Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 23/2018 zo dňa 26. apríla 2018
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne
A. B e r i e n a v e d o m i e
1. Informácie primátora mesta
2. Plán práce klubov dôchodcov na území mesta zameraný na pripravované ročné
aktivity s podaním informatívnej správy o činnosti za predchádzajúce obdobie
3. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Tvrdošín za rok
2017
4. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta Tvrdošín
k 31.12.2017 a hospodárenia mesta
5. Zhodnotenie činnosti mestskej knižnice s plánom aktivít na ďalšie obdobie
6. Správu o činnosti oddelenia výstavby
7. Správu o činnosti DHZ mesta a preventivára PO mesta za rok 2017
8. Správu o pripravenosti Technických služieb mesta Tvrdošín zameranú na činnosť
a práce jarnej údržby, opráv a čistenia miestnych komunikácií, verejnej zelene,
verejných priestranstiev, detských ihrísk a ostatného mestského mobiliáru, predloženie
plánu výsadby zelene s návrhom financovania
9. Správu o činnosti oddelenia správneho, sociálnych vecí a správy majetku so
samostatným vyhodnotením matričnej činnosti
10. Správu o činnosti kontrolóra mesta v nadväznosti na vykonané kontroly podľa plánu
kontrol
11. Správu o činnosti športových klubov na území mesta, ktorých aktivity sú finančne
podporované z rozpočtu mesta, so samostatným finančným vyhodnotením efektívnosti
a účelovosti čerpania finančných prostriedkov
12. Žiadosť Gymnázia Tvrdošín o poskytnutie finančného daru na zabezpečenie účasti
študentov na svetovú súťaž ROBOCUP 2018 do Kanady v dňoch 17.
– 24. júna
2018
B. S c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet mesta za rok 2017 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje
bez výhrad
2. Prebytok rozpočtu v sume 869.390,72 € zistený podľa ustanovenia § 10, ods. 3, písm.
a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený
o nevyčerpané účelovo určené prostriedky v sume 54.858,58 € použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
814.532,14 €
3. Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 27.001,00 € vysporiadať z:
- rezervného fondu
27.001,00 €
4. Skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 787.531,14 EUR
5. Hospodárenie príspevkovej organizácie mesta Technické služby mesta Tvrdošín za
rok 2017
6. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Tvrdošín – Vykázanú stratu vo výške 53.391,13 € /účet 431 – Výsledok
hospodárenia/ zúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov /t.j. 428/431/

7. Hospodárenie obchodnej spoločnosti mesta Tvrdošín TERMALŠPORT TS s.r.o. za
rok 2017
8. Usporiadanie výsledku hospodárenia obchodnej spoločnosti mesta Tvrdošín
TERMALŠPORT TS s.r.o. za rok 2017 – vykázaný zisk po zdanení 6.246,83 e /účet
431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní/ rozdeliť takto:
- výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín
5.946,83 €
- prídel do sociálneho fondu
300,00 €
9. Zámer a spôsob nájmu podľa § 9a ods. 9 písm.c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na prenájom nebytových priestorov a to
prevádzkových priestorov o výmere 13,83 m2 a spoločných priestorov o výmere 4,98
m2 v objekte budovy KSC na ul. Farskej súp.č. 86/34, Tvrdošín, postavenom na
pozemku parcela č. 228/1 zastavaná plocha v k.ú. Tvrdošín, zapísaný na liste
vlastníctva č. 2371, vlastník Mesto Tvrdošín.
Účelom nájmu je zriadenie keramickej dielne, pre žiadateľa Peter Mlynárik, bytom
Medvedzie 149/30-8, 027 44 Tvrdošín. Doba prenájmu sú 3 roky. Cena nájmu:
určená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Tvrdošín.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že medzi základné úlohy mesta
v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj
starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta, potreby jeho obyvateľov a taktiež
podpora podnikateľskej činnosti v Meste Tvrdošín. Nájomca v nevyužitých
priestoroch bude vykonávať činnosti keramikár – slobodné umenie a vyrábať výrobky
z keramiky.
10. Zámer a spôsob nájmu podľa § 9a ods. 9 písm.c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na prenájom nebytových priestorov a
to prevádzkových priestorov o výmere 49,53 m2 a spoločných priestorov o výmere
4,50 m2 v objekte budovy Centra tradícií a turizmu Limba, ul. Hviezdoslavova súp.č.
185/2, Tvrdošín, postavenom na pozemku parcela č. 124/1 zastavaná plocha v k.ú.
Tvrdošín, zapísaný na liste vlastníctva č. 3924, vlastník Mesto Tvrdošín.
Účelom nájmu je pokračovanie prevádzky salónu krásy a zdravia, pre žiadateľku
Mgr. Mária Kozoňová, Ústie nad Priehradou 117, 028 01 Trstená, IČO 51421411.
Doba prenájmu: 3 roky. Cena nájmu: určená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Tvrdošín. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že medzi
základné úlohy mesta v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta, potreby jeho
obyvateľov a taktiež podpora podnikateľskej činnosti v Meste Tvrdošín. Nájomca
záberom nebytových priestorov bude pokračovať v doterajšej činnosti poskytovania
masérskych, kozmetických, pedikérskych služieb a manikúry pre hotelovú klientelu,
ale taktiež pre širokú verejnosť.
11. Zámer a spôsob nájmu podľa § 9a ods. 9 písm.c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na prenájom nebytových priestorov a to
prevádzkových priestorov o výmere 44,74 m2, spoločných priestorov o výmere 17,60
m2 a ostatných priestorov o výmere 12,77 m2 v objekte budovy Zdravotného strediska
– Medvedzie súp.č. 234, Tvrdošín, postavenom na pozemku parcela č. 541/251
zastavaná plocha v k.ú. Krásna Hôrka, zapísaný na liste vlastníctva č. 2371, vlastník
Mesto Tvrdošín.
Účelom nájmu je zachovania zubnej ambulancie, pre žiadateľa MDDr. Milan Kutlík,
Vojtaššákova 894/120, 027 44 Tvrdošín. Doba prenájmu: 3 roky. Cena nájmu: určená
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Tvrdošín.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že medzi základné úlohy mesta
v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj

starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta, potreby jeho obyvateľov a taktiež
podpora podnikateľskej činnosti v Meste Tvrdošín. Nájomca záberom nebytových
priestorov bude pokračovať v doterajšej činnosti poskytovania lekárskych
stomatologických služieb pre obyvateľov mesta a širokého okolia.
12. Finančný príspevok vo výške 500,-€ pre Gymnázium Tvrdošín, ktorý bude použitý na
zabezpečenie účasti študentov na svetovej súťaži ROBOCUP 2018 v Kanade v dňoch
17. – 24. júna 2018

