Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 10/2020 zo dňa 29. apríla 2020
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
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 431Výsledok 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.

