Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 17/2017 zo dňa 29. júna 2017
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne
A. B e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o plnení uznesení za uplynulé obdobie
2. Informácie primátora mesta
3. Zhodnotenie uplynulého školského roka v školách a školských zariadeniach v meste
s pripravenosťou personálneho, obsahového a materiálneho zabezpečenia nového
školského roka
4. Konsolidovanú účtovnú závierku mesta Tvrdošín k 31.12.2016
5. Výročnú správu ku individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke mesta Tvrdošín
za rok 2016 so správou nezávislého audítora
6. Účtovný výsledok hospodárenia mesta Tvrdošín za rok 2016 – kladný výsledok
hospodárenia, ktorým je zisk v čiastke 822.414,10 € a jeho zúčtovanie na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
7. Účtovný výsledok hospodárenia Základnej školy M. Medveckej, Medvedzie 155,
rozpočtovej organizácie mesta Tvrdošín za rok 2016 – záporný výsledok
hospodárenia, ktorým je strata v čiastke 187,40 € a jeho zúčtovanie na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
8. Účtovný výsledok hospodárenia Technických služieb mesta Tvrdošín, príspevkovej
organizácie mesta Tvrdošín za rok 2016 – kladný výsledok hospodárenia, ktorým je
zisk v čiastke 19.497,38 € a jeho zúčtovanie: tvorba rezervného fondu z kladného
hospodárskeho výsledku na účet 421 – Zákonný rezervný fond a následné použitie
rezervného fondu na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia minulých rokov
na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
9. Účtovný výsledok hospodárenia TERMALŠPORT TS s.r.o. Tvrdošín, obchodnej
spoločnosti mesta Tvrdošín za rok 2016 – kladný výsledok hospodárenia, ktorým je
zisk v čiastke 2.926,24 € a jeho rozdelenie: vyplatenie vo forme podielu na zisku
spoločníkovi – Mestu Tvrdošín v sume 2.726,24 € a prídel do sociálneho fondu
v sume 200,00 €
10. Konsolidovaný výsledok hospodárenia mesta Tvrdošín za rok 2016, ktorým je zisk
v čiastke 844.650,08 €
11. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016
a konsolidovanej výročnej správy za rok 2016 k 31.12.2016 Mesta Tvrdošín zo dňa
30.5.2017
12. Správu o priebežnom hodnotení stavu platenia daní na území mesta so samostatným
vyhodnotením kontrolnej činnosti právnických osôb za predchádzajúce ročné obdobie
s ďalším rozvrhom plánovaných kontrol
13. Správu o činnosti komisie CR, podnikateľských aktivít a verejného poriadku
14. Správu o činnosti komisie výstavby, dopravy a ŽP
15. Prípravu kultúrno-spoločenských podujatí pre letné obdobie so samostatným plánom
a pripravenosťou Centra voľného času
16. Pripravenosť termálnych kúpalísk na letnú turistickú sezónu so samostatným
zhodnotením činnosti obchodnej spoločnosti TERMALŠPORT TS so 100% účasťou
mesta
17. 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

18. Informatívnu správu o zabezpečovaní
s opatreniami na letnú turistickú sezónu

verejného poriadku na

území

mesta

19. Správu o obstarávaní a prerokovaní návrhu "Územný plán mesta Tvrdošín - Doplnok č.1 (k.ú.
Oravice)",
20. Prehľad pripomienok k návrhu "Územný plán mesta Tvrdošín - Doplnok č.1 (k.ú. Oravice)".
21. Žiadosť právneho zástupcu spoločnosti Tvrdex, s.r.o. s návrhom na mimosúdne

vysporiadanie k sp. 10C/22/2015
B. S c h v a ľ u j e
1. Zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 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
2. Plán práce MsZ na II. polrok 2017
3. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
4. Územný plán mesta Tvrdošín - Doplnok č.1 (k.ú. Oravice) - spracovateľ A-typ,
architektonický ateliér, s.r.o., Prešov, marec 2017.
5. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Tvrdošín č.1/2008 o záväznej časti Územného plánu mesta Tvrdošín a ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta
Tvrdošín - Doplnok č.1 (k.ú. Oravice)".
6. Doplnenie a úpravu Zastavovacej štúdie IBV Medvedzie z roku 2009, vypracovanej
projekciou Ing. arch. Ján Kubina, Dolný Kubín ktorá rieši rozšírenie výstavby pre
ďalších päť rodinných domov, ktorá je spracovaná v súlade s územným plánom
mesta.
7. Návrh zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena predkladaný
žiadateľom ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 02901 Námestovo, ktoré bude zriadené
na častiach pozemkov označené ako C-KN parcela č. 1559/127 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 3897 m2 a C-KN parcela č. 1559/128 ostatné plochy o výmere 181
m2, zapísané na LV č. 2731 v k.ú. Tvrdošín vlastník Mesto Tvrdošín. Účelom
zriadenia vecného bremena je realizácia elektroenergetického zariadenia, jeho
prevádzka-vykonávanie distribúcie elektriny a prístup k nemu (lokalita Vladina).
Odplata za zriadenie vecného bremena je bezodplatne.
Skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený po realizácii stavby
porealizačným geometrickým plánom.
8. V zmysle bodu 5.6. ods. 2. písm. c) v súlade s ods. 1. písm. c) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Tvrdošín trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky spoločnosti
evanatu, spol. s r. o., Vojtaššákova 551/17, 027 44 Tvrdošín, IČO 36 842 532 vo
výške 8.237,09 € a súdne poplatky z dôvodu, že obchodná spoločnosť na základe
uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 26CbR/237/2013-71 bola zrušená bez likvidácie
a bola vymazaná z obchodného registra.
9. V zmysle bodu 5.6. ods. 2. písm. c ) a v súlade s ods. 1. písm. c) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Tvrdošín trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky nájomcu bytu
č. 2 v bytovom dome 259/51 Anny Karcolovej vo výške 3.369,83 € a súdnych
poplatkov z dôvodu ukončenia osobného konkurzu bez uspokojenia pohľadávky mesta
10. Uzatvorenie Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi vlastníkom pozemku Žilinským
samosprávnym krajom a nájomcom pozemku Mestom Tvrdošín.

Predmetom nájomnej zmluvy sú pozemky v k. ú. Krásna Hôrka, zapísané na liste
vlastníctva č. 1569 pre vlastníka Žilinský samosprávny kraj v 1/1, v správe Spojenej
školy, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín a sú označené ako:
- novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 541/380, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 3606 m2, ktorý vznikol oddelením od pôvodného pozemku parc. KN-C č.
541/201, zastavané plochy o výmere 5135 m2 na základe geometrického plánu č.
29/2017, vyhotoveného dňa 31.05.2017 vyhotoviteľom GEOMAL Slovensko, s.r.o., J.
Hartela 284/2, 028 01 Trstená, IČO: 36742473,
- novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 541/226, ostatné plochy o výmere 4588 m2,
ktorý vznikol oddelením od pôvodného pozemku parc. KN-C č. 541/226, ostatné
plochy o výmere 5599 m2, na základe geometrického plánu č. 29/2017, vyhotoveného
dňa 31.05.2017 vyhotoviteľom GEOMAL Slovensko, s.r.o., J. Hartela 284/2, 028 01
Trstená, IČO: 36742473,
- pozemku parc. KN-C č. 541/343, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2,
- pozemku parc. KN-C č. 541/355, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2,
účel nájmu je výstavba objektu Mestskej krytej plavárne a vybudovanie príslušného
zázemia, prístupovej cesty, odstavných a parkovacích plôch, úprava okolia s
výsadbou
parkovej zelene a následne jej prevádzkovanie; doba nájmu je doba určitá - 30
rokov
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy; nájomné: 1 €/ rok/ za celý predmet nájmu;
podmienky nájmu: dohodne s nájomcom správca majetku v súčinnosti so Žilinským
samosprávnym krajom v zmluve o nájme.
12. Finančné a materiálne zabezpečenie XXVII. ročníka Folklórnych Oravíc v zmysle
programu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 22. – 23.7.2017
13. Predloženie Žiadosti o NFP na RO v rámci výzvy z Operačného programu Kvalita
životného prostredia
a) Názov projektu: „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v meste Tvrdošín“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho rozvoja mesta
Tvrdošín
b) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt, čo je vo výške 10.470,90 €
c) kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC111-2017-23
C. N e s ch v a ľ u j e
Požiadavku právneho zástupcu spoločnosti Tvrdex, s.r.o.
na mimosúdne
vysporiadanie o určenie vecného bremena na právo prechodu cez areál Technických
služieb v zmysle žiadosti zo dňa 19.6.2017. MsZ žiada naďalej rešpektovať
podmienky kúpnej zmluvy zo dňa 20.11.1997.
D. P o v e r u j e
Hlavnú kontrolórku mesta Tvrdošín vykonaním kontrol podľa obsahovej náplne Plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

