Uznesenie č. 2/11
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 kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Plán kultúrnej činnosti mesta a kalendárium kultúrno-spoločenských a športových
podujatí na rok 2011
5. Informácie o medzinárodnom projekte TWIN TOWN, jeho organizačné zabezpečenie
mestom Tvrdošín s termínom stretnutia 6.-10. júla 2011, návrh programu s návrhom jeho
financovania
6. Správu o činnosti Technických sluţieb s osobitným vyhodnotením zimného obdobia,
správu o prevádzkovaní umelej ľadovej plochy a tenisovej haly s predloţením finančného
rozboru
7. Plán rozvojových aktivít mesta na rok 2011
8. Správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch v školských a predškolských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za I. polrok školského roka
9. Plány práce komisií pri mestskom zastupiteľstve na rok 2011
10. Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti Termalšport TS, s.r.o. so 100% účasťou
mesta
11. Ţiadosť SOŠ – lesníckej Tvrdošín o poskytnutie finančného príspevku na zorganizovanie
medzinárodného nohejbalového turnaja ţiakov lesníckych škôl, ktorý sa uskutoční v máji
2011
12. Ţiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Trstená o finančný príspevok,
ktorý bude pouţitý na zrealizovanie kurzu sebaobhajoby pre členov únie
13. Ţiadosť Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych sluţieb Novoť o finančný príspevok,
ktorý bude pouţitý na zabezpečenie kvalitnejšej starostlivosti o klientov
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B. S c h v a ľ u j e
Plán práce a zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2011
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011
Štatút mesta Tvrdošín
Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva
Inventarizáciu mesta za predchádzajúce obdobie s výsledkom hospodárenia
Členov Dozornej rady do spoločnosti Termalšport TS, s.r.o. so 100% účasťou mesta:
Jozef Belopotočan,, Mgr. Erik Gandi, Ján Gonda, MUDr. Ján Jelenčík, Magdaléna Lucká,
MUDr. Anna Medvecká, Mgr. Dušan Šoltés, MUDr. Stanislav Fukas, Milan Kováč,
PhDr. Miroslav Gabara, Milan Kuriak
8. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej
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správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov do
Rady školy ZŠ M. Medveckej - Ing. Anna Šefčíková, Milan Kováč, Jozef Belopotočan,
Milan Kuriak, ZUŠ Tvrdošín – MUDr. Stanislav Fukas, Mgr. Dušan Šoltés, Magdaléna
Lucká, MUDr. Ján Jelenčík, CVČ – Mgr. Roman Mojš, MŠ 138 Mgr. Klementína
Šaradinová, Tatiana Hreusová, MUDr. Anna Medvecká, Mgr. Erik Gandi, MŠ 142 – Ján
Gonda
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Tvrdošín
10. Podľa § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob
prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Tvrdošín - priamy prenájom
nebytových priestorov v objekte na: ul. Farská s.č. 86/34, zdravotné stredisko ul. Školská
s.č. 165/2, zdravotné stredisko, Medvedzie s.č. 234, dom sluţieb Medvedzie s.č. 183,
MsKS Medvedzie s.č. 193, MsÚ s.č. 185/2, bývalá DP na ul. Radničnej s.č. 126/4, na TK
v Oraviciach. Minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom je stanovená
prílohou č. 1 k VZN č. 5/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. Účelom tohto
spôsobu je prenajať priestory, ktoré sú dlhodobo neobsadené a zbytočne sú zvyšované
náklady na ich prevádzku a údrţbu
11. Podľa § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob
prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Tvrdošín - priamy prenájom
pozemkov vo vlastníctve mesta. Minimálna cena nájmu bez energií spojených s nájmom
je stanovená prílohou č. 1 k VZN č. 5/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
12. Finančnú čiastku vo výške 2 000 € na zabezpečovacie a prípravné práce v súvislosti
s účasťou cca 100 účastníkov z 9. miest Európskej únie v našom meste v rámci projektu
TWIN TOWN
13. Prípravu projektu Zníţenie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na Oravskom
nábreţí. Projekt so ţiadosťou o poskytnutie dotácie, ktorého predmetom je zateplenie,
výmena okien, vyregulovanie tepelnej sústavy , ako aj zabezpečenie poţiadaviek
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bude zaslaný v rámci výzvy pre Program 02
zlepšenie energetickej hospodárnosti budov na Ekofond so ţiadosťou o poskytnutie
príslušnej dotácie.
14. Z rozpočtu mesta prefinancovanie projektu „Revitalizácia centra Tvrdošín“ vo výške
421.603,54 €. Táto finančná čiastka bude v rámci predloţenia ţiadosti o platby podaná na
refundáciu v zmysle zmluvy o NFP a vrátená do rozpočtu mesta.
15. Finančný príspevok vo výške 100 € pre SOŠ lesnícku Tvrdošín, ktorý bude pouţitý na
organizáciu medzinárodného nohejbalového turnaja ţiakov lesníckych škôl, ktorý sa
uskutoční v mesiaci máj 2011.
16. Finančný príspevok vo výške 100 € pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO
Trstená, ktorý bude pouţitý na zrealizovanie kurzu sebaobhajoby pre svojich členov
17. Finančný príspevok vo výške 100 € pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
sluţieb Novoť, ktorý bude pouţitý na zabezpečenie kvalitnejšej starostlivosti o klientov

C. N e s c h v a ľ u j e
Ţiadateľovi p. Branislavovi Jarinovi kompenzáciu platby za nájom s výdavkami
vynaloţenými na stavebné úpravy v objekte Domu sluţieb Medvedzie, kde účelom
prenájmu priestorov je zriadenie kaviarne s kapacitou 40 miest.

