Uznesenie č. 4/11 zo dňa 29.06.2011
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
Zhodnotenie uplynulého školského roka v školách a školských zariadeniach v meste
s pripravenosťou personálneho, obsahového a materiálneho zabezpečenia
nového
školského roka
5. Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta Tvrdošín za rok 2010 so
správou nezávislého audítora
6. Správu o pripravenosti a zabezpečení projektu TWIN TOWN
7. Správu o priebeţnom hodnotení stavu platenia daní na území mesta s plánom zameraným
na kontrolnú činnosť správnosti daňových priznaní u právnických osôb
8. Správu o činnosti oddelenia výstavby so samostatným vyhodnotením činnosti spoločného
stavebného úradu a činnosti spoločného úradu rozvoja bývania
9. Správu o činnosti komisie CR, podnikateľských aktivít a verejného poriadku
10. Správu o činnosti komisie výstavby, dopravy a ŢP
11. Prípravu kultúrno-spoločenských podujatí pre letné obdobie so samostatným plánom
a pripravenosťou centra voľného času
12. Správu o činnosti príspevkovej organizácie technických sluţieb za uplynulé obdobie
s predloţeným rozborom hospodárskych výsledkov
13. Pripravenosť termálnych kúpalísk na letnú turistickú sezónu so samostatným zhodnotením
činnosti obchodnej spoločnosti TERMALŠPORT TS, s.r.o. so 100% účasťou mesta
14. Správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v zmysle záväzného nariadenia
mesta so samostatným vyhodnotením záväzkov a pohľadávok s následným návrhom na
prijaté opatrenia
15. Správu o kontrolnej činnosti v nadväznosti na vykonané kontroly podľa plánu práce za
sledované obdobie – poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta
16. Informatívnu správu o zabezpečovaní verejného poriadku na území mesta
17. Informáciu o schválení dotácie MK SR vo výške 1 200 EUR na podporu realizácie
projektu s názvom „Nové informačné zdroje pre Mestskú kniţnicu v Tvrdošíne“
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B. S c h v a ľ u j e
1.
2.
3.
4.

Konsolidovanú účtovnú závierku mesta Tvrdošín k 31.12.2010
Plán práce MsZ na II. polrok 2011
Plán práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2011
Odpísanie nevymoţiteľných pohľadávok Mesta Tvrdošín – zostatok nezaplatenej dane
z nehnuteľností zo spoločnosti Poľnonákup ORAVA, a. s., v konkurze , Nemocničná 1,

Dolný Kubín za rok 1998 v čiastke 8.952,40 eur, nakoľko dňa 27. 4. 2011 bolo ukončené
konkurzné konanie a výťaţok zo speňaţenia nepostačoval na uspokojenie pohľadávok
5. S účinnosťou od 1.6.2011 primátorovi mesta Tvrdošín Ing. Ivanovi Šaškovi, mesačný plat
vypočítaný podľa § 3 a § 4, ods.1 bod 5 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zvýšený o 66,71% podľa § 4 ods.2 cit. zákona.
6. Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku, ak primátor nemohol vyčerpať
dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roka
7. Realizáciu rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. SNP o predpokladanom
rozpočtovom náklade 45.000,-€
8. Realizáciu rozšírenia parkovísk a rekonštrukciu miestnej komunikácie pri BD 34 a 36 na
sídl. Medvedzie o predpokladanom rozpočtovom náklade 60.000,-€
9. Rekonštrukciu Materskej škôlky na Oravskom nábreţí o predpokladanom rozpočtovom
náklade 50.000,-€
10. Rekonštrukčné práce na objekte Zdravotné stredisko Medvedzie, ktoré budú pozostávať
zo zateplenia obvodového plášťa v nadväznosti na úpravu vonkajšej fasády a vonkajších
prístreškov. Predpokladaný rozpočtový náklad predstavuje finančnú čiastku 40.000,-€
11. Rekonštrukciu strešnej krytiny so spevnením nosných častí krovu na Dome smútku
v Tvrdošíne. Predpokladaný rozpočtový náklad predstavuje finančnú čiastku 26.000,-€
12. Rekonštrukčné práce na objekte ZUŠ Tvrdošín , ktoré zahŕňajú stavebné úpravy spojené
s výmenou okenných výplní o predpokladanom rozpočtovom náklade 20.000,-€
13. Opravy a údrţbu miestnych komunikácií na ul. Radničnej a Oravské nábreţie o
predpokladanom rozpočtovom náklade 50.000,-€
14. Prípravné práce a vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičný zámer
rozšírenia Domu smútku v Medvedzí.
15. Zmenu rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 2/2011 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
16. Odpredaj pozemku v katastr. území Krásna Hôrka v katastri nehnuteľnosti pozemok
zapísaný na liste vlastníctva č. 2371 v časti A majetkovej podstaty C-KN parcela č. 523,
zastav. plocha o výmere 332m2, vlastník Mesto Tvrdošín a to pre ţiadateľov - vlastníkov
bytov v BD súp.č. 125/8 podľa priloţeného zoznamu. Účelom predaja je vysporiadanie
zastavaného pozemku bytovým domom súp.č. 125/8. Cena za prevod pozemku bude
vypočítaná v zmysle §18a ods.3 Zákona č. 182/1993 Z.z..
17. Odpredaj pozemku v katastr. území Krásna Hôrka v katastri nehnuteľnosti pozemok
zapísaný na liste vlastníctva č. 2371 v časti A majetkovej podstaty C-KN parcela č.
541/154, zastav. plocha o výmere 346m2, vlastník Mesto Tvrdošín a to pre ţiadateľov vlastníkov bytov v BD súp.č. 161/43. podľa priloţeného zoznamu. Účelom predaja je
vysporiadanie zastavaného pozemku bytovým domom súp.č. 161/43. Cena za prevod
pozemku bude vypočítaná v zmysle §18a ods.3 Zákona č. 182/1993 Z.z..
18. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorený medzi Mestom Tvrdošín a Ţilinským
samosprávnym krajom k predmetu nájmu : prenájom nehnuteľností stavba Gymnázia

súp.č. 837 postavená na pozemku C-KN parcela č. 1146/1 a pozemku C-KN parcela č.
1146/1 zastav. plocha o výmere 720m2 v katastr. území Tvrdošín zapísané na liste
vlastníctva č. 2371 vlastník Mesto Tvrdošín. Predmet dodatku č. 1 upravuje postup
prevedenia technického zhodnotenia nehnuteľnosti po skončení doby prenájmu.
19. Zmluvu o zriadení záloţného práva uzatvorenú medzi Mestom Tvrdošín a Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Bytový dom 6 b.j. nízko energetický
bytový dom súp.č. 906 v k.ú. Tvrdošín, postavený na C-KN parcele č. 85/27, zastavaná
plocha o výmere 203m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 2371 vlastník Mesto Tvrdošín,
ktorá je uzatvorená v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných
bytov č. 0600-PRB-2008.
20. Doplnenie k cenníku – propagačný materiál v Kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne
o Bulletin Drevený gotický kostol v cene 1,-€, Drevené kostoly, chrámy a zvonice na
Slovensku v cene 20,-€
21. Dodatok č.1 k VZN mesta Tvrdošín o verejnom obstarávaní č. 8/2008. Predmetom
dodatku je úprava finančných limitov pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou na tovary
a uskutočňovanie stavebných prác a sluţby.
22. Odstúpenie člena Dozornej rady spoločnosti TERMALŠPORT TS, s.r.o. so 100% účasťou
mesta PhDr. Miroslava Gabaru, poslanca mestského zastupiteľstva z dôvodu
nezlučiteľnosti štátneho zamestnanca s výkonom funkcie člena dozornej rady v zmysle
zákona o štátnej sluţbe.

