ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne
konaného dňa 13. decembra 2018
Prítomní podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Rokovanie
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ivan Šaško, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva a konštatoval, že na rokovaní je
prítomných 12 poslancov, mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Neprítomný 1
poslanec /Milan Kuriak/, ktorý sa z neprítomnosti na zasadnutí neospravedlnil.
Za overovateľov zápisnice boli poverení pp: Marta Skurčáková, PhDr. Miroslav Gabara.
Písaním zápisnice poveril p. Mgr. Tatianu Hreusovú, pracovníčku mestského úradu.
Návrh programu mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 12, ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli i webovom
sídle mesta. Rovnako bol distribuovaný poslancom v pozvánke. K programu rokovania
nevzniesli poslanci žiadne pripomienky, návrhy.
Hlasovaním: za 12 poslancov, zdržal sa – 0, proti – 0 bol program rokovania schválený.
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Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení uznesení za uplynulé obdobie
Predkladá: kontrolór mesta
Informácie primátora
Prerokovanie návrhu „Štatútu mesta Tvrdošín“
Predkladá: zástupkyňa primátora
Prerokovanie návrhu „Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy“
Predkladá: zástupkyňa primátora
Prerokovanie návrhu „Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva“
Predkladá: zástupkyňa primátora
Úprava rozpočtu mesta k záveru roka 2018
Predkladá: vedúca finančného oddelenia
Návrh rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021
Predkladá: vedúca finančného oddelenia
Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2019 a na roky 2020-2021
Predkladá: kontrolór mesta
Prerokovanie a schválenie VZN mesta v zmysle zákonných ustanovení pre nasledovné
obdobie
Predkladajú: vedúci oddelení a školského úradu
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé ročné obdobie s hodnotiacimi výsledkami
Predkladá: kontrolór mesta
Prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Predkladá: zamestnanec ŠÚ

14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Predkladá: kontrolór mesta
15. Návrh Plánu práce MsZ na I. polrok 2019
Predkladá: zástupkyňa primátora
16. Rôzne
17. Návrh a schválenie uznesenia
18. Záver
2. Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta navrhol za predsedu návrhovej komisie Mgr. Dušana Šoltésa, za členov
MUDr. Petra Šašku, Jána Gondu.
Hlasovaním – za – 12 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0 bola návrhová komisia schválená.
3. Správa o plnení uznesení za uplynulé obdobie
Kontrolu plnenia uznesení urobila p. Ing. Emília Záborská, kontrolór mesta. Konštatovala, že
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva sa priebežne plnia.
Informovala, že na februárovom zasadnutí predloží poslancom mestského zastupiteľstva
podrobnú správu, ktorá bude obsahovať plnenie uznesení za uplynulý rok. K predloženej
správe neboli žiadne pripomienky.
4. Informácie primátora
Primátor mesta informoval poslancov mestského zastupiteľstva o aktivitách, ktoré sa
uskutočnili od posledného zasadnutia. Keďže ustanovujúce zasadnutie mestského
zastupiteľstva sa konalo 4.decembra, na ktorom v krátkosti primátor predstavil svoj program
na nové volebné obdobie, informoval o akciách, ktoré v súčasnosti prebiehajú, v krátkosti
spomenul:
 Veľmi dobrú spoluprácu s poľským Košcielisko, s ktorým sme ako mesto vypracovali
niekoľko hodnotných projektov cezhraničnej spolupráce, ktoré boli aj realizované
a ďalšie sa pripravujú,
 V rozpracovanosti sú ďalšie projekty – zdravotné stredisko, detské jasle, sakrálne
pamiatky , kompostéry a pod
 R3 – obchvat - aj keď informácie od zodpovedných pracovníkov národnej diaľničnej
spoločnosti, ktorí zabezpečujú verejné obstarávanie, t.j. výber dodávateľa
pripravovanej stavby R3 stále nie je záväzný, posledné priebežné vyjadrenia pre
naše mesto sú nádejné v tom, že po ďalšej pripravenej fáze zmluvných dojednaní, by
sa stavbári mohli do Tvrdošína nasťahovať v marci budúceho roka. To, čo na
Slovensku je už dlhodobý problém v stavebníctve je skutočnosť, že do verejných
súťaží sa zapája stále viac zahraničných firiem, o ktorých má Slovensko málo
informácií, resp. za ktorými sa skrývajú neznámi majitelia, z čoho vyplýva, že je tu aj
neznáma záruka na dodržiavanie termínu a tiež neznáma kvalita vykonaných prác.
 Aktuálny stav prípravy výstavby Kauflandu ktorý je v trvalej pozornosti nášho mesta
sa nachádza v štádiu realizácie projektovej prípravy pre územné rozhodnutie , ako aj
v štádiu rokovaní o úplnom vysporiadaní pozemkov, či riešení nadväzujúcich
skutočností pre prípravu dôležitých inžinierskych sietí, parkovísk i celého dotvorenia
územia.

5. Prerokovanie návrhu „Štatútu mesta Tvrdošín“
Štatút mesta predložila p. Mgr. Vlasta Jančeková, zástupkyňa primátora. Štatút mesta
Tvrdošín upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie
a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia
a financovania, nakladanie s majetkom mesta, postavenie a pôsobnosť mestského
zastupiteľstva, primátora mesta a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú
štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta,
symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta, odmien a pomoc
v mimoriadnych situáciách. Štatút mesta je základným normatívno-právnym a organizačným
predpisom mesta. Je písomný, tvorí prílohu zápisnice. K predloženému materiálu nemali
poslanci žiadne pripomienky, návrhy.

6. Prerokovanie návrhu „Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy“
Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy predložila p. Mgr. Vlasta Jančeková,
zástupkyňa primátora. Cieľom kódexu je definovať základné etické princípy a štandardy
správania, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje od volených funkcionárov a ktoré občania od
voleného predstaviteľa očakávajú pri plnení ich povinností a tiež informovať občanov
o týchto štandardoch. Je písomný, tvorí prílohu zápisnice. K materiálu neboli zo strany
poslancov žiadne pripomienky ani návrhy.
7. Prerokovanie návrhu „Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva“
Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva predložila p. Mgr. Vlasta Jančeková, zástupkyňa
primátora. Tento rokovací poriadok upravuje pravidlá rokovania mestského zastupiteľstva,
najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob
uznášania sa, prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského
zastupiteľstva, ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh
týkajúcich sa samosprávy. Mestské zastupiteľstvo vykonáva svoju pôsobnosť v súlade
s platnou právnou úpravou. Je písomný, tvorí prílohu zápisnice.
Pripomienky: Mgr. Roman Mojš – navrhol zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
zverejňovať na webovej stránke mesta pre lepšiu informovanosť občanov. Odpovedala p.
Mgr. Jančeková, že to bude zapracované do Rokovacieho poriadku v článku 13.
8. Úprava rozpočtu mesta k záveru roka 2018
Úpravu rozpočtu mesta k záveru roka predložila p. Ing. Anna Šefčíková, vedúca finančného
oddelenia. Navrhované zmeny sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných
potrieb mesta, očakávaného plnenia rozpočtových položiek ovplyvnených najmä
prebiehajúcimi verejnými obstarávaniami u projektu „Podpora predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných odpadov v Tvrdošíne“ a u projektu „Zlepšenie kľúčových
kompetencií žiakov Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne“. Realizácia uvedených
projektov bude v roku 2019 po úspešnom ukončení procesov verejného obstarávania.
Refundácia výdavkov za zrealizovaný mikroprojekt „Cestou záchrany sakrálnych pamiatok
poľsko-slovenského pohraničia Gminy Koscielisko a Mesta Tvrdošín“ bude v roku 2019 po
vykonaní kontroly poskytovateľom finančného príspevku. Navrhovanou zmenou je aj presun
časti nevyčerpaných plánovaných kapitálových výdavkov na výstavbu mestskej krytej
plavárne z roku 2018 do roku 2019. Predmetom 2. zmeny rozpočtu Mesta Tvrdošín na rok

2018 je úprava daňových a nedaňových príjmov, úprava bežných a kapitálových transferov,
úprava príjmových finančných operácií a z toho vyplývajúca úprava bežných a kapitálových
výdavkov s celkovým rozpočtom vyrovnaným.
Primátor mesta konštatoval, že mesto hospodári bez zadlženia a bez úverov. K úprave
rozpočtu mesta neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky.
9. Návrh rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021
Návrh rozpočtu pripravila a predložila p. Ing. Anna Šefčíková, vedúca finančného oddelenia.
Návrh rozpočtu na rok 2019 a na roky 2020-2021 sa zostavuje v súlade so zákonom č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Podľa uvedeného zákona sú rozpočtové príjmy a výdavky na rok 2019
záväzné. Rozpočet na ďalšie dva rozpočtové roky je orientačný a spresňuje sa v ďalšom
rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia
v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta
v príslušnom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j.
zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami
realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Programový rozpočet mesta
obsahuje 14 programov, ktoré obsahujú jednotlivé aktivity nášho mesta. Návrh rozpočtu na
rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný s celkovými rozpočtovými príjmami aj výdavkami
10.117.410 Eur.
V zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov bol návrh rozpočtu mesta
Tvrdošín od 26. novembra zverejnený na vývesnej tabuli mesta ako aj na internetovej stránke
mesta k vyjadreniu verejnosti.
Ďalej p. Ing. Šefčíková predložila návrh rozpočtu na rok 2019 a na roky 2020 – 2021
Technických služieb mesta Tvrdošín, príspevkovej organizácie mesta. V súlade s § 24 zákona
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení od 1.1.2018 príspevková organizácia hospodári podľa rozpočtu
príjmov a výdavkov. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z viacročného rozpočtu
schváleného v minulom období, z povinností uložených zákonmi, z uzatvorených zmluvných
vzťahov a z prevádzkových potrieb organizácie. Návrh rozpočtu je zostavený ako
programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými
výstupmi a výsledkami
realizovaných rozpočtových programov a podprogramov.
Programový rozpočet organizácie obsahuje 13 programov. Rozpočtové príjmy a výdavky na
rok 2019 sú záväzné. Rozpočet na ďalšie dva rozpočtové roky 2020 – 2021 je orientačný
a spresňuje sa v ďalšom rozpočtovom roku.
K predloženým návrhom nemali poslanci žiadne pripomienky.
10. Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2019 a na roky 20202021
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 a na ďalšie rozpočtové roky 20202021 spracovala a predložila p. Ing. Emília Záborská, kontrolór mesta. Je písomný, tvorí
prílohu zápisnice. Odborné stanovisko je predovšetkým zamerané na posúdenie súladu
návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, s platnými zásadami tvorby rozpočtu
a platnej metodiky, ktorú vydalo Ministerstvo financií SR. Predložený návrh rozpočtu je
spracovaný v požadovanej štruktúre a dostatočnom rozsahu. Zohľadňuje súčasnú ekonomickú
situáciu a predpokladaný vývoj nielen v Slovenskej republike, ale aj v rámci EÚ. Na základe
predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu mesta bol zostavený návrh

rozpočtu výdavkov tak, aby zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych funkcií mesta ,
úhradu záväzkov a tiež financovanie výdavkov spojených so správou a údržbou majetku
mesta. Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 a na roky 2020 – 2021 bol vyvesený na úradnej
tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením
v mestskom zastupiteľstve. Na základe skutočností uvedených v tomto stanovisku kontrolór
mesta p. Ing. Emília Záborská odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu
mesta Tvrdošín na rok 2019 a návrh rozpočtu na roky 2020 – 2021 zobrať na vedomie.
K predloženému materiálu nemali poslanci žiadne pripomienky.
11. Prerokovanie a schválenie VZN mesta v zmysle zákonných ustanovení pre
nasledovné obdobie
p. PaedDr. Iveta Belancová, metodička školského úradu predložila Všeobecne záväzné
nariadenie mesta o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na
území mesta Tvrdošín.
V zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zák. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov určuje obec
všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok.
Navrhovaná výška finančných prostriedkov na kalendárny rok 2019 je spracovaná na základe
zverejneného výnosu dane z príjmov poukazovaného samospráve zo štátneho rozpočtu na rok
2018, tá predstavovala sumu 84,166 eur.
Návrh vychádza z jednotkového koeficientu 82 €. V navrhovanej výške dotácie sa zohľadnili
reálne požiadavky škôl a školských zariadení na rozpočet v roku 2019.
Na území mesta sa nachádzajú tieto školy a školské zariadenia:
Verejné školy – 2 materské školy, 1 základná škola, 1 základná umelecká škola.
Verejné školské zariadenia – 1 školský klub detí, 3 zariadenia školského stravovania, 1
centrum voľného času.
Cirkevné školské zariadenia – 1 školský klub detí, 1 zariadenie školského stravovania.
Súkromné školy – 1 základná umelecká škola, 1 materská škola.
Súkromné školské zariadenia – 1 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie.
CVČ má v školskom roku 2018/2019 407 detí. Pri jednotkovom koeficiente 82 € x 1,1 by
nebolo možné pokryť náklady na mzdy a prevádzku, preto hodnotový koeficient na dieťa
CVČ predstavuje sumu 350 €. K predloženému VZN nemali poslanci žiadne návrhy ani
pripomienky.
p. Marián Ondrašák, riaditeľ Technických služieb mesta Tvrdošín predložil VZN mesta
Tvrdošín o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Mesto každoročne prehodnocuje náklady na zber, prepravu a zneškodnenie KO a DSO.
Výška sadzby poplatku za KO a DSO je podmienená skutočnými prevádzkovými nákladmi,
množstvom uloženého odpadu na skládke Jurčov Laz a počtom právnických a fyzických osôb,
ktoré sú prihlásené k plateniu miestneho poplatku. Sadzba poplatku sa vypočítava na l osobu
a kalendárny deň. Po prepočte vychádza sadzba poplatku na osobu a kalendárny deň 0,0591
EUR, čo je oproti roku 2018 zvýšenie o 0,0033 EUR.
Na základe Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb
poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov
z poplatkov za uloženie odpadov a Novely zákona č. 553/2003 Zb. o odmeňovaní

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, boli ceny za uloženie komunálneho
odpadu na skládku odpadov zvýšené, čo ovplyvnilo výpočet sadzby poplatku.
Výška poplatku po poskytnutí úľav pre fyzické osoby (občanom) zostáva 11,00 EUR na
osobu a kalendárny rok. Zľava, ktorá bude hradená z rozpočtu Mesta Tvrdošín predstavuje
10,57 EUR na osobu a kalendárny rok. V bytových a rodinných domoch je maximálny
poplatok pre viacpočetné rodiny 44,00 eura za rok. Poplatok pre zdaňovacie obdobie t. j. rok
2019 pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa po zaokrúhlení na celé desiatky
eurocentov nadol bude 21,57 EUR za rok, čo je oproti roku 2018 vyšší o 1,21 EUR.
V zmysle §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol návrh k VZN č. 5/2018 Mesta
Tvrdošín od 26. 11. 2018 zverejnený na vývesnej tabuli Mesta Tvrdošín, ako aj na
internetovej stránke Mesta Tvrdošín k vyjadreniu verejnosti.
Pripomienky:
p. Ondrašák, riaditeľ TS – poukázal na problém s rozmiestňovaním veľkoobjemových
kontajnerov, kde ľudia vyhodia všetko cez biologický odpad, elektroodpad, nábytok, stavebný
odpad a pod. Navrhuje kontajnery rozmiestniť iba 2x do roka a tak prinútiť občanov, aby
odpad odvážali na zberný dvor.
p- Mgr. Mojš – ak sa obmedzia veľkoobjemové kontajneri iba na 2x do roka, ľudia začnú
vytvárať čierne skládky.
Primátor mesta – zdôraznil, že smeti sú najväčší problém na svete, je potrebné neustále
ľuďom pripomínať a viesť ich k triedeniu odpadu, v našom meste máme najnižšie poplatky za
komunálny odpad, je tiež potrebné sa zamyslieť a prijať efektívne opatrenia proti tým, ktorí
nám odpad vozia zo susedných miest a obcí a tým zapĺňajú našu skládku.
12. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé ročné obdobie s hodnotiacimi výsledkami
Správu spracovala a predložila p. Ing. Emília Záborská, kontrolór mesta. Je písomná, tvorí
prílohu zápisnice. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra vyplýva z § 18 až 18 f/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ustanovenie § 18 f/ ods. 1
písm. e/ citovaného zákona ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť zastupiteľstvu najmenej
raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to v lehote najneskôr do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roka.
Výsledky uskutočnených kontrol za obdobie I. a II. polroka 2018 boli predkladané pravidelne
na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva formou písomne vypracovaných správ
o kontrolnej činnosti. Z toho dôvodu je obsahom tejto správy súhrn všetkých kontrolných
činností, ktoré boli uskutočnené počas hodnoteného obdobia, vrátane vypracovania iných
materiálov, ako napríklad odborných stanovísk, návrhov a pod.
K predloženému materiálu nemali poslanci žiadne pripomienky.
13. Prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Správy spracovali riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, predložila p. PaedDr.
Iveta Belancová, metodička školského úradu. Patria tu: ZŠ M. Medveckej, Centrum voľného
času, základná umelecká škola, Materská škola Oravské nábrežie, Materská škola Medvedzie.
Predložené správy je potrebné mestským zastupiteľstvom schváliť v zmysle zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 5, ods. 7, písm. f/.
K predloženým správam nemali poslanci mestského zastupiteľstva žiadne pripomienky.

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Plán kontrolnej činnosti spracovala a predložila p. Ing. Emília Záborská, kontrolór mesta. Je
písomný, tvorí prílohu zápisnice. Kontrolný proces je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry
riadenia samosprávy mesta a jeho hospodárenia s verejnými prostriedkami. Základnou úlohou
hlavného kontrolóra je vykonávať kontrolu z hľadiska dodržiavania zákonnosti so zameraním
sa na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri nakladaní s majetkom
mesta. Kontrolná činnosť v podmienkach mesta je vykonávaná v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a riadi sa ustanoveniami ďalších zákonov, resp. interných predpisov.
K plánu kontrolnej činnosti nemali poslanci mestského zastupiteľstva žiadne návrhy
a pripomienky.
15. Návrh plánu práce MsZ na I. polrok 2019
Plán práce MsZ na I. polrok 2019 vypracovala a predložila p. Mgr. Vlasta Jančeková,
zástupkyňa primátora. Je písomný, tvorí prílohu zápisnice. Informovala, že plán práce bol
zostavovaný tak, aby sa novozvolení poslanci oboznámili s chodom mesta, s chodom
mestského úradu. Tento plán sa môže kedykoľvek podľa potreby doplniť. K predloženému
plánu práce MsZ na I. polrok 2019 nemali poslanci mestského zastupiteľstva žiadne
pripomienky.
16. Rôzne
p. Mgr. Vlasta Jančeková – predložila poslancom mestského zastupiteľstva Dodatok č. 12
k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestom Tvrdošín a nájomcom
TERMSLŠPORT TS, s.r.o., kde predmetom dodatku je úprava výšky ceny nájmu
v štvrťročných splátkach s možnosťou jej úprav po odsúhlasení Dozornou radou
TERMALŠPORT TS s.r.o. a tiež návrh na zrušenie výšky nájmu za IV. štvrťrok 2018
stanovenej v Dodatku č. 11 Nájomnej zmluvy o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí –
termálne kúpalisko medzi prenajímateľom mestom Tvrdošín a nájomcom TERMALŠPORT
TS, s.r.o. so 100% účasťou mesta vo výške 60.000,- Eur z dôvodu realizácie prác v areáli
termálneho kúpaliska Oravice a zvýšenia nákladov na prevádzkovanie termálnych kúpalísk.
K predloženým materiálom nemali poslanci žiadne pripomienky.
p. Mgr. Roman Mojš – na sídlisku Medvedzie poukázal na parkovanie áut na chodníkoch, na
tráve – je potrebné prijať opatrenia, aby takémuto parkovaniu zabránili
p. Mgr. Erik Gandi – na sídlisku Medvedzie zakázať parkovať firemným dodávkam a iným
firemným automobilom.
17. Schválenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 2/2018
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne
A. B e r i e n a v e d o m i e
1.
2.
3.
4.

Informácie primátora mesta
Správu o plnení uznesení za uplynulé obdobie
Správu o kontrolnej činnosti za uplynulé ročné obdobie s hodnotiacimi výsledkami
Viacročný rozpočet mesta Tvrdošín vrátane programov a podprogramov na roky
2020-2021

5. Viacročný rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Tvrdošín –
príspevkovej organizácie vrátane programov a podprogramov na roky 2020-2021
6. Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2019 a na roky 20202021
B. S c h v a ľ u j e
Štatút mesta Tvrdošín
Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy
Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
Zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením číslo 2/2018 v zmysle
ustanovenia
§ 14, ods.2, písm. b/, c/, d/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /povolené viazanie príjmov, povolené viazanie výdavkov, povolené
viazanie finančných operácií/ podľa predloženého návrhu
5. Rozpočet mesta Tvrdošín vrátane programov a podprogramov na rok 2019
6. Rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Tvrdošín na rok 2019
7. Plán práce MsZ na I. polrok 2019
8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 2/2018, ktorým sa ruší VZN č.
5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Tvrdošín
10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 3/2018 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Tvrdošín
11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 4/2018, ktorým sa ruší VZN č.
8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 5/2018 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13. Úpravu miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v zmysle VZN
č. 5/2018, čl. V., bod č. 4
A. zníženie poplatku
a/ fyzickej osobe v rodinnom a bytovom dome o 10,57 EUR za rok podľa určených
kritérií /aktívne zapojenie do separovaného zberu/
B. odpustenie poplatku
a/ fyzickej osobe nad 70 rokov, ktorá k 31.12.predošlého roka dovŕšila 70 rokov
a ktorá má na území mesta Tvrdošín trvalý pobyt
b/ fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP, ZŤPS a nie je poberateľom iného
príjmu ako starobného dôchodku, resp. invalidného dôchodku, má na území mesta
Tvrdošín trvalý pobyt
c/ fyzickej osobe, u ktorej bolo zistené, že trvalý pobyt v meste je len formálny, miesto
jeho pobytu nie je známe /doklad príslušného bytového spoločenstva o fyzickej
osobe, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnená užívať alebo prehlásenie člena
príslušnej domácnosti a pod./
d/ fyzickej osobe bez domova s adresou Tvrdošín bez ulice a popisného čísla /údaj
z evidencie obyvateľstva/
e/ fyzickej osobe v hmotnej núdzi /potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny/
C. určenie celkovej výšky poplatku
1.
2.
3.
4.

a/ pre viacpočetnú rodinu žijúcu v rodinnom dome – jedna bytová jednotka
a v bytovom dome maximálny poplatok 44,00 EUR za rok /aktívne zapojenie do
separovaného zberu/
14. V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5, dos.7, písm. f/ správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení: ZŠ M.
Medveckej, Tvrdošín, CVČ Tvrdošín, ZUŠ Tvrdošín, MŠ Oravské nábrežie,
Tvrdošín, MŠ Medvedzie, Tvrdošín
15. Primátorovi mesta náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2017 a za rok
2018 v zmysle Zákonníka práce a v spojitosti s ustanovením § 2 ods. 2, zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov
16. Dodatok č. 12 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestom
Tvrdošín a nájomcom TERMALŠPORT TS s.r.o. zo dňa 31.5.2007, ktorou sa
prenajíma hnuteľný a nehnuteľný majetok termálnych kúpalísk v k.ú. Oravice.
Predmetom dodatku je úprava výšky ceny nájmu v štvrťročných splátkach
s možnosťou jej úprav po odsúhlasení Dozornou radou TERMALŠPORT TS s.r.o.
17. Zrušenie výšky nájmu za IV. štvrťrok 2018 stanovenej v Dodatku č. 11 Nájomnej
zmluvy o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí – termálne kúpalisko Oravice zo dňa
31.5.2007 medzi prenajímateľom mestom Tvrdošín a nájomcom TERMALŠPORT
TS, s.r.o. so 100% účasťou mesta vo výške 60.000,- € a to z dôvodu realizácie prác
v areáli termálneho kúpaliska Oravice /odstránenie havarijného stavu na prívodnom
potrubí a rozvodoch geotermálnej vody, dodávka a osadenie novej vstupnej brány/
a zvýšenia nákladov na prevádzkovanie termálnych kúpalísk

C. P o v e r u j e
Hlavnú kontrolórku mesta Tvrdošín vykonaním kontrol v súlade so schváleným
Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Hlasovanie: Prítomných 12 poslancov, za – 12 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0
Uznesenie mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne bolo jednohlasne schválené 12-timi
prítomnými poslancami z celkového počtu 13.

Po vyčerpaní bodov programu primátor mesta Ing. Ivan Šaško poďakoval prítomným za
účasť, poprial krásne sviatky a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Ivan Š a š k o
primátor mesta

I. Overovateľ:

II. Overovateľ:

Marta Skurčáková

PhDr. Miroslav Gabara

