Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 4/2015 zo dňa 27.apríla 2015
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne
A. B e r i e n a v e d o m i e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

Informácie primátora mesta
Plán práce klubov dôchodcov na území mesta zameraný na pripravované ročné
aktivity s podaním informatívnej správy o činnosti za predchádzajúce obdobie
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Mesta Tvrdošín za rok 2014
a hospodárenie mesta
Odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu Mesta Tvrdošín za rok 2014
Zhodnotenie činnosti mestskej knižnice s plánom aktivít na ďalšie obdobie
Správu o činnosti oddelenia výstavby
Správu o pripravenosti Technických služieb mesta zameranú na činnosť a práce jarnej
údržby, opráv a čistenia miestnych komunikácií, verejnej zelene, verejných
priestranstiev, detských ihrísk a ostatného mestského mobiliáru, predloženie plánu
výsadby zelene s návrhom financovania
Správu o činnosti oddelenia správneho, sociálnych vecí a správy majetku mesta so
samostatným vyhodnotením matričnej činnosti
Správu o činnosti kontrolóra mesta v nadväznosti na vykonané kontroly podľa plánu
kontrol
Správu o činnosti športových klubov na území mesta, ktorých aktivity sú finančne
podporované z rozpočtu mesta so samostatným finančným vyhodnotením efektívnosti
a účelovosti čerpania finančných prostriedkov
Žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Dolný Kubín
o finančný príspevok, ktorý bude použitý na podporu činnosti cirkevného zboru
Žiadosť SOŠ lesníckej Tvrdošín o finančný príspevok, ktorý bude použitý na
zorganizovanie medzinárodného nohejbalového turnaja žiakov lesníckych škôl
v závere mesiaca máj 2015
Žiadosť o finančnú podporu mládežníckeho hokeja HK Altis Orava, o.z. Oravská
priehrada

B. S c h v a ľ u j e
1.
2.

3.

4.

5.

Záverečný účet mesta za rok 2014 a celoročné hospodárenie s výrokom: celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
Financovanie schodku rozpočtu mesta vo výške 1.388.479,43 Eur podľa ustanovenia
§ 10, ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol v rozpočtovom roku
2014 vysporiadaný:
- Z rezervného fondu
1.388.479,43
Zostatok finančných operácií v sume 1.388.479,43 Eur bol použitý na:
- Vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1.388.479,43
Eur
Zostatok finančných operácií v sume 401.718,14 Eur po vylúčení nevyčerpaných
účelovo určených finančných prostriedkov 58.779,04 Eur, t.j. v sume 342.939,10 Eur
použiť na :
- Tvorbu rezervného fondu
342.939,10 Eur
Skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 342.939,10 Eur

6.
7.

8.
9.

10.
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12.

13.

14.

15.

Hospodárenie príspevkovej organizácie mesta Technické služby mesta Tvrdošín za
rok 2014
Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Tvrdošín z predmetu hlavnej činnosti – Vykázanú stratu vo výške 8.557,55 €
/účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní/ zúčtovať na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Hospodárenie obchodnej spoločnosti mesta Tvrdošín TERMALŠPORT TS s.r.o. za
rok 2014
Usporiadanie výsledku hospodárenia obchodnej spoločnosti mesta Tvrdošín
TERMALŠPORT TS, s.r.o. za rok 2014 – vykázaný čistý zisk 1.058,73 € /účet 431 –
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní/ rozdeliť takto:
- Výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín 1.058,73€
Zmenu rozpočtu za rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 v zmysle ustanovenia
§ 14, ods. 2, písm. b, c, d/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/povolené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov, povolené prekročenie
finančných operácií/ podľa predloženého návrhu
S účinnosťou od 1.1.2015 primátorovi mesta Tvrdošín Ing. Ivanovi Šaškovi úpravu
mesačného platu určeného na základe priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve a v zmysle § 3, § 4 ods. 1, bod 5, zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov so zvýšením na 70% podľa § 4, odst. 2 cit. zákona
V zmysle §23 VZN č. 5/2010 o hospodárení s majetkom mesta Tvrdošín vyradenie
prebytočného hnuteľného majetku– televízny rozvádzač v obstarávacej cene 23.586,27
€, zostatková cena 0 €, ktorý pozostáva z paraboly, antény a elektrického rozvádzača,
umiestnený na sídlisku Medvedzie, na bytovom dome súp. č. 129/4. V súčasnej dobe
je systém analógového televízneho signálu MMDS nefunkčný a preto ho nie je možné
ďalej využívať na trvalé alebo prechodné plnenie úloh mesta.
V zmysle § 23 VZN č. 5/2010 o hospodárení s majetkom mesta Tvrdošín vyradenie majetok evidovaný na účte 042 a to projektové a súvisiace dokumentácie pre:
Plynofikácia zdravotného strediska súp. č. 165 Tvrdošín v celkovej čiastke 4.331,14
€, Budova hasičského a záchranného zboru v Tvrdošíne v celkovej čiastke 10.458,24
€, Rekonštrukcia Gymnázia Tvrdošín v celkovej čiastke 3.817,30 €, Bytový dom 37
b.j. Tvrdošín – Medvedzie v celkovej čiastke 9.140,01 €, Domov sociálnych služieb
“SENIOR“ Tvrdošín v celkovej čiastke 29.434,65 € . Uvedená PD je posúdená ako
prebytočný hnuteľný majetok mesta, ktorý už nemožno použiť na trvalé, resp.
prechodné plnenie úloh mesta.
Odpredaj neknihovaného pozemku v katastrálnom. území Tvrdošín, v zmysle §14
ods.2 zák. č. 180/95 Z.z. vlastník Mesto Tvrdošín, podľa GP č. 61/2014
vyhotoveného
dňa 17.12.2014, Ing. Jurajom Lukáčikom,
označený ako
novovzniknutá C-KN parcela č. 1375/9, diel č.1 druh pozemku zastavané plochy o
výmere 27 m2, pre žiadateľa Ľubomíra Loneka, bytom ul. Hviezdoslavova č. 95/36,
027 44 Tvrdošín. Účelom predaja je vysporiadanie zastavaného pozemku pod radovou
garážou (ul. Farská pod železničnou traťou). Cena za prevod pozemku je určená podľa
§6 ods.7 písm. b VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta. Kúpna cena za
prevod C-KN parcela č. 1375/9 o výmere 27 m2, je stanovená vo výške 16,60 €/m2, čo
po prepočte celková kúpna cena pozemku je 27 m2 x 16,60 € = 448,20 €.
Prenájom služobného bytu v objekte Hotela Limba. Prenájom bytu je stanovený v
zmysle opatrenia Ministerstva financií SR z 23. aprila 2008 č. 01/R/2008 o regulácii

cien nájmu bytov §2 ods.1 vo výške 137,00-€ mesačne a režijné náklady za služby
spojené s užívaním bytu (voda, teplo, el. energia) vo výške 25,-€ mesačne.
16. Finančný príspevok vo výške 200 € pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku Dolný Kubín , ktorý bude použitý na podporu činnosti cirkevného zboru
17. Finančný príspevok vo výške 50 € pre SOŠ lesnícku Tvrdošín, ktorý bude použitý na
zabezpečenie organizácie medzinárodného nohejbalového turnaja žiakov lesníckych
škôl v závere mesiaca máj 2015
C. R u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 3/2015 zo dňa 5. marca 2015
v časti B. Schvaľuje bod č. 12 v celom rozsahu.
D. Z r i a ď u j e
V zmysle ustanovenia §15 zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Komisiu pre energetiku mesta v počte 7 členov. Zloženie komisie: dvaja
poslanci MsZ, štyria členovia z radov odborníkov a obyvateľov mesta, zapisovateľ,
pracovník MsÚ s účinnosťou od 1. mája 2015
E. V o l í
Za predsedu Komisie pre energetiku mesta p. Ivana Plevíka - poslanec MsZ, za členov
p. Milana Kováča - poslanec MsZ, p. Rastislava Zembjaka, Ing. Richarda Suľovca,
Ing. Patrika Keceru, p. Jaromíra Degana, za zapisovateľa Ing. Michala Erhardta,
pracovníka MsÚ s účinnosťou od 1. mája 2015

