ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne
konaného dňa 29. apríla 2020
Prítomní podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Rokovanie
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ivan Šaško, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Konštatoval, že na rokovaní je
prítomných 12 poslancov, p. Ing. Peter Smolár sa ospravedlnil, mestské zastupiteľstvo je
schopné právoplatne sa uznášať. V úvode uviedol, že zasadnutie bude prebiehať za prísnych
hygienických opatrení, z toho dôvodu ospravedlnil vedúcich oddelení MsÚ, riaditeľa
technických služieb z neprítomnosti na zasadnutí.
Za overovateľov zápisnice poveril pp: Rastislava Medveckého, Martu Skurčákovú.
Písaním zápisnice poveril p. Mgr. Tatianu Hreusovú, pracovníčku mestského úradu.
Návrh programu mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 12, odst. 4, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradne tabuli a webovom
sídle mesta. Rovnako bol distribuovaný poslancom v pozvánke. Primátor predložil návrh
o doplnenie programu o body uvedené v rôznom a to: Žiadosti o odpustenie nájmu pre
nájomcov, ktorí svoju činnosť vykonávajú v nebytových priestoroch mesta, Hodnotiaca
správa o plnení PHSR Mesta Tvrdošín za rok 2019, projektový zámer na výstavbu
Nákupného centra BAU-MIX. K programu rokovania nevzniesli poslanci žiadne
pripomienky, návrhy.
Hlasovanie: za – 12 poslancov, zdržal sa – 0, proti – 0, program rokovania bol schválený.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení uznesení za uplynulé obdobie
Predkladá: kontrolór mesta
Informácie primátora
Záverečný účet mesta Tvrdošín za rok 2019, súhrnná správa o rozpočtovom hospodárení
vrátane hodnotenia plnenia programového rozpočtu s predložením správy nezávislého
audítora.
Predkladá: vedúca finančného oddelenia
Stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta Tvrdošín za rok 2019.
Predkladá: kontrolór mesta
Plán práce „Klubov dôchodcov“ zameraný na pripravované ročné aktivity s podaním
informatívnej správy o činnosti klubov za predchádzajúce obdobie.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Predkladá: vedúca oddelenia správneho, sociálnych vecí a správy majetku,
Zhodnotenie činnosti mestskej knižnice s plánom aktivít na ďalšie obdobie.
Predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry a mládeže
Správa o činnosti oddelenia výstavby.
Predkladá : vedúci oddelenia výstavby
Správa o činnosti DHZ mesta a preventivára PO mesta za rok 2019.
Predkladá: vedúca oddelenia správneho, sociálnych vecí a správy majetku
Správa o pripravenosti Technických služieb mesta zameraná 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. Predkladá: riaditeľ TS
Správa o činnosti oddelenia správneho, sociálnych vecí a správy majetku mesta, so
samostatným vyhodnotením opatrovateľských služieb a matričnej činnosti.
Predkladá: vedúca oddelenia správneho, sociálnych vecí a správy majetku
Správa o činnosti kontrolóra mesta v nadväznosti na vykonané kontroly podľa plánu
kontrol. Predkladá: kontrolór mesta
Správa 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.
Predkladajú: predseda komisie kultúry, športu a mládeže; vedúca finančného oddelenia
Rôzne
Návrh a schválenie uznesenia
Záver

2. Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Mgr. Dušana Šoltésa, za členov
Mgr. Romana Mojša, Jána Gondu.
Hlasovaním: za – 12 poslancov, zdržal sa – 0, proti – 0, návrhová komisia bola schválená.
3. Správa o plnení uznesení za uplynulé obdobie
Kontrolu plnenia uznesení urobila p. Ing. Emília Záborská, kontrolór mesta. Konštatovala, že
prijaté uznesenia z minulých zasadnutí mestského zastupiteľstva sa priebežne plnia.
4. Informácie primátora mesta
Primátor mesta Ing. Ivan Šaško informoval poslancov mestského zastupiteľstva o akciách,
ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia:
 Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu vedenie mesta prijalo rýchle
a účinné opatrenia, aby mesto bolo pripravené zvládať túto situáciu v rámci svojich
možností,
 I napriek nepriaznivej situácii na Slovensku s ochorením COVID – 19, naše mesto
pokračuje v rozpracovaných projektoch – cyklochodník do Štefanova, Nižnej,
v Oraviciach, prebieha rekonštrukcia sály, začínajú práce na rekonštrukcii zdravotného
strediska , pokračujú práce na skládke odpadov Jurčov Laz
 MPRV SR nám bol schválený projekt na výstavbu detských jasieľ,
 Práce na realizácii výstavby Kauflandu stále pokračujú,

 informoval o projektovom zámere výstavby Nákupného centra BAU-MIX v k.ú.
Krásna Hôrka oproti cintorínu, investorom projektového zámeru bude firma BAUMIX, s.r.o.
5. Záverečný účet mesta Tvrdošín za rok 2019, súhrnná správa o rozpočtovom
hospodárení vrátane hodnotenia plnenia programového rozpočtu s predložením správy
nezávislého audítora
Záverečný účet mesta za rok 2019 podrobne spracovala p. Ing. Anna Šefčíková, vedúca
finančného oddelenia. Záverečný účet mesta v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. § 16, ods. 5
obsahuje údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v ich pôsobnosti,
prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch
a výnosoch podnikateľskej činnosti, hodnotenie plnenia programov mesta.
Ročná účtovná závierka mesta bola overená audítorskou skupinou z audítorskej spoločnosti
TAX-AUDIT Slovensko, s.r.o. Trnava dňa 26.3.2020, kedy bol vykonaný záverečný audit
účtovnej závierky nášho mesta za rok 2019.
Záverečný účet mesta je zverejnený na webovej stránke mesta. K predloženému materiálu
nemali poslanci mestského zastupiteľstva žiadne pripomienky.
6. Stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2019
Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta za rok 2019 spracovala a predložila p.
Ing. Emília Záborská, kontrolór mesta. Návrh Záverečného účtu mesta za rok 2019 bol
predložený na verejnú diskusiu 15 dní pred jeho schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve na
webovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta. V súlade s ustanovením § 16, ods. 10,
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a na základe zistených skutočností
kontrolórka mesta odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet mesta
Tvrdošín za rok 2019 s nasledovným výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad“. K predloženému materiálu neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky.
7. Plán práce „Klubov dôchodcov“ zameraný na pripravované ročné aktivity s podaním
informatívnej správy o činnosti klubov za predchádzajúce obdobie
Správy spracovali jednotliví predsedovia klubov dôchodcov. Sú písomné, tvoria prílohu
zápisnice. Na území mesta máme štyri kluby dôchodcov a z ich činnosti je vidieť, že naši
seniori sú aktívni, zapájajú sa do vecí verejných, využívajú kultúrne a spoločenské vyžitie sa,
organizujú a zúčastňujú sa na rôznych výletoch, zájazdoch, kultúrnych a športových
podujatiach. K správam neboli žiadne pripomienky.
8. Zhodnotenie činnosti mestskej knižnice s plánom aktivít na ďalšie obdobie
Správu spracovala p. Bc. Amália Šimičáková, vedúca MsK. Je písomná, tvorí prílohu
zápisnice. K správe neboli žiadne pripomienky.
9. Správa o činnosti oddelenia výstavby
Správu spracoval p. Mgr. Michal Jaroš, vedúci oddelenia výstavby. Je písomná, tvorí prílohu
zápisnice. Do činnosti oddelenia výstavby patrí aj spoločný stavebný úrad a úsek agendy
rozvoja bývania. K správe neboli žiadne pripomienky.

10. Správa o činnosti DHZ mesta a preventivára PO mesta za rok 2019
Správu spracovala p. Mgr. Klementína Šaradinová, vedúca oddelenia správneho, soc. vecí
a správy majetku. Je písomná, tvorí prílohu zápisnice. Mesto má zriadený dobrovoľný
hasičský zbor za účelom plnenia úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním
záchranných prác. DHZ sa skladá z veliteľa a 9 členov.
Úlohy na úseku požiarnej ochrany v oblasti preventívnej činnosti v roku 2019 zabezpečoval
preventivár mesta p. Ing. Michal Erhardt. K správe neboli žiadne pripomienky.
11. Správa o pripravenosti Technických služieb mesta zameraná 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 spracoval p. Marián Ondrašák, riaditeľ TS. Je písomná, tvorí prílohu zápisnice.
V správe je podrobne uvedená činnosť jarnej údržby na miestnych komunikáciách /vyčistenie
miestnych komunikácií a chodníkov po zimnom období od posypového materiálu, oprava
zámkovej dlažby, inštalácia spomaľovacích pásov/ a úlohy v oblasti opráv a čistenia
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev /čistenie šácht na odvod dažďovej vody
v celom meste, oprava výtlkov a prekopov, obnova značenia na komunikáciách, oprava
poškodených dopravných značiek, čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov/.
S prácami jarnej údržby sa zabrzdilo s nariadením Vlády SR v súvislosti s ochorením
COVID-19, nakoľko bolo obmedzenie zdržovať sa na verejných priestranstvách. V správe je
uvedená aj činnosť v oblasti verejnej zelene /strihanie stromových alejí v celom meste,
opiľovanie stromov, zabezpečená oprava a servis kosačiek a krovinorezov, inštalácia
mobiliáru na Trojičnom námestí a príprava záhonov po zime na jarnú výsadbu/. Taktiež je
v správe uvedený plán výsadby verejnej zelene aj s podrobným rozpočtom na výsadbu a to vo
výške 6.300,- eur /nákup letničiek, okrasných drevín, výsadba mobiliáru, pyramíd, nákup
trávneho osiva, hnojív a pod. K správe neboli žiadne pripomienky.
12. Správa o činnosti oddelenia správneho, soc. vecí a správy majetku, so samostatným
vyhodnotením opatrovateľských služieb a matričnej činnosti
Správu spracovala p. Mgr. Klementína Šaradinová, vedúca oddelenia správneho, soc. vecí
a správy majetku. Je písomná, tvorí prílohu zápisnice. K správe neboli žiadne pripomienky.
13. Správa o činnosti kontrolóra mesta v nadväznosti na vykonané kontroly podľa plánu
kontrol
Správu spracovala p. Ing. Emília Záborská, kontrolór mesta. Je písomná, tvorí prílohu
zápisnice. K správe neboli žiadne pripomienky.
14. Správa 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
Správu spracovali predseda komisie kultúry, športu a mládeže MUDr. Peter Šaško, vedúca
finančného oddelenia Ing. Anna Šefčíková. Správa je písomná, tvorí prílohu zápisnice. Zo
strany poslancov mestského zastupiteľstva neboli k správe žiadne pripomienky.

15. Rôzne
- Mgr. Vlasta Jančeková – zástupkyňa primátora informovala poslancov mestského
zastupiteľstva o žiadostiach podnikateľov na území mesta, ktorí vykonávajú svoju činnosť
v nebytových priestoroch mesta o odpustenie nájmu. Dôvodom odpustenia nájmu je
pozastavenie činnosti z dôvodu pandémie ochorenia COVID – 19. P. zástupkyňa sa vyjadrila,
že dnes žiadosti vezmeme na vedomie a budeme sledovať vývoj situácie celoplošne a na
ďalšom zasadnutí prijmeme stanovisko.
- Mgr. Vlasta Jančeková – zástupkyňa primátora informovala o hodnotiacej správe o plnení
PHSR Mesta Tvrdošín za rok 2019, ktorú je mesto v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. povinné
každoročne do 31. mája zaslať Vyššiemu územnému celku.
- Rastislav Medvecký – či by nebolo možné vymeniť okná v Obecnom dome v Medvedzí,
oplotenie cintorína na Medvedzí je v dezolátnom stave.
- Mgr. Roman Mojš – opätovne pripomenul parkovanie pri bl. 10. Primátor odpovedal, že
mestský policajt nastúpi od mája po dlhodobej PN a bude túto situáciu riešiť.
- Ján Gonda – drevený chodník v oddychovej zóne na starom Medvedzí je už poškodený, ak
sú tieto práce ešte v záruke, je potrebné ich reklamovať.
16. Schválenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 10/20
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
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta za rok 2019
Správu audítora za rok 2019
Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 127 786,45 €
Plán práce klubov dôchodcov na rok 2019 zameraný na pripravované ročné aktivity
s podaním informatívnej správy o činnosti za predchádzajúce obdobie
7. Zhodnotenie činnosti mestskej knižnice s plánom aktivít na ďalšie obdobie
8. Správu o činnosti oddelenia výstavby
9. Správu o činnosti DHZ mesta a preventivára mesta za rok 2019.
10. 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
11. Správu o činnosti oddelenia správneho, sociálnych vecí a správy majetku mesta so
samostatným vyhodnotením opatrovateľských služieb a matričnej činnosti
12. Správu o činnosti kontrolóra mesta v nadväznosti na vykonané kontroly podľa plánu
kontrol
13. 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14. Žiadosti o odpustenie nájmu pre nájomcov, ktorí svoju činnosť vykonávajú
v nebytových priestoroch mesta na základe uzatvorených nájomných zmlúv s Mestom
Tvrdošín ako vlastníkom predmetných objektov
15. Hodnotiacu správu o plnení PHSR Mesta Tvrdošín za rok 2019
B. S c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet mesta za rok 2019 a celoročné hospodárenie s výrokom: celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
2. Financovanie schodku rozpočtu vo výške 127 786,45 EUR – schodok rozpočtu sa
v priebehu roka 2019 financoval finančnými prostriedkami z rezervného fondu.
Schodok rozpočtu v sume 127 786,45 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2019
vysporiadaný:
z rezervného fondu
127 786,45 EUR
3. Zostatok finančných operácií v sume 127 786,45 EUR bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
27 786,45 EUR
4. Zostatok finančných operácií v sume 1 089 382,82 EUR po vylúčení účelovo určených
finančných prostriedkov 202 119,52 EUR, t. j. v sume 887 263,30 EUR použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
887 263,30 EUR
5. Skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 887 263,30 EUR.
6. Hospodárenie príspevkovej organizácie mesta Technické služby mesta Tvrdošín za rok
2019. Zapojenie zostatku nevyčerpaných vlastných prostriedkov z roku 2019 v čiastke
41 053,67 eur do príjmov rozpočtu TS v roku 2020 a následné čerpanie na úhradu
výdavkov na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie
hmotného a nehmotného majetku v zmysle par.24,ods.7, Zákona 523 o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom vlastné
zdroje použije prednostne .
7. Usporiadanie účtovného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Technické
služby mesta Tvrdošín – Vykázaný zisk vo výške 9 455,96 € (účet 431 – Výsledok
hospodárenia) zúčtovať na účet 421 – Zákonný rezervný fond (t.j. 431/421)
8. Hospodárenie obchodnej spoločnosti mesta Tvrdošín TERMALŠPORT TS s. r. o. za rok
2019
9. Usporiadanie
výsledku hospodárenia obchodnej spoločnosti mesta
Tvrdošín
TERMALŠPORT TS s. r. o. za rok 2019 – vykázaný zisk po zdanení 14 149,58 € (účet
431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní) rozdeliť takto:
- výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín
13 849,58 €
- prídel do sociálneho fondu
300,00 €
10. Usporiadanie účtovného výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie mesta Tvrdošín
Základnej školy M. Medveckej, Medvedzie 155 – Vykázanú stratu vo výške 254,65 €
(účet 431 – Výsledok hospodárenia) zúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.

11. Projektový zámer na výstavbu Nákupného centra BAU - MIX , miesto výstavby Krásna
Hôrka parc. č.: 508/2,6,7,8,9,10,11 -oproti cintorínu Kr. Hôrka. Investorom projektového
zámeru je BAU-MIX , s.r.o.
Hlasovanie: Prítomných 12 poslancov, Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne
č. 10/2020 bolo jednohlasne schválené 12-timi prítomnými poslancami.

Po vyčerpaní bodov programu primátor mesta Ing. Ivan Šaško poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Ivan Š a š k o
primátor mesta

I. Overovateľ:
Rastislav Medvecký

II. Overovateľ:
Marta Skurčáková

