Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 9/2011 zo dňa 14. decembra 2011
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne
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Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení za uplynulé obdobie
Informácie primátora mesta
Správu o kontrolnej činnosti za uplynulé ročné obdobie s hodnotiacimi výsledkami
Kontrolu dodrţiavania právnych predpisov pre realizácii investičných zámerov mesta
v dodávke tovarov a sluţieb v procese verejného obstarávania
Správu o sociálnej pomoci so zameraním na opatrovateľskú sluţbu s finančnou analýzou
príjmov a výdavkov
Zhodnotenie činnosti Technických sluţieb mesta Tvrdošín s poukazom na hospodárske
výsledky organizácie za uplynulé obdobie s predloţeným návrhom rozpočtu na rok 2012
Priebeţnú správu o plnení rozpočtu na úseku školstva podľa jednotlivých školských
zariadení
Priebeţnú správu o čerpaní rozpočtu mesta za uplynulé obdobie
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k rozpočtu mesta na rok 2012
Rozpočet mesta na roky 2013-2014
Správu o činnosti a hospodárení obchodnej spoločnosti TERMALŠPORT TS, s.r.o. so
100% účasťou mesta
Správu o činnosti Dozornej rady v spoločnosti TERMALŠPORT TS, s.r.o. so 100%
účasťou mesta
Informatívnu správu o prenesenom výkone na úseku matričnej činnosti
Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2012
Návrh na poskytovanie mediálnych sluţieb TV ORAVIA
Ţiadosť eRko – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centrum Tvrdošín
o zmenu zmluvných podmienok nájomnej zmluvy
Ţiadosť Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych sluţieb Novoť o poskytnutie
finančného príspevku pre zlepšenie kvality ţivota seniorov

B. S c h v a ľ u j e
1. Zmenu rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 4/2011 v zmysle zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloţeného návrhu
2. Pouţitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2011 v zmysle schváleného rozpočtu na
čerpanie kapitálových výdavkov realizovaných v súlade s investičnými zámermi mesta
3. Rozpočet mesta na rok 2012
4. Plán práce MsZ na I. polrok 2012
5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012
6. Primátorovi mesta náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2010 v zmysle
ustanovení § 100 nasledovne Zákonníka práce a v spojitosti s ustanovením § 2, ods. 2
zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov

7. Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestom Tvrdošín
a nájomcom TERMALŠPORT TS, s.r.o. zo dňa 31.05.2007, ktorou sa prenajíma
nehnuteľný a hnuteľný majetok termálnych kúpalísk v k.ú. Oravice. Predmetom dodatku
je úprava výšky ceny nájmu v štvrťročných splátkach s moţnosťou jej úprav po
odsúhlasení Dozornou radou Termalšportu TS s.r.o.. Dôvodom tejto úpravy nestabilná
ekonomická situácia, ktorá môţe mať vplyv na hospodárske výsledky Termalšportu TS
s.r.o. so 100% účasťou mesta
8. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2009 o dani z nehnuteľnosti mesta
Tvrdošín
9. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2009 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesta Tvrdošín
10. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2009 o hospodárení s majetkom
mesta Tvrdošín
11. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 4/2008 o nakladaní s bytovým
fondom vo vlastníctve mesta Tvrdošín
12. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 12/2008 o správe a prevádzkovaní
pohrebísk mesta Tvrdošín
13. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2009 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín
14. Zrušenie strediska sluţieb škole
15. V zmysle § 140, ods. 1, zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, prísediacich sudcov nasledovne:
Mgr. Erik Gandi, PhDr. Miroslav Gabara
16. Finančný príspevok vo výške 120 € pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
sluţieb Novoť, ktorý bude pouţitý na zabezpečenie vyššej kvality ţivota seniorov
17. Vrátenie časti kúpnej ceny v zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 27.3.2002 uzatvorenej medzi
predávajúcim Mestom Tvrdošín a kupujúcim p.Milošom Glonekom, kde predmetom KZ
bol predajný stánok na Trojičnom námestí na KN parcele č. 1392/4 v k.ú. Tvrdošín.
Dôvodom vrátenia časti kúpnej ceny je nenaplnenie zmluvných dojednaní čo vyplýva
z právnej analýzy vypracovanej firmou Kubinec-Partners, s.r.o. zo dňa 5.12.2011.
Stanovenie ceny bude vychádza z výpočtu nájmu za príslušné uţívané roky, čo bude
podkladom pre uzatvorenie dohody o vrátení časti kúpnej ceny.
18. Predaj nehnuteľnosti – objektu bez súp. čísla predajný stánok zapísaný na LV č. 2371 k.ú.
Tvrdošín, postavený na KN parcele č. 1392/4, vlastník mesto Tvrdošín za podmienok
stanovených vo VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta Tvrdošín
19. Cenník vstupné na ľadovú plochu s platnosťou od 15.12.2011, podľa prílohy.
20. Ţiadosť o zmenu zmluvných podmienok pre eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí, Oblastné centrum Tvrdošín, Medvedzie 164/46, 027 44 Tvrdošín. Výška celkového
nájomného vrátane reţijných nákladov je 10,-€ mesačne. Dôvody pre úpravu ceny je
nedostatok finančných prostriedkov tohto neziskového spoločenstva.

C. R u š í
1. V rámci autoremedúry ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne konaného dňa
6.novembra 1998 , ktorým bol schválený odpredaj stánku na Trojičnom námestí pre
ţiadateľa p. Miloša Gloneka, v tom čase bytom Tvrdošín Medvedzie 168/38. Dôvodom
zrušenia je nenaplnenie dohodnutých zmluvných podmienok .

