Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 19/2017 zo dňa 8. novembra 2017
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 zhodnotení činnosti Spoločného školského úradu
Zhodnotenie činnosti Mestskej školskej rady s plánom aktivít pre najbližšie obdobie
Správu o činnosti finančnej komisie a správy majetku mesta
Správu zameranú na kontrolu plnenia zmluvných vzťahov o nájme bytov
a nebytových priestorov s následným vyhodnotením finančného plnenia k termínom
vyúčtovania nájomného s prijatím navrhovaných opatrení
7. Správu o pripravenosti Technických služieb mesta Tvrdošín na zimné obdobie so
samostatnou informáciou o pripravenosti prevádzky umelej ľadovej plochy a tenisovej
haly
8. Správu o zhodnotení súčasného stavu rozostavaných stavieb a iných investičných akcií
na území mesta s predpokladom ich plnenia do konca roku 2017
9. Kontrolu zameranú na dodržiavanie právnych predpisov v zmysle zákona
o hospodárení s majetkom mesta a zákona o rozpočtových pravidlách v zariadeniach,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, so samostatným vyhodnotením ZŠ M.
Medveckej s vlastnou právnou subjektivitou a v subjekte TERMALŠPORT TS, s.r.o.
so 100% účasťou mesta
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B. S c h v a ľ u j e
1. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení: ZŠ M. Medveckej Tvrdošín, CVČ Tvrdošín, ZUŠ Tvrdošín,
MŠ Oravské nábrežie Tvrdošín, MŠ Medvedzie
2. Vianočný príspevok vo výške 25,00 € pre:
- občana – dôchodcu, ktorý v kalendárnom roku 2017 dovŕšil 65 rokov a viac rokov,
- invalidného dôchodcu, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku a nemá iný
príjem zo zárobkovej činnosti, čo potvrdí čestným vyhlásením na výplatnej listine
- zdravotne ťažko postihnuté dieťa
Vianočný príspevok sa vzťahuje iba na tých občanov, ktorí majú na území mesta
trvalý pobyt
3. Zabezpečenie kultúrno spoločenskej akcie s posedením a občerstvením pre dôchodcov
nášho mesta pod názvom „Sviatok príbuznosti“ a nákup darčekov do výšky 10,00 € na
osobu pre všetkých dôchodcov a zdravotne postihnuté deti, ktorí majú na území mesta
trvalý pobyt. Dôchodcovia a zdravotne postihnuté deti si darčeky prevezmú osobne
v deň kultúrno-spoločenskej akcie, resp. na MsKS Medvedzie najneskôr do
15.12.2017
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN mesta Tvrdošín č. 6/2014 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Tvrdošín

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 5/2017 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Tvrdošín
7. Spolufinancovanie projektu z grantovej výzvy: Podpora revitalizácie verejných
priestranstiev a vnútro blokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska Prvej
stavebnej spoločnosti s názvom Úprava verejného priestranstva v okolí vodného toku
Medvecký potok pre obyvateľov mesta Tvrdošín. Spolufinancovanie vo finančnej
čiastke 5.160,00€ predstavuje 50% z celkového rozpočtu projektu, ktoré bude
uvoľnené až po jeho schválení.
8. Dodatok č.1 k ZoD č.627/2017 uzatvorenej na zhotovenie projektovej dokumentácie
na predmet stavby Mestská plaváreň. Predmetom dodatku je úprava čl. IV., čas
plnenia, kde sa mení bod 4.1
b) PD pre stavebné povolenie bude dodaná do 15.11.2017
c) PD pre realizáciu stavby bude dodaná do 30.11.2017
Dôvodom predĺženia lehoty je oneskorené vydanie záväzného stanoviska
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zo dňa 9.10.2017, kde podmienky
musia byť riešené v projekte pre stavebné povolenie a tiež realizačnom projekte.
Ostatné zmluvné dojednania sa nemenia a zostávajú v platnosti.
9. Realizáciu výstavby Mestskej plavárne prostredníctvom Technických služieb ako
príspevkovej organizácie mesta, ktoré budú zároveň vykonávať správu a prevádzku
tohto zariadenia.
10. Finančné prostriedky na výstavbu Mestskej plavárne, ktoré budú zahrnuté v rozpočte
mesta pre rok 2018 ako príspevok Technickým službám. Celkové náklady stavby budú
určené na základe výsledkov verejného obstarávania pri výbere dodávateľa stavby
v zmysle zákona.
11. Zmluvu o obstaraní diela na vypracovanie projektovej dokumentácie predmetom
ktorej je „Rozšírenie inžinierskych sietí pre občiansku vybavenosť v lokalite
Medvedzie, k. ú. Krásna Hôrka“ v stupni pre vydanie stavebného povolenia, pre
nasledovné objekty:
Miestna komunikácia, Odstavné plochy, Dažďová kanalizácia, Verejné osvetlenie,
Terénne a sadové úpravy. Zmluva o dielo bola uzatvorená s dodávateľom A-typ,
architektonický ateliér s.r.o., Strojnícka 1, 080 01 Prešov na základe postupu
zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 6/2017, ktorým sa ruší VZN č.
3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Tvrdošín

C. R u š í
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení na území mesta Tvrdošín

