Uznesenie z Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 14/2012, konaného dňa 27. augusta
2012
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 2012 – monitorovaciu správu
Správu o činnosti komisie sociálno-zdravotnej a bytovej za I. polrok 2012
s vyhodnotením jednotlivých aktivít podľa plánu práce
6. Správu o činnosti komisie kultúry, školstva, športu a mládeže za I. polrok 2012
s vyhodnotením jednotlivých aktivít podľa plánu práce
7. Správu o činnosti oddelenia školstva, kultúry a mládeže so samostatným
vyhodnotením kultúrno-spoločenských podujatí letnej sezóny
8. Správu o plnení rozpočtu Technických služieb mesta ako príspevkovej organizácie
9. Informatívnu správu o účasti zástupcov mesta na medzinárodnom projekte Twin Town
uskutočnený v dňoch 3. - 7.8.2012 s jeho zhodnotením
10. Kontrolu plnenia zmluvných vzťahov o nájme bytov a nebytových priestorov
s následnou kontrolou finančného plnenia k termínom vyúčtovania nájomného
s prijatím navrhovaných opatrení
11. Stav na úseku verejného poriadku a správa o činnosti mestskej polície so samostatným
vyhodnotením priestupkových konaní
12. Správu o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta s návrhom na
prijatie opatrení
1.
2.
3.
4.
5.

B. S c h v a ľ u j e
1. Plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2012
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní
sociálnych služieb mestom Tvrdošín
3. Dodatok č. 2 k VZN mesta č. 4/2008 o nakladaní s bytovým fondom vo vlastníctve
mesta Tvrdošín
4. Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Tvrdošín
5. Odpredaj pozemku v katastrálnom území Krásna Hôrka v katastri nehnuteľnosti
pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 2371 v časti A majetkovej podstaty C-KN
parcela č. 541/160, zastav. plochy a nádvoria o výmere 348 m2, vlastník Mesto
Tvrdošín a to pre žiadateľov - vlastníkov bytov v BD súp. č. 166/42 podľa priloženého
zoznamu. Účelom predaja je vysporiadanie zastavaného pozemku bytovým domom
súp. č. 166/42. Cena za prevod pozemku bude vypočítaná v zmysle § 18a ods. 3
Zákona č. 182/1993 Z.z., čo je cena v súlade s dôvodom hodným osobitného zreteľa
podľa ustanovení § 9a ods. 8, písm.b zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí.

6. Odpredaj pozemku v katastrálnom území Krásna Hôrka v katastri nehnuteľnosti
pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 2371 v časti A majetkovej podstaty C-KN
parcela č. 541/157, zastav. plochy a nádvoria o výmere 766m2, vlastník Mesto
Tvrdošín a to pre žiadateľov - vlastníkov bytov v BD súp. č. 163/45 podľa priloženého
zoznamu. Účelom predaja je vysporiadanie zastavaného pozemku bytovým domom
súp.č. 163/45. Cena za prevod pozemku bude vypočítaná v zmysle § 18a ods. 3
Zákona č. 182/1993 Z.z., čo je cena v súlade s dôvodom hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovení § 9a ods. 8, písm. b zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí.
7. Odpredaj pozemku v katastrálnom území Krásna Hôrka v katastri nehnuteľnosti
pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 2371 v časti A majetkovej podstaty C-KN
parcela č. 541/167, zastav. plochy a nádvoria o výmere 349 m2, vlastník Mesto
Tvrdošín a to pre žiadateľov - vlastníkov bytov v BD súp.č. 168/38 podľa priloženého
zoznamu. Účelom predaja je vysporiadanie zastavaného pozemku bytovým domom
súp.č. 168/38. Cena za prevod pozemku bude vypočítaná v zmysle § 18a ods. 3
Zákona č. 182/1993 Z.z., čo je cena v súlade s dôvodom hodného osobitného zreteľa
podľa ustanovení § 9a ods. 8, písm. b zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí.
8. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta pre Technické služby mesta vo výške 50 tisíc
€ na zabezpečenie územných a prípravných prác pre ďalšiu činnosť II. etapy - 2.
kazety „Skládky odpadov Jurčov laz“, na ktorej realizáciu je v platnosti integrované
povolenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo dňa 08.03.2012. Práce budú
vykonávané Technickými službami mesta Tvrdošín, kde pri výbere tovarov
a stavebných prác budú dodržané podmienky zákona o verejnom obstarávaní.
9. Prípravu a organizačné zabezpečenie ukončenia letnej turistickej sezóny v Oraviciach
prostredníctvom kultúrneho podujatia pod názvom Country Oravice, ktoré sa
uskutoční dňa 2.9.2012. Predpokladané finančné zabezpečenie akcie je 1000,- €.
10. Prípravu a zabezpečenie organizovania spoločenského a kultúrneho podujatia Dni
mesta v dňoch 7., 8. a 9. septembra 2012 s predpokladaným finančným zabezpečením
cca vo výške 5.500,- €.
11. Rekonštrukciu miestnych komunikácií na uliciach: Radničná, Oravské nábrežie,
Hríbiky, časť ulice Družstevnej spolu o predpokladanom rozpočtovom náklade 100
tisíc €.

