Uznesenie č. 17/2012 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne, konaného
dňa 13. decembra 2012
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 s hodnotiacimi výsledkami
Kontrolu dodržiavania právnych predpisov pri realizácii investičných zámerov mesta
v dodávke tovarov a služieb v procese verejného obstarávania
5. Správu o sociálnej pomoci so zameraním na opatrovateľskú službu s finančnou
analýzou príjmov a výdavkov
6. Zhodnotenie činnosti Technických služieb mesta Tvrdošín s poukazom na
hospodárske výsledky organizácie za uplynulé obdobie s predložením návrhu rozpočtu
na rok 2013
7. Priebežnú správu o plnení rozpočtu na úseku školstva podľa jednotlivých školských
zariadení
8. Priebežnú správu o čerpaní rozpočtu mesta za uplynulé obdobie s návrhom na jeho
úpravu k záveru roka 2012
9. Stanovisko kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu
10. Správu o činnosti a hospodárení spoločnosti TERMALŠPORT TS, s.r.o. so 100%
účasťou mesta
11. Správu o činnosti Dozornej rady v spoločnosti TERMALŠPORT TS, s.r.o. so 100%
účasťou mesta
12. Informatívnu správu o prenesenom výkone na úseku matričnej činnosti
13. Plán hlavných úloh rozvoja mesta na rok 2013
14. Viacročný rozpočet Mesta Tvrdošín vrátane programov a podprogramov na roky
2014-2015
15. Informáciu o novele zákona o odpadoch, ktorá zavádza do praxe nové povinnosti ,
ktoré sa dotýkajú komunálnej sféry
16. Stanovisko komisie ROEP k výzve OPÚ Námestovo
1.
2.
3.
4.

B. S c h v a ľ u j e
1. Zmenu rozpočtu na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 4/2012 v zmysle ustanovenia
§ 14, ods. 2, písm. c/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Rozpočet mesta Tvrdošín na rok 2013 vrátane programov a podprogramov
3. Plán práce MsZ na I. polrok 2013
4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 3/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 4/2012 o miestnej dani za psa, za
ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 5/2012 o podmienkach vylepovania
plagátov na verejných priestranstvách
9. Dodatok č.6 k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestom Tvrdošín
a nájomcom TERMALŠPORT TS s.r.o. zo dňa 31.05.2007, ktorou sa prenajíma
hnuteľný a nehnuteľný majetok termálnych kúpalísk v k.ú. Oravice. Predmetom
dodatku je úprava výšky ceny nájmu v štvrťročných splátkach s možnosťou jej úprav
po odsúhlasení Dozornou radou TERMALŠPORT TS s.r.o. Dôvodom tejto úpravy je
nestabilná ekonomická situácia, ktorá môže mať vplyv na hospodárske výsledky
TERMALŠPORT TS s.r.o. so 100% účasťou mesta.
10. Uzatvorenie Zakladateľskej zmluvy združenia Slovenské dedičstvo UNESCO, na
základe ktorej sa Mesto Tvrdošín stane členom tohto združenia.
11. Na účel dotácie pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán
mesta Tvrdošín – Doplnokč.1 v rozpočte mesta vyčleniť finančné krytie vo výške 20%
oprávnených výdavkov .
12. Realizáciu obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný
plán mesta Tvrdošín – Doplnok č.1, ktorej proces potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
13. Na účel dotácie k žiadosti na zabezpečenie ochrany národnej kultúrnej pamiatky
Dreveného kostolíka z rozpočtu mesta vyčleniť finančné krytie vo výške 5%
oprávnených nákladov .
14. Primátorovi mesta náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2011 v zmysle
ustanovení § 100 a nasledujúcich Zákonníka práce a v spojitosti s ustanovením § 2,
ods. 2 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
15. A. Odpustenie poplatku v zmysle VZN č. VII. Bod 4:
a) poplatníkovi FO staršej ako 70 rokov, ktorá k 31.12. predošlého roku dovŕšil 70
rokov a ktorý má na území mesta Tvrdošín trvalý pobyt
b) poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP, ZŤPS, na základe posúdenia
sociálnej komisie podľa určených kritérií (nie je poberateľom iného príjmu ako
starobného dôchodku, resp. invalidného dôchodku, má na území mesta Tvrdošín trvalý
pobyt, posúdenie podľa sociálneho aspektu a pod.)
c) poplatník, u ktorého bolo zistené, že trvalý pobyt v meste je len formálny, miesto
ich pobytu nie je známe, na základe posúdenia sociálnej komisie podľa určených
kritérií (doklad príslušného bytového spoločenstva o poplatníkovi, že neužíva
nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať alebo prehlásenie člena príslušnej
domácnosti a pod.)
d) poplatník s adresou Tvrdošín bez ulice a popisného čísla (bezdomovec), podľa
kritéria – údaj z evidencie obyvateľstva
B. Zníženie poplatku v zmysle VZN č. VII. Bod 4:
a) poplatníkovi v rodinnom a bytovom dome o 14,71€, na základe posúdenia sociálnej
komisie podľa určených kritérií (aktívne zapojenie do separovaného zberu, sociálny
aspekt a pod.)

C. Určenie celkovej výšky v zmysle VZN č. VII. Bod 4:
a) pre viacpočetnú rodinu žijúcu v rodinnom- jedna bytová jednotka a v bytovom
dome maximálny poplatok 28,-€ za rok , na základe posúdenia sociálnej komisie
podľa určených kritérií (aktívne zapojenie do separovaného zberu, sociálny aspekt, )
16.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 6/2012 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom
C. P o v e r u j e
hlavnú kontrolórku mesta Tvrdošín vykonaním kontrol podľa obsahovej náplne plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2013

