ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne
konaného dňa 4. decembra 2018
Prítomní podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Rokovanie
Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol doterajší primátor mesta Ing.
Ivan Šaško v zmysle ustanovení § 12zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Privítal prítomných poslancov, predsedníčku Mestskej volebnej
komisie p. Silviu Franekovú a ostatných pozvaných hostí.
2. Oboznámenie s výsledkami volieb
p. primátor Ing. Ivan Šaško vyzval predsedníčku Mestskej volebnej komisie, aby podala
informáciu o výsledku komunálnych volieb, ktoré sa konali 10.novembra 2018. Správa je
písomná, tvorí prílohu zápisnice. Zároveň odovzdala
novozvolenému primátorovi
a novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva osvedčenia o ich zvolení. Na záver
svojho vystúpenia p. Silvia Franeková popriala novozvolenému primátorovi a poslancom
mestského zastupiteľstva veľa úspechov v práci v nadchádzajúcom volebnom období.
3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora a prevzatie insígnií
Predsedníčka MsVK p. Franeková vyzvala p. Ing. Ivana Šašku, aby prečítal zákonom
predpísaný sľub primátora a svojim podpisom ho potvrdil. Po zložení sľubu p. Franeková
dekorovala primátora mesta mestskými insígniami.
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Predsedníčka MsVK p. Franeková vyzvala p. Ing. Ivana Šašku, primátora mesta, aby prečítal
zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva a požiadala poslancov
mestského zastupiteľstva, aby svojim podpisom sľub potvrdili. Po zložení sľubu poprial
primátor mesta novým poslancom veľa úspechov pri výkone ich funkcie a predsedníčke
MsVK p. Franekovej poďakoval za odvedenú prácu.
5. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Za overovateľov zápisnice určil pp. Martu Skurčákovú, MUDr. Stanislava Fukasa. Písaním
zápisnice poveril p. Mgr. Tatianu Hreusovú, pracovníčku mestského úradu.
Primátor mesta skonštatoval, že sú prítomní všetci 13. poslanci mestského zastupiteľstva,
MsZ je schopné právoplatne sa uznášať, preto môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu rokovania.
6. Vystúpenie primátora mesta
Skôr než sa pristúpilo k pracovnej časti prvého zasadnutia, primátor niekoľkými myšlienkami
využil tento úvod nového volebného obdobia, kde chcel vysloviť presvedčenie o tom, že
všetci spoločne tu prítomní poslanci, ale aj ostatní pracovníci mesta či členovia komisií, ale aj
rada starších, urobia všetko preto, aby sa v našom meste žilo dobre.

V prvej časti svojho vystúpenia sa zameral na roky 1985 – 1990, kde mesto začalo riešiť
dlhodobé problémy, kde v meste nebolo nič vybudované a preto sa začalo s postupnou
výstavbou ciest, chodníkov, zdravotného strediska, domu služieb, kultúrneho strediska,
obchodov, domov smútku, športovísk, vybudovala sa v celom meste kanalizácia, plynofikácia
a pod. Po roku 1990 nasledovali ďalšie veľké projekty ako výstavba budovy pre osemročné
gymnázium, tenisová hala, športová hala, futbalový štadión, umelá ľadová plocha a mnoho
ďalších investičných akcií, ktoré mestu chýbali. V tomto období mesto tiež bojovalo
o Oravice, ktoré sú mestskou časťou Tvrdošína, tiež sme museli zvádzať boj o gymnázium,
o zachovanie stredných škôl či o okresné mesto.
Ďalej vo svojom vystúpení v krátkosti oboznámil poslancov mestského zastupiteľstva
o aktivitách a zámeroch mesta na nové volebné obdobie. Zdôraznil však, že bude pokračovať
už v rozpracovaných akciách ako sú napríklad športová hala, zdravotníctvo, cyklochodník,
sakrálne pamiatky wifi zóna, kompostéry, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť a je potrebné
ich dotiahnuť do úplného konca, pretože sa jedná o akcie, na ktoré boli poskytnuté finančné
prostriedky z európskych fondov. Do popredia vyzdvihol výstavbu krytej plavárne, ktorú
mesto financuje z vlastných zdrojov a ktorá by mala byť dokončená vo februári 2019.
7. Voľba mandátovej a volebnej komisie a ich predsedov
Primátor mesta odporučil, aby bola spoločná volebná a mandátová komisia, kde predsedom
bude PhDr. Miroslava Gabara, členovia Mgr. Roman Mojš, MUDr. Stanislav Fukas. Ďalej
navrhol spôsob hlasovania – verejné.
Kto je za: 13
Kto je proti: 0
Zdržal sa: 0
Do návrhovej komisie navrhol: Mgr. Vlasta Jančeková – predseda, členovia Ján Gonda, Mgr.
Dušan Šoltés.
Kto je za: 13
Kto je proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta Ing. Ivan Šaško požiadal návrhovú komisiu, aby sa ujala svojej činnosti.
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Ing. Ivan Šaško oboznámil poslancov mestského zastupiteľstva o programe
rokovania:
 Overenie zloženia sľubu primátora mesta Tvrdošín a poslancov mestského
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022
 Poverenie zástupcu primátora a návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva
v Tvrdošíne pre volebné obdobie 2018-2022, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia mestského zastupiteľstva
 Návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Tvrdošín, určenie počtu členov a voľba
členov Mestskej rady mesta Tvrdošín pre volebné obdobie 2018-2022

 Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Tvrdošín pre volebné
obdobie 2018-2022, voľba predsedu, podpredsedu a členov komisií
 Návrh a zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta a voľba predsedu a jej členov
 Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Tvrdošín vykonávať
akty uzavretia manželstva vo volebnom období 2018-2022
 Návrh na zriadenie Výboru mestskej časti Oravice, voľba predsedu a jej členov
 Návrh na zriadenie Rady starších, voľba jej členov
 Návrh na určenie platu primátora
 Schválenie uznesenia
 Ukončenie zasadnutia mestského zastupiteľstva
Primátor dal hlasovať za tento program:
Kto je za: 13
Kto je proti: 0
Zdržal sa: 0
Program bol jednohlasne schválený.
9. Overenie zloženia sľubu primátora mesta Tvrdošín a poslancov mestského
zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022
Primátor mesta Ing. Ivan Šaško vyzval predsedu mandátovej a volebnej komisie PhDr.
Miroslava Gabaru, aby predniesol správu o overení platnosti zloženia sľubu primátora mesta
Tvrdošín a poslancov mestského zastupiteľstva mesta Tvrdošín.
Mandátová a volebná komisia konštatuje, že na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Tvrdošíne:
a/ predsedníčka mestskej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení za primátora
mesta Tvrdošín Ing. Ivanovi Šaškovi
b/ novozvolený primátor mesta Tvrdošín Ing. Ivan Šaško zložil zákonom predpísaný sľub
primátora mesta,
c/ predsedníčka mestskej volebnej komisie odovzdala osvedčenia o zvolení za poslanca
mestského zastupiteľstva mesta Tvrdošín
d/ zvolení poslanci mestského zastupiteľstva: MUDr. Stanislav Fukas, PhDr. Miroslav
Gabara, Mgr. Erik Gandi, Ján Gonda, Mgr. Vlasta Jančeková, MUDr. Ján Jelenčík, Milan
Kuriak, Rastislav Medvecký, Mgr. Roman Mojš, Marta Skurčáková, MUDr. Peter Šaško,
Mgr. Dušan Šoltés, PaedDr. Martin Tomaga, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva
Správa mandátovej a volebnej komisie tvorí prílohu zápisnice.
10. Poverenie zástupcu primátora a návrh na poverenie poslanca Mestského
zastupiteľstva v Tvrdošíne pre volebné obdobie 2018-2022, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Ing. Ivan Šaško v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov poveruje zastupovaním primátora mesta Mgr. Vlastu Jančekovú
na celé funkčné obdobie.

Ďalej informuje o poverení poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ,
pokiaľ tieto nezvolá primátor alebo jeho zástupca.
Podľa §-12 ods.2 prvá veta „Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa § 12,ods.1
(podľa potreby najmenej však raz za tri mesiace) zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec OZ,
ods.3 tretia veta „ Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie OZ vedie
ho zástupca starostu, ak nie je prítomný alebo odmietne, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.“ , ods.5 tretia veta sa týka schválenia návrhu programu zasadnutia a jeho zmenu na
začiatku zasadnutia „Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ vedie
ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.“ a ods.6 tretia veta „ Ak na zasadnutí OZ
požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta
neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie
zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený OZ.

Na základe uvedeného predsedníčka návrhovej komisie p. Mgr. Vlasta Jančeková predložila
návrh, aby poslanci MsZ poverili týmto oprávnením p. MUDr. Jána Jelenčíka, poslanca MsZ.
Hlasovanie:
Kto je za: 13
Kto je proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrhová komisia konštatuje, že bol poverený poslanec MUDr. Ján Jelenčík zvolávaním
a vedením zasadnutí MsZ podľa osobitného predpisu.
11. Návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Tvrdošín, určenie počtu členov a voľba
členov Mestskej rady mesta Tvrdošín pre volebné obdobie 2018-2022
Primátor mesta Ing. Ivan Šaško požiadal predsedníčku návrhovej komisie p. Mgr. Vlastu
Jančekovú, aby predložila návrh na zriadenie mestskej rady a voľbu jej členov.
P. Mgr. Vlasta Jančeková predložila návrh na zriadenie 4-člennej mestskej rady a návrh jej
členov:
1.
2.
3.
4.

Mgr. Vlasta Jančeková
Ján Gonda
PhDr. Miroslav Gabara
Rastislav Medvecký

Hlasovanie:
Kto je za: 13
Kto je proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrhová komisia konštatuje, že bola zriadená 4-členná mestská rada a boli zvolení členovia
mestskej rady: Mgr. Vlasta Jančeková, Ján Gonda, PhDr. Miroslav Gabara, Rastislav
Medvecký.

12. Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Tvrdošín pre volebné
obdobie 2018-2022, voľba predsedu, podpredsedu a členov komisií
Primátor mesta požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby predložila návrh na zriadenie
komisií mestského zastupiteľstva.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle Štatútu mesta p. Mgr.
Jančeková predložila návrh na zriadenie týchto komisií MsZ:
 Komisia výstavby, dopravy a ŽP
 Komisia finančná a správy mestského majetku
 Komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a verejného poriadku
 Komisia kultúry, školstva, športu a mládeže
 Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Hlasovanie:
Kto je za: 13
Kto je proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrhová komisia konštatuje, že boli zriadené komisie MsZ:






Komisia výstavby, dopravy a ŽP
Komisia finančná a správy mestského majetku
Komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a verejného poriadku
Komisia kultúry, školstva, športu a mládeže
Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predsedníčka návrhovej komisie p. Mgr. Vlasta Jančeková predložila návrh na voľbu
predsedov a členov komisií:
1. Do komisie výstavby, dopravy a ŽP navrhujem :

Za predsedu: Gonda Ján, poslanec MsZ
Za členov: Rastislav Medvecký – poslanec MsZ, Milan Kuriak – poslanec MsZ
Ing. Krasula Kamil, Ing. Obtulovič Martin, Jozef Kavuljak,
Ing. Matúš Polák, Ivan Plevík
Tajomník: Mgr. Jaroš Michal
Pripomienka: p. Milan Kuriak požiadal o preloženie do komisie CR, podnikateľských aktivít
a verejného poriadku.
Jeho požiadavke bolo vyhovené.
Hlasovanie:

Kto je za: 13
Kto je proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Do komisie finančnej a správy mestského majetku navrhujem:
Za predsedu: PhDr. Miroslav Gabara - poslanec MsZ
Za členov: Mgr. Erik Gandi – poslanec MsZ, Eva Zvarová, Bc. Helena Rošková,
JUDr. Božena Loneková, JUDr. Veronika Leppová, Mgr. Alexandra
Planietová
Tajomník: Ing. Anna Šefčíková
Hlasovanie:
Kto je za: 13
Kto je proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Do komisie CR, podnikateľských aktivít a verejného poriadku navrhujem:
Za predsedu: Mgr. Dušan Šoltés poslanec MsZ
Za členov: MUDr. Ján Jelenčík - poslanec MsZ,
Rastislav Šubjak, Pavol Sýkora, Mgr. Štefan Klimčík, Rastislav Vajdulák,
Milan Kováč
Tajomník: Mgr. Blažena Pajerchinová
Hlasovanie:
Kto je za: 13
Kto je proti: 0
Zdržal sa: 0
4.Do komisie kultúry, školstva, športu a mládeže navrhujem
Za predsedu: MUDr. Peter Šaško– poslanec MsZ
Za členov:
PaedDr. Martin Tomaga - poslanec MsZ, Peter Machunka, Daniela
Jurincová, Mgr. Vladimír Šlesár, Milan Sirota, Elena Balleková,
Ing. Juraj Vajduliak
Tajomník: Mgr. Anna Čelková
Hlasovanie:
Kto je za : 13
Kto je proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Do komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej navrhujem:
Za predsedu: Marta Skurčáková - poslankyňa MsZ
Za členov:
MUDr. Stanislav Fukas - poslanec MsZ, Mgr. Roman Mojš - poslanec
MsZ,
Bc. Oľga Čuchorová, Valéria Klimčíková, MUDr. Anna Medvecká,
Magdaléna Lucká
Tajomník:
Mgr. Šaradinová Klementína
Hlasovanie:
Kto je za: 13
Kto je proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrhová komisia konštatuje, že boli zvolení predsedovia a členovia komisií podľa
predloženého návrhu.
13. Návrh a zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta a voľba predsedu a jej členov
Primátor požiadal predsedníčku návrhovej komisie Mgr. Jančekovú, aby predložila návrh na
zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
a návrh na voľbu jej členov.
Predseda NK Mgr. Jančeková predkladá v zmysle čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionár navrhujem za predsedu:
Mgr. Vlastu Jančekovú a členov komisie PhDr. Miroslava Gabaru, Mgr. Romana Mojša
Kto je za: 13
Kto je proti: 0
Zdržal sa : 0
Návrhová komisia konštatuje, že bola zriadená komisia, zvolení predseda a členovia komisie
v súlade so zákonom, v zmysle čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
14. Schválenie sobášiacich
Obrad uzavretia manželstva je jedným zo základných občianskych obradov, ktoré realizuje
mesto Tvrdošín. Vznik manželstva upravuje zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine. V ustanovení § 4
ods. 1 je ustanovené, že “vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom
úrade pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, a to pred starostom alebo
primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského
zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.“ Vychádzajúc z vyššie citovaného ustanovenia
zákona o rodine, navrhuje primátor sobášiacich na obradoch uzavretia manželstva
v Tvrdošíne na funkčné obdobie 2014-2018 schváliť.
Primátor požiadal predsedníčku návrhovej komisie Mgr. Jančekovú, aby predložila návrh na
poverenie poslancov MsZ vykonávať akty uzavretia manželstva.
Predseda NK Mgr. Jančeková predkladá návrh na poverenie poslancov vykonávať akty
uzavretia manželstva.
Mgr. Jančeková Vlasta – zástupkyňa primátora mesta
Marta Skurčáková – poslankyňa MsZ
PhDr. Miroslav Gabara – poslanec MsZ
Návrhová komisia konštatuje, že boli poverení poslanci Mgr. Jančeková Vlasta, Marta
Skurčáková a PhDr. Miroslav Gabara vykonávať akty uzavretia manželstva.

15. Návrh na zriadenie výboru v mestskej časti v Oraviciach
Primátor požiadal predsedníčku návrhovej komisie Mgr. Jančekovú, aby predložila návrh na
zriadenie výboru v mestskej časti v Oraviciach
Predsedníčka NK Mgr. Jančeková predložila návrh na zriadenie výboru v mestskej časti
v Oraviciach a voľbu predsedu a členov.
V zmysle §23 zákona o obecnom zriadení a Štatútu mesta navrhujem, aby bol zriadený výbor
v mestskej časti Oravice.
Navrhujem, štvorčlenný výbor. Za členov výboru v mestskej časti Oravice navrhujem:
Predseda Mgr. Jančeková Vlasta
Členovia: MUDr. Jelenčík Ján, Gonda Ján, Marta Skurčáková
Zapisovateľ: Ing. Pafčo Jozef
Hlasovanie:
Kto je za: 12
Kto je proti : 1 /Kuriak/
Zdržal sa : 0
Návrhová komisia konštatuje, že bol zriadený výbor v mestskej časti v Oraviciach a bol
zvolený predseda a členovia.
16. Návrh na zriadenie Rady starších
Primátor mesta Ing. Ivan Šaško požiadal predsedníčku návrhovej komisie Mgr. Jančekovú,
aby predložila návrh na zriadenie Rady starších
Predsedníčka NK Mgr. Jančeková predložila návrh na zriadenie Rady starších v zložení:
MUDr. Anna Medvecká, MUDr. Adriana Rašková, Mária Gallasová, Magdaléna Lucká, Jozef
Belopotočan, Milan Kováč.
Hlasovanie:
Kto je za : 13
Kto je proti: 0
Zdržal sa : 0
Návrhová komisia konštatuje, že bola zriadená rada starších v zložení MUDr. Anna
Medvecká, MUDr. Adriana Rašková, Mária Gallasová, Magdaléna Lucká, Jozef Belopotočan,
Milan Kováč.
16. Návrh na určenie platu primátora - predkladá predseda návrhovej komisie
Predsedníčka NK Mgr. Jančeková predložila návrh na určenie mesačného platu primátorovi
mesta Tvrdošín Ing. Ivanovi Šaškovi v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov s navýšením o 60% na plný pracovný úväzok.
Od 1.12.2018 – zákon č. 320/2018 Z.z. zo dňa 24.10.2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
253/1994 Z.z.
a/ plat podľa § 3, ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
954,00 x 2,60 = 2.480,40 Eur
b/ plat podľa § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
zvýšenie o 60% ...... 2.480,40 x 60% = 1.488,24 Eur
c/ plat primátora so zvýšením
2480,40 + 1.488,24 = 3968,64 Eur po zaokrúhlení 3.969,00 Eur
Hlasovanie:
Kto je za : 12
Kto je proti : 1 /Kuriak/
Zdržal sa : 0
Návrhová komisia konštatuje, že bol schválený mesačný plat primátorovi mesta podľa
predloženého návrhu.
17. Schválenie uznesenia č. 1/2018 Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne
Mestské zastupiteľstvo Mesta Tvrdošín na svojom u s t a n o v u j ú c o m zasadnutí
A) B e r i e n a v e d o m i e
1. Výsledky volieb v meste Tvrdošín na funkciu primátora mesta Tvrdošín a poslancov
Mestského zastupiteľstva mesta Tvrdošín.
2. Príhovor novozvoleného primátora mesta Tvrdošín.
3. Správu mandátovej komisie o overení platnosti zloženia sľubu poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Tvrdošín a zloženia sľubu primátora mesta Tvrdošín.
4. Poverenie primátora mesta Ing. Ivana Šašku, ktorým poveruje Mgr. Vlastu Jančekovú,
poslankyňu mesta, jeho zastupovaním na celé funkčné obdobie rokov 2018 - 2022
s určením rozsahu pôsobnosti.
B) K o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený primátor mesta Tvrdošín Ing. Ivan Šaško zložil zákonnom predpísaný sľub
primátora mesta,
2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva: MUDr. Stanislav Fukas, PhDr. Miroslav
Gabara, Mgr. Erik Gandi, Ján Gonda, Mgr. Vlasta Jančeková, MUDr. Ján Jelenčík, Milan
Kuriak, Rastislav Medvecký, Mgr. Roman Mojš, Marta Skurčáková, MUDr. Peter Šaško,
Mgr. Dušan Šoltés, PaedDr. Martin Tomaga zložili zákonnom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva
C) Z r i a ď u j e
1. Mestskú radu
2. Komisie mestského zastupiteľstva

- komisia výstavby, dopravy a ŽP
- komisia finančná a správy mestského majetku
- komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a verejného poriadku
- komisia kultúry, školstva, športu a mládeže
- komisia sociálna, zdravotná a bytová
- komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
4. Výbor v mestskej časti Oravice
5. Radu starších
D) V o l í
1. Členov mestskej rady v zložení:

Mgr. Vlasta Jančeková
Ján Gonda
PhDr. Miroslav Gabara
Rastislav Medvecký

2. Do komisie výstavby, dopravy a ŽP :
Za predsedu Ján Gonda , poslanec MsZ
Za členov
Rastislav Medvecký - poslanec MsZ,
Ing. Kamil Krasula, Ing. Martin Obtulovič , Jozef Kavuljak ,
Ing. Matúš Polák, Ivan Plevík
Tajomník
Mgr. Michal Jaroš
3. Do komisie finančnej a správy mestského majetku :
Za predsedu PhDr. Miroslav Gabara - poslanec MsZ
Za členov
Mgr. Erik Gandi - poslanec MsZ, Eva Zvarová, Bc.Helena Rošková ,
JUDr. Božena Loneková , JUDr. Veronika Leppová, Mgr. Alexandra
Planietová
Tajomník
Ing. Anna Šefčíková
4. Do komisie CR, podnikateľských aktivít a verejného poriadku :
Za predsedu Mgr. Dušan Šoltés – poslanec MsZ
Za členov
MUDr. Ján Jelenčík - poslanec MsZ, Milan Kuriak – poslanec MsZ
Pavol Sýkora, Rastislav Šubjak, Mgr. Štefan Klimčík,
Rastislav Vajdulák, Milan Kováč
Tajomník
Mgr. Blažena Pajerchinová
5. Do komisie kultúry, školstva, športu a mládeže:
Za predsedu MUDr. Peter Šaško - poslanec MsZ
Za členov
PaedDr. Martin Tomaga - poslanec MsZ, Peter Machunka,
Daniela Jurincová , Mgr. Vladimír Šlesár, Milan Sirota,
Elena Balleková, Ing. Juraj Vajduliak
tajomník –
Mgr. Anna Čelková
6. Do komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej :
za predsedu
Marta Skurčáková - poslankyňa MsZ
za členov
MUDr. Fukas Stanislav, poslanec MsZ, Mgr. Roman Mojš, poslanec
MsZ, Valéria Klimčíková, MUDr. Anna Medvecká ,
Bc. Oľga Čuchorová, Magdaléna Lucká

Tajomník

Mgr. Klementína Šaradinová

7. Do komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v zmysle čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. :
za predsedu
Mgr. Vlastu Jančekovú
za členov
PhDr. Miroslava Gabaru, Mgr. Romana Mojša
8. Členov Výboru v mestskej časti Oravice
za predsedu
Mgr. Vlasta Jančeková
za členov
MUDr. Ján Jelenčík, Ján Gonda, Marta Skurčáková,
tajomník
Ing. Jozef Pafčo
9. Do Rady starších:
za členov
MUDr. Anna Medvecká, MUDr. Adriana Rašková, Mária Gallasová,
Magdaléna Lucká, Jozef Belopotočan, Milan Kováč
E) P o v e r u j e
1. MUDr. Jána Jelenčíka, poslanca MsZ zvolávaním a vedením zasadnutí mestského
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
2. Výkonom sobášiaceho
- zástupkyňu primátora mesta Tvrdošín Mgr. Vlastu Jančekovú
- Martu Skurčákovú – poslankyňu mestského zastupiteľstva
- PhDr. Miroslava Gabaru – poslanca mestského zastupiteľstva
F) U r č u j e
Mesačný plat primátorovi mesta Tvrdošín Ing. Ivanovi Šaškovi v súlade so zákonom NR
SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov s navýšením o 60% na plný pracovný
úväzok
Návrhová komisia konštatuje, že uznesenie č. 1/2018 z ustanovujúceho Mestského
zastupiteľstva v Tvrdošíne bolo schválené v súlade so zákonom.
Po vyčerpaní bodov programu primátor mesta ešte raz zablahoželal novozvoleným
poslancom a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
Ing. Ivan Š a š k o
primátor mesta

I. Overovateľ:
Marta Skurčáková

II. Overovateľ:
MUDr. Stanislav Fukas

