Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 7/2011 zo dňa 25.10.2011
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne
A. B e r i e n a v e d o m i e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Správu o plnení uznesení za uplynulé obdobie
Informácie primátora mesta
Správu o zhodnotení činnosti Spoločného školského úradu
Zhodnotenie činnosti mestskej Školskej rady s plánom aktivít pre najbližšie obdobie
Správu o činnosti finančnej komisie a správy mestského majetku
Správu o pripravenosti Technických služieb na zimnú údržbu so správou o pripravenosti
prevádzky umelej ľadovej plochy a tenisovej haly
Informatívnu správu o činnosti finančného oddelenia
Správu o zhodnotení súčasného stavu rozostavaných stavieb a iných investičných akcií na území
mesta s predpokladom ich plnenia do konca roku 2011
Informatívnu správu o činnosti Spoločného stavebného úradu a na úseku bytovej politiky
Priebežnú správu o vykonaných kontrolách v zmysle plánu práce a vykonaných tematických
previerkach
Kontrolu vykonávania a dodržiavania predpisov pri predbežnej finančnej kontrole rozpočtovej
organizácie mesta Tvrdošín – ZŠ M. Medveckej
Správu o kontrole účelnosti využitia motorových vozidiel Technických služieb mesta Tvrdošín
a mestského úradu so zameraním na spotrebu PHM a dodržiavanie noriem
Žiadosť o finančný príspevok p. Milana Džugana, bytom Tvrdošín, ktorý bude použitý na
uskutočnenie expedície na Mount Everest
Žiadosť Rodičovského združenia pri Gymnáziu Tvrdošín o poskytovanie zliav na TK Oravice pre
študentov z iných miest študujúcich na Gymnáziu Tvrdošín

B. S c h v a ľ u j e
1. Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Tvrdošín
2. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok Mesta Tvrdošín na dani z nehnuteľnosti zo spoločnosti
SALEX, v.o.s. v konkurze, Partizánska cesta 81, 974 01 Banská Bystrica za roky 1998 a 1999
v čiastke 253,93 Eur, nakoľko bolo ukončené konkurzné konanie a výťažok zo speňaženia
nepostačoval na uspokojenie pohľadávok
3. Vianočný príspevok vo výške 25 € pre:
- občana – dôchodcu, ktorý v kalendárnom roku 2011 dovŕšil 65 rokov a viac rokov,
- invalidného dôchodcu podľa zoznamu zo sociálnej poisťovne, ktorý je poberateľom
invalidného dôchodku a nemá iný príjem zo zárobkovej činnosti
- zdravotne ťažko postihnuté dieťa
4. Nákup darčekov do výšky 10 € na osobu pre všetkých dôchodcov a zdravotne postihnuté deti,
ktorí majú na území mesta trvalý pobyt. Darčeky budú odovzdané na vianočnom posedení
dôchodcov pod názvom „Sviatok príbuznosti“.

5. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011 o výške príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Tvrdošín
6. Pravidlá na určovanie nájmu nehnuteľností v ZŠ M. Medveckej, Medvedzie ako prílohu č. 2 k VZN
č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta Tvrdošín
7. Cenník poplatkov za krátkodobý nájom nebytových priestorov v ZŠ M. Medveckej, Medvedzie
8. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení:
ZŠ M. Medveckej Tvrdošín, CVČ Tvrdošín, ZUŠ Tvrdošín, MŠ Oravské nábrežie Tvrdošín, MŠ
Medvedzie, Tvrdošín
9. Finančný príspevok vo výške 500 € pre p. Džugana Milana, ktorý bude použitý na uskutočnenie
Slovenskej expedície na Mount Everest
10. Vydanie preukazov mesta Tvrdošín pre študentov Gymnázia Tvrdošín, ktorí tu študujú z iných
miest a obcí. Platnosť preukazu bude iba počas štúdia.
11. Nájom rozostavanej stavby „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti
- Oravice, časť - Vodovod“, na ktorú bolo vydané vodoprávne povolenie rozhodnutím ObÚ ŽP
v Dolnom Kubíne dňa 12.06.2008 pod č. C/2008/00770. Vybudovanie vodnej infraštruktúry
pozostáva z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov, SO 01 – Vodovod,
0101
– Vodný zdroj,
0102–prívodné potrubie,0103 – Úpravňa vody,0104 – Vodojem 2 x 100 m3,
0105–Zásobné potrubie,0106 – Rozvodná vodná sieť, SO 02 – El. prípojka k vodojemu, PS 03
– Technológia vodojemu, podľa projektovej dokumentácie o RN 656 tis. €. V súčasnom období sú
vybudované: Vodný zdroj - prívodný rigol, vtokový objekt odberný objekt, oplotenie, Vodojem 2x
100 m3 - osadenie vodojemu, s jednou nádržou vodojemu 100 m3, manipulačná komora MK 3 –
2 časť, SO 0106 - Rozvodná vodovodná sieť o dĺžke 334,5 m, čo spolu predstavuje prestavanosť o
rozpočtovom náklade 213 980,40 EUR. Predmet nájmu sa prenajíma nájomcovi, ktorý zároveň
bude aj prevádzkovateľom verejného vodovodu s obchodným menom Severoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod D. Kubín. Cena nájmu je stanovená vo výške 1,-€
ročne, doba nájmu sa uzatvára na dobu neurčitú s možnosťou výpovede. Ostatné zmluvné práva
a povinnosti obidvoch zmluvných strán budú bližšie opísané v zmluve o nájme.
12. Spracovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie ako „Doplnok č. 1 ÚPN mesta Tvrdošín“,
pre mestskú časť Oravice, kde pri spracovaní doplnku je potrebné zachovať postup prerokovania
a schválenia nového zadania v zmysle vydaného Usmernenia MVDRR SR pod č. 2011/00757/KRJ
z 21.9.2011.
13. Financovanie dobudovania nadstavby Materskej škôlky na Oravskom nábreží, ktorá podľa
projektovej dokumentácie bude pozostávať zo zateplenia obvodového plášťa nadstavby,
realizácie okien, vodovodu, kúrenia, elektroinštalácie o rozpočtovom náklade 70 tis €.

