Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 6/2011 zo dňa 25.8.2011
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
Správu o činnosti komisie sociálno-zdravotnej a bytovej za I. polrok 2011 s vyhodnotením
jednotlivých aktivít podľa plánu práce
5. Správu o činnosti komisie kultúry, školstva, športu a mládeže za I. polrok 2011
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. Priebežnú správu o plnení rozpočtu Technických služieb mesta ako príspevkovej
organizácie
8. Vyhodnotenie ukončenia medzinárodného projektu TWIN TOWN uskutočneného
v dňoch 6.-10.júla 2011 a jeho finančné zhodnotenie
9. Kontrolu zmluvných vzťahov zmlúv o nájme bytov a nebytových priestorov s následným
finančným plnením k termínom vyúčtovania za uplynulé obdobie s prijatím navrhovaných
opatrení
10. Stav na úseku verejného poriadku a správu o činnosti Mestskej polície so samostatným
vyhodnotením priestupkových konaní
11. Informatívnu správu o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta
12. Žiadosť Spojenej školy Tvrdošín o finančný príspevok, ktorý bude použitý na
zabezpečenie osláv pri príležitosti 50. výročia založenia školy
13. Žiadosť neziskovej organizácie KVAPKA so sídlom v Trstenej o finančný príspevok,
ktorý bude použitý na výtvarnú súťaž detí predškolského veku - Pramienok
1.
2.
3.
4.

B. S c h v a ľ u j e
1. Plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2011
2. Zmenu rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 3/2011 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 rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
4. Rekonštrukciu objektu Materskej škôlky č.1 na Oravskom nábreží za účelom zlepšenia
energetickej hospodárnosti budovy, ktorého predmetom je zateplenie obvodového plášťa,
výmena okien a hydraulické vyregulovanie sústavy a termostatizácia. Mesto Tvrdošín na

rekonštrukciu objektu na základe schválenej žiadosti o finančný príspevok podpísalo
zmluvu s poskytovateľom EkoFond n.f. finančné prostriedky vo výške 49.271,-€ .
Vzhľadom na to, že táto čiastka predstavuje 50% z celkového rozpočtu, dofinancovanie
z rozpočtu mesta bude 50.000,-€. Predpokladaný termín ukončenia projektu je rok 2011.
5. Prípravne práce a vypracovanie projektovej dokumentácie infraštruktúry pre obytné
súbory IBV Pod Žiarcom a IBV Medvedzie. Projekt bude riešiť výstavbu komunikácie,
elektrickej energie, vodohospodárskej infraštruktúry a plynofikáciu.
6. Odpredaj pozemku v katastrálnom území Krásna Hôrka v katastri nehnuteľnosti pozemok
zapísaný na liste vlastníctva č. 2371 v časti A majetkovej podstaty C-KN parcela č.
541/143, zastav. plochy a nádvoria o výmere 665m2, vlastník Mesto Tvrdošín a to pre
žiadateľov - vlastníkov bytov v BD súp. č. 165/48 podľa priloženého zoznamu. Účelom
predaja je vysporiadanie zastavaného pozemku bytovým domom súp. č. 165/48. Cena za
prevod pozemku bude vypočítaná v zmysle §18a ods.3 Zákona č. 182/1993 Z.z..
7. Odpredaj pozemku v katastrálnom území Krásna Hôrka v katastri nehnuteľnosti pozemok
zapísaný na liste vlastníctva č. 2371 v časti A majetkovej podstaty C-KN parcela č.
541/142, zastav. plochy a nádvoria o výmere 908m2, vlastník Mesto Tvrdošín a to pre
žiadateľov - vlastníkov bytov v BD súp. č. 166/49 podľa priloženého zoznamu. Účelom
predaja je vysporiadanie zastavaného pozemku bytovým domom súp. č. 166/49. Cena za
prevod pozemku bude vypočítaná v zmysle §18a ods.3 Zákona č. 182/1993 Z.z..
8. Odpredaj pozemku v katastrálnom území Krásna Hôrka v katastri nehnuteľnosti pozemok
zapísaný na liste vlastníctva č. 2371 v časti A majetkovej podstaty C-KN parcela č.
541/150, zastav. plochy a nádvoria o výmere 346m2, vlastník Mesto Tvrdošín a to pre
žiadateľov - vlastníkov bytov v BD súp. č. 162/44 podľa priloženého zoznamu. Účelom
predaja je vysporiadanie zastavaného pozemku bytovým domom súp.č. 162/44. Cena za
prevod pozemku bude vypočítaná v zmysle §18a ods.3 Zákona č. 182/1993 Z.z..
9. Vyčlenenie rozpočtových prostriedkov počas doby platnosti a účinnosti zmluvy
o poskytnutí NFP SK0093 s názvom projektu Vybudovanie infraštruktúry vodného
hospodárstva v mestskej časti Oravice, (t.j. po dobu 10 rokov),čo znamená ročne
prispievať na účet uvedený v zmluve sumou 2% z celkových nákladov projektu
z 1.754.446,-€. Finančné prostriedky počas celej doby tvorby tohto účtu, môžu byť
použité len na financovanie výdavkov súvisiacich s udržaním výsledkov projektu.
10. Poistenie majetku, ktorý bol nadobudnutý v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP SK0093
s názvom projektu Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti
Oravice. Tento nadobudnutý majetok z prostriedkov FM EHP a NFM bude poistený pre
prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd a iných morálne poisti
teľných udalostí, a to po dobu najmenej 10 rokov od schválenia PCR správy o ukončení
projektu.
11. Prípravu a zabezpečenie organizovania spoločenského a kultúrneho podujatia Dni mesta
pri príležitosti 900-stého výročia od prvej písomnej zmienky mesta Tvrdošín
zaznamenanej v Zoborskej listine s finančným zabezpečením cca vo výške 5.000,-€.
12. Finančný príspevok vo výške 300,- Eur pre Spojenú školu Tvrdošín na zabezpečenie
osláv pri príležitosti 50. výročia založenia školy

13. Finančný príspevok vo výške 50,- Eur pre neziskovú organizáciu KVAPKA so sídlom
v Trstenej na zabezpečenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Pramienok pre deti
predškolského veku

C. O d v o l á v a
Alberta Grossa z funkcie preventivára požiarnej ochrany mesta.
D. M e n u j e
Ing. Michala Erhardta do funkcie preventivára požiarnej ochrany mesta
v zmysle § 15 ods. 2 zákona SNR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

