Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 13/2016 zo dňa 27. októbra 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 zhodnotení činnosti spoločného školského úradu
Zhodnotenie činnosti Mestskej školskej rady s plánom aktivít pre najbližšie obdobie
Správu o činnosti finančnej komisie a správy majetku mesta
Informatívnu správu o plnení záväzkov mesta vyplývajúcich zo zmluvných
podmienok pri poskytnutých dotáciách
7. Správu o pripravenosti prevádzky umelej ľadovej plochy a tenisovej haly
8. Správu o zhodnotení súčasného stavu rozostavaných stavieb a iných investičných akcií
na území mesta s predpokladom ich plnenia do konca roku 2016
9. Kontrolu vykonávania a dodržiavania právnych predpisov v zmysle zákona
o hospodárení s majetkom mesta a zákona o rozpočtových pravidlách v zariadeniach,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, so samostatným vyhodnotením ZŠ M.
Medveckej s vlastnou právnou subjektivitou a v subjekte TERMALŠPORT TS, s.r.o.
so 100% účasťou mesta
10. Návrh TV Oravia, regionálnej televízie Námestovo mediálnej spolupráce s mestom
11. Žiadosť komunitného centra Žirafa Tvrdošín o pomoc pri stabilizácii fungovania
komunitného centra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. S c h v a ľ u j e
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Tvrdošín
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2016 o výške príspevku a spôsobe platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Tvrdošín
3. 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
4. Vianočný príspevok vo výške 25,00 € pre:
- občana – dôchodcu, ktorý v kalendárnom roku 2016 dovŕšil 65 rokov a viac rokov,
- invalidného dôchodcu, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku a nemá iný
príjem zo zárobkovej činnosti, čo potvrdí čestným vyhlásením na výplatnej listine
- zdravotne ťažko postihnuté dieťa
Vianočný príspevok sa vzťahuje iba na tých občanov, ktorí majú na území mesta
trvalý pobyt
5. Zabezpečenie kultúrno spoločenskej akcie s posedením a občerstvením pre dôchodcov
nášho mesta pod názvom „Sviatok príbuznosti“ a nákup darčekov do výšky 10,00 € na
osobu pre všetkých dôchodcov a zdravotne postihnuté deti, ktorí majú na území mesta
trvalý pobyt. Dôchodcovia a zdravotne postihnuté deti si darčeky prevezmú osobne
v deň kultúrno-spoločenskej akcie, resp. na MsKS Medvedzie najneskôr do
15.12.2016

6. Spoluprácu a účasť zástupcov mesta na pracovnom stretnutí v Biržai (Litva), ktoré sa
uskutoční v dňoch od 7.11.-11.11.2016 aj za účasti partnerského mesta Rajec- Jestrebí
(ČR) a s tým spojené úhrady nákladov. Téma pracovného stretnutia je zameraná na
oblasť cestovného ruchu s možnosťou nielen jazykového rozvoja pre študentov , ale
aj vzdelávania v oblasti podnikania. Mesto Tvrdošín budú zastupovať dvaja
zástupcovia samosprávy a zástupcovia 8.ročného gymnázia.
7. Žiadosť komunitného centra Žirafa Tvrdošín o pomoc pri stabilizácii fungovania
komunitného centra formou pôžičky /zmluva o pôžičke/ vo výške 2.000,-€, ktorá bude
účelovo využitá na vytvorenie rezervného fondu pre komunitné centrum Žirafa a to
počas trvania národného projektu s názvom „Podpora vybraných sociálnych služieb
krízovej intervencie na komunitnej úrovni“
8. Podanie podnetu na príslušné orgány so zámerom na zabezpečenie ochrany
vlastníckeho práva mesta Tvrdošín v zmysle zák.č.180/95Z.z.§14 ods. 2. Dielom
ZRPS v roku 1997 došlo k neoprávneným a protizákonným zápisom neknihovaných
pozemkov v intraviláne mesta (cesta cez areál družstva). Všetky neknihované
pozemky v tejto lokalite boli v rozpore so zákonom zapísané na list vlastníctva
Slovenský pozemkový fond, čím mestu Tvrdošín vznikla majetková ujma.
9. 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 C-KN
parcely č. 194/4, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere 23 m2,
v katastri nehnuteľnosti k. ú. Krásna Hôrka, zapísaná na liste vlastníctva č. 2371,
v časti B vlastník Mesto Tvrdošín v celosti, pre žiadateľov Vladimíra Habovského a
manž. Jany, rod. Tropekovej, bytom M. R. Štefánika 102, 027 44 Tvrdošín,
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v skutočnosti, že žiadatelia sú dlhodobými
oprávnenými užívateľmi predmetu prevodu, o ktorý sa starajú a obhospodarujú ho.
Odpredaj pozemku inej osobe by obmedzil užívacie alebo vlastnícke právo žiadateľov.
10. Zmenu prílohy č. 2 Zásad o hospodárení s majetkom mesta, podľa predloženého
návrhu.

