Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 12/2016 zo dňa 24. augusta 2016
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne
A. B e r i e n a v e d o m i e
Správu o plnení uznesení za uplynulé obdobie
Informácie primátora mesta
Správu o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Správu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2016 – monitorovaciu správu
Správu o činnosti komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
Správu o činnosti komisie kultúry, školstva, športu a mládeže
Správu o činnosti oddelenia školstva, kultúry a mládeže so samostatným
vyhodnotením kultúrno-spoločenských podujatí letnej sezóny
8. Správu o plnení rozpočtu Technických služieb, ako príspevkovej organizácie mesta
9. Kontrolu plnenia zmluvných vzťahov o nájme bytov a nebytových priestorov
s následnou kontrolou finančného plnenia k termínom vyúčtovania nájomného
a s prijatím navrhovaných opatrení
10. Stav na úseku verejného poriadku a správu o činnosti mestskej polície so samostatným
vyhodnotením priestupkových konaní
11. Správu o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta s návrhom na
prijatie opatrení
12. V zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta „Informáciu o výsledku Verejnej
obchodnej súťaže“ , predmetom ktorej bol odpredaj nehnuteľnosti bývalé DI . Príloha
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B. S c h v a ľ u j e
1. Plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2016
2. Zmenu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016 v zmysle ustanovenia
§ 14, ods. 2, písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky/ podľa predloženého návrhu
3. Prípravu a zabezpečenie organizácie spoločenského a kultúrneho podujatia pod
názvom Dni mesta, ktoré sa uskutočnia v dňoch 9.9., 10.9. a 11.9.2016
s predpokladaným finančným zabezpečením spolu vo výške 16.000,-tis.€. Podrobná
špecifikácia s rozdelením finančných prostriedkov na jednotlivé dni je uvedená v
prílohe
4. Projektový zámer a vypracovanie architektonickej štúdie „Mestskej“ krytej plavárne
v lokalite bývalého ihriska nad Spojenou školou Medvedzie
5. Štatút novín TVRDOŠÍN, Noviny občanov okresného mesta Tvrdošín“ v zmysle
zákona NR SR č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Noviny sú zaregistrované v zozname
periodickej tlače Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 5169/15,
ISSN 13399268.
6. Organizačný poriadok novín TVRDOŠÍN, Noviny občanov okresného mesta
Tvrdošín“ v zmysle zákona NR SR č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom
spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zmluvu o postúpení investičných práv a povinností medzi postupujúcim mestom
Tvrdošín a preberajúcim Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. so sídlom

Bysterecká 2180, Dolný Kubín (OVS, a.s.). Predmetom zmluvy je bezodplatné
postúpenie práv a záväzkov vyplývajúcich z rozhodnutia OU-TS-OSZP-2014/000519
zo dňa 28.06.2016 predĺženie platnosti pod č. OU-TS-OSZP-2016/000899, k stavbe
„Rozšírenie verejného vodovodu IBV Breziny, Tvrdošín, Rozšírenie verejnej
kanalizácie IBV Breziny, Tvrdošín, objekty SO 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie,
II. etapa (t. j rozšírenie stoky AIb z potrubia PVC-U, DN 300 dĺžky 102,50 m), SO 03
Rozšírenie verejného vodovodu, II. etapa (t. j. rozšírenie vodovodu vetva „V-4“
potrubím HDPE D 110 dĺžky 106,00 m) .
Finančné náklady na uvedené investičné práce bude zabezpečovať preberajúci
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Bysterecká 2180, Dolný Kubín.
8. Investičný zámer „Revitalizácia skládky odpadov–Jurčov laz 3.etapu“, ktorý
pozostáva zo stavebných objektov SO-201 príprava 2.kazety , čo predstavuje úpravu
územia-odstránenie kríkov a koreňov, tvarovanie a ukladanie zemného materiálu s
vytvarovaním svahu v sklone 1:2 . Svah bude zabezpečený zemnou konštrukciou
geosendviču. Predpokladaný stavený náklad je 30. tis.€ . Stavebné práce na objekte
SO-201 budú realizovať Technické služby mesta svojpomocne.
Stavebný objekt SO-203 tesniaci a drenážny systém 2.kazety ,bude realizovaný
minerálnym tesnením proti priesakom v zmysle STN o predpokladanom stavebnom
náklade 82 tis.€. Stavebné práce budú realizované dodávateľom na základe zákona
o VO v zmysle §117 ako zákazka s nízkou hodnotou.
9. Investičný zámer Rekonštrukcie chodníka ul. Školská, ktorý pozostáva z búracích
prác-vytrhanie obrubníkov, osadenia nových obrubníkov, s úpravou podkladných
vrstiev a povrchovej úpravy. V úseku 160m po pravej strane dôjde k prekrytiu
otvorenej cestnej priekopy a vybudovaniu nového chodníka až po autobusovú
zastávku. Súčasťou zámeru je úprava plochy autobusovej zastávky na ul. Školská.
Stavebné práce budú realizované dodávateľom na základe zákona o VO v zmysle
§117 ako zákazka s nízkou hodnotou.
10. Investičný zámer Rekonštrukcie chodníka ul. Nová, ktorý pozostáva z búracích prácvytrhanie obrubníkov, osadenia nových obrubníkov, s úpravou podkladných vrstiev
a povrchovej úpravy. Súčasťou zámeru je úprava plochy autobusovej zastávky na
začiatku Krásnej Hôrky. Stavebné práce budú realizované dodávateľským spôsobom
v zmysle zákona o VO podľa §117 ako zákazka s nízkou hodnotou.
11. Investičný zámer Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska Medvedzie,
ktorý pozostáva z dokončenia zateplenia dvoch obvodových múrov objektu
s položením fasádnej omietky a klampiarskych prvkov. Stavebné práce budú
realizované dodávateľským spôsobom v zmysle zákona o VO podľa §117 ako
zákazka s nízkou hodnotou.
12. Prípravu a realizáciu Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty
Mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko v zmysle výzvy z Programu Interreg V-A
Poľsko–Slovensko 2014–2020 v rámci prioritnej osi 1 "Ochrana a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia". Termín na predkladanie žiadostí je
do 14.09.2016.

