mesta a jeho zastavané územie
prechádzajú jestvujúce diaľkové podzemné telekomunikačné vedenia.
2.2.5) Zariadenia verejnej občianskej vybavenosti
Verejná občianska vybavenosť v meste Dobšiná pozostáva z týchto zariadení:
Mestský úrad Dobšiná, matrika, mestská polícia, Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Rožňava – vysunuté pracovisko Dobšiná, hasičská zbrojnica, Policajný zbor
SR, Pošta a. s., Poštová banka a. s., Slovenský vodohospodársky podnik š. p.,
Slovenské elektrárne a. s., VVS a. s. Košice – OZ Rožňava, zdravotné stredisko
s praktickým lekárom pre deti a dorast, praktickým lekárom pre dospelých,
stomatológom, záchranná služba Košice – ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,
Detský domov, kultúrny dom s divadelnou sálou, klub dôchodcov , dom smútku
a komerčná vybavenosť ako maloobchodné zariadenia, nevýrobné a výrobné služby,
ubytovacie a stravovacie zariadenia.
V meste Dobšiná sa nachádzajú nasledovné zariadenia verejnej občianskej
vybavenosti:
Zariadenie verejnej občianskej
vybavenosti

Počet

Obchodné domy a supermarkety

-

Predajne potravinárskeho tovaru

11
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Predajne zmiešaného tovaru

1

Predajne nepotravinárskeho tovaru

24

Strediská služieb

30

Benzínové a čerpacie stanice

1

Predajne motorových vozidiel

-

Servisy motorových vozidiel

2

Pošty

1

Bankomat Slovenskej sporiteľne

1

Domy smútku

1

Cintoríny, urnové háje, rozptylové lúčky

2

Urnový háj

1

Rozptylová lúčka

0

Názov, adresa

Popis

Mestský úrad Dobšiná, Ul. SNP

MsÚ umiestnený v historickej budove (NKP)

Úrad práce sociálnych
v Rožňave, Zimná

vecí

a

rodiny

Nový účelový objekt

Matrika Dobšiná, Ul. SNP

MsÚ umiestnený v historickej budove (NKP)

Mestská polícia, Zimná ul.

Nový účelový objekt

Hasičská zbrojnica, Ul. SNP.

Zrekonštruovaný účelový objekt

Slovenská
baníkov

poisťovňa

a.

s.,

Námestie

Nový účelový objekt

Policajný zbor SR, obvodné oddelenie,
Nový účelový objekt
Jarková ul.
Pošta umiestená v historickej budove, objekt
Pošta, Poštová banka a. s. , Námestie
vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, časť
baníkov
objektu nefunkčná
Slovenský vodohospodársky podnik š. p. ,
Nový účelový objekt
Ul. Vlčia dolina
VVS, a.s. Košice,
Dobšiná, Turecká ul.

OZ

Rožňava,

úsek

Objekt vyhovuje

PHSR mesta Dobšiná, verzia: 05/09/2014

URBAN studio s.r.o., www.urban.sk

48

Menované zariadenia sa nachádzajú prevažne v účelových objektoch alebo
rekonštruovaných objektoch a vyhovujú súčasným potrebám,

časť objektov si

vyžaduje celkovú alebo čiastočnú rekonštrukciu a nové funkčné využitie.
2.2.6) Sociálne zariadenia a služby, zdravotnícke zariadenie
V meste Dobšiná sa v súčasnosti nachádzajú tri zariadenia a objekty sociálnych
služieb. Jedná sa o Detský domov na Novej ulici č. 809, Zariadenie opatrovateľskej
služby na Ul. SNP č. 620, Denné centrum (klub dôchodcov) Jarková 370.
Z podnetu

Občianskeho

združenia

Detstvo

deťom je

v meste

zriadene

rodičovské centrum určené pre maloleté a mladistvé matky, ich partnerov a ich deti,
kde majú mladí rodičia možnosť si odskúšať výchovné postupy, starostlivosť o rodinu
s cieľom vytvoriť podmienky pre ich deti, aby boli pripravené na vzdelávanie
v základnej škole.
V meste Dobšiná sa nachádza základné zdravotnícke vybavenie, ktoré je
zastúpené objektom bývalého „Obvodného zdravotného strediska“ na Ul. Nová.
Celkové kapacity zdravotníckych zariadení v meste sú v súčasnosti nasledovné:
Zdravotnícke
zariadenie

Počet lekárskych
miest

Počet
pracovníkov

Počet
ambulancií

Súkromná
stomatologická
ambulancia

2

4

2

Súkromný praktický
lekár pre dospelých

1

2

1

Súkromný praktický
lekár
pre
deti
a dorast

2

4

2

Optika
Masérske
a masážne
rekondícia
relaxácia

1
služby
štúdio
a

Záchranná
služba
ambulancia rýchlej
lekárskej pomoci

2

2

2

1

4

1
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V meste Dobšiná na Ul. SNP sa nachádzajú 2 lekárne, lekáreň Dr. Max
a Lekáreň na rohu. Občania mesta v dotazníkovej akcii považovali rozšírenie
poskytovaných zdravotníckych služieb za jednu z prioritných úloh, súčasný stav sa
považuje za nevyhovujúci.
2.2.7) Šport a telovýchova
Pre telovýchovné a športové vyžitie občanov mesta a aktivity jednotlivých
športových klubov pôsobiacich v meste sú k dispozícii tieto zariadenia. V severnej
časti mesta je vybudované futbalové ihrisko, objekt tribúny a šatní v areáli ZŠ roč. 1.9. a gymnázia sú vybudované ihriská na loptové hry a telocvične. V areáli ZŠ je
vybudované viacúčelové ihrisko s umelou trávou. V objekte Spojenej školy ŠZŠ a OU
sa nachádza menšia telocvičňa. Na sídlisku Rozkvet sa nachádza viacúčelové
športové ihrisko s tenisovým kurtom a bikrosová dráha. Lyžiarsky areál „Pišel“ je
nefunkčný

v nevyhovujúcom

technickom

stave

(vleky),

absentuje

umelé

zasnežovanie.
Rekreačné územie mesta Dobšiná by mala zabezpečovať každodennú a koncom
týždennú rekreáciu obyvateľov mesta a požiadavky návštevníkov a turistov mesta.
Mesto Dobšiná spolu s DĽJ je súčasťou rekreačného územného celku (RÚC)
Slovenský raj a plní funkciu nástupného sídla do Národného parku Slovanský raj,
k vodárenskej nádrži Pacmanská Maša so strediskami turizmu Dedinky a Mlynky
a do regionálnych stredísk turizmu v priestore Vyšná Slaná – Rejdová.

Bývalé

rekreačné územie s detským táborom a Ľudovou záhradou v priestore Hámor je
nefunkčné a zdevastované. Ubytovacie zariadenia v DĽJ v nástupnom pešom
priestore s bývalým hotelom JAS a hotelom pri ceste I/67 sú nefunkčné
a zdevastované.
2.2.8) Kultúra
V meste Dobšiná sa nachádza Kultúrny dom s divadelnou sálou a nefunkčným
kinom na Námestí baníkov. V objekte kultúrneho domu je umiestnená ďalej miestna
knižnica, turistické informačné centrum, bufet a herňa. Medzi ďalšie zariadenia,
určené a využívané na kultúrnu činnosť v meste Dobšiná patrí :
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-

Denné centrum (Klub dôchodcov), Jarková ulica,

-

Banícky dom, Zimná ul. Jeho súčasné využitie je určené pre administratívne
a kultúrno-spoločenské účely.

Stav národných kultúrnych pamiatok a objektov zapísaných do kultúrneho
dedičstva mesta je nevyhovujúci. Najmä gotický kostol zo 14. storočia, Mestská
reduta, Vila E. Ruffinyiho objaviteľa DĽJ, Ľudová záhrada si vyžadujú komplexnú
obnovu a rekonštrukciu. NKP sú významné atraktivity poznávacieho turizmu (ako
súčasť gotickej, železnej a baníckej cesty) a ich súčasný stav je nevyhovujúci
a kritický.
2.2.9) Cestovný ruch a turizmus
Rozvoj cestovného ruchu a rekreačných aktivít je jedným z hlavných cieľov
mesta Dobšiná na najbližšie obdobie. Mesto Dobšiná sa nachádza v unikátnom
prírodnom prostredí Národného parku Slovenský raj. Napriek tomu samotné mesto
Dobšiná a jeho najbližšie okolie neposkytujú v súčasnosti dostatok rekreačných,
ubytovacích a stravovacích možností, ktoré by zodpovedali úrovni a kapacitou
požiadavkám na celoštátny a medzinárodný turizmus a rekreáciu. Celkove kapacity
a územný rozsah súkromnej chatovej rekreácie je minimálny (Danková). Jestvujúce
stravovacie zariadenia v meste svojou kvalitou, materiálno-technickým vybavením
a poskytovanými

službami

vyhovujú

súčasným

potrebám.

Pre

celoštátny

a medzinárodný cestovný ruch chýba minimálne jedno moderné stravovacie
zariadenie. Veľké nevyužité potenciálne možnosti sú v poľovníctve a športovom
rybárstve. Na katastrálnom území mesta sa nachádzajú dva poľovné revíry
európskeho významu s vysokým poľovným potenciálom. Ako rybárske revíry sú
využívané Dobšinský potok, rieka Slaná, vyrovnávacia nádrž Dobšiná, retenčná
nádrž VE Dobšiná I. Mesto má záujem o rozvoj celoštátneho a medzinárodného
turizmu, včítane poznávacieho turizmu v Dobšinskej ľadovej jaskyni, poznávacieho
turizmu historických pamiatok na gotickej, železnej a baníckej turistickej ceste,
pobytový letný a zimný (celoročný) turizmus, poľovníctva, rybárstva.
Celkove možno konštatovať, že rozvoj cestovného ruchu a turizmu na území
mesta Dobšiná stagnuje. Od schválenia posledného PHaSR mesta v roku 2008 sa
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nerealizovala žiadna významná investícia, plánované zámery napr. Dobšinský kopec
a podobne sa nerealizovali. Lyžiarsky areál Pišel je nefunkčný a vyžaduje celkovú
modernizáciu a rozsiahle investície. Bývalý rekreačný (detský) areál Hámor
s Ľudovou záhradou je zdevastovaný a nefunkčný. Obdobná situácia je v DĽJ v časti
k.ú. Dobšiná. Všetky ubytovacie kapacity na k. ú. Dobšiná sú nefunkčné
a zdevastované, stavebno-technický stav a architektonická úroveň hlavného pešieho
priestoru je v havarijnom stave. DĽJ výrazne zaostáva za obdobnými strediskami
cestovného ruchu na Orave, Liptove a v Nízkych Tatrách. Stav NKP na gotickej,
železnej a baníckej ceste je nevyhovujúci a pamiatky si vyžadujú komplexnú
rekonštrukciu. K nepriaznivej situácii prispieva aj nevyhovujúci stav zariadení
cestovného ruchu a turizmu včítane lyžiarskych areálov v Dedinkách, Mlynkoch,
Vyšnej Slanej a podobne. V DĽJ vzhľadom na polohu na 3. k.ú.

viazne resp.

neexistuje spolupráca troch obcí (Stratená, Vernár a Dobšiná).
Celkovo možno konštatovať, že v oblasti cestovného ruchu ubytovacie
a stravovacie služby sú v súčasnosti na vyššej úrovni ako boli v roku 2008 v čase
schvaľovania PH a SR mesta. Vyhovujú bežným miestnym kapacitným potrebám
mesta a v rámci letnej a zimnej turistickej sezóny sú na bežnej štandardnej úrovni,
ktorá však nedosahuje úroveň stredísk CR na Orave, Liptove resp. v Nízkych
a Vysokých Tatrách.
2.2.10) Bezpečnosť
Mesto Dobšiná zabezpečuje ochranu majetku, života, zdravia občanov
poriadkovým útvarom mestskou políciou. V meste Dobšiná sa zároveň nachádza
objekt Policajného zboru SR, ktorý sa uplatňuje v oblasti verejného poriadku.
Policajný zbor SR je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach
vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných
foriem a úlohy , ktoré pre Policajný zbor vyplývajú

z medzinárodných záväzkov

Slovenskej republiky. Policajný zbor pri plnení svojich úloh spolupracuje s:
-

Orgánmi verejnej moci,

-

Ozbrojenými silami,

-

Ozbrojenými bezpečnostnými zbormi,

-

Slovenskou informačnou službou,
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-

S právnickými osobami a fyzickými osobami,

-

S orgánmi územnej samosprávy (MsÚ), najmä pri určení priorít prevencie
kriminality, ochrany verejného poriadku, zamerania boja s kriminalitou,

-

S políciami iných štátov,

-

S medzinárodnými policajnými organizáciami.
2.2.11) Životné prostredie

Mesto Dobšiná bude v záujme zvyšovania kvality životného prostredia na území
mesta sledovať nasledovné ciele:
 Čistota ovzdušia
- Realizovať pozdĺž frekventovaných cestných komunikácií izolačnú zeleň
a pripravovať realizáciu obchvatu cesty I/67. Tento záujem sa bude
prezentovať aj na Košickom samosprávnom kraji a na SSC IU Košice
- Podporovať cyklistickú dopravu v meste
- Podporovať projekty využívajúce alternatívne zdroje energie a to pri
rekonštrukciách objektov aj pri novostavbách
- Realizovať plynofikáciu u navrhovaných rozvojových lokalít bývania, výroby,
rekreácie a zmiešaného územia
- Zvýšenie rozlohy zalesneného územia na zdevastovaných a svahovo
nevýhodných a nízko produktívnych pôdach PP na základe odporučenia
Mestských lesov, s.r.o. Dobšiná
- U novovzniknutých

výrobných

prevádzkach

podporovať

zavádzanie

technológií neznečisťujúcich ovzdušie a podporovať modernizáciu existujúcich
výrobných zariadení.
 Odpadové hospodárstvo
- Zabezpečiť komplexný separovaný zber odpadov v meste a to, zber odpadov
zo skla, papiera, plastov, žiaroviek s obsahom ortuti, elektronického šrotu,
opotrebovaných pneumatík, odpadových olejov, batérií a akumulátorov
včítane biologického odpadu
- Zabezpečiť zmluvne zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov všetkého
druhu

(vrátane

stavebného,

nebezpečného

a biologicky

rozložiteľného

odpadu)
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- Vybudovanie kompostárne pre mesto
- Mesto

bude

podporovať

ekologickú

zabezpečenia

prednášok

a besied

výchovu

obyvateľstva

zameraných

na

formou

zvyšovanie

environmentálneho vedomia všetkých skupín obyvateľstva s upozorneniami
na pozitívne dôsledky ekologického správania sa obyvateľstva.


Starostlivosť o zeleň

-

Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejnej zelene mesta

-

Vykonávať celoplošné ošetrenie starých

stromov s cieľom nahradiť ich

zachovania a doplniť ich novou zeleňou
-

Ukončiť úpravu verejnej zelene na všetkých štyroch cintorínoch a odstrániť
alebo ošetriť stromy, ktoré ohrozujú svoje okolie

-

Realizovať rekonštrukciu a revitalizáciu „Ľudovej záhrady“ včítane peších
chodníkov, verejného osvetlenia a obnovenia vodného režimu.
2.2.12) Štruktúra hospodárstva a podnikateľská činnosť

Mesto Dobšiná bude v súvislosti

s rozvojom poľnohospodárstva sledovať

nasledovné ciele:
-

Podpora rozvoja živočíšnej výroby so zameraním na chov hovädzieho dobytka
a ovčiarstvo s využitím rozsiahlych plôch trvalo trávnatých porastov (TTP)

-

Podpora rekonštrukcie hospodárskeho dvora v severnej časti mesta so
zameraním na chov hovädzieho dobytka a oviec

-

Podpora priameho predaja poľnohospodárskych produktov obyvateľom

-

Zapojenie sa do širších územných poľnohospodárskych činností okresu

-

Podpora

združovania

sa

podnikateľských

subjektov

s cieľom

zvýšiť

konkurencie schopnosť poľnohospodárskych podnikov
-

Podporovať

poľnohospodárske

výrobné

postupy

smerujúce

k ochrane

životného prostredia a krajiny (rekultivačné programy, projekty efektívneho
hospodárenia s vodou v poľnohospodárstve a podobne...)
-

Podpora projektov zabraňujúcich erózii pôdy a miestnych lokálnym záplavám.
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Mesto Dobšiná bude v oblasti lesného hospodárstva a lesov sledovať tieto ciele:
-

Obhospodarovať

lesy

v majetku

mesta

Dobšiná

v súlade

s Lesohospodárskymi plánmi a v súlade so štatútom NP Slovenský raj,
-

Postupne zalesňovať po dohode s vlastníkmi PP pôdu nevhodnú na
poľnohospodárske využitie a zarastajúcu NDV.

Obrázok : Areál mestských lesov Dobšiná

Mesto Dobšiná v oblasti ťažby nerastných surovín bude sledovať nasledovné
zámery:
-

Realizovať postupnú ťažbu serpentinitovej suroviny z kužeľovej haldy na
severnom okraji mesta pre plánovanú priemyselnú výrobu

-

Realizovať nový spracovateľský závod severovýchodne od haldy a dopravne
ho napojiť na miestnu komunikáciu výrobného okrsku „Vlčia dolina“

-

Po ukončení ťažby háld spracovať projekt rekultivácie plochy haldy. Priebežne
rekultivovať plochu kameňolomu bývalej povrchovej ťažby v dobývacom
priestore.
2.2.13) Národnostné menšiny

Mesto Dobšiná bude v oblasti Rómskej menšiny sledovať nasledovné zámery:
-

Realizovať zriadenie komunitného centra včítane terénnej sociálnej práce
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-

Vypracovanie dlhodobého plánu výstavby sociálnych domov a bytov so
zameraním na problematiku Rómskej osady, menšiny

-

Riešenie problematiky sociálneho bývania v jestvujúcich rodinných domoch
v centrálnej historickej časti mesta

-

Riešiť problematiku zapojenia rómskych detí do predškolských zariadení

-

Riešiť problematiku rozšírenia kapacít Špeciálnej ZŠ so zameraním na žiakov
zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva.

3) Určenie rozvojového potenciálu územia, určenie hlavných smerov, cieľov
rozvoja mesta a jeho rozvojových priorít
Mesto Dobšiná pre svoj ďalší rozvoj

stanovuje a určuje nasledovné hlavné

smery, ciele rozvoja mesta a jeho rozvojových priorít.
3.1) Mesto Dobšiná v oblasti hospodárstva a podnikateľskej činnosti bude
sledovať nasledovné ciele, zámery a rozvojové priority:

-

realizovať

ťažbu serpentinitu z ložiska nevyhradeného nerastu (haldy po

banskej činnosti). Rešpektovať ložisko nevyhradeného nerastu „Odvalová
halda Dobšiná“

Obrázok : Plánované rozvojové výrobné územie, využitie háld na spracovanie serpentinitu.
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-

realizovať výstavbu nového závodu v oblasti priemyselnej chemickej výroby na
spracovanie

serpentinitu

v priestoroch

bývalého

dobývacieho

priestoru

Dobšiná I severne od haldy
-

postupne

realizovať

prestavbu

a modernizáciu

výrobného

územia

vo

výrobnom okrsku „Vlčia dolina“

Obrázok : Výrobný okrsok Dobšiná – Vlčia dolina

-

postupne

realizovať

prestavbu,

modernizáciu

a obnovu

jestvujúcej

priemyselnej zóny „Niže mesta“ pri ŽST so zameraním na moderný
drevospracujúci priemysel

Obrázok : Výrobný okrsok Dobšiná – Pri ŽST
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-

postupne realizovať obnovu a modernizáciu výrobného územia na lokalite
Hámor

-

vytvoriť územno-technické podmienky pre dobudovanie a modernizáciu
strojárskeho priemyslu v priemyselnej zóne „Kovostroj na lokalite Cípová“

Obrázok : Výrobný okrsok Dobšiná – lokalita KOVOSTROJ-Cípová

-

vytvoriť

územno-technické

podmienky

pre

začatie

realizácie

novej

priemyselnej zóny „Dobšiná – Juh“ východne od cesty I/67 v južnej časti k. ú.

Obrázok : Rozvojová lokalita priemyselnej výroby a vybavenosti Dobšiná – Juh
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Za hlavné priority v oblasti hospodárstva a podnikateľských aktivít považovať:
-

modernizáciu

jestvujúcich

zastaralých

a provizórnych

areálov

drevospracujúceho priemyslu ( píl) s možnosťou dobudovania (prechodu) na
zhodnocovanie drevnej hmoty formou finálnych výrobkov
-

modernizácia jestvujúceho strojárenského priemyslu

-

vytvorenie podmienok pre novú výstavbu malých a stredných výrobných
areálov (firiem) na rozvojových lokalitách výrobného územia alebo prestavbou
jestvujúcich opustených a nefunkčných areálov

V oblasti poľnohospodárskej výroby za prioritnú úlohu považovať modernizáciu
jestvujúceho

hospodárskeho

dvora

na lokalite

Hámor

na

modernú

farmu

podhorského typu so zameraním na živočíšnu výrobu (chov hovädzieho dobytka
a oviec) s cieľom využiť obrovský prírodný potenciál TTP.
Mesto Dobšiná má dostatok ponukových rozvojových plôch pre rozvoj
podnikateľskej činnosti v oblasti priemyselnej, stavebnej výroby a skladového
hospodárstva. Rozvojové lokality sú komplexne vybavené technickou infraštruktúrou.
Napriek tomu sa nové investície najmä v oblasti strojárenského a drevospracujúceho
priemyslu do okresu a mesta Dobšiná nedarí získať a umiestniť. Limitom rozvoja
hospodárskej základne je vzdelanostná štruktúra najmä produktívnej zložky
obyvateľstva.
3.2.) Mesto Dobšiná bude v oblasti rozvoja cestovného ruchu a turizmu sledovať
nasledovné ciele, zámery a rozvojové priority:
- vytvoriť územno-technické podmienky pre novú výstavbu rekreačných
zariadení so zameraním na ubytovacie a stravovacie zariadenia na lokalite
„Dobšinský kopec“
-

vytvoriť územno-technické podmienky pre novú výstavbu súkromných
rekreačných zariadení na lokalite „Pišel“ a novej chatovej lokalite „Vyšná
Maša“ v miestnej časti Hámor

-

vytvoriť územno-technické podmienky pre novú výstavbu rekreačných
zariadení so zameraním na ubytovacie zariadenia (penzión) na lokalite „Špitál“
pri štadióne

-

realizovať novú výstavbu rekreačných zariadení včítane súkromných chát na
lokalite „Čuntava“ v rozsahu schválenom v ÚPN mesta
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-

realizovať asanačnú prestavbu bývalého hotela JAS v DĽJ na apartmánový
dom v súlade so schváleným ÚPN mesta

-

spracovať štúdiu realizovateľnosti „Modernizácie a rekonštrukcie lyžiarskeho
areálu Pišel“ včítane novej rozvojovej plochy na lokalite „Končistá“ na
moderné vysokokapacitné lyžiarske stredisko s umelým zasnežovaním. Na
základe výsledkov štúdie rozhodnúť o koncepcii rozvoja lyžiarskych areálov
v meste

Obrázok : Lyžiarsky zjazdový areál „Pišel“ s chatovou osadou

-

realizovať rekonštrukciu historického parku „Ľudová záhrada“ pre prímestskú
rekreáciu obyvateľov a návštevníkov mesta

Obrázok : „Ľudová záhrada“ revitalizácia.
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-

vypracovať štúdiu záchrany a rekonštrukcie baníckych technických pamiatok
a realizovať expozíciu Baníckeho múzea a skanzenu v Dobšinej v rámci
železnej a baníckej turistickej cesty

-

realizovať

dobudovanie

rekreačnej

lokality

„Lányiho

huta“

v Dobšinej

v rozsahu návrhu ÚPN mesta
-

podporovať aktivity cestového ruchu so zameraním na chov koní v areály
Lesov SR š. p.

Obrázok : Chov koní – Lesy SR š.p.

-

realizovať rekonštrukciu reštaurácie „Tri ruže“ s ubytovacími službami na
ubytovacie zariadenie penzijného typu, prízemie a I. poschodie reštaurácia, II.
poschodie ubytovací priestor

-

realizovať prestavbu, modernizáciu ubytovacích zariadení rekreačnej lokality
Dobšiná Pišel na nové ubytovacie kapacity

-

dobudovať sieť cykloturistických okružných tratí s využitím spevnených
lesných ciest na k. ú. mesta, realizovať výstavbu náučných chodníkov.
Postupne

realizovať

rekonštrukciou

spevnených

lesných

ciest

pre

cykloturistiku najmä v trase Hámor – Danková – Čuntava – hranica
Banskobystrického kraja v ochrannom pásme NP Slovenský raj
-

realizovať rekonštrukciu bývalej horárne na horský penzión na lokalite
„Čuntava“
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-

vytvoriť územno-technické podmienky pre výstavbu penziónov v rozvojovej
lokalite Hámor. Nové ubytovacie a stravovacie zariadenia realizovať vo väzbe
na jestvujúce kapacity pri „Ľudovej záhrade“. Realizovať asanačnú prestavbu
schátralého bývalého detského rekreačného zariadenia na nové rekreačné
zariadenie

-

zabezpečiť moderný informačný systém cestovného ruchu a turizmu mesta
Dobšiná a DĽJ

-

zabezpečiť

realizáciu

projektov

komplexných

rekonštrukcií

národných

kultúrnych pamiatok v meste a objektov kultúrneho dedičstva, ich optimálne
funkčné využívanie a podporovať pravidelné udržiavacie práce
-

v rámci možnosti a kompetencií mesta Dobšiná podporovať riešenie majetkoprávnych vzťahov u rozvojových lokalít turizmu a rekreácie v meste a DĽJ

-

vybudovať požičovňu športových potrieb v meste Dobšiná a v Dobšinskej
ľadovej jaskyni

-

vybudovať novú muzeálnu expozíciu v DĽJ na lokalite Vilmosplatz alternatívne
menovanú problematiku riešiť v rámci rekonštrukcie Vily Ruffinyiho v meste

-

zabezpečiť pravidelnú údržbu náučného chodníka zdravia MsL, ktorý slúži
ako oddychová zóna pre všetky generácie a obyvateľov mesta a náučného
chodníka po stopách baníctva, ktorý slúži na náučno-poznávacie účely histórie
mesta a oddychová zóna pre všetky generácie obyvateľov mesta. Zabezpečiť
pravidelnú zimnú údržbu lyžiarskych bežeckých tratí v meste v trase Pišel –
Hámor. Zabezpečiť pravidelnú údržbu propagačných a orientačných tabúľ,
vyhliadkových bodov, cykloturistických trás a turistických trás na k. ú. mesta

-

podporovať modernizáciu a prestavbu jestvujúceho opusteného domového
fondu v meste Dobšiná na ubytovacie zariadenia rodinného typu v rámci
rozvoja agroturistiky

Výrazným obmedzujúcim limitom pri rozvoji cestovného ruchu a turizmu sú
obmedzenia vyplývajúce z rozsiahlych plôch chránených území na k. ú. Dobšinej.
V samostatnom meste Dobšiná je to aj národnostné zloženie obyvateľstva
s rozsiahlym podielom sociálne slabších skupín a rómskej menšiny.

PHSR mesta Dobšiná, verzia: 05/09/2014

URBAN studio s.r.o., www.urban.sk

62

3.3.) Mesto Dobšiná bude v súvislosti s rozvojom bývania sledovať nasledovné
ciele a zámery a hlavné priority:
-

zabezpečiť kvalitu poskytovaných služieb v rámci opravy a údržby bytového
fondu, nebytových priestorov a výkonu správy odpredaných bytov v meste

-

dôsledne využívať bytové a nebytové priestory v majetku mesta za účelom ich
prenájmu

-

riešiť problematiku sociálneho bývania nižšej kategórie pre Rómsku menšinu

Obrázok : Sociálne byty nižšej kategórie rómska osada Dobšiná

-

riešiť problematiku nelegálnych stavieb (Rómska osada)

-

podporovať rekonštrukciu a modernizáciu staršieho a opusteného bytového
fondu v meste

-

vytvoriť územno-technické predpoklady pre novú výstavbu rodinných domov
na hlavnej rozvojovej lokalite mesta „Chrbát“, na rozvojovej lokalite
zmiešaného územia bývania a rekreácie „Pišel“ (Pri ZŠ) a na lokalite „Špitál“
(Pri štadióne)

-

riešiť problematiku výstavby nájomných bytových domov

Problematiku novej výstavby rodinných domov a nájomných bytových domov,
sociálnych bytov nižšieho štandardu pre rómsku menšinu považovať za prioritnú
s cieľom stabilizovať mladé obyvateľstvo v meste a riešiť bývanie rómskej menšiny.
Významným limitom pri rozvoji obytného územia s plochami pre výstavbu rodinných
a bytových domov je konfigurácia terénu a nedostatok vhodných rozvojových plôch.
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3.4) Mesto Dobšiná bude v oblasti cestnej dopravy včítane miestnych
komunikácií sledovať nasledovné ciele, zámery a priority:
riešenie problematiky umiestnenia definitívneho autobusového nástupišťa

-

v meste
doriešiť formou štúdie problematiku železničnej dopravy. V prípade jej

-

zrušenia zvážiť možnosť využitia železničného telesa na cykloturistickú
spevnenú komunikáciu
postupne

-

realizovať

rekonštrukciu

spevnených

účelových

komunikácií

zaradených do siete cykloturistických trás najmä na území NP a jeho
ochranného pásma
rekonštrukciu miestnych komunikácií na Novej, Hronskej ul., ul. Výše mesta,

-

Zimná, Turecká a Kúpeľná ulica s vypracovaním projektovej dokumentácie
a realizácie prostredníctvom fondov EÚ
-

výstavbu novej spevnenej miestnej komunikácie ul. Turecká

-

výstavbu otočky na Partizánskej ulici

-

realizovať rekonštrukciu peších chodníkov v meste betónovaním a zámkovou
dlažbou

-

prevádzať pravidelnú údržbu a opravy na mestských komunikáciách

-

dokončiť rekonštrukciu vodorovného a zvislého dopravného a informatívneho
značenia v meste a zabezpečiť jeho pravidelnú údržbu
realizovať na potrebnej architektonickej úrovni nevyhovujúci hlavný peší

-

nástup (pešiu zónu) v DĽJ v trase cesta I/67 – Pošta – rekreačné objekty
pokračovať v rekonštrukcii a oprave oporného múra na Železničnej a Zimnej

-

ul.
realizovať postupnú rekonštrukciu verejných priestranstiev mesta včítane

-

plôch verejnej zelene s umiestnením prvkov drobnej architektúry
3.5) Mesto Dobšiná bude v oblasti zásobovania pitnou vodou v meste Dobšiná
a DĽJ sledovať nasledovné ciele, zámery a priority:
-

v spolupráci s VVS a. s. Košice ukončiť rekonštrukciu vodovodu v Dobšinej
najmä na Kúpeľnej, Záhradnej, Tureckej, Partizánskej ul.

-

realizovať rekonštrukciu vodojemu v Dobšinskej ľadovej jaskyni,
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-

napojiť nové rozvojové lokality mesta Dobšiná podľa postupu výstavby
rodinných a bytových domov, vybavenosti a areálov výroby na jestvujúcu
vodovodnú sieť,

-

pre plánovanú zástavbu rodinných domov v lokalite „Chrbát“ realizovať
technické opatrenia s cieľom zvýšiť tlak v zásobovacom potrubí

-

realizovať rozšírenie vodojemu v lokalite Hámor,

-

pre rozvojové lokality mesta zabezpečiť projektovú dokumentáciu týkajúcu sa
napojenia na vodovodnú sieť mesta,

-

pre plánované ubytovacie zariadenia a apartmánový dom pri ceste I/67 vo
vybavenostnom centre DĽJ riešiť napojenie na vodovod z vodného zdroja „7
prameňov“. Pre tento systém vybudovať vodojem 100 m3.

-

využívané pramene v DĽJ je potrebné revidovať a realizovať vyhlásenie
pásma hygienickej ochrany (PHO) týchto vodných zdrojov,

-

plánovaný výrobný okrsok Dobšiná Juh pozdĺž cesty I/67 postupne napojiť na
mestský vodovod s predĺžením vodovodného potrubia

3.6) Mesto Dobšiná v rámci rozvoja technickej infraštruktúry – kanalizácia a ČOV
bude sledovať nasledovné ciele, zámery a priority:
-

prepracovať projekt celomestskej splaškovej kanalizácie,

-

realizovať ČOV mesta Dobšiná v súlade s projektom „Dobšiná – kanalizácia
a ČOV“.

-

postupne realizovať výstavbu kanalizačnej siete a rekonštrukciu jestvujúcej
kanalizácie mesta,

-

realizovať úpravu vodného toku Dobšinského potoka na Q100 ročnú veľkú vodu
v úseku Hámor – Vyšná Maša,

-

realizovať úpravu vodného toku rieky Slanej v úseku rozšírenia priemyselnej
zóny VSŽ – Kovostroj na Q100 ročnú veľkú vodu,

-

ukončiť rozostavanú ČOV pre hotel Ľadová a zabezpečiť jej funkčnosť,

-

vybudovať nový hlavný kanalizačný zberač po Ľudovú záhradu pozdĺž
Hronskej ulice na odkanalizovanie rozvojového obytného a rekreačného
územia mesta,

-

súčasnú zástavbu mesta postupne odkanalizovať jednotnou kanalizáciou na
rozvojových plochách realizovať delenú t.z. splaškovú kanalizáciu
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-

v miestnej časti Lányiho huta postupne budovať malé domové ČOV
a nepriepustné žumpy,

-

realizovať rekonštrukciu (obnovu) žúmp na extrementy zo živočíšnej výroby na
hospodárskom dvore v severnej časti mesta.

3.7) Mesto Dobšiná v rámci rozvoja technickej infraštruktúry – energetika
a telekomunikácie bude sledovať nasledovné ciele a záujmy:
-

postupne plynofikovať rozvojové lokality obytného, rekreačného a výrobného
územia mesta,

-

podporovať využitie biomasy (drevného odpadu) a solárnej energie na
prípravu tepla a TVÚ najmä u zástavby rodinných domov a rekreačných
zariadení

-

realizovať koncepciu rozvoja mesta Dobšiná v tepelnej energetike,

-

realizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Dobšiná.

3.8) Mesto Dobšiná plánuje v oblasti rozvoja a zachovania predškolských
zariadení sledovať tieto ciele, zámery a priority:
-

z pozície jedného zo zriaďovateľov škôl a školských zariadení vyvíjať úsilie na
neustále skvalitnenie vyučovacieho procesu

-

v zmysle platných právnych predpisov a v rámci finančných možností mesta
zabezpečiť prevádzku predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta a podporovať rozvoj predškolských zariadení pôsobiacich na území
mesta

-

podporovať kultúrne a športové aktivity predškolských zariadení.

-

realizovať rekonštrukciu budovy materskej školy na Ul. P. J. Šafárika
v blízkosti rómskej osady v Dobšinej, resp. výstavbu novej MŠ,

-

vo väzbe na jestvujúci a demografický vývoj obyvateľstva a rozsah jeho
predproduktívnej zložky (0 – 14 rokov) pristúpiť k prípravným prácam výstavby
novej MŠ. Problematiku umiestnenia novej MŠ doriešiť formou ZaD v ÚPN
mesta
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3.9) Mesto Dobšiná plánuje v oblasti rozvoja základných škôl sledovať tieto
ciele, zámery a priority:
-

materiálne a finančne pomáhať Základnej škole

roč. 1–9 E. Ruffínyiho

v Dobšinej pri jej rekonštrukcii. Realizovať rekonštrukciu areálu a budovy ZŠ.
-

pomáhať pri riešení problematickej časti populácie najmä rómskych žiakov
v oblasti hygieny, dochádzky do školy, správania, podporovať spracovanie
projektu na riešenie týchto problémov

-

podporovať kultúrne a športové aktivity základného školstva a podporovať
výmeny domácich a zahraničných študentov partnerských miest

-

spracovať projekty za účelom realizácie školského výcvikového bazénu

-

zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu budovy CVČDaM

-

vzhľadom na kritické kapacitné problémy základného školstva (v 18 tr. ZŠ
prevádzkovaných 32 tried) a predpokladaný demografický vývoj pristúpiť
k prípravným prácam na rozšírení kapacít ZŠ. Pri riešení tohto problému
zohľadniť možnosť dostavby jestvujúcej ZŠ roč. 1 – 9 E.Ruffinyiho.
3.10) Mesto

Dobšiná

bude

v záujme

rozvoja

stredných

škôl

sledovať

nasledovné ciele, zámery a priority:
-

doriešiť problematiku ďalšieho prevádzkovania Gymnázia ako organizačnej
zložky Spojenej školy. Realizovať obnovu resp. rekonšrukciu tohto objektu.

Za prioritnú úlohu v oblasti

školstva treba považovať riešenie kapacitných

problémov predškolských zariadení, včítane zapojenia vyššieho počtu detí do
predškolskej výchovy a kapacitných problémov ZŠ roč. 1 – 9. Osobitnú pozornosť
venovať problematike zapojenia detí zo sociálne nevyhovujúceho prostredia najmä
detí rómskej menšiny do predškolských a školských zariadení.
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Obrázok : Gymnázium Dobšiná, plánovaná obnova

3.11) Mesto Dobšiná bude v oblasti verejnej občianskej vybavenosti sledovať
nasledovné ciele, zámery a princípy:
-

rekonštrukcia objektu radnice (výmena okien a vchodových dverí)

-

rekonštrukcia kultúrneho domu na Námestí baníkov

-

rekonštrukcia budovy na Ul. SNP č. 548 s využitím ako nové polyfunkčné
centrum s rozšírením ponuky služieb kultúrneho domu

-

rekonštrukcia Komunitného centra v meste

-

dobudovanie komerčnej občianskej vybavenosti pri Námestí Tri ruže

-

rekonštrukcia objektu Vily „Ruffinyi“

-

rekonštrukcia budovy na ul. SNP č. 548

-

rekonštrukcia budovy bývalej „Elektrárni“ na Hnileckej ulici

-

rekonštrukcia budovy Gymnázia
3.12) Mesto Dobšiná bude v oblasti rozvoja sociálnych služieb a zdravotníckych
zariadení sledovať nasledovné ciele, zámery a priority:

-

vypracovanie projektu a rekonštrukcia bývalej budovy „Elektrární“ pre účely
sociálnych zariadení a služieb
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vybudovať stredisko sociálnych služieb mesta pre starších občanov

-

v nevyužitých objektoch mesta
-

riešiť obsadenie druhého, tretieho obvodu praktického lekára pre dospelých

-

riešiť obsadenia druhého obvodu zubnej ambulancie

-

riešiť špecializované odborné zdravotné služby
3.13) Mesto

Dobšiná

bude

v rámci

rozvoja

kultúry

a zveľaďovania

a sprístupňovania kultúrnych pamiatok sledovať nasledovné ciele, zámery
a priority:
-

skvalitňovať prácu kultúrnych zariadení v meste stanovením kultúrnych
a osvetových priorít,

-

doplniť vybavenie kultúrneho domu, tak aby sa bez problémov dali realizovať
spoločenské podujatia s väčším počtom hostí,

-

na podporu uchovania národných kultúrnych pamiatok a objektov kultúrneho
dedičstva vypracovanie projektov vyhodnocujúcich súčasný stav pamiatok
a zabezpečenie ich nevyhnutných opráv včítane pravidelnej údržby,

-

vypracovania časového harmonogramu sprístupnenia kultúrno-historických
pamiatok mesta v rámci Gotickej a Banskej, Železnej turistickej cesty,

Obrázok : Vľavo - Kultúrne dedičstvo obce, staré banské dielo (gotické a železná turistická cesta).
Vpravo – Banícky dom, NKP, Kultúrne dedičstvo mesta Dobšiná
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-

realizovať projekty a opravy národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v ponuke
projektov Železnej, Gotickej cesty a Banskej cesty,

-

vytvorenie stálej kultúrno-historickej expozície mesta a regiónu Dobšiná
v rámci projektu Železná cesta,

-

rekonštrukcia areálu Vily Ruffínyiho,

-

rekonštrukcia gotického kostola evanjelického a. v. zo 14. storočia

Obrázok : NKP – gotický evenjelický kostol a.v. zo 14.storočia

-

vybudovať lapidárium na starom cintoríne

-

rekonštrukcia rímsko-katolíckeho kostola (výmena okien)

-

rekonštrukcia budovy na Ul. SNP č. 548 na polyfunkčné centrum s rozšírením
ponuky služieb kultúrneho domu

3.14) Mesto Dobšiná v oblasti rozvoja športu a telovýchovy bude sledovať
nasledovné ciele, zámery a priority:
-

podporovať

detský,

mládežnícky

šport

a športovo

turistické

aktivity,

podporovať spoluprácu mesta so športovými klubmi a školami pôsobiacimi na
území mesta,
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-

zabezpečiť prevádzku a údržbu viacúčelového ihriska v meste Dobšiná
s nadväznosťou na komplexné riešenie športového areálu na sídlisku
„Rozkvet“.

-

v rámci

cezhraničnej

spolupráce

naďalej

pokračovať

v usporiadaní

Medzinárodnej športovej olympiády mládeže partnerských miest,
-

pokračovať v usporadúvaní medzinárodných pretekov automobilov do vrchu

-

spolu s obcou Stratená zabezpečiť funkčnosť a prevádzku lyžiarskeho
bežeckého areálu v DĽJ včítane vybudovaného umelého zasnežovania.

3.15) Mesto Dobšiná prostredníctvom mestskej polície bude v rámci ochrany
verejného poriadku a zachovania bezpečnosti občanov mesta sledovať
nasledovné ciele a priority:
-

spoluprácou s občanmi zabezpečovať plnenie úloh pri ochrane verejného
poriadku, majetku, života a zdravia obyvateľov mesta a návštevníkov

-

prostredníctvom kamerového systému zabezpečovať zvýšenie dopravnej
bezpečnosti a predchádzanie nehôd, škodám na majetku, zdraví a životoch
občanov v uliciach mesta, ako aj odhaľovanie kriminálnej činnosti najmä
v oblasti vandalizmu, poškodzovania verejnoprospešných zariadení

-

v spolupráci s Políciou uskutočňovať pravidelné spoločné akcie zamerané na
odhaľovanie protispoločenskej činnosti, páchateľov v tejto činnosti, kontrolu
pohostinských zariadení a dodržiavania zákazu predaja alkoholických nápojov

-

vo zvýšenej miere venovať pozornosť prevencii činnosti spojenej s výrobou,
predajom a požívaním omamných a psychotropných látok, a to hlavne medzi
deťmi a mládežou, ktorá je najrizikovejšou skupinou,

-

v rámci prevencie naďalej uskutočňovať prednášky na školách a školských
zariadeniach v meste. Pozornosť venovať taktiež seniorom, ktorí sú rizikovou
skupinou,

-

pravidelne uverejňovať príspevky o práci MsP v Dobšinských novinách
uverejňovať prehľad o priestupkoch za určité obdobie a taktiež na konci roka
s krátkym zhodnotením výsledkov práce,

-

pomocou

kamerového

systému

zvýšiť

bezpečnosť

občanov

mesta

odhaľovaním páchateľov protispoločenskej činnosti. Umiestnením kamier
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v lokalitách s najpravdepodobnejším výskytom protispoločenskej činnosti
zamedziť výskyt tejto činnosti,
zriadiť Rómske občianske hliadky, ktoré by pôsobili medzi obyvateľstvom

-

najmä v oblasti sociálnej a situačnej prevencie,
situáciu v oblasti problému s túlavými psami riešiť zriadením karanténnej

-

stanice v meste alebo odchyt zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej osoby,
vykonávať kontroly dodržiavania VZN mesta so zameraním na udržiavanie

-

poriadku, kontrolu skladovania stavebných materiálov, palivového dreva,
rôzneho

druhu

tovarov,

kontrolu

dlhodobého

parkovania

a kontrolu

dodržiavania pravidiel cestnej premávky,
odhaľovať nelegálne stavby a čierne skládky v meste a jeho okolí, oznamovať

-

príslušným orgánom porušenie právnych predpisov zistených pri plnení
svojich úloh, ktorých riešenie nespadá do pôsobnosti MsP a ďalej s nimi
v tomto smere spolupracovať.
4) Závery hodnotenia analýz a rozvojového potenciálu územia mesta
4.1) Úvod hodnotenia a analýza realizovaných investícií
Úlohou SWOT analýzy je prezentácia výsledkov sociálno-ekonomickej analýzy
mesta Dobšiná vo forme objektívnej a čo najkomplexnejšej

charakteristicky

vyváženého vývoja mesta. SWOT analýza (Strong points – silné stránky, Weak
points – slabé stránky, Opportunities – príležitosti, Threats – ohrozenia) je
štandardná metóda, ktorá sa používa na prezentáciu analytických poznatkov
o najrozličnejších objektoch skúmania. Jej výhody sú nasledovné:


Oproti obvyklým analytickým metódam prezentuje vyvážený pohľad na
minulosť, súčasnosť a budúcnosť mesta



Svojím usporiadaním do štyroch kvadrantov (silné stránky, slabé stránky,
príležitosti a ohrozenia) dobre vyhovuje charakteru úvah, ktoré sú potrebné pri
formulovaní stratégií a ich implementácie počas celého programového
obdobia
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Umožňuje pružne realizovať spätné korekcie jednotlivých identifikovaných
javov vrátane ich preraďovania do iných kvadrantov, ak si to vyžadujú
meniace sa pohľady na budúci vývoj mesta



Vytvára predpoklady aby v rovnako prehľadnej štruktúre, ako bola vytvorená
analýza, bola formulovaná aj stratégia usmernenia budúceho vývoja obce:

-

ako zachovať, resp. rozvíjať jej silné stránky,

-

ako odstraňovať, resp. eliminovať slabé stránky,

-

ktoré z budúcich príležitostí možno využiť pre ďalší rozvoj mesta,

-

akými aktivitami možno čeliť očakávaným ohrozeniam jej ďalšieho rozvoja.

V rokoch 2007-2014 boli zrealizované nasledovné investičné aktivity:
1. Rekonštrukcia Základnej školy (I. etapa)
2. Rekonštrukcia Materskej školy na ul. SNP
3. Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice
4. Rekonštrukcia Centrálnej mestskej zóny – Nám. Baníkov
5. Výmena okien na objekte Kultúrneho domu
6. Vybudovanie náučného chodníka po stopách baníctva – Lányi Huta
7. Výstavba bikrosovej dráhy na sídlisku Rozkvet
8. Výstavba viacúčelového ihriska s umelou trávou v areáli ZŠ
9. Rekonštrukcia Špeciálnej základnej školy
Mesto do roku 2020 plánuje nasledovné nové projektové a investičné zámery:
1. Rekonštrukcia objektu zdravotného strediska
2. Dom histórie mesta
3. Elektronizácia a informatizácia verejnej správy a spoločností
4. Realizovať prístavbu Základnej školy (II. etapa)
5. Rekonštrukcia MŠ na Ul. P.J.Šafárika, resp. výstavba novej MŠ.
6. Rekonštrukcia rímsko-katolíckeho kostola – výmena okien
7. Rekonštrukcia budovy gymnázia
8. Vypracovanie projektu a rekonštrukcia bývalej budovy Elektrárni na Hnileckej
ulici pre sociálne účely
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9. Rekonštrukcia budovy na Ul. SNP č. 548 s využitím ako nové polyfunkčné
centrum s rozšírením ponuky služieb kultúrneho domu
4.2) Analýza SWOT
4.2.1) Prírodné zdroje
Silné stránky
-

Slabé stránky

Hodnotné prírodné prostredie
národného

parku

v blízkosti -

Slovenský

raj

verejnej

a chránených území európskeho významu
NATURA 2000
-

Prírodné

Dobšinská

ľadová

Kvalitné životné prostredie

-

Dobrá dostupnosť územia mesta

-

Existencia
nevyhradeného

nerastu

Nedostatočné

hospodárenie

Obmedzenia
z chráneného

surovín

serpentinitu

vyplývajúce
územia

v zmysle

zákona NR SR o ochrane prírody

na

a krajiny

a

katastrálnom území mesta

európskeho

-

Vodohospodársky významná oblasť

NATURA 2000

-

Rozsiahle plochy lesov

-

Vyhovujúca

-

kvalita

zelene

zarastanie NDV
-

nerastných

parkovej

miestnych lúk a pasienkov, postupné

jaskyňa, rokliny NP Slovenský raj
-

najmä

stav

včítane „Ľudovej záhrady“
-

atraktivity

zanedbaný

Nevyhovujúci

povrchových

chránenom
významu

území

v systéme

Kalamity lesných najmä smrekových
porastov

a podzemných vôd
-

Pozitívny trend vo vývoji kvality ovzdušia

-

Prebiehajúce separovanie odpadu

-

-

Príležitosti

Ohrozenia

Vysoká sezónna návštevnosť DĽJ včítane -

Nevhodné

zahraničných návštevníkov

hospodárstvo

Propagácia

chránených

území -

a neriadené

lesné

Nedobudovaná verejná kanalizácia

a hodnotného prírodného prostredia

a ČOV mesta

ochrana a racionálne využívanie prírodných -

Legislatívne

zdrojov

výstavba v meste (Rómske osady)

-

propagácia ochrany životného prostredia

a výstavba v rozpore s ÚPD mesta

-

realizácia

-

zberu

komplexného
komunálneho

separovaného odpadu

v meste

včítane nebezpečného odpadu
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-

angažovanosť

obyvateľov

mesta

pri -

zachovaní prírodného dedičstva a ochrane
chránených území
-

-

Vznik nelegálnych divokých skládok
na k. ú. mesta

-

Klimatické zmeny

navrhované chránené územia európskeho -

Chýbajúca

významu (NATURA 2000)

obhospodarovania

možnosť využívania fondov a finančných

lúk a pasienkov v dôsledku likvidácie

prostriedkov EÚ

(úpadku) živočíšnej výroby

koncepcia
plôch horských

4.2.2) Materiálne, fyzické zdroje a ľudské zdroje
Silné stránky
-

Vyhovujúce
obyvateľstva

Slabé stránky
demografické
(viď

zloženie -

predproduktívna

Optimálne
cestovného

vodovodu

a rozsiahlej
a kanalizácie

včítane výstavby novej ČOV
podmienky
ruchu,

pre

rozvoj

poloha

mesta

-

parku Slovenský raj

Rozsiahla potreba opráv a rekonštrukcií
v oblasti

v nástupnom priestore do národného

-

dobudovania

rekonštrukcie

zložka)
-

Potreba

miestnej

dopravnej

komunikačnej siete
-

Nevyhovujúci

stavebno-technický

Vybudované zdroje na výrobu elektrickej

(vyžadujúci

energie, dostatočná energetická sieť

objektov občianskej vybavenosti

v meste včítane novej ES Dobšiná

-

rekonštrukciu)

stav

niektorých

Nedostatok pracovných príležitostí v 2.

-

Dostatok zdrojov kvalitnej pitnej vody

sektore

-

Možnosť územného rozvoja mesta podľa -

Vysoká

územného plánu mesta

vysoký podiel obyvateľstva zo základným

-

Pozitívny prístup samosprávy

vzdelaním a bez vzdelania

-

Dostatočná

-

-

komerčná

a ostatná -

nezamestnanosť

obyvateľov,

Vysoký počet Rómskeho obyvateľstva

občianska vybavenosť

žijúceho v meste a v rómskej osade

Národné a kultúrne pamiatky a bohatá -

Potreba

historická tradícia v meste

poskytovaných služieb najmä v oblasti

Dobšinská ľadová jaskyňa a Betliar sú

cestovného ruchu

v rámci Košického samosprávneho kraja -

Nevyhovujúca

najnavštevovanejšími

základňa cestovného ruchu

turistickými

centrami kraja a okresu Rožňava

-
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-

Ponukové

rozvojové

vybudovanie

-

plochy

nových

ubytovacích

priemyslu

v hodnotnom

a skladov

rekreačnom

prostredí na lokalite Hámor a pri ŽST

Ponukové rozvojové plochy na nový -

Nevyhovujúca

lyžiarsky areál v súlade s návrhom ÚPN

v Dobšinskej ľadovej jaskyni
-

Vybudovaná

materiálna

priemyselnej

výroby

základňa
strojárenský

-

Jestvujúce výrobné okrsky Vlčia dolina a

technická

Nevyhovujúca

infraštruktúra

materiálna

základňa

strojárenského

a najmä

drevospracujúceho priemyslu (zastaralé,

priemysel na lokalite Kovostroj Cipová
-

drevospracujúceho

komplexov v Dobšinskej ľadovej jaskyni

mesta
-

areály

pre

provizórne areály)
-

pri ŽST

Opustené,

nefunkčné

a chátrajúce

výrobné areály
-

Nevyhovujúca

materiálna

poľnohospodárskej

základňa

najmä

živočíšnej

výroby

-

-

-

Príležitosti

Ohrozenia

Možnosť čerpania prostriedkov z fondov -

Neriešená problematika rómskej menšiny

EÚ

v meste.

Možnosť využitia opustených objektov po

národnosti v meste a nevhodné bývanie,

následnej

sociálne

rekonštrukcii

na

vybrané

neprispôsobivých

Rómskej
Rómskych

občanov v centre mesta a v pamiatkovej

Spolupráca s ostatnými obcami v rámci

zóne
-

Vytváranie nových pracovných miest
a v rozvojových

v turizme

plochách

Podpora

pôsobenia

Nedostatočná

angažovanosť

a záujem

obyvateľov o rozvoj mesta
-

priemyselných zón
-

podiel

zámery
regiónu
-

Vysoký

Nedostatočný

záujem

o podnikanie

v oblasti turizmu
opatrovateľských -

Do mesta sa nepodarilo od roku 2000

služieb podporujúcich aj zamestnanosť

získať nového investora, nové pracovné

obyvateľstva

príležitosti najmä v oblasti priemyslu

4.2.3) Cestovný ruch, turizmus
-

-

Silné stránky

Slabé stránky

Katastrálne územie bohaté na prírodné -

Nízka kvalita ponúkaných služieb

hodnoty a krásy

Nedostatok

-

doplnkových

služieb

Optimálna poloha v blízkosti národného

potrebných na rozvoj cestovného ruchu

parku Slovenský raj, národné prírodné -

Obmedzené finančné zdroje
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-

rezervácie a prírodná pamiatka (DĽJ) -

Nedostatočná

ako súčasť NP Slovenský raj

základňa cestovného ruchu, zastaralé

Dobšinská

ľadová

kaštieľom

jaskyňa

s

Betliar,

najnavštevovanejšími

technická

ubytovacie a stravovacie kapacity

sú turistickými

v rámci

centrami

-

spolu

materiálno

technické

Zastaralé

vybavenie

a nefunkčný lyžiarsky areál Pišel

Košického -

Ľudová

Zdevastovaná

samosprávneho kraja

a ubytovacie

Atraktívne plochy a svahy pre zimné

Hámor (bývalý detský tábor)

zariadenia

záhrada
na

lokalite

lyžiarske športy
-

Hodnotné rybárske revíry vhodné na
športový rybolov

-

rozvojové

Ponukové

plochy

pre

vybudovanie ubytovacích a stravovacích
zariadení v Dobšinskej ľadovej jaskyni
-

Atraktívne národné kultúrne pamiatky
v rámci

gotickej,

železnej

a baníckej

turistickej cesty
Príležitosti
-

Rekonštrukcia

Ohrozenia
starších

objektov

na -

rozvoj služieb cestovného ruchu
-

Možnosť využitia fondov EÚ

-

Vysoká

turistická

návštevnosť

-

prostriedkov

určených

na

rozvoj cestovného ruchu
NP

Slovenský raj
-

Nevyužitie

-

Nezáujem občanov

-

Vysoký podiel Rómskej menšiny v meste

-

Nezáujem

o dobudovanie

DĽJ.

Využitie funkcie mesta ako vstupného

Nekoordinovaná činnosť 2 obcí a mesta

sídla do NP Slovenský raj

Dobšiná

Možnosť rozvoja športového rybárstva

-

Celkový
a turizmu
(Mlynky,

úpadok

cestovného

v meste
Dedinky,

ruchu

a mikroregióne
Vyšná

Slaná,

Rejdová) oproti regiónom na Orave,
Liptove, v Nízkych Tatrách a podobne

4.3) Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja mesta vychádza z analýz
SWOT. Účelom je spresnenie a výber kľúčových oblastí kam by mala viesť podpora
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s maximálnym využitím faktorov rozvoja. Tým sa zabezpečí čo najväčšia adresnosť
rozvojového dokumentu.
4.3.1) Kľúčové disparity:
-

Demografické zloženie obyvateľstva, vysoký podiel predproduktívnej zložky
a neriešenie problematiky Rómskej menšiny

-

Nevyhovujúca a nízka kvalita služieb v oblasti rozvoja cestovného ruchu a
turizmu

-

Nevyhovujúci technický stav verejnej kanalizácie, absencia ČOV mesta

-

Nevyhovujúci stav v oblasti bývania, vysoký počet neobývaných domov, nová
výstavba sa prakticky zastavila

-

Nevyhovujúci stav miestnej dopravnej infraštruktúry

-

Zlá sociálno-hospodárska situácia mesta a celého okresu Rožňava

-

Vysoká nezamestnanosť a zároveň nedostatočná ponuka adekvátnych
pracovných miest od roku 2000

-

Absencia lyžiarskych areálov zodpovedajúca celoštátnej resp. medzinárodnej
úrovni

-

Nevyhovujúce kapacity v oblasti školskej a zdravotníckej vybavenosti
4.3.2) Hlavné faktory rozvoja:

-

Vyhovujúca poloha mesta v blízkosti turisticky atraktívnych lokalít a vo väzbe
na NP Slovenský raj

-

Možnosť

ťažby nerastnej suroviny (serpentinit)

a následnej realizácie

priemyselného podniku
-

Plocha na vytvorenie územno - technických podmienok pre výstavbu nových
rodinných domov na lokalite „Chrbát“

a ostatných rozvojových plochách

v súlade so schváleným územným plánom mesta
-

Vyhovujúca ostatná verejná občianska vybavenosť mesta

-

Záujem občanov o zvýšenie kvality života v meste

-

Optimálne využívanie finančných prostriedkov EÚ v rokoch 2008 – 2013

-

DĽJ najväčšia prírodná a turistická atraktivita mesta Dobšiná a okresu
Rožňava
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C) PROGRAMOVÁ ČASŤ
STRATÉGIA ROZVOJA MESTA, HLAVNÉ PRIORITY, ZÁMERY A CIELE
ROZVOJA
Rozvojová

stratégia

mesta

Dobšiná

nadväzuje

na

analýzu

sociálno-

ekonomických východísk mesta Dobšiná a na SWOT analýzu, ktorá definovala silné
a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia sociálno-ekonomického rozvoja mesta
Dobšiná. Vychádza zo strategických prístupov k rozvoju mesta a stanovuje spôsob
realizácie strategického cieľa prostredníctvom plnenia špecifických cieľov. Stanovený
strategický cieľ a špecifické ciele nadväzujú na programové dokumenty na úrovni
Košického samosprávneho kraja a na príslušné strategické dokumenty na národnej
úrovni v súlade s podmienkami a možnosťami mesta. Rozvojová stratégia mesta
Dobšiná

je

spracovaná

na

programové

obdobie

do

roku

2020

v súlade

s programovým plánovaním EÚ.
STRATEGICKÝ CIEĽ
Zvyšovanie kvality života obyvateľov mesta a vyváženého rozvoja všetkých
oblastí života mesta.

Zabezpečenie sociálneho ekonomického rozvoja mesta.

Komplexné riešenie problematiky Rómskej menšiny
Špecifické ciele:
1) Začatie realizácie priemyselnej zóny mesta Dobšiná so zameraním na novú
lokalitu „Dobšiná Juh“ pri ceste I/67 a lokalitu „Kovostroj – Cípová“
2) Dobudovanie medzinárodného komplexného strediska rekreácie a turizmu
Dobšinská ľadová jaskyňa
3) Ochrana a zachovanie hodnotného prírodného prostredia a chráneného
územia národného parku Slovenský raj a chráneného územia európskeho
významu NATURA 2000
4) Vybudovanie ČOV a dobudovanie verejnej kanalizácie mesta ako prioritnej
úlohy, ktorá umožní ďalšiu novú výstavbu v meste
5) Dobudovanie technickej infraštruktúry Dobšinskej ľadovej jaskyne
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7) Rekonštrukcia areálu Ľudovej záhrady a vytvorenie optimálnych podmienok
pre

začatie

výstavby

rekreačného

komplexu

Hámor

a ubytovacích

a stravovacích zariadení na rozvojových plochách v súlade s ÚPN mesta
8) Riešenie

kapacitných

problémov

predškolských

zariadení

a zariadení

základného školstva
Hlavné priority, zámery a ciele rozvoja mesta Dobšiná do roku 2020:
1)

Obnoviť sociálno-hospodársky rozvoj mesta. Vytvárať optimálne podmienky
pre

príchod

nových

investorov

v oblasti

priemyslu

a skladového

hospodárstva do mesta
2)

Obnoviť rozvoj a ďalší rast poľnohospodárskej výroby so zameraním na
živočíšnu výrobu s využitím TTP.

3)

Vytvoriť územno-technické predpoklady pre novú výstavbu rodinných domov
na hlavnej rozvojovej lokalite mesta „Chrbát“. Vytvoriť územno-technické
podmienky pre výstavbu nájomných bytových domov

4)

Doriešiť problematiku výstavby sociálnych bytov s nižším štandardom

5)

Doriešiť kapacitné problémy predškolských a školských zariadení,

6)

Vybudovať stredisko sociálnych služieb mesta pre starších občanov
respektíve ho zriadiť v nevyužitých objektoch mesta

7)

Rekonštruovať zdravotné stredisko v meste

8)

Spracovať projektovú dokumentáciu a následne zabezpečiť rekonštrukciu
národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v ponuke projektov Železnej,
Gotickej cesty a Banskej cesty so zameraním na gotický kostol zo 14.
storočia

9) Spracovať projekt celomestskej splaškovej kanalizácie na rozvojových
lokalitách mesta,
10) Realizovať ČOV mesta Dobšiná podľa projektu „Dobšiná – kanalizácia
a ČOV“
11) Postupne realizovať výstavbu kanalizačnej siete a rekonštrukciu jestvujúcej
kanalizácie mesta,
12) Spolu

s obcou

Stratená

zabezpečiť

prevádzku

a pravidelnú

údržbu

lyžiarskeho bežeckého areálu v DĽJ včítane umelého zasnežovania.
13) Realizovať rekonštrukciu Baníckeho domu na Zimnej ulici,
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14) Realizovať rekonštrukciu a revitalizáciu „Ľudovej záhrady“ včítane peších
chodníkov, verejného osvetlenia a obnovenia vodného režimu.
15) V miestnej časti Lányiho huta postupne budovať malé domové ČOV
a nepriepustné žumpy.
16) Zabezpečiť komplexný separovaný zber odpadov v meste a to, zber
odpadov zo skla, papiera, plastov, žiaroviek s obsahom ortuti, elektronického
šrotu,

opotrebovaných

pneumatík,

odpadových

olejov,

batérií

a akumulátorov včítane biologického odpadu. Realizovať kompostáreň
mesta Dobšiná na lokalite Hámor.
ZOZNAM

OPATRENÍ,

AKTIVÍT,

ZÁMEROV

A INVESTÍCIÍ

PRE

ZABEZPEČENIE PHASR MESTA DOBŠINÁ
Oblasť rozvoja: Občianska vybavenosť, kultúrne dedičstvo, ľudské zdroje
Prioritná oblasť č. 1: Modernizácia zariadení verejnej občianskej vybavenosti
Opatrenia: Uskutočniť rekonštrukciu a prestavbu objektov občianskej vybavenosti
Aktivity napĺňajúce opatrenie :
- Rekonštrukcia objektu bývalej Radnice MsÚ – výmena okien a vchodových
dverí
- Rekonštrukcia Vily Ruffínyiho
- Zabezpečiť prevádzku a údržbu viacúčelového ihriska v meste Dobšiná
s nadväznosťou na komplexné riešenie areálu – priestoru klziska na sídlisku
„Rozkvet“
- Komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu na Námestí baníkov
- Rekonštrukcia Komunitného centra v meste
- Rekonštrukcia rímsko-katolíckeho kostola
- Realizovať zriadenie komunitného centra včítane terénnej sociálnej práce
- Realizovať rekonštrukciu budovy materskej školy na Ul. P. J. Šafárika
v blízkosti rómskej osady v Dobšinej, resp. nová výstavba MŠ
- Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu budovy CVČDaM
- Rekonštrukcia budovy na ul. SNP č. 548 s využitím ako nové polyfunkčné
centrum
- Rekonštrukcia budovy bývalej „Elektrárni“ na Hnileckej ulici pre sociálne účely
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Prioritná oblasť č. 2: Rozvoj bývania.
Opatrenie: Uskutočniť novú výstavbu rodinných a bytových bytov, zvýšiť kvalitu
v oblasti bytových služieb. Riešiť problematiku sociálnych bytov
nižšej kategórie
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- zabezpečiť kvalitu poskytovaných služieb v rámci opravy a údržby bytového
fondu, nebytových priestorov a výkonu správy odpredaných bytov v meste
- dôsledne využívať bytové a nebytové priestory v majetku mesta za účelom
prenájmu
- zabezpečiť hydraulické vyregulovanie rozvodov ústredného kúrenia bytových
domov s regulačnou technikou MaRT
- riešiť problematiku bývania Rómskej menšiny včítane doriešenia nelegálnych
stavieb v Rómskej osade
- podporovať rekonštrukciu a modernizáciu staršieho a opusteného bytového
fondu v meste
- vypracovať dlhodobý plán výstavby sociálnych bytov s nižším štandardom pre
Rómsku menšinu
- vytvoriť územno-technické predpoklady pre novú výstavbu rodinných domov
na hlavnej rozvojovej lokalite mesta „Chrbát“.
- vytvoriť podmienky pre výstavbu nájomných bytových domov v meste
Prioritná oblasť č. 3: Vzdelávanie
Opatrenia: Podpora, zvyšovanie úrovne školských zariadení a ich rozvoj.
Riešenie kapacitných problémov predškolských zariadení a zariadení
základného školstva. Riešenie problematiky zachovania Gymnázia
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- z pozície zriaďovateľa škôl a školských zariadení vyvíjať úsilie na neustále
skvalitnenie vyučovacieho procesu
- v zmysle platných právnych predpisov a v rámci finančných možností mesta
zabezpečiť prevádzku predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta a podporovať rozvoj predškolských zariadení pôsobiacich na území
mesta
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- podporovať kultúrne a športové aktivity predškolských zariadení.
- realizovať rekonštrukciu budovy materskej školy na Ul. P. J. Šafárika
v blízkosti rómskej osady v Dobšinej, resp. výstavbu novej MŠ
- v oblasti základného školstva zabezpečiť nové kapacitne vyhovujúce priestory
pre požadovaný počet žiakov,
- rekonštrukcia objektu Gymnázia
- realizovať rekonštrukciu a prístavbu areálu a budovy ZŠ

roč. 1 – 9 E.

Ruffinyiho (II. etapa)
- pomáhať pri riešení problému rómskych žiakov, hlavne v oblasti hygieny,
dochádzky, správania, podporovať projekty na riešenie týchto problémov
- podporovať kultúrne a športové aktivity základného školstva a podporovať
výmeny domácich a zahraničných študentov partnerských miest
- spracovať projekty za účelom realizácie školského výcvikového bazénu
- zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu budovy CVČDaM
- v oblasti základného školstva zabezpečiť nové kapacitne vyhovujúce priestory
pre požadovaný počet žiakov
Prioritná oblasť č. 4: Zachovanie kultúrneho dedičstva
Opatrenia: Rozvoj kultúry, zveľaďovanie a sprístupňovanie kultúrnych pamiatok.
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- vyhlásenie kultúrneho dedičstva mesta formou VZN mesta Dobšiná
- skvalitňovať prácu kultúrnych zariadení v meste stanovením kultúrnych
a osvetových priorít,
- na podporu uchovania národných kultúrnych pamiatok a objektov kultúrneho
dedičstva vypracovanie projektov vyhodnocujúcich súčasný stav pamiatok
a zabezpečenie ich nevyhnutných opráv včítane pravidelnej údržby,
- realizovať rekonštrukciu Baníckeho domu na Zimnej ulici,
- vypracovania časového harmonogramu sprístupnenia kultúrno-historických
pamiatok mesta v rámci Gotickej a Banskej, Železnej turistickej cesty,
- realizovať projekty a opravy národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v ponuke
projektov Železnej, Gotickej cesty a Banskej cesty,
- vytvorenie stálej kultúrno-historickej expozície mesta a regiónu Dobšiná
v rámci projektu Železná cesta, realizácia Domu histórie mesta
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- rekonštrukcia areálu Vily Ruffínyiho,
- komplexná rekonštrukcia gotického kostola evanjelického a. v. zo 14. storočia
- vybudovať lapidárium na starom cintoríne.
Prioritná oblasť č. 5: Zdravotníctvo
Opatrenia: Zvyšovanie

kvality

poskytovaných

zdravotníckych

a sociálnych

služieb
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- vybudovať stredisko sociálnych služieb mesta pre starších občanov
v nevyužitých objektoch mesta
- riešiť obsadenie druhého a tretieho obvodu praktického lekára pre dospelých
- riešiť obsadenia druhého obvodu zubnej ambulancie
- realizovať rekonštrukciu zdravotného strediska
Prioritná oblasť č. 6: Bezpečnosť
Opatrenia: Zabezpečenie bezpečného života občanom a návštevníkom mesta
a zabezpečenie verejného poriadku
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- Zlepšiť spoluprácu s občanmi mesta. Túto úlohu považovať za priebežnú a je
jednou z najhlavnejších úloh, ktoré sa mestská polícia snaží naplniť, a získať
si tak dôveru občanov v spolupráci pri udržiavaní verejného poriadku
- Zlepšiť spoluprácu s OO PZ a v rámci tejto spolupráce uskutočňovať
pravidelné spoločné akcie zamerané na odhaľovanie protispoločenskej
činnosti, páchateľov v tejto činnosti, kontrolu pohostinských zariadení
a dodržiavania zákazu predaja alkoholických nápojov
- Pre lepšie zisťovania a odhaľovania požívania návykových látok ako alkohol
absolvovať školenie pracovníkov. Vo zvýšenej miere venovať pozornosť
prevencii činnosti spojenej s výrobou, predajom a požívaní omamných
a psychotropných látok, a to hlavne medzi deťmi a mládežou, ktorá je
najrizikovejšou skupinou.
- V rámci prevencie naďalej uskutočňovať prednášky na školách a školských
zariadeniach v meste
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- Zintenzívniť pochôdzkovú činnosť v meste, zainteresovať príslušníkov na
činnosti práce,
- Pravidelne uverejňovať príspevky o práci MsP v každom vydaní Dobšinských
novín uverejňovať prehľad o priestupkoch za určité obdobie a a taktiež na
konci roka s krátkym zhodnotením výsledkov práce.
- Vykonávať pravidelné previerky fyzickej zdatnosti príslušníkov MsP.
- Zabezpečiť výmenu výstrojných súčastí pre príslušníkov MsP v zmysle
zákona,
- Pomocou

kamerového

systému

zvýšiť

bezpečnosť

občanov

mesta

odhaľovaním páchateľov protispoločenskej činnosti.
- Vykonávať kontroly dodržiavania VZN mesta so zameraním na udržiavanie
poriadku, kontrolu skladovania stavebných materiálov, palivového dreva,
rôzneho

druhu

tovarov,

kontrolu

dlhodobého

parkovania

a kontrolu

dodržiavania pravidiel cestnej premávky,
- Aktívne odhaľovať nelegálne stavby a čierne skládky v meste a jeho okolí,
oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov zistených pri
plnení svojich úloh, ktorých riešenie nespadá do pôsobnosti MsP a ďalej
s nimi v tomto smere spolupracovať.
Prioritná oblasť č. 7: Nezamestnanosť
Opatrenia: Podpora znižovania nezamestnanosti
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- spolupracovať s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pri
aktivitách

podporujúcich

znižovanie

nezamestnanosti

a začleňovaní

znevýhodnených skupín do pracovného procesu
- v rámci svojich možností vyvíjať vlastné aktivity podporujúce znižovanie
nezamestnanosti a začleňovanie znevýhodňovaných skupín do pracovného
procesu
- vytvoriť územno-technické podmienky pre realizáciu priemyselnej zóny
„Kovostroj Cípová“ a „Dobšiná Juh“ s cieľom realizovať nové výrobné
investície a pracovné príležitosti v meste.
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Oblasť rozvoja: Hospodársky rozvoj mesta
Prioritná oblasť č. 1: Rozvoj cestovného ruchu.
Opatrenia: Materiálno

technické

dobudovanie

ubytovacích

a stravovacích

kapacít a služieb. Dobudovanie DĽJ na reprezentačné centrum
medzinárodného turizmu a CR
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- Dobudovať sieť cykloturistických okružných tratí s využitím jestvujúcich
spevnených lesných ciest

na k. ú. mesta, realizovať pravidelnú údržbu

jestvujúcich náučných chodníkov
- Zabezpečiť informačný systém mesta Dobšiná, mikroregiónu a DĽJ
- Realizácia projektov komplexných opráv historických národných kultúrnych
pamiatok

v meste,

chrániť

ich

optimálne

funkčné

využívanie

a

podporovať udržiavacie práce
- V rámci možností a kompetencií mesta podporovať riešenie majetko-právnych
vzťahov rozvojových lokalít turizmu a rekreácie
- Rekonštrukcia historického parku „Ľudová záhrada“ pre prímestskú rekreáciu
- Vypracovať štúdiu záchrany baníckych technických pamiatok a realizovať
expozíciu Baníckeho múzea a skanzenu v Dobšinej v rámci železnej turistickej
cesty
- Realizovať dobudovanie rekreačnej lokality v Lányiho hute v Dobšinej
- Dobudovanie ubytovacích zariadení v chatovej osade mesta
- Vytvoriť územno-technické podmienky pre výstavbu penziónov v lokalite
turizmu Hámor. Rozvoj ubytovacích a stravovacích zariadení realizovať vo
väzbe na jestvujúce kapacity pri „Ľudovej záhrade“
- Vybudovať požičovňu športových potrieb v Dobšinskej Ľadovej jaskyni
a v meste Dobšiná
- Vybudovať novú muzeálnu expozíciu DĽJ na lokalite Vilmosplatz resp.
v meste Dobšiná v rámci rekonštrukcie Vily Ruffinyiho
- Umožniť výstavbu nového apartmánového komplexu v centrálnom nástupnom
priestore strediska DĽJ na ploche bývalého hotela JAS
- Výstavba súkromných rekreačných chát v rekreačnej oblasti v lokalite Čuntava
- Podporovať modernizáciu a prestavbu jestvujúceho domového fondu na
ubytovacie zariadenia rodinného typu v rámci rozvoja agroturistiky.
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Prioritná oblasť č. 2: Budovanie,

rekonštrukcia

a rozvoj

športových

a oddychových zariadení
Opatrenia: Materiálno

technické

dobudovanie

športových

a oddychových

zariadení
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- podporovať

detský,

mládežnícky

šport

a športovo

turistické

aktivity,

podporovať spoluprácu mesta so športovými klubmi a školami pôsobiacimi na
území mesta,
- zabezpečiť prevádzku a údržbu viacúčelového ihriska v meste Dobšiná
s nadväznosťou na komplexné riešenie areálu – priestoru klziska na sídlisku
„Rozkvet“.
- v rámci

zahraničnej

spolupráce

naďalej

pokračovať

v usporiadaní

Medzinárodnej športovej olympiády mládeže partnerských miest,
- pokračovať v usporadúvaní pretekov automobilov do vrchu
- spolu s obcou Stratená zabezpečiť prevádzku a pravidelnú údržbu lyžiarskeho
bežeckého areálu v DĽJ
Prioritná oblasť č. 3: Rozvoj poľnohospodárstva a ťažby nerastnej suroviny
Opatrenia: Podpora poľnohospodárstva v záujme ekonomického rozvoja mesta
a ochrana

vidieckej

krajiny.

Realizácia

navrhovanej

ťažobnej

smerujúce

k ochrane

činnosti.
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- Podporovať

poľnohospodárske

výrobné

postupy

životného prostredia a krajiny (rekultivačné programy, projekty efektívneho
hospodárenia s vodou v poľnohospodárstve a podobne...
- Podpora projektov zabraňujúcich erózii pôdy
- Podpora rozvoja živočíšnej výroby so zameraním na chov hovädzieho dobytka
a ovčiarstvo
- Podpora vzniku spracovateľských podnikov poľnohospodárskych podnikov
- Podpora reprofilácie výroby na eko potraviny
- Podpora rekonštrukcie (obnovy) hospodárskeho dvora v severnej časti mesta
so zameraním na chov hovädzieho dobytka a oviec
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- Podpora marketingových projektov na zabezpečenie odbytu produkcie v SR a
EÚ
- Zapojenie sa do širších územných poľnohospodárskych činností okresu
Rožňava
- Podpora

združovania

sa

podnikateľských

subjektov

s cieľom

zvýšiť

konkurencie schopnosť podnikov.
- Realizovať postupnú ťažbu serpentinitovej suroviny v množstve 6000 ton/rok
z kužeľovej haldy na severnom okraji mesta
- Realizovať nový spracovateľský závod v oblasti priemyselnej chemickej
výroby na spracovanie serpentinitu severovýchodne od haldy a dopravne ho
napojiť na miestnu komunikáciu výrobného okrsku „Vlčia dolina“. Po ukončení
ťažby háld spracovať projekt rekultivácie plochy haldy. Priebežne rekultivovať
plochu kameňolomu bývalej povrchovej ťažby v dobývacom priestore.
- Vytvárať optimálne podmienky včítane vysporiadania majetko-právnych
vzťahov na rozvojových lokalitách výrobného územia so zameraním na
umiestnenie nových investorov
Prioritná oblasť č. 4: Oblasť podnikania
Opatrenia: Podpora podnikania zameraná na získanie nových investorov do
mesta
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- realizovať nový spracovateľský priemyselný závod vo väzbe na ťažbu
serpentinitovej suroviny
- vytvoriť územno-technické podmienky pre modernizáciu alebo prestavbu
výrobného okrsku „Vlčia dolina“ a jestvujúcich nefunkčných a zdevastovaných
plôch priemyslu a skladov v zastavanom území mesta
- vytvoriť územno-technické podmienky pre realizáciu novej priemyselnej zóny
„Kovostroj Cípová“ so zameraním na strojárenskú výrobu a finálnu drevársku
výrobu
- vytvoriť územno-technické podmienky pre realizáciu novej priemyselnej zóny
„Dobšiná Juh“ pri ceste I/67 a pre modernizáciu a prestavbu výrobného okrsku
pri ŽST.
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Oblasť rozvoja: Dopravná a technická infraštruktúra
Prioritná oblasť č. 1: Dobudovanie a zlepšenie cestnej dopravnej infraštruktúry v
meste
Opatrenia: Obnova a dobudovanie miestnych komunikácií a chodníkov
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- rekonštrukciu miestnych komunikácií na Novej, Hronskej ul., ul. Výše mesta,
Zimná, Turecká a Kúpeľná ulica s vypracovaním projektovej dokumentácie
a realizácie prostredníctvom fondov EÚ
- výstavbu novej spevnenej miestnej komunikácie ul. Turecká
- vybudovať otočku na Partizánskej ulici
- realizovať rekonštrukciu chodníkov v meste betónovaním, zámkovou dlažbou
a 6 uholníkovou dlažbou
- prevádzať pravidelnú opravu výtlkov po zime a v stavebných rozkopávkach
na mestských komunikáciách
- dokončiť

rekonštrukciu

vodorovného

a zvislého

dopravného

značenia

a informatívneho značenia v meste
- realizovať na potrebnej architektonickej úrovni hlavný peší nástup v DĽJ
v trase cesta I/67 – Pošta – rekreačné objekty
- pokračovať v rekonštrukcii a oprave oporného múra na Železničnej a Zimnej
ul.
- zhotoviť a osadiť na ceste I/67 do mesta štýlové tabule s erbom a názvom
mesta na potrebnej architektonickej úrovni
- postupná rekonštrukcia verejných priestranstiev a plôch verejnej zelene v
meste
- doriešiť problematiku umiestnenia autobusového nástupišťa mesta
Prioritná oblasť č. 2: Zlepšenie úrovne dopravných služieb
Opatrenia: Vytvorenie optimálnej siete zastávok a čakáreň MHD. Doriešenie
problematiky umiestnenia hlavného autobusového nástupišťa
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- realizovať úpravu autobusovej zastávky v Dobšinskej Ľadovej jaskyni na
potrebnej architektonickej úrovni
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Prioritná oblasť č. 3: Zlepšenie

stavu

a starostlivosť

o zeleň

a verejné

priestranstvá
Opatrenia: Realizovanie obnovy plôch verejnej zelene a dlhodobé udržiavanie
jej vyhovujúceho stavu
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- Vykonávať celoplošné ošetrenie starých

stromov s cieľom nahradiť ich

zachovania a doplnenia novou zeleňou
- Zabezpečiť výstavbu kompostárne na biologický odpad mesta na lokalite
Hámor
- Realizovať úpravu verejnej zelene na všetkých cintorínoch mesta a odstrániť
alebo ošetriť stromy , ktoré ohrozujú svoje okolie
- Zvýšiť

rozlohu

zalesneného

územia

na

zdevastovaných

a

svahovo

nevýhodných a nízko produktívnych pôdach PP na odporučenie Mestských
lesov, s.r.o. Dobšiná
- Realizovať rekonštrukciu a revitalizáciu „Ľudovej záhrady“ včítane peších
chodníkov, verejného osvetlenia a obnovenia vodného režimu.
Prioritná oblasť č. 4: Zlepšenie stavu technickej infraštruktúry
Opatrenia č. 1: Zlepšenie zásobovania pitnou vodou
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- v spolupráci s VVS a. s. Košice ukončiť rekonštrukciu vodovodu v Dobšinej,
- rekonštrukcia vodojemu v Dobšinskej ľadovej jaskyni,
- napojiť nové rozvojové lokality podľa postupu výstavby rodinných domov,
občianskej vybavenosti a areálov výroby na jestvujúcu vodovodnú sieť,
- pre zástavbu rodinných domov v lokalite „Chrbát“ realizovať technické
opatrenia s cieľom zvýšiť tlak v zásobovacom vodovodnom potrubí
- rozšíriť vodojem v lokalite Hámor,
- pre rozvojové lokality zabezpečiť projektovú dokumentáciu týkajúcu sa
napojenia na vodovodnú sieť mesta,
- pre ubytovacie zariadenia pri ceste I/67 vo vybavenostnom centre DĽJ napojiť
vodovod z vodného zdroja „7 prameňov“. Pre tento systém vybudovať
vodojem 100 m3.
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- využívané pramene v DĽJ je potrebné revidovať a realizovať vyhlásenie
pásma hygienickej ochrany týchto vodných zdrojov,
- výrobný okrsok „Dobšiná Juh“ pozdĺž cesty I/67 postupne napojiť na mestský
vodovod s predĺžením potrubia cca 1000 m.
Opatrenia č. 2: Zlepšenie stavu v oblasti čistenia odpadových vôd a kanalizácie,
dobudovanie kanalizácie a výstavba ČOV
Aktivity napĺňajúce opatrenie:
- Realizácia ČOV mesta Došiná
- Postupná výstavba kanalizačnej siete a rekonštrukcia jestvujúcej kanalizácie
mesta,
- Úprava vodného toku Dobšinského potoka na Q100 ročnú veľkú vodu v úseku
Hámor – Vyšná Maša,
- Úprava vodného toku rieky Slanej v úseku rozšírenia priemyselnej zóny VSŽ –
Kovostroj na Q100 ročnú veľkú vodu,
- Ukončiť rozostavané ČOV pri hoteli Ľadová a zabezpečiť ich funkčnosť,
- Vybudovať nový hlavný kanalizačný zberač po Ľudovú záhradu pozdĺž
Hronskej ulice na odkanalizovanie rozvojového obytného, rekreačného
a výrobného územia,
- Navrhovanú

zástavbu

mesta

na

rozvojových

lokalitách

postupne

odkanalizovať delenou kanalizáciou (splaškovou a dažďovou kanalizáciou),
- V miestnej časti Lányiho huta postupne budovať malé domové ČOV
a nepriepustné žumpy,
- Realizovať rekonštrukciu (obnovu) žúmp na extrementy zo živočíšnej výroby
na hospodárskom dvore Agrodrev, s.r.o. Dobšiná v západnej časti mesta.
Opatrenie č. 3: Energetická koncepcia, rozvod zemného plynu a elektronické
komunikácie
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- postupne plynofikovať rozvojové lokality obytného, rekreačného a výrobného
územia mesta,
- podporovať využitie biomasy (drevného odpadu) a solárnej energie na
prípravu tepla a TVÚ najmä u zástavby rodinných domov a rekreačných
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zariadení. Postupne rekonštruovať v spolupráci s VSE a. s. jestvujúce VN
a NN vedenia a transformačné stanice,
- realizovať schválenú koncepciu rozvoja v tepelnej energetike mesta Dobšiná,
- realizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Oblasť rozvoja: Prírodné a životné prostredie obce
Prioritná oblasť č. 1: Životné prostredie
Opatrenie č. 1 Zlepšenie stavu čistoty ovzdušia
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- Podporovať cyklistickú dopravu v meste
- Podporovať projekty využívajúce alternatívne zdroje energie a to pri
rekonštrukciách objektov aj pri novostavbách
- Realizovať plynofikáciu u navrhovaných rozvojových lokalít bývania, výroby,
rekreácie
- Zvýšenie rozlohy zalesneného územia na zdevastovaných a svahovo
nevýhodných a nízko produktívnych pôdach PP na odporučenie Mestských
lesov, s.r.o. Dobšiná
- U novovzniknutých

výrobných

prevádzkach

podporovať

zavádzanie

technológií neznečisťujúcich ovzdušie a podporovať modernizáciu existujúcich
výrobných zariadení
- V dlhodobom časovom horizonte rezervovať územie pre preložku cesty I/67
mimo zastavané územie mesta
Opatrenie č. 2: Zlepšenie nakladania s odpadmi
Aktivity napĺňajúce opatrenia:
- Zabezpečiť komplexný separovaný zber odpadov v meste a to, zber odpadov
zo skla, papiera, plastov, žiaroviek s obsahom ortuti, elektronického šrotu,
opotrebovaných pneumatík, odpadových olejov, batérií a akumulátorov
a biologického odpadu
- Zabezpečiť zmluvné zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov všetkého
druhu vrátane stavebného a biologicky rozložiteľného odpadu
- Vybudovanie kompostárne pre mesto
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- Mesto

bude

podporovať

ekologickú

zabezpečenia

prednášok

a besied

výchovu

obyvateľstva

zameraných

na

formou

zvyšovanie

environmentálneho vedomia všetkých skupín obyvateľstva s upozorneniami
na pozitívne dôsledky ekologického správania sa obyvateľstva.
Prioritná oblasť č. 2: Prírodné prostredie mesta
Opatrenia: Rozvoj

osobitne

chránených

území,

zachovanie

jedinečného

prírodného prostredia a krajinného potenciálu mesta
Aktivity napĺňajúce opatrenie:
- Rešpektovať a chrániť vyhlásené veľkoplošné a maloplošné chránené územia
NP Slovenský raj
- Rešpektovať a chrániť chránené územie európskeho významu NATURA 2000
(SK CHVÚ a SK ÚEV)
- Podpora programov a projektov na ochranu ohrozených rastlín a živočíchov
a biodiverzity
- Rešpektovať návštevný poriadok NP Slovenský raj. Zosúladiť návštevnosť
chránených území NP a NPR Dobšinská ľadová jaskyňa s ochranou prírody
a krajiny
D) SPRACOVANIE

PROGRAMU

HOSPODÁRSKEHO

A SOCIÁLNEHO

ROZVOJA MESTA DOBŠINÁ – RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV
Zoznam odborných riešiteľov:

Ing. arch. Dušan Hudec, Ing. M. Hudec
Mgr. Lucia Záraská, Ing. A. Mezejová, Ing. Š. Škoda
a kolektív externých riešiteľov

Spracoval:

URBAN studio s. r. o.,
sídlo: Benediktínska 24, 040 18 Košice
prevádzka: Letná 45, 040 01 Košice

Pracovná skupina pre prípravu PHSR mesta Dobšiná na roky 2014 – 2020
v zložení:
1) PeadDr. Anna Klausmanová, zástupkyňa primátora mesta
2) MUDr. Ingrid Gallová, poslankyňa MsZ
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3) Ing. Ján Mihók, poslanec MsZ
4) Stanislav Holienčík, prednosta Mestského úradu Dobšiná
5) MVDr. Terézia Balážiková, vedúca odboru organizačného vnútra sociálnych
a podnikateľských vecí
6) Anna Macková, vedúca odboru kultúry a športu
7) Eduard Tišliar, vedúci odboru správy majetku a bytov
8) Jaroslav Oravec, vedúci odboru výstavby, ŽP, RR a CR
9) Mgr. Jana Lenkeyová, zamestnankyňa odboru výstavby, ŽP, RR a CR
Poďakovanie:
Primátorovi mesta Dobšiná Karolovi Horníkovi, prednostovi MsÚ Stanislavovi
Holienčíkovi a pracovnej skupine mesta Dobšiná. Mesto Dobšiná tiež ďakuje
Štatistickému úradu SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Rožňava, ktoré
svojimi údajmi prispeli k spracovaniu programu.
E) ZÁVERY
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja stanovuje podmienky
podpory regionálneho rozvoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a vyšších
územných celkov pri poskytovaní tejto podpory. V týchto intenciách bol spracovaný
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dobšiná, ktorý obsahuje
analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dobšiná a naznačuje hlavné
smery jeho vývoja a ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb mesta.
Na finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja mesta možno použiť
prostriedky štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtu samosprávnych krajov,
rozpočtu miest, prostriedky fyzických osôb, prostriedky iných právnických osôb, úvery
a príspevky medzinárodných organizácií.
Hlavným zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja budú
však prostriedky z fondov Európskej únie.
Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie PH a SR
Realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít v rámci prioritných oblastí PHaSR
v zmysle svojich kompetencii a pracovnej agendy zabezpečia jednotlivé odbory
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mestského úradu, organizačné zložky mesta a organizácie zriadené mestom.
Zodpovední za realizáciu PHaSR budú vedúci odborov mestského úradu
a prednosta mestského úradu, riaditelia predškolských a školských zariadení,
referent školského úradu, konatelia spoločnosti zriadených mestom, náčelník
mestskej polície (ďalej len vedúci zamestnanci mesta).
Harmonogram realizácie
Jednotlivé opatrenia a aktivity PHaSR budú realizované priebežne v rokoch 2014
– 2020 v závislosti od aktuálnych finančných možností vlastných zdrojov a možnosti
získania finančných prostriedkov z cudzích zdrojov.
Finančné zabezpečenie
Na finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja mesta možno použiť
vlastné prostriedky z rozpočtu mesta, finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu,
štátnych fondov, rozpočtu samosprávnych krajov, rozpočtu miestnych fyzických
osôb, prostriedky iných právnických osôb, úvery a príspevky medzinárodných
organizácií. Hlavným zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho
rozvoja budú však prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie v závislosti
a nadväznosti na oprávnené aktivity v rámci schválených operačných programov.

Monitorovanie
Vedúci zamestnanci mesta 1-krát ročne predložia správy o postupe realizácie
a príprave projektov, o vlastnej činnosti a o iných aktivitách súvisiacich s plnením
PHaSR prednostovi MsÚ. Na základe uvedených podkladov, prednosta MsÚ, 1-krát
ročne predloží na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu mesta Dobšiná Správu
o realizácii PHaSR.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dobšiná je spracovaný
v súlade

s programovými

dokumentami

vypracovanými

na

krajskej

úrovni

i s dokumentami na úrovni okresu Rožňava najmä v oblasti medzinárodného
celoštátneho cestovného ruchu. Táto skutočnosť podmieňuje, ba priam vyžaduje,
aby mesto so svojím potenciálom pomáhalo pri oživovaní sociálno-hospodárskeho
rozvoja územia okresu Rožňava. To bolo aj cieľom spracovania Programu
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hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dobšiná do roku 2020, ktorý obsahuje
konkrétne

smery

rozvoja

v hlavných

oblastiach

sociálneho,

hospodárskeho

a spoločenského života mesta.
F) PRÍLOHY
1) Dotazníkový prieskum

Mesto za účelom vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Dobšiná na roky 2014 – 2020 (podľa zákona č. 539/2008Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja) realizovalo dotazníkový prieskum u obyvateľov. Hlavným
cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť spokojnosť obyvateľov so životom
v meste a zistenie, ktoré oblasti je podľa ich názoru najviac potrebné rozvíjať,
prípadne riešiť.
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 75 respondentov. Na základe zistených
skutočností má výrazná väčšina opýtaných v meste trvalé bydlisko. Väčšina
opýtaných v súčasnosti pociťuje celkovú, prípadne čiastočnú nespokojnosť so
životom v meste (viď graf č. 2), pričom napredovanie mesta za posledných 10 rokov
hodnotia skôr negatívne (viď graf č. 3). Obyvatelia pociťujú potrebu zlepšenia ich
života

predovšetkým

v oblasti

rozvoja

ľudských

zdrojov,

riešenia

rómskej

problematiky a ekonomického rozvoja, rozvoja turizmu a rekreácie. Zároveň vyjadrujú
potrebu zvýšenia bezpečnosti a boja s kriminalitou (viď graf č. 6).
V oblasti
predovšetkým

technickej

infraštruktúry

s rekonštrukciou,

vyjadrili

výstavbou

potrebu

resp.

riešenia

dokončením

problému
mestských

komunikácií, riešením problému s kanalizáciou a ČOV v meste a rekonštrukciou
autobusového nástupištia (viď graf č. 7). V oblasti občianskej vybavenosti (viď graf č.
8) respondenti vo výraznej väčšine vyjadrili potrebu existencie a rozšírenia
zdravotného strediska a lekární, taktiež vyjadrili záujem o nové nákupné stredisko
a centrum voľného času pre mládež. Výrazný záujem je taktiež o zriadenie penziónu
pre dôchodcov, kde by bola zabezpečená dlhodobá starostlivosť o obyvateľov mesta
v dôchodkovom veku (viď graf č.15). V oblasti rozvoja cestovného ruchu (viď graf č.
9) vidia potrebu využitia a rekonštrukcie Ľudovej záhrady, rekonštrukcie lyžiarskych
PHSR mesta Dobšiná, verzia: 05/09/2014

URBAN studio s.r.o., www.urban.sk

96

areálov, vybudovania vonkajšieho kúpaliska, prípadne krytej plavárne. Obyvatelia
taktiež vyjadrili záujem o doplnenie stravovacích kapacít v meste. S rozvojom
cestovného ruchu úzko súvisí aj rozvoj kultúry, kultúrnych činností a služieb, pričom
za najdôležitejšie považujú obyvatelia zachovanie miestnych a regionálnych tradícií
a zvýšenie príležitostí k spoločenským posedeniam s kultúrnym programom (viď graf
č.10). Záujem je taktiež o rozvoj športových aktivít a to vytvorením oddychových zón,
vonkajšej polyfunkčnej športovej plochy, ktorý by poskytoval obyvateľom priestor na
trávenie voľného času aktívnym spôsobom (viď graf č.12). Záujem je taktiež
o vybudovanie detských ihrísk. V oblasti dopravy vyjadrili respondenti najväčšiu
nespokojnosť s aktuálnym stavom autobusovej dopravy v meste, pričom majú
záujem o riešenie jej rozvoja a úpravy autobusových zastávok (viď graf č. 11).
V oblasti prírodného dedičstva a prostredia je najväčší záujem o vytvorenie
oddychových zón mesta, revitalizácia rybníkov ako oddychovej zóny a úprava,
regulácia vodných tokov a protipovodňová ochrana (viď graf č. 13). V oblasti
odpadového hospodárstva je prioritou väčšiny respondentov likvidácia nelegálnych
skládok, potreba triedenia odpadov a rozšírenie odpadkových košov v meste (viď
graf č. 14).
Okrem uvedených skutočností väčšina respondentov vyjadrila potrebu rozšírenia
poskytovaných služieb v meste predovšetkým o remeselné služby (vodár, murár,
elektrikár a pod.) a taktiež o opravovne (obuv, krajčírske služby a iné), kozmetické
služby, cukráreň, doplnenie bankomatov v meste.
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Graf č. 1: Máte v meste Dobšiná trvalé alebo prechodné bydlisko?
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Graf č. 2: Ste spokojný/ná s bývaním v meste Dobšiná?
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Graf č. 3 Ako hodnotíte napredovanie mesta v posledných 10 rokoch?
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Graf č. 4: Odkiaľ najčastejšie čerpáte informácie o meste?
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Graf č. 5: Ako hodnotíte vydávanie, distribúciu a obsah mestských novín?
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Graf č. 6: Oblasti, ktoré sú podľa názoru respondentov dotazníka potrebné čo
najskôr riešiť a rozvíjať?
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Graf č. 7: Rozvoj a zlepšenie technickej infraštruktúry
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Graf č. 8: Rozvoj občianskej vybavenosti
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Graf č. 9 : Rozvoj cestovného ruchu
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Graf č. 10 : Rozvoj kultúry, kultúrnych činností a služieb
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Graf č. 11 : Rozvoj a skvalitnenie dopravy
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Graf č.12: Rozvoj športových aktivít
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Graf č. 13: Oblasť prírodného dedičstva a prírodného prostredia
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Graf č. 14: Rozvoj odpadového hospodárstva
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Graf č.15: Uvítali by ste aby bol v meste zriadený penzión pre dôchodcov? Akú
formu prevádzky by ste uprednostnili? Váš záujem o prácu v klube
dôchodcov?
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Graf č. 16: Charakteristika respondenta podľa pohlavia
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Graf č. 17: Charakteristika respondenta podľa veku
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Graf č. 18: Charakteristika respondenta podľa vzdelania
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Graf č. 16: Charakteristika respondenta podľa ekonomickej aktivity
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H) POUŽITÉ SKRATKY
MVE – malé vodné zdroje
DĽJ – Dobšinská ľadová jaskyňa
VN – vodná nádrž
ČOV – čistiareň odpadových vôd
VÚC – veľký územný celok
PH a SR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
NKP – národné kultúrne pamiatky
VDS a. s. – Východoslovenská distribučná spoločnosť a. s.
ES – elektrická stanica
NDV – nelesná drevinná vegetácia
NPR – národná prírodná rezervácia
SKÚEV – chránené územie európskeho významu v systéme NATURA 2000
SKCHVÚ – chránené vtáčie územie v systéme NATURA 2000
DP – dobývací priestor
ÚPN mesta – územný plán mesta
ÚPN VÚC – územný plán veľkého územného celku
MŠ – materská škola
ZŠ – základná škola
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
CVDaM – Centrum voľného času detí a mládeže
ZUŠ – základná umelecká škola
SOŠ – stredná odborná škola
OU – odborné učilište
CŠPP – centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
ŠKD – školský klub detí
DaM – detí a mládeže
RD – rodinné domy
BD – bytové domy
MÚK – mimoúrovňová križovatka
ČS PHM – čerpacia stanica pohonných hmôt
VVaK OZ – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, oblastný závod
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VTL – vysokotlakový plynovod
RS – regulačná stanica zemného plynu
k. ú. – katastrálne územie
CR – cestový ruch
SSC IU – Slovenská správa ciest, investorský úrad
TTP – trvalo trávnaté porasty
NP – národný park
PP – poľnohospodárska pôda
TVÚ – teplá voda úžitková
ŽST – železničná stanica
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