Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 6/2015 zo dňa 25. augusta 2015
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne
A. B e r i e n a v e d o m i e
Informácie primátora mesta
Správu o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Správu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2015 – monitorovaciu správu
Správu o činnosti komisie sociálno-zdravotnej a bytovej za I. polrok 2015
s vyhodnotením jednotlivých aktivít podľa plánu práce
5. Správu o činnosti komisie kultúry, školstva, športu a mládeže za I. polrok 2015
s vyhodnotením jednotlivých aktivít podľa plánu práce
6. Správu o činnosti oddelenia školstva, kultúry a mládeže so samostatným
vyhodnotením kultúrno-spoločenských podujatí letnej sezóny
7. Správu o plnení rozpočtu Technických služieb mesta ako príspevkovej organizácie
8. Kontrolu plnenia zmluvných vzťahov o nájme bytov a nebytových priestorov
s následnou kontrolou finančného plnenia k termínom vyúčtovania nájomného
a s prijatím navrhovaných opatrení
9. Stav na úseku verejného poriadku a správu o činnosti Mestskej polície so
samostatným vyhodnotením priestupkových konaní
10. Správu o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta s návrhom na
prijatie opatrení
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B. S c h v a ľ u j e
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Plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2015
Zmenu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2/2015 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 prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov, povolené prekročenie
finančných operácií/ podľa predloženého návrhu
Plán komisie pre energetiku na rok 2015
Prípravu a zabezpečenie organizovania spoločenského a kultúrneho podujatia pod
názvom Dni mesta, ktoré sa toho roku konajú pri príležitosti 750. výročia prvej
potvrdenej zmienky o Tvrdošíne a 50.výročia udelenia bývalej obci Tvrdošín štatútu
mesta. Dni mesta sa uskutočnia v dňoch 04.09.,05.09. a 06.09.2015 s predpokladaným
finančným zabezpečením vo výške 15 tis.EUR
Realizáciu tréningového ihriska o rozmeroch 45m x 92m na parcele č. 504/15 v k.ú.
Krásna Hôrka, vlastník mesto Tvrdošín (v zadnej časti areálu futbalového štadióna).
Stavebné práce v rozsahu terénne úpravy, úprava povrchu so zatrávnením budú
vykonávané vlastnými kapacitami, Technickými službami mesta, o predpokladanom
rozpočtovom náklade 15 tis.EUR.

Rekonštrukciu tenisovej haly postavenej na C-KN parcele č. 1167/6 v k.ú. Tvrdošín
spočívajúcu z úpravy podložia pre asfaltový podklad a následného položenia povrchu,
ktorý bude realizovaný špecifickým technologickým povrchom pre tenis.
7. Kapitálový transfer pre Technické služby mesta ako prevádzkovateľa tenisovej haly,
ktoré budú zabezpečovať celý proces verejného obstarávateľa na stavebné práce
rekonštrukcie tenisovej haly. Výška transferu bude určená na základe výsledku
procesu verejného obstarávania.
8. Rekonštrukciu umelej ľadovej plochy na časti C-KN parcele č. 251, 252/1, 279 v k.ú.
Medvedzie spočívajúcu z úpravy asfaltového povrchu a zabezpečenia technologického
chladiarenského zariadenia. Stav súčasného je už nevyhovujúci a jeho repasácia by
nebola hospodárna.
9. Kapitálový transfer pre Technické služby mesta ako prevádzkovateľa umelej ľadovej
plochy, ktoré budú zabezpečovať celý proces verejného obstarávateľa na stavebné
práce a nákup technologického chladiarenského zariadenia. Výška transferu bude
určená na základe výsledku procesu verejného obstarávania.
10. Asanáciu objektu súp.č. č. 92 (bývalá škola) v k.ú. Krásna Hôrka postaveného na CKN parcele č. 173 z dôvodu havarijného stavu objektu ohrozujúceho životy a zdravie
osôb.
11. Účasť delegácie zástupcov mesta na stretnutí v rámci medzinárodného projektu Twin
Town, ktoré sa uskutoční v dňoch 02. - 06. septembra 2015 v Koscielisku /Poľsko/
a s tým spojené úhrady nákladov. Téma tohtoročného stretnutia je: „Účasť občanov na
tvorbe oblastí Natura 2000“. Pozvaná je delegácia zložená zo 4. zástupcov samosprávy
a 4. študentov.
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