ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne
konaného dňa 24. augusta 2020
Prítomní podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Rokovanie
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ivan Šaško, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov mestského zastupiteľstva a konštatoval, že sú prítomní všetci
13. poslanci, mestské zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať.
Za overovateľov zápisnice poveril pp: Martu Skurčákovú, PhDr. Miroslava Gabaru.
Písaním zápisnice poveril p. Mgr. Tatianu Hreusovú, pracovníčku mestského úradu.
Návrh programu mestského zastupiteľstva bol v súlade s § 12, ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a webovom
sídle mesta. Rovnako bol distribuovaný poslancom v pozvánke. Primátor predložil návrh na
doplnenie programu o body uvedené v rôznom a to: nakladanie s majetkom mesta, žiadosť
o NFP pod názvom: „Inteligentné technológie mesta Tvrdošín“ v rámci výzvy: kód výzvy
č.OPII-2020/7/11-DOP „Moderné technológie“, Projektový zámer realizácie „Cyklotrasy
Tvrdošín-Nižná s napojením na cyklotrasu Medvedzie –Štefanov“, príprava projektovej
dokumentácie na prestrešenie multifunkčnej športovej plochy 20mx40m. K programu
rokovania poslanci nevzniesli žiadne pripomienky, návrhy.
Hlasovanie: za – 13 poslancov, program rokovania bol schválený.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Správa o plnení uznesení za uplynulé obdobie
Predkladá: kontrolór mesta
Informácie primátora
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Predkladá: kontrolór mesta
Správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2020 s predložením jeho úpravy
Predkladá: vedúca finančného oddelenia
Správa o činnosti komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
Predkladá: predseda komisie
Správa o činnosti komisie kultúry, školstva, športu a mládeže
Predkladá: predseda komisie
Správa o činnosti oddelenia školstva, kultúry a mládeže so samostatným vyhodnotením
kultúrno-spoločenských podujatí letnej sezóny
Predkladá: vedúca oddelenia školstva, kultúry a mládeže

10. Správa o plnení rozpočtu technických služieb ako príspevkovej organizácie mesta
s predložením úsporných opatrení
Predkladá: riaditeľ TS
11. Správa 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
Predkladá: kontrolór mesta, vedúci oddelenia výstavby, riaditeľ TS
12. Stav na úseku verejného poriadku a správa o činnosti mestskej polície so samostatným
vyhodnotením priestupkových konaní
Predkladá: náčelník MsP
13. Správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta s návrhom na
prijatie opatrení
Predkladá: náčelník MsP v súčinnosti so zástupcom OO PZ
14. Rôzne
a/ nakladanie s majetkom mesta
b/ žiadosť o NFP pod názvom: „Inteligentné technológie mesta Tvrdošín“ v rámci výzvy:
kód výzvy č.OPII-2020/7/11-DOP „Moderné technológie“,
c/ Projektový zámer realizácie „Cyklotrasy Tvrdošín-Nižná s napojením na cyklotrasu
Medvedzie –Štefanov
d/ príprava projektovej dokumentácie na prestrešenie multifunkčnej športovej plochy
20mx40m
15. Návrh a schválenie uznesenia
16. Záver
2. Voľba návrhovej komisie
Primátor mesta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Mgr. Dušana Šoltésa, za členov pp.
Ing. Petra Smolára, MUDr. Petra Šašku.
Hlasovaním: za – 13 poslancov bola návrhová komisia schválená.
3. Správa o plnení uznesení za uplynulé obdobie
Kontrolu plnenia uznesení urobila p. Ing. Emília Záborská, kontrolór mesta. Konštatovala, že
prijaté uznesenia z minulých zasadnutí mestského zastupiteľstva sa plnia priebežne.
4. Informácie primátora mesta
Primátor mesta Ing. Ivan Šaško informoval poslancov mestského zastupiteľstva o akciách,
ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia:
 aj keď celý svet zasiahla pandémia Covidu – 19, život v meste sa nezastavil,
pokračovali sme a ďalej pokračujeme v investičných akciách: bola dokončená
rekonštrukcia spoločenskej sály, v MŠ v Tvrdošíne sme zrekonštruovali jedáleň
a sociálne zariadenie, na časti ZŠ Márie Medveckej bola realizovaná nová strecha,
dokončujú sa práce na výstavbe cyklistického chodníka z Medvedzia do
Štefanova, súbežne prebiehajú v tomto istom projekte práce v Oraviciach.
 okrem týchto investícií sa v Oraviciach buduje Infocentrum, ktoré je osadené
vedľa jazierka a bude slúžiť pre návštevníkov tohto strediska cestovného ruchu.
 od mája prebieha rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska na
Medvedzí
 bol nám definitívne schválený projekt na výstavbu detských jaslí

 v tomto období sa pripravuje zmena projektovej dokumentácie zakrytia
a rekultivácie na skládke odpadov Jurčov Laz z dôvodu zmeny zákona
o odpadoch, ktoré preukazujú neoddeliteľnosť jestvujúcej skládky z hľadiska
možnosti jej prevádzkovania bez technického a fyzického prepojenia s inou časťou
skládky odpadov,
 infraštruktúra pre lokalitu Varta-primátor požiadal OVS, a.s. Dolný Kubín
o úpravu rozpočtu inžinierskych sietí o investičný náklad takmer 80 tisíc € na
výstavbu kanalizácie a vodovodu k výstavbe nových domov, nakoľko táto lokalita
je z časti spájaná s investičným projektom výstavby cyklochodníka
 uskutočnili sa rôzne rokovania: s poľským partnerom z Gminy Košcielisko,
stretnutie s ministrom hospodárstva p. Sulíkom, ktorý navštívil Hydac, stretnutie
so zástupcami pripravujúcimi výstavbu hypermarketu Kaufland, uskutočnilo sa
zasadnutie Únie miest v Trenčíne, ktorého sa zúčastnil p. primátor
 informoval o krátení podielových daní z dôvodu pandémie Covid-19, do dnešného
dňa mesto bolo na daniach ukrátené o 230 tisíc €
5. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Správu spracovala a predložila p. Ing. Emília Záborská, kontrolór mesta. Je písomná, tvorí
prílohu zápisnice. V predmetnej správe sú uvedené kontroly podľa schváleného Plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. K správe neboli žiadne pripomienky.
6. Správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2020 s predložením jeho úpravy
Správu podrobne spracovala a predložila p. Ing. Anna Šefčíková, vedúca finančného
oddelenia. Mesto je povinné zo zákona vždy do 30.6. spracovať monitorovaciu správu,
v ktorej sú zhrnuté výsledky monitorovania, t.j. priebežného sledovania plnenia cieľov
a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Monitorovanie
môžeme zároveň považovať za nástroj pre komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi
a za nástroj pre verejnú kontrolu samosprávy. Hospodárenie mesta za hodnotené obdobie
skončilo plusom 1.651.527,63 €.
Ďalej predložila 2. zmenu rozpočtu mesta, predmetom ktorej je úprava bežných daňových
a nedaňových príjmov, úprava bežných transferov, úprava príjmových finančných operácií
a z toho vyplývajúca úprava výdavkov. K predloženým materiálom neboli žiadne
pripomienky.
7. Správa o činnosti komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
Správu spracovala predsedníčka komisie p. Marta Skurčáková, je písomná, tvorí prílohu
zápisnice. K správe neboli žiadne pripomienky.
8. Správa o činnosti komisie kultúry, školstva, športu a mládeže
Správu spracoval predseda komisie p. MUDr. Peter Šaško, je písomná, tvorí prílohu
zápisnice. K správe neboli žiadne pripomienky.
9. Správa o činnosti oddelenia školstva, kultúry a mládeže so samostatným
vyhodnotením kultúrno-spoločenských podujatí letnej sezóny
Správu spracovala p. Mgr. Anna Čelková, vedúca oddelenia školstva, kultúry a mládeže. Je
písomná, tvorí prílohu zápisnice. Situácia s Covid-19 prinútila všetky kultúrne zariadenia na
Slovensku dodržiavať opatrenia ÚVZ SR. V letnej sezóne sme rešpektovali opatrenia vydané
v súvislosti s usporadúvaním hromadných podujatí. Z dôvodu organizačne zložitého

zabezpečovania hromadných podujatí, výškou pokuty za nedodržanie opatrení a zníženého
záujmu verejnosti boli zrušené najväčšie každoročne sa opakujúce hromadné celomestské
podujatia. Zaznamenali sme však stúpajúcu návštevnosť dreveného gotického kostola.
Pripomienky: p. Marta Skurčáková – či sa neuvažuje do budúcna zvýšiť vstupné do
dreveného gotického kostolíka.
10. Správa o plnení rozpočtu technických služieb ako príspevkovej organizácie mesta
s predložením úsporných opatrení
Správu spracoval p. Marián Ondrašák, riaditeľ TS. Je písomná, tvorí prílohu zápisnice.
V súlade s §24, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu
príjmov a výdavkov. Rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa (Mesto Tvrdošín)
a prostriedky od iných subjektov (príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade
s uzatvorenými dohodami).
Za sledované obdobie bol dosiahnutý výsledok rozpočtového hospodárenia - prebytok vo
výške 36 800,34 eur. K nízkemu plneniu rozpočtovaných príjmov a výdavkov došlo z dôvodu
šírenia pandémie ochorenia COVID-19, keď na základe opatrení ÚVZ došlo k zatvoreniu
niektorých prevádzok (hotel CTT Limba, mestská krytá plaváreň, zberný dvor) a tým
nižšiemu plneniu príjmov a výdavkov na uvedených činnostiach a to v období marec až jún
2020.
Po uvoľnení opatrení a priaznivej situácii v šírení ochorenia COVID-19 mohli byť prevádzky
otvorené, kde boli prijaté úsporné opatrenia (prevádzka Technické služby - zníženie
mzdových výdavkov – zníženie počtu zamestnancov, nevyplatené odmeny za I. polrok 2020,
presun realizácie plánovaných kapitálových výdavkov po zlepšení ekonomickej situácie
(nákup-vysokozdvižná plošina, motorové vozidlo Multicar, zmena projektovej dokumentácie
– revitalizácia skládky odpadov Jurčov Laz, zberný dvor - obmedzenie prevádzkovej doby pre
občanov, prevádzka CTT Limba – zníženie počtu zamestnancov, kumulácia pracovných
pozícií, používanie čipových kariet (návštevníci pri vstupe do hotela), prevádzka mestská
krytá plaváreň – obmedzenie prevádzkovej doby pre verejnosť).
Pripomienky:
p. Ing. Peter Smolár – zaujímal sa o stav techniky na technických službách.
11. Správa 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
Správu spracovala p. Ing. Emília Záborská, kontrolór mesta v spolupráci s riaditeľom TS p.
Mariánom Ondrašákom a p. Mgr. Michalom Jarošom, vedúcim oddelenia výstavby. Je
písomná, tvorí prílohu zápisnice. K správe neboli žiadne pripomienky.
12. Stav na úseku verejného poriadku a správa o činnosti mestskej polície so
samostatným vyhodnotením priestupkových konaní
Správu spracoval p. Ľubomír Margeťák, náčelník MsP. Je písomná, tvorí prílohu zápisnice.
Pripomienky:
p. Rastislav Medvecký – už aj v denných hodinách sa v meste zhlukuje mládež, ktorá je
vulgárna, robí neporiadok, výtržnosti – je potrebné, aby mestský policajt robil častejšie
obchôdzky a dôslednejšie dbal na dodržiavanie verejného poriadku. Navrhuje zvýšiť stav

mestskej polície, tiež poukázal na novovybudovaný cyklochodník Medvedzie-Štefanov, kde
treba vyriešiť dopravnú situáciu.
p. Ing. Peter Smolár – je potrebné sa komplexne zamyslieť nad parkovaním na sídlisku
Medvedzie, už v dnešnej dobe je to veľký problém.
13. Správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta s návrhom na
prijatie opatrení
Správu spracovalo OO PZ Tvrdošín v zastúpení riaditeľom mjr. Mgr. Tiborom Turňom.
Správa je písomná, tvorí prílohu zápisnice. K správe neboli žiadne pripomienky.
14. Rôzne
a/ nakladanie s majetkom mesta
p. Mgr. Vlasta Jančeková – zástupkyňa primátora predložila poslancom mestského
zastupiteľstva:
- 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. 2371, 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
- 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
Zámer a spôsob prenájmu nebytového priestoru ako prípad hodný osobitného zreteľa bol
zverejnený na úradnej tabuli mesta podľa zákonom stanovenej lehoty.
K predkladaným zámerom neboli žiadne pripomienky.
p. Mgr. Vlasta Jančeková – ďalej informovala, že mesto plánuje nákup deväťmiestneho
motorového vozidla v predpokladanej hodnote 25 tis. €, ktoré bude využívané pre potreby
mesta.
b/ žiadosť o NFP pod názvom: „Inteligentné technológie mesta Tvrdošín“ v rámci výzvy:
kód výzvy č.OPII-2020/7/11-DOP „Moderné technológie“,
p. Mgr. Vlasta Jančeková – zástupkyňa primátora informovala o žiadosti o NFP pod názvom
„Inteligentné technológie mesta Tvrdošín“ – „Moderné technológie“, kde sa jedná o inštaláciu
rôznych monitorovacích zariadení, kamier a senzorov, ktoré budú prepojené s mestskými

informačnými systémami. Súčasťou výzvy je aj modernizácia osvetlenia, čo je pre mesto
veľmi výhodné. Vymenia sa staré svietidlá, ktoré boli v rámci projektu z Nórskeho
finančného mechanizmu inštalované pred 10-timi rokmi. Táto výmena by znamenala opäť
energetickú úsporu o cca 50%. K predkladanej žiadosti neboli žiadne pripomienky.
c/ Projektový zámer realizácie „Cyklotrasy Tvrdošín-Nižná s napojením na cyklotrasu
Medvedzie –Štefanov
p. Mgr. Vlasta Jančeková – ďalej informovala o:
- projektovom zámere realizácie „Cyklotrasy Tvrdošín-Nižná s napojením na cyklotrasu
Medvedzie-Štefanov, tu je potrebné zrealizovať majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
a zabezpečenie prípravy projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia
a povolenia na realizáciu cyklotrasy
d/ príprava projektovej dokumentácie na prestrešenie multifunkčnej športovej plochy
20mx40m
p. Mgr. Vlasta Jančeková – ďalej informovala o:
príprave projektovej dokumentácie na prestrešenie multifunkčnej športovej plochy, kde
dodávka a montáž ľadovej plochy bude financovaná a realizovaná z finančných prostriedkov
SZĽH.
K predloženým projektovým zámerom neboli žiadne pripomienky.
15. Schválenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 12/2020
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

3.

4.

5.

6.

(presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky) podľa predloženého návrhu
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
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 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. 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
7. 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.
8. Nákup osobného deväťmiestneho motorového vozidla v predpokladanej hodnote 25
tis.€, ktoré bude využívane pre potreby mesta.
Hlasovanie: Prítomných 13 poslancov. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č.
12/2020 bolo jednohlasne schválené 13-timi poslancami.
Po vyčerpaní bodov programu primátor mesta Ing. Ivan Šaško poďakoval prítomným
poslancom za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Ivan Š a š k o
primátor mesta

I. Overovateľ:
Marta Skurčáková

II. Overovateľ:
PhDr. Miroslav Gabara

