Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 2/2018 zo dňa 13.decembra 2018
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne
A. B e r i e n a v e d o m i e
Informácie primátora mesta
Správu o plnení uznesení za uplynulé obdobie
Správu o kontrolnej činnosti za uplynulé ročné obdobie s hodnotiacimi výsledkami
Viacročný rozpočet mesta Tvrdošín vrátane programov a podprogramov na roky 2020-2021
Viacročný rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Tvrdošín – príspevkovej
organizácie vrátane programov a podprogramov na roky 2020-2021
6. Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2019 a na roky 2020-2021
1.
2.
3.
4.
5.

B. S c h v a ľ u j e
Štatút mesta Tvrdošín
Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy
Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
Zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením číslo 2/2018 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 viazanie príjmov, povolené viazanie výdavkov, povolené viazanie finančných
operácií/ podľa predloženého návrhu
5. Rozpočet mesta Tvrdošín vrátane programov a podprogramov na rok 2019
6. Rozpočet príjmov a výdavkov Technických služieb mesta Tvrdošín na rok 2019
7. Plán práce MsZ na I. polrok 2019
8. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 2/2018, ktorým sa ruší VZN č. 5/2017
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Tvrdošín
10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Tvrdošín
11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 4/2018, ktorým sa ruší VZN č. 8/2017
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 5/2018 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
13. Úpravu miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v zmysle VZN č.
5/2018, čl. V., bod č. 4
A. zníženie poplatku
a/ fyzickej osobe v rodinnom a bytovom dome o 10,57 EUR za rok podľa určených kritérií
/aktívne zapojenie do separovaného zberu/
B. odpustenie poplatku
a/ fyzickej osobe nad 70 rokov, ktorá k 31.12.predošlého roka dovŕšila 70 rokov a ktorá má
na území mesta Tvrdošín trvalý pobyt
b/ fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP, ZŤPS a nie je poberateľom iného príjmu
ako starobného dôchodku, resp. invalidného dôchodku, má na území mesta Tvrdošín trvalý
pobyt
1.
2.
3.
4.

c/ fyzickej osobe, u ktorej bolo zistené, že trvalý pobyt v meste je len formálny, miesto jeho
pobytu nie je známe /doklad príslušného bytového spoločenstva o fyzickej osobe, že neužíva
nehnuteľnosť, ktorú je oprávnená užívať alebo prehlásenie člena príslušnej domácnosti
a pod./
d/ fyzickej osobe bez domova s adresou Tvrdošín bez ulice a popisného čísla /údaj
z evidencie obyvateľstva/
e/ fyzickej osobe v hmotnej núdzi /potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny/
C. určenie celkovej výšky poplatku
a/ pre viacpočetnú rodinu žijúcu v rodinnom dome – jedna bytová jednotka a v bytovom
dome maximálny poplatok 44,00 EUR za rok /aktívne zapojenie do separovaného zberu/
14. V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5, dos.7, písm. f/ správy o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení: ZŠ M. Medveckej,
Tvrdošín, CVČ Tvrdošín, ZUŠ Tvrdošín, MŠ Oravské nábrežie, Tvrdošín, MŠ Medvedzie,
Tvrdošín
15. Primátorovi mesta náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2017 a za rok 2018
v zmysle Zákonníka práce a v spojitosti s ustanovením § 2 ods. 2, zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov
16. Dodatok č. 12 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestom Tvrdošín
a nájomcom TERMALŠPORT TS s.r.o. zo dňa 31.5.2007, ktorou sa prenajíma hnuteľný
a nehnuteľný majetok termálnych kúpalísk v k.ú. Oravice. Predmetom dodatku je úprava
výšky ceny nájmu v štvrťročných splátkach s možnosťou jej úprav po odsúhlasení Dozornou
radou TERMALŠPORT TS s.r.o.
17. Zrušenie výšky nájmu za IV. štvrťrok 2018 stanovenej v Dodatku č. 11 Nájomnej zmluvy
o nájme hnuteľných a nehnuteľných vecí – termálne kúpalisko Oravice zo dňa 31.5.2007
medzi prenajímateľom mestom Tvrdošín a nájomcom TERMALŠPORT TS, s.r.o. so 100%
účasťou mesta vo výške 60.000,- € a to z dôvodu realizácie prác v areáli termálneho
kúpaliska Oravice /odstránenie havarijného stavu na prívodnom potrubí a rozvodoch
geotermálnej vody, dodávka a osadenie novej vstupnej brány/ a zvýšenia nákladov na
prevádzkovanie termálnych kúpalísk

C. P o v e r u j e
Hlavnú kontrolórku mesta Tvrdošín vykonaním kontrol v súlade so schváleným Plánom
kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

