Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 5/2015 zo dňa 25. júna 2015
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne
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Informácie primátora mesta
Zhodnotenie uplynulého školského roka v školách a školských zariadeniach v meste
s pripravenosťou personálneho, obsahového a materiálneho zabezpečenia nového školského
roka
Konsolidovanú účtovnú závierku mesta Tvrdošín k 31.12.2014
Výročnú správu ku individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke mesta Tvrdošín za rok
2014 so správou nezávislého audítora
Účtovný výsledok hospodárenia mesta Tvrdošín za rok 2014 – kladný výsledok hospodárenia,
ktorým je zisk v čiastke 446.810,27 € a jeho zúčtovanie na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov
Účtovný výsledok hospodárenia Základnej školy M. Medveckej, Medvedzie 155, rozpočtovej
organizácie mesta Tvrdošín za rok 2014 – záporný výsledok hospodárenia, ktorým je strata
v čiastke 248,85 € a jeho zúčtovanie na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Účtovný výsledok hospodárenia Technických služieb mesta Tvrdošín, príspevkovej
organizácie mesta Tvrdošín za rok 2014 – záporný výsledok hospodárenia, ktorým je strata
v čiastke 8.557,55 € a jeho zúčtovanie na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Účtovný výsledok hospodárenia TERMALŠPORT TS s.r.o. Tvrdošín, obchodnej spoločnosti
mesta Tvrdošín za rok 2014 – kladný výsledok hospodárenia, ktorým je zisk v čiastke 1.059,€ a jeho rozdelenie : vyplatenie vo forme podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín
Konsolidovaný výsledok hospodárenia mesta Tvrdošín za rok 2014, ktorým je zisk v čiastke
439.062,87 €
Správu nezávislého audítora k 31.12.2014 o overení konsolidovanej účtovnej závierky mesta
Tvrdošín zo dňa 5.6.2015 a Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej
výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2014 mesta Tvrdošín zo dňa
5.6.2015
Správu o priebežnom hodnotení stavu platenia daní na území mesta so samostatným
vyhodnotením kontrolnej činnosti právnických osôb za predchádzajúce ročné obdobie
s ďalším rozvrhom plánovaných kontrol
Správu o činnosti komisie CR, podnikateľských aktivít a verejného poriadku
Správu o činnosti komisie výstavby, dopravy a ŽP
Prípravu kultúrno-spoločenských podujatí pre letné obdobie so samostatným plánom
a pripravenosťou Centra voľného času
Správu o činnosti príspevkovej organizácie mesta Technické služby za uplynulé obdobie
s predloženým rozborom hospodárskych výsledkov
Pripravenosť termálnych kúpalísk na letnú turistickú sezónu so samostatným zhodnotením
činnosti obchodnej spoločnosti TERMALŠPORT TS s.r.o. so 100% účasťou mesta
Správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v zmysle záväzného nariadenia mesta so
samostatným vyhodnotením záväzkov a pohľadávok s následným návrhom na prijaté
opatrenia
Správu o kontrolnej činnosti v nadväznosti na vykonané kontroly podľa plánu práce za
sledované obdobie – „Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta“
Informatívnu správu o zabezpečovaní verejného poriadku na území mesta
Žiadosť Fyziatricko - rehabilitačného oddelenia Hornooravskej NsP Trstená o finančný
príspevok, ktorý bude použitý na zakúpenie lymfodrenážneho prístroja

21. Pripomienky spoločností Program spol. s r.o.,Trenčín a Asociácia zábavy a hier, Bratislava
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Tvrdošín o zákaze prevádzkovať niektoré
hazardné hry na území mesta Tvrdošín.

B. S c h v a ľ u j e
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Plán práce MsZ na II. polrok 2015
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
Finančný príspevok vo výške 100 € pre Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie Hornooravskej
NsP Trstená, ktorý bude použitý na zakúpenie lymfodrenážneho prístroja
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy podľa § 8 a nasl. Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien zo dňa 28.9.2007.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 1/2015 o zákaze prevádzkovať niektoré
hazardné hry na území mesta Tvrdošín
Zámer a realizáciu výstavby „Viacúčelové ihrisko s umelým trávnatým povrchom o
rozmeroch 33x18 m “ , o predpokladanom rozpočtovom náklade 50 tis.€. Na realizáciu
projektu bola schválená dotácia z Úradu vlády vo výške 40 tis.€ za predpokladu, že projekt
bude dofinancovaný vo výške min. 5% z celkového rozpočtového nákladu prijímateľom.
Dofinancovanie projektu „Viacúčelového ihriska s umelým trávnatým povrchom o
rozmeroch 33x18 m “ z rozpočtu mesta v predpokladanej výške 10 tis.€. Presná hodnota
dofinancovania bude určená na základe výsledku výberu dodávateľa. podľa usmernenia
zadaného poskytovateľom dotácie
Realizáciu projektu pod názvom „Rekonštrukcia tried a príslušenstva v objekte Materská
škôlka s.č. 139“ o predpokladanom rozpočtovom náklade 37.800,-€. Na realizáciu projektu
bola Ministerstvom školstva schválená dotácia vo výške 36.000,- € za predpokladu , že
projekt bude dofinancovaný min. vo výške 5% z celkovej poskytnutej dotácie za predpokladu,
že budú dodržané ostatné zmluvné dojednania .
Dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia tried a príslušenstva v objekte Materská škôlka
s.č. 139“ z rozpočtu mesta v predpokladanej min. výške 1.800,- €. Presná hodnota
dofinancovania bude určená na základe výsledku verejného obstarávania.
Realizáciu projektu pod názvom „Zabezpečenie medzinárodného futbalového turnaja“
s predpokladaným rozpočtovým nákladom 9.634 €. Na projekt bola schválená dotácia
z Úradu vlády vo výške 8.000,-tis.€ za predpokladu, že projekt bude dofinancovaný vo výške
min. 5% z celkového rozpočtového nákladu prijímateľom.
Dofinancovanie
projektu „Zabezpečenie medzinárodného futbalového turnaja“
z rozpočtu mesta v predpokladanej výške 1.634,-.€. Presná hodnota dofinancovania bude
určená na základe výsledku verejného obstarávania.
Realizáciu projektu s názvom „Modernizácia softvérového vybavenia Mestskej knižnice
v Tvrdošíne - nákup knižnično - informačného systému“ s celkovým rozpočtovým
nákladom 2.394 €. Na projekt bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry vo výške
2.261,- € , za predpokladu, že projekt bude dofinancovaný vo výške min. 5% z celkového
rozpočtového nákladu prijímateľom.
Dofinancovanie projektu „Modernizácia softvérového vybavenia Mestskej knižnice
v Tvrdošíne - nákup knižnično informačného systému“
z rozpočtu mesta
v predpokladanej min. výške 133,-€. Dofinancovania projektu je určené na základe
výsledku z verejného obstarávania.
Realizáciu projektu s názvom „Prevencia kriminality - Kamerový systém – rozšírenie“
s celkovým rozpočtovým nákladom 5.195 €. Na projekt bola poskytnutá dotácia
z Ministerstva vnútra vo výške 3.100 €, , za predpokladu, že projekt bude dofinancovaný vo
výške min. 20% z celkového rozpočtu projektu.
Dofinancovanie projektu „Prevencia kriminality - Kamerový systém – rozšírenie“
z rozpočtu mesta vo výške 2.095,-€. Hodnota dofinancovania je určená na základe výsledku
z verejného obstarávania.

16. Realizáciu projektu s názvom „Eliminácia účinkov drevokazného hmyzu v podkroví NKP
Kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne“ s celkovým rozpočtovým nákladom 10.000,- €.
Na projekt bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry
vo výške 6.000 €, , za
predpokladu, že projekt bude dofinancovaný prijímateľom vo výške min. 5% z celkového
rozpočtového nákladu.
17. Dofinancovanie projektu „Eliminácia účinkov drevokazného hmyzu v podkroví NKP
Kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne“ v predpokladanej výške 4.000-€. Hodnota
dofinancovania bude určená na základe výsledku verejného obstarávania
18. Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s dopravou pre 20 žiakov základných škôl
a troch pedagógov na „Divadelný festival Multi-Culty 2015“, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. 18. 7. 2015 v Kobylnici. Doprava bude hradená – 2/3 mestom Tvrdošín a 1/3 partnerskou
obcou Malá Morávka (v rámci šetrenia finančných prostriedkov – spoločná preprava
autobusom). Delegácia bude reprezentovať Tvrdošín v rámci projektu podporeného
z Visegradskeho fondu.
19. a) prebytočnosť časti nehnuteľného majetku vedeného v katastri nehnuteľnosti k.ú. Tvrdošín
na LV č. 2371 a to pozemok označený ako C-KN č. 1559/107, druh pozemku orná
o celkovej výmere 5.191m2, ktorý je vo vlastníctve mesta Tvrdošín v celku.
b) v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/19941 Zb. o majetku obcí zámer predať časť
nehnuteľného majetku v katastri nehnuteľnosti k.ú. Tvrdošín na LV č. 2371 a to pozemok
označený ako C-KN č. 1559/107, druh pozemku, ktorého presná výmera bude určená GP.
c) spôsob jeho prevodu – odpredaja, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého
schválenie je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm. e),
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.

C. P o v e r u j e
hlavnú kontrolórku mesta Tvrdošín vykonaním kontrol podľa obsahovej náplne Plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2015.

