Uznesenie z Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 12/2020 zo dňa 24 . augusta 2020
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 plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2020 – monitorovaciu správu
Správu o činnosti komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
Správu o činnosti komisie kultúry, školstva, športu a mládeže
Správu o činnosti oddelenia školstva, kultúry a mládeže so samostatným vyhodnotením
kultúrno-spoločenských podujatí letnej sezóny
8. Správu o plnení rozpočtu technických služieb ako príspevkovej organizácie mesta
s predložením úsporných opatrení
9. Správu o kontrole účelnosti využitia motorových vozidiel Technických služieb mesta
Tvrdošín a mestského úradu so zameraním sa na spotrebu PHM s dodržiavaním príslušných
noriem, s predložením návrhu opatrení
10. Stav na úseku verejného poriadku a správa o činnosti mestskej polície so samostatným
vyhodnotením priestupkových konaní
11. Správu o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta s návrhom na prijatie
opatrení
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B. S c h v a ľ u j e
1. Plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2020
2. Zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020 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
3. Zámer a spôsob nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov. Predmetom nájmu je nebytový priestor v objekte budovy
Zdravotného strediska Tvrdošín, ul. Školská súp.č. 165/2 na I. poschodí, označený ako
priestor č. 201 a 202 pozostávajúci z prevádzkových priestorov o výmere 32,07 m2
a spoločných priestorov o výmere 13,02 m2,. Objekt je zapísaný v katastri nehnuteľností k.ú.
Tvrdošín na liste vlastníctva č. 4217, vlastník Mesto Tvrdošín.
Účelom nájmu je zriadenie krajčírskej dielne, pre žiadateľa Silvia Gergišáková, Oravská
Jasenica 77, 029 64 Oravská Jasenica a následne po vybavení živnosti na podnikateľafyzickú osobu.
Doba prenájmu: 3 roky, s termínom od 01.09.2020 do 31.08.2023
Cena nájmu: určená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Tvrdošín
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetom nájmu je dlhodobo voľný
priestor, ako aj skutočnosť, že medzi základné úlohy mesta v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta,
potreby jeho obyvateľov a taktiež podpora podnikateľskej činnosti v Meste Tvrdošín.
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Nájomca záberom nebytových priestorov bude poskytovať krajčírske služby, čo si vyžaduje
predmet nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zámer a spôsob nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov. Predmetom nájmu je nebytový priestor v objekte budovy Domu
služieb na Medvedzí súp.č. 183 v Tvrdošíne, na I. poschodí, označený ako priestor č. 203,
pozostávajúci z prevádzkových priestorov o výmere 24,50 m2 a spoločných priestorov
o výmere 8,47 m2, Objekt je zapísaný v katastri nehnuteľností k.ú. Tvrdošín na liste
vlastníctva č. 2371, vlastník Mesto Tvrdošín.
Účelom nájmu je zriadenie kancelárie na poskytovanie služieb – prezentácií pre firmu Zepter
a vedenie účtovníctva, pre žiadateľa Ľudmila Iskrová, Hríbiky 201, 027 44 Tvrdošín a
následne po vybavení živnosti na podnikateľa-fyzickú osobu.
Doba prenájmu: 3 roky, s termínom od 01.09.2020 do 31.08.2023
Cena nájmu: určená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Tvrdošín
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o dlhodobo voľný priestor, ako aj
skutočnosť, že medzi základné úlohy mesta v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení, patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia mesta, potreby
jeho obyvateľov a taktiež podpora podnikateľskej činnosti v Meste Tvrdošín. Nájomca
záberom nebytových priestorov bude poskytovať služby – prezentácie výrobkov spoločnosti
Zepter a taktiež vedenie účtovníctva, čo si vyžaduje predmet nájmu ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Zámer a spôsob prenájmu nebytového priestoru ako prípad hodný osobitného zreteľa bol
zverejnený na úradnej tabuli mesta podľa zákonom stanovenej lehoty.
a) Predloženie Žiadosti o NFP pod názvom: „Inteligentné technológie mesta Tvrdošín“
v rámci výzvy: kód výzvy č.OPII-2020/7/11-DOP „Moderné technológie“.
b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
„Inteligentné technológie mesta Tvrdošín“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
projektu t.j. v sume 49.047,03€ z predpokladaného rozpočtového nákladu 980.940,54€
a) Projektový zámer realizácie „Cyklotrasy Tvrdošín - Nižná s napojením na
cyklotrasu Medvedzie – Štefanov„
b) zabezpečenie prípravnej dokumentácie pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
c) zabezpečenie prípravy projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia
a povolenia na realizáciu cyklotrasy
Prípravu projektovej dokumentácie na prestrešenie multifunkčnej športovej plochy
20mx40m, kde dodávka a montáž ľadovej plochy bude financovaná a realizovaná
z finančných prostriedkov SZĽH. Predmetom projektu prekrytia bude oceľová konštrukcia
osadená na základoch spodnej stavby prestrešujúca hraciu plochu. Súčasťou projektu bude
bleskozvod a osvetlenie.

