Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 7/2015 zo dňa 29. októbra 2015
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 zhodnotení činnosti spoločného školského úradu
Zhodnotenie činnosti mestskej školskej rady s plánom pre najbližšie obdobie
Správu o činnosti finančnej komisie a správy mestského majetku
Informatívnu správu o plnení záväzkov mesta vyplývajúcich zo zmluvných
podmienok pri poskytnutých dotáciách
7. Správu o pripravenosti technických služieb na zimné obdobie so samostatnou
informáciou o pripravenosti prevádzky umelej ľadovej plochy a tenisovej haly
8. Správu o zhodnotení súčasného stavu rozostavaných stavieb a iných investičných akcií
na území mesta s predpokladom ich plnenia do konca roku 2015
9. Informáciu zo stretnutia zástupcov mesta na medzinárodnom projekte Twin Town
v poľskej gmine Košcielisko
10. Kontrolu vykonávania a dodržiavania právnych predpisov v zmysle zákona
o hospodárení s majetkom mesta a zákona o rozpočtových pravidlách v zariadeniach,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, so samostatným vyhodnotením ZŠ M.
Medveckej s vlastnou právnou subjektivitou a v subjekte Termalšport TS, s.r.o. so
100% účasťou mesta
11. Žiadosť Ing. M. Zoššáka, bytom Tvrdošín, Spiežová 298/3, Tvrdošín o odpredaj časti
pozemku C-KN parcely č. 1090/1 (verejné priestranstvo) vedenej na LV č. 2371
v katastrálnom území Tvrdošín, z dôvodu zabezpečenia prístupu k budove rodinného
domu súp. č. 934/41.
12. Žiadosť Jasle Slniečko, s.r.o. Tvrdošín o odkúpenie nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v Zdravotnom stredisku Tvrdošín
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B. S c h v a ľ u j e
1.

2.

Zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov na rok 2015 rozpočtovým
opatrením č. 3/2015 v zmysle ustanovenia § 14, ods. 2, písm. a/ zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov /presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky/ podľa
predloženého návrhu
Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta Tvrdošín z účtovnej evidencie na dani
z nehnuteľnosti zo spoločnosti PARKET WOOD družstvo, ul. Vojtaššákova č. 839,
027 44 Tvrdošín, IČO 36 388 904 za roky 2007 – 2009 v čiastke 2.280,53 eur
a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za roky 2008-2009 v čiastke
1.213,22 eur, nakoľko Okresný súd v Žiline uznesením č. k. 3K27/2013-151 zo dňa
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4.
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8.
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4.6.2014 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku. Dňa 16.1.2015 bol
dlžník vymazaný ex offo z obchodného registra.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení: ZŠ M. Medveckej Tvrdošín, CVČ Tvrdošín, ZUŠ Tvrdošín,
MŠ Oravské nábrežie Tvrdošín, MŠ Medvedzie
Vianočný príspevok vo výške 25,00 € pre:
- občana – dôchodcu, ktorý v kalendárnom roku 2015 dovŕšil 65 rokov a viac rokov,
- invalidného dôchodcu, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku a nemá iný
príjem zo zárobkovej činnosti, čo potvrdí čestným vyhlásením na výplatnej listine
- zdravotne ťažko postihnuté dieťa
Vianočný príspevok sa vzťahuje iba na tých občanov, ktorí majú na území mesta
trvalý pobyt
Zabezpečenie kultúrno spoločenskej akcie s posedením a občerstvením pre dôchodcov
nášho mesta pod názvom „Sviatok príbuznosti“ a nákup darčekov do výšky 10,00 € na
osobu pre všetkých dôchodcov a zdravotne postihnuté deti, ktorí majú na území mesta
trvalý pobyt. Dôchodcovia a zdravotne postihnuté deti si darčeky prevezmú osobne
v deň kultúrno-spoločenskej akcie, resp. na MsÚ v kancelárii prvého kontaktu
najneskôr do 15.12.2015
Členstvo mesta Tvrdošín v občianskom združení s názvom MAS Orava, o.z. pre
obdobie rokov 2015-2022 za účelom realizácie prístupu LEADER/CLLD na území
Miestnej akčnej skupiny MAS Orava, o.z., IČO: 4235 1898. Zároveň deleguje
primátora mesta pre zastupovanie mesta v partnerstve MAS Orava, o.z.
V zmysle Štatútu mesta Tvrdošín (Siedma hlava: Vzťah mesta k okolitým obciam
a mestám, čl. 26, bod 4) „Mesto môže.... nadväzovať partnerské vzťahy a
spolupracovať s obcami a mestami iných štátov...“podpísanie „Dohody o spolupráci
medzi mestom Tvrdošín a Gminou Kościelisko“ do 31. 12. 2020 v týchto oblastiach:
a/ vedenie spoločnej ponuky turistických atrakcií nachádzajúcich sa na území Mesta
Tvrdošín a Gminy Kościelisko,
b/ tvorba komunikačných spojení medzi Mestom Tvrdošín a Gminou Kościelisko,
c/ tvorba komplexných a integrovaných ponúk,
d/ využitie možností získania prostriedkov EÚ s cieľom realizácie spoločných
projektov,
e/ podpora podnikania, inovatívnosti a konkurencieschopnosti,
f/obnoviteľných zdrojov energie a ochrany životného prostredia,
g/ kultúrnej výmeny a výmeny detí a mládeže,
h/ spolupráca medzi verejnými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami.
Výdavky na činnosti uvedené v dohode budú pokryté z rozpočtu mesta v rokoch 20152020.
Uzatvorenie zmluvy o správe hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta na objekt
Domu smútku Medvedzie súp.č. 112, postavený v katastrálnom . území Medvedzie na
C-KN parcele č. 283/14, zapísaný na LV č. 2371, uzatvorenú v zmysle
zák.č.138/91Zb. a ust.§12 VZN mesta č 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta,

medzi odovzdávajúcim Mestom Tvrdošín a preberajúcim Technickými službami
Mesta
10. Spôsob odpredaja časti
nehnuteľného majetku mesta vedeného v katastri
nehnuteľnosti k.ú. Tvrdošín na LV č. 2371, vlastník Mesto Tvrdošín, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods.8, písm.e zák.č. 138/91Zb, pre žiadateľov
Daniela Margeťáka a manž. Janu, bytom Bernolákova 415/29, Tvrdošín. Predmetom
sú pozemky, označené v návrhu GPč. 14/2015 ako CKN parcela č. 1471/29. Účelom
prevodu je majetkoprávneho vysporiadania pozemkov navrhovateľmi pri rodinnom
dome súp. č. 415, ktoré užívajú dobromyseľne, nikým nerušení od roku 1975, kedy si
tam postavili rodinný dom súp.č. 415 v súlade so stavebným povolením.
11. Zmenu „Interného predpisu“ na schválenie poplatkov vyberaných v rámci činností
mesta pri vydávaní rozhodnutí a oznámení o určení, zrušení, zmene súpisného čísla
a pri povoľovaní rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch
a iných verejných priestranstiev nasledovne:
Určenie, zrušenie, zmena súpisného čísla z pôvodného poplatku 3,31€ sa mení na 5,00 €
Realizácia povrchových úprav /asfaltovanie/ po rozkopaní časti miestnej komunikácie za 1 m2
asfaltovania o hr. 100 mm z pôvodného poplatku 25,09 €/m2 sa mení na 40,-€

12. Poskytnutie dotácie vo výške do 50 tisíc eur pre Technické služby mesta Tvrdošín na
nákup autobusu, ktorý bude využívaný pre podnikateľské zámery a potreby mesta.

C. N e s c h v a ľ u j e
1.

2.

Žiadosť Ing. Miloša Zoššáka, bytom Spiežová č. 298/3, Tvrdošín o odpredaj časti
pozemku C-KN parcely č. 1090/1 (verejné priestranstvo) vedenej na LV č. 2371
v katastrálnom území Tvrdošín, z dôvodu zabezpečenia prístupu k budove rodinného
domu súp. č. 934/41 postaveného na pozemku C-KN parcela č. 1082/3 na ulici
Školskej.
Žiadosť o odkúpenie nebytových priestorov žiadateľa Jasle Slniečko s.r.o., Školská
165/2, 027 44 Tvrdošín , IČO: 46694102, zastúpené Alexandrou Šulíkovou.
Predmetom žiadosti je odkúpenie časti priestorov v objekte Zdravotné stredisko
Tvrdošín na Oravskom nábreží, za účelom rozšírenia činnosti a aktivít existujúcej
prevádzky súkromných jasieľ.

