Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 15/2017 zo dňa 2. marca 2017
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošín
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
Kontrolnú činnosť v zmysle plánu práce
Plán kultúrnej činnosti mesta a kalendárium kultúrno-spoločenských a športových
podujatí na rok 2017
5. Činnosť Technických služieb mesta Tvrdošín s osobitným vyhodnotením zimného
obdobia. Správu o prevádzkovaní umelej ľadovej plochy a tenisovej haly
s predloženým finančným rozborom
6. Správu o pripravených investičných zámeroch mesta na rok 2017
7. Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školských a predškolských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za I. polrok školského roka
8. Plán činnosti mestskej polície zameraný na pripravované aktivity na obdobie do konca
roka 2017 s podaním správy o činnosti mestskej polície so samostatným
vyhodnotením priestupkov
9. Plán práce komisií pri mestskom zastupiteľstve na rok 2017
10. Plán práce Výboru pre mestskú časť Oravice na rok 2017
11. Žiadosť Centra sociálnych služieb Orava, Tvrdošín o poskytnutie sponzorského
príspevku na 11. ročník Zimných špeciálnych olympijských hier 2017 v Rakúsku,
ktoré sa budú konať od 14. marca do 25. marca 2017
12. Návrh p. Branislava Jarinu, bytom Tvrdošín – Hríbiky 199 na odpredaj pozemku pre
mesto, ktorý je v jeho vlastníctve
13. Žiadosť p. Mareka Macáka, bytom Medvedzie 166/49-22, 027 44 Tvrdošín
o schválenie zmeny k územnému plánu mesta Tvrdošín v lokalite Hríbiky za účelom
výstavby rodinného domu na parcele č.424 v k.ú. Medvedzie za písanej na LV 1753
14. Žiadosť Urbáru Krásna Hôrka týkajúcu sa potreby opravy mosta cez rieku Orava
v lokalite za družstvom Krásna Hôrka
15. Protest prokurátora Pd 114/16/5507-6 zo dňa 21.12.2016 proti VZN o správe
a prevádzkovaní pohrebísk mesta Tvrdošín, v znení Dodatku č.1
16. Žiadosť Základnej Školy Š.Šmálika, ul. Školská 166, 027 44 Tvrdošín, predmetom
ktorej je prenájom pozemkov pod objektom základnej školy súp.č. 166, postavená na
CKN parcele č. 1143/1. Objekt je v katastri nehnuteľnosti zapísaný na LV č. 2833,
vlastník ZŠ Š.Š., avšak pozemok nevysporiadaný, podľa právneho stavu v časti
vlastník mesto Tvrdošín.
1.
2.
3.
4.

B. S c h v a ľ u j e
1. Inventarizáciu majetku mesta s jej výsledkami k 31.12.2016
2. Pomernú spoluúčasť pre Urbár Krásna Hôrka, ktorá bude použitá na opravu mosta cez
rieku Orava v lokalite za družstvom Krásna Hôrka. Výška spoluúčasti bude určená po
preukázaní nevyhnutných nákladov.
3. Finančný príspevok vo výške 200,-€ pre Centrum sociálnych služieb Orava Tvrdošín,
ktorý bude použitý na zabezpečenie účasti na 11. ročníku Zimných špeciálnych

4.

5.

6.

7.

olympijských hier 2017 v Rakúsku, ktoré sa budú konať od 14. marca do 25. marca
2017
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, druh pozemku zastav. plochy a nádvoria o výmere 349 m2, v časti
B vlastník Mesto Tvrdošín v podiele 1/1 a to pre žiadateľov - vlastníkov bytov v BD
súp.č. 168/38 podľa priloženého zoznamu. Účelom predaja je majetkoprávne
vysporiadanie zastavaného pozemku C-KN parcely č. 541/167 pod bytovým domom
súp.č. 168/38.
Cena za prevod pozemku bude vypočítaná v zmysle § 18a ods. 3 Zákona č. 182/1993
Z.z. v znení neskorších predpisov, čo je cena v súlade ustanovení § 9a ods. 8, písm. b
zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí.
Spôsob prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
pozemku v katastrálnom území Krásna Hôrka v katastri nehnuteľnosti pozemok
zapísaný na liste vlastníctva č. 2371 v časti A majetkovej podstaty vedený ako C-KN
parcela č. 194/4, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 23
m 2, v časti B vlastník Mesto Tvrdošín v podiele 1/1, pre žiadateľku Janu Habovskú,
bytom M. R. Štefánika 102, 027 44 Tvrdošín.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že pozemok sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti rodinného domu žiadateľky, je ňou dlhodobo
obhospodarovaný a využívaný ako záhrada a ide o zvyškový pozemok, ktorý je pre
mesto nepotrebný.
Zámer previesť pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na
úradnej tabuli mesta podľa zákonom stanovenej lehoty.
Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Mestom Tvrdošín a p. Janou Habovskou, bytom M.
R. Štefánika 102, 027 44 Tvrdošín. Predmetom kúpnej zmluvy je odpredaj pozemku
v katastrálnom území Krásna Hôrka, v katastri nehnuteľnosti pozemok zapísaný na
liste vlastníctva č. 2371 v časti A majetkovej podstaty vedený ako C-KN parcela č.
194/4, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 23 m 2, v časti
B vlastník Mesto Tvrdošín v podiele 1/1
Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 65/2016 vypracovaným znalcom
Ing. Jozefom Žuffom vo výške 16,27 €/m2 , čo po prepočte celková kúpna cena
pozemku je 23 m2 x 16,27 €/m2 = 374,21 €.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom výstavby druhého futbalového ihriska
s trávnatým povrchom v lokalite Krásna Hôrka za panelárňou, čím sa kvalitatívne
zlepšia podmienky pre rozvoj športu v našom meste.
Kúpna cena je stanovená v zmysle Znaleckého posudku č.114/2016 vypracovaného
znalcom Ing.Jozefom Žuffom, vo výške 13,45 €/m2.
Kúpna zmluva bude uzatvorená medzi :
Predávajúci č.1: Miroslav Medvecký, rod. Medvecký, bytom Buková 271,
919 10 Buková
Predávajúci č.2: Oľga Števaňáková, rod. Medvecká, bytom Malá strana 73/5,
028 01 Zábiedovo
Predávajúci č.3:Jozef Medvecký,rod. Medvecký, bytom Krásna Hôrka 73,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.5: Miroslava Tarasovičová, rod. Medvecká bytom Pod Kopaninou 5,
082 71 Lipan
Predávajúci č.6: Ľubomír Medvecký, rod. Medvecký, bytom Krásna Hôrka 209,
027 44 Tvrdošín

Predávajúci č.7: Miloš Hvoľka, rod. Hvoľka, bytom Oravská Jasenica 290,
029 64 Oravská Jasenica
Predávajúci č.8: Peter Ondreják, rod. Ondreják, bytom Krásna Hôrka 261,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.9: Jozef Medvecký Heretík rod. Medvecký a manž. Helena Medvecká
rod. Majdová, obaja bytom Zvoničná 73, Krásna Hôrka, 027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.10: Marián Bakoš, rod.Bakoš, bytom Vintiška 90, 027 43 Nižná
Predávajúci č.11: Eva Medvecká, rod.Krššáková, bytom Dělostřelců 1195,
33 701 Rokycany – Nové Mĕsto, Česká republika
Predávajúci č.12: Peter Iskra, rod.Iskra, bytom Medvedzie 123/10-54, 027 44
Tvrdošín
Predávajúci č.13: Ján Orčo, rod. Orčo, bytom Janka Matušku 184, Krásna Hôrka,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.14: Mária Chorvátová, rod. Iskrová, bytom Breziny 246, Krásna Hôrka,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.15: Ľubomíra Nákačková, rod. Medvecká, bytom Šoltésovej 647,
027 43 Nižná
Predávajúci č.16: Mária Kulašníková, rod. Tomagová, bytom Š. Furdeka 192,
028 01 Trstená
Predávajúci č.17: Anna Poradová, rod. Tomagová, bytom Vladina 744/95,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.18: Mária Ševčíková, rod. Žuffová, bytom Medvedzie 152/35,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.19: Marta Marušáková, rod. Marušáková, bytom Nová 171, Krásna
Hôrka, 027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.20: Peter Ferenčík, rod. Ferenčík, bytom Nová 267, Krásna Hôrka,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.21: Tomáš Jandura rod. Jandura a manž. Marta Jandurová rod. Žuffová,
obaja bytom Medvedzie 159/41-13, 027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.23: Lucia Frančeková, rod. Frančeková, bytom M. R. Štefánika 282,
Krásna Hôrka 027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.25: Irena Satinová, rod. Ferenčíková, bytom Nová Doba 498,
027 43 Nižná
Predávajúci č.26: Mária Pastirčinová, rod. Dulíková, bytom Nová Doba 491/16,
027 43 Nižná
Predávajúci č.27: Alžbeta Ferenčíková, rod. Medvecká, bytom Železničná 205,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.28:Dušan Škumát, rod. Škumát, bytom Medvedzie 165/48-25,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.29: Marta Dulková, rod. Dulková, bytom Krásna Hôrka 119,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.30: Marta Majerová, rod. Kubeková, bytom M.R.Štefánika 135 Krásna
Hôrka,027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.31: Daniela Fuceková, rod. Ferenčíková, bytom Závodná 264/5,
027 43 Nižná
Predávajúci č.32: Alojz Betuštiak, rod. Betuštiak, bytom A. Hlinku 471/15,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.33: Jozef Gabarík, rod. Gabarík, bytom U Hájku 40, 679 61 Letovice,
Česká republika
Predávajúci č. 34:Anton Betuštiak, rod.Betuštiak, bytom Medvedzie 163/45-42,

027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.35:Jaroslav Ondreják, rod.Ondreják, bytom Hrdinov 40, Krásna Hôrka,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.36: Jozef Ondreják rod. Ondreják a manž. Zuzana Ondrejáková rod.
Betušťáková, obaja bytom M. R. Štefánika 111, Krásna Hôrka, 027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.37:Mária Kašová, rod. Chorvátová, bytom Medvedzie 154/34,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.38: Daniela Fukasová, rod. Chorvátová, bytom Medvedzie 202,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.39: Peter Chorvát, rod. Chorvát, bytom 027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.40: Lenka Skurčáková, rod. Chorvátová, bytom M. R. Štefánika 101,
Krásna Hôrka, 027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.41: Nadežda Cholvadtová, rod. Cholvadtová, bytom Zvoničná 53,
Krásna Hôrka, 027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.42: Alojz Chorvát, rod. Chorvát, bytom Krásna Hôrka 246,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.43: Jana Lucká, rod. Balleková, bytom Medvedzie – Hríbiky 177,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.44: Anna Frančeková, rod. Ulrichová, bytom Krásna Hôrka 30/2,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.46: Edita Kendralová, rod. Ferenčíková, bytom Medvedzie 129/4-23,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.48: Pavol Kovalik, rod. Kovalik, bytom Tvrdošín
Predávajúci č.49: Eduard Ballek, rod. Ballek, bytom Krásna Hôrka 10, 027 44
Tvrdošín
Predávajúci č.50: Mgr. Ľubica Kramárová, rod. Pajerchínová, bytom Športovcov
1287/12, 955 01 Topoľčany
Predávajúci č.51: Jozef Ferenčík, rod. Ferenčík, bytom Gábora Steinera 1896/12,
917 02 Trnava
Predávajúci č.52: Mária Bebejová, rod. Krúpová, bytom Hrdinov 59, Krásna Hôrka,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.53: Mária Lucká, rod. Žuffová, bytom Zvoničná 71, Krásna Hôrka,
027 44 Tvrdošín
Predávajúci č.54: Mária Lajmonová, rod. Kovalíková, bytom Medvedzie 262/52,
027 44 Tvrdošín
a Kupujúcim: Mestom Tvrdošín, IČO 00314901 so sídlom Tvrdošín Trojičné námestie
185/2, kde
Predávajúci č. 1 až 15 Zmluvou predávajú Kupujúcemu Mestu Tvrdošín, IČO
00314901 so sídlom Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, každý vo výške svojho
spoluvlastníckeho podielu, t.j. Predávajúci č.1 v podiele 15/112 (B 2 v podiele 1/8, B 9
v podiele 1/112), Predávajúci č.2 v podiele 11/448, Predávajúci č.3 v podiele 1/112,
Predávajúci č.4 v podiele 11/448, Predávajúci č.5 v podiele 11/1344, Predávajúci č.6
v podiele 11/1344, Predávajúci č.7 v podiele 1/336, Predávajúci č.8 v podiele 1/4,
Predávajúci č.9 v podiele 2/336 v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
Predávajúci č.10 v podiele 11/448, Predávajúci č.11 v podiele 11/1344, Predávajúci
č.12 v podiele 3/16, Predávajúci č.13 v podiele 1/16, Predávajúci č.14 v podiele 1/16,
Predávajúci č.15 v podiele 3/16, nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností pre okres
Tvrdošín, obec Tvrdošín, katastrálne územie Tvrdošín, a to pozemok

novovytvorenú parcelu C-KN č. 504/184, druh pozemku – orná pôda o výmere 2
m2, ktorá bola odčlenená GP č.27/2016 z pôvodnej parcely registra „E“: parc.č.5027,
orná pôda o výmere 1012 m2.
Predávajúci č.16 až č.21 Zmluvou predávajú Kupujúcemu Mestu Tvrdošín, IČO
00314901 so sídlom Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, každý vo výške svojho
spoluvlastníckeho podielu, t.j. Predávajúci č.16 v podiele 1/4, Predávajúci č.17
v podiele 1/4, Predávajúci č.18 v podiele 1/8, Predávajúci č.19 v podiele 1/8,
Predávajúci č.20 v podiele 1/8, Predávajúci č.21 v podiele 1/8 v ich bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, a to nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností pre okres
Tvrdošín, obec Tvrdošín, katastrálne územie Tvrdošín, a to pozemok novovytvorenú
parcelu C-KN č. 504/185, druh pozemku – orná pôda, o výmere 65 m2, , ktorá
bola odčlenená GP č.27/2016 z pôvodnej parcely registra „E“: parc.č.5028, orná pôda
o výmere 909 m2.
Predávajúci č.22 a č.23 Zmluvou predávajú Kupujúcemu Mestu Tvrdošín, IČO
00314901 so sídlom Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, každý vo výške svojho
spoluvlastníckeho podielu, t.j. Predávajúci č.22 v podiele ½, Predávajúci č.23
v podiele ½, nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností pre okres Tvrdošín, obec Tvrdošín,
katastrálne územie Tvrdošín, a to pozemok novovytvorenú parcelu C– KN č.
504/186, druh pozemku – orná pôda, o výmere 252 m2, novovytvorenú parcelu
C-KN č. 543/12, druh pozemku – orná pôda, o výmere 16 m2,
ktoré boli
odčlenené GP č.27/2016 z pôvodnej parcely registra „E“: parc.č.5031, orná pôda
o výmere 716 m2.
Predávajúci č.24 až č.31 Zmluvou predávajú Kupujúcemu Mestu Tvrdošín, IČO
00314901 so sídlom Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, každý vo výške svojho
spoluvlastníckeho podielu, t.j. Predávajúci č.24 v podiele 1/10, Predávajúci č.25
v podiele 1/30, Predávajúci č.26 v podiele 7/20, Predávajúci č.27 v podiele 1/30,
Predávajúci č.28 v podiele 1/5, Predávajúci č.29 v podiele 1/30, Predávajúci č.30
v podiele 1/10, Predávajúci č.31 v podiele 1/10, a to nehnuteľnosti v katastri
nehnuteľností pre okres Tvrdošín, obec Tvrdošín, katastrálne územie Tvrdošín, a to
pozemok novovytvorenú parcelu C-KN č. 504/187, druh pozemku – orná pôda,
o výmere 270 m2, novovytvorenú parcelu C-KN č. 543/13, druh pozemku – orná
pôda, o výmere 33 m2, ktoré boli odčlenené GP č.27/2016 z pôvodnej parcely
registra „E“: parc.č.5032, orná pôda o výmere 899 m2.
Predávajúci č.32 až č.36, Predávajúci č.12 a Predávajúci č.15 Zmluvou predávajú
Kupujúcemu Mestu Tvrdošín, IČO 00314901 so sídlom Tvrdošín, Trojičné námestie
185/2, každý vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu, t.j. Predávajúci č.32
v podiele 3/16, Predávajúci č.33 v podiele 1/5, Predávajúci č.34 v podiele 3/16,
Predávajúci č.35 v podiele 1/8, Predávajúci č.36 v podiele 1/8 v ich bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, Predávajúci č.12 v podiele 1/40, Predávajúci č.15
v podiele 1/40, a to nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností pre okres Tvrdošín, obec
Tvrdošín, katastrálne územie Tvrdošín, a to pozemok novovytvorenú parcelu C-KN
č. 504/188, druh pozemku – orná pôda, o výmere 278 m2, novovytvorenú parcelu
C-KN č. 543/14, druh pozemku – orná pôda, o výmere 38 m2, ktoré boli
odčlenené GP č.27/2016 z pôvodnej parcely registra „E“: parc.č.5036, orná pôda
o výmere 705 m2.
Predávajúci č.37 až č.43, Zmluvou predávajú Kupujúcemu Mestu Tvrdošín, IČO
00314901 so sídlom Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, každý vo výške svojho
spoluvlastníckeho podielu, t.j. Predávajúci č.37 v podiele 5/192, Predávajúci č.38
v podiele 5/192, Predávajúci č.39 v podiele 5/192, Predávajúci č.40 v podiele 5/192,
Predávajúci č.41 v podiele 1/8, Predávajúci č.42 v podiele 5/48, Predávajúci č.43

v podiele 2/4, a to nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností pre okres Tvrdošín, obec
Tvrdošín, katastrálne územie Tvrdošín, a to pozemok novovytvorenú parcelu C-KN
č. 504/189, druh pozemku – orná pôda, o výmere 159 m2, novovytvorenú parcelu
C-KN č. 543/15, druh pozemku – orná pôda, o výmere 39 m2, ktoré boli
odčlenené GP č.27/2016 z pôvodnej parcely registra „E“: parc.č.5037/2, orná pôda
o výmere 199 m2.
Predávajúci č.44 až č.54, Zmluvou predávajú Kupujúcemu Mestu Tvrdošín, IČO
00314901 so sídlom Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, každý vo výške svojho
spoluvlastníckeho podielu, t.j. Predávajúci č.44 v podiele 1/8, Predávajúci č.45
v podiele 1/8, Predávajúci č.46 v podiele 1/24, Predávajúci č.47 v podiele 1/40,
Predávajúci č.48 v podiele 1/40, Predávajúci č.49 v podiele ½, Predávajúci č.50
v podiele 1/24, Predávajúci č.51 v podiele 1/24, Predávajúci č.52 v podiele 1/40,
Predávajúci č.53 v podiele 1/40, Predávajúci č.54 v podiele 1/40, a to nehnuteľnosti
v katastri nehnuteľností pre okres Tvrdošín, obec Tvrdošín, katastrálne územie
Tvrdošín, a to pozemok novovytvorenú parcelu C-KN č. 504/190, druh pozemku –
orná pôda, o výmere 14 m2, novovytvorenú parcelu C-KN č. 543/16, druh
pozemku – orná pôda, o výmere 14 m2, ktoré boli odčlenené GP č.27/2016
z pôvodnej parcely registra „E“: parc.č.5045/2, orná pôda o výmere 28 m2.
8. Prípravné konanie k uzatvoreniu kúpnej zmluvy pre účely výstavby druhého
futbalového ihriska s trávnatým povrchom v lokalite Krásna Hôrka za panelárňou,
k predávajúcim ako právnym nástupcom po zomrelých
-Milan Medvecký, rod. Medvecký, naposledy bytom Breziny 239, 027 44 Tvrdošín Krásna Hôrka, vlastník bude upravený podľa dedičského konania k nehnuteľnostiam
uvedeným k Predávajúcim pod č.4 predchádzajúceho bodu tohto uznesenia
-Anton Franček, rod. Franček, naposledy bytom Hrdinov 36, 027 44 Tvrdošín Krásna Hôrka, vlastník bude upravený podľa dedičského konania k nehnuteľnostiam
uvedeným k Predávajúci č.22 predchádzajúceho bodu tohto uznesenia
-Štefánia Kubeková, rod. Petreková, vlastník bude upravený podľa dedičského
konania k nehnuteľnostiam uvedeným Predávajúci č.24 predchádzajúceho bodu tohto
uznesenia
- Anna Kovalíková, rod. Baleková, vlastník bude upravený podľa dedičského konania
k nehnuteľnostiam uvedeným k Predávajúci č.45 predchádzajúceho bodu tohto
uznesenia
- Vladimír Kordiak, rod. Kordiak, bytom Medvedzie – Hríbiky 190, 027 44
Tvrdošín, vlastník bude upravený podľa dedičského konania k nehnuteľnostiam
uvedeným k Predávajúci č.47 predchádzajúceho bodu tohto uznesenia
9. Zámer rozšírenia športového areálu v k.ú. Krásna Hôrka, lokalita pri panelárni za
účelom riešenia alternatívnej výstavby Mestskej plavárne, čo je v súlade so
schváleným územným plánom mesta.
10. Prípravu pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a PD s osadením objektu, čo
bude podkladom pre určenie rozsahu záberu pozemkov.
11. Uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi Urbárskymi spolumajiteľmi mesta Tvrdošín ,
IČO 36373940 so sídlom Tvrdošín Trojičné námestie 185 a Mestom Tvrdošín IČO
00314901 so sídlom Trojičné námestie 185, kde predmetom nájmu je pozemok
v katastrálnom území Tvrdošín, v katastri nehnuteľnosti označený ako C-KN parcela
č. 159/1 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 1394m2 a C-KN parcela č.159/10
druh pozemku zastavaná plocha o výmere 202m2. Vlastníctvo k predmetu nájmu je
určené podľa právneho stavu pozemkovej knihy k.ú. Tvrdošín z PKV č.1 na pkn.
parcelu č. 737, vlastníctvo Urbárski spolumajitelia Tvrdošín v celku. Na predmete

nájmu bude postavené detské ihrisko Žihadielko o rozmeroch 16m x 20m. Doba
nájmu je stanovená na 10 rokov.
Nájomná cena je určená dohodou vo výške 1,- na celú dobu nájmu.
12. Podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov o
výmere 225,23 m2 v objekte Zdravotného strediska Tvrdošín súp. č. 165/2,
postavenom na pozemku parcela č. 1147/1 zastavaná plocha v k.ú. Tvrdošín zapísaný
na liste vlastníctva č. 4217, za účelom rozšírenia prevádzky Jasle SLNIEČKO, s.r.o.,
zastúpené Alexandrou Šulíkovou, Vladina 862, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46694102
o Súkromnú materskú školu Slniečko, zastúpenú Alexandrou Šulíkovou, Śkolská
165/2, 027 44 Tvrdošín, IČO: 50470256, doba nájmu 3 roky, cena za prenájom určená
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je rozšírenie terajšej prevádzky
detských jaslí Slniečko s.r.o. o materskú škôlku. Rozšírením prevádzky dôjde
k rozdeleniu existujúcich priestorov na dva samostatné celky, v zmysle rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: - č.20168678/10556:7-100B, Súkromná materská škola Slniečko, Školská 165/2, Tvrdošín,
ktorej súčasťou je aj č.2016-8678/10557:8-100B.
Zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta
podľa zákonom stanovenej lehoty.
13. Poskytovanie dočasnej sociálnej služby bez úhrady /plná výška bude dotovaná z
rozpočtu mesta/ pre Janu Bielakovú, bytom Tvrdošín, Krásna Hôrka, ul. Nová, súp. č.
221 a to z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie v rodine, kde dvaja členovia rodiny
majú vážne zdravotné problémy a ich rodinné príjmy sú nedostatočné na pokrytie ich
základných potrieb, s účinnosťou od 1.2.2017
C. V y h o v u j e
Protestu prokurátora Pd 114/16/5507-6 zo dňa 21.12.2016 vydaného ku VZN o správe
a prevádzkovaní pohrebísk mesta Tvrdošín, v znení Dodatku č.1, v plnom rozsahu
D. U k l a d á
1. Riaditeľovi Technických služieb mesta Tvrdošín ako správcovi pohrebísk, pripraviť
návrh VZN o prevádzkovaní pohrebísk mesta Tvrdošín a predložiť ho na schválenie
na najbližšie zasadnutie MsZ
Z: v texte
T: v texte
2. Komisii výstavby, dopravy a ŽP prehodnotiť žiadosť p. Mareka Macáka z pohľadu ÚP
mesta, z pohľadu dopravného riešenia pre poľnohospodárske a lesné využitie
s akceptovaním pútnického miesta.
Z: v texte
T: do budúceho zasadnutia MsZ

