Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 25/2018 zo dňa 28. augusta 2018
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne
A. B e r i e n a v e d o m i e
Informácie primátora mesta
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 2018
Správu o činnosti komisie sociálno-zdravotnej a bytovej za I. polrok 2018
Správu o činnosti komisie kultúry, školstva, športu a mládeže za I. polrok 2018
s vyhodnotením jednotlivých aktivít podľa plánu práce
8. Správu o činnosti finančnej komisie a správy majetku
9. Správu o činnosti oddelenia školstva, kultúry a mládeže so samostatným vyhodnotením
kultúrno-spoločenských podujatí letnej sezóny
10. Priebežnú správu o plnení rozpočtu Technických služieb mesta Tvrdošín ako príspevkovej
organizácie
11. Správu o nakladaní sa majetkom mesta so samostatným zhodnotením nájmu bytových
a nebytových priestorov s dôrazom na finančné plnenia k termínom vyúčtovania nájomného
s návrhom opatrení
12. 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 2018
2. Zámer a spôsob nájmu podľa § 9a ods. 9 písm.c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov na prenájom nebytových priestorov v objekte budovy
Zdravotného strediska Tvrdošín súp.č. 165/2, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 1147/1
zastavaná plocha a to priestory na I. poschodí pozostávajúcich z prevádzkových priestorov
o výmere 21,84 m2 a spoločných priestorov o výmere 12,07 m2 . Objekt je zapísaný v katastri
nehnuteľnosti k.ú. Tvrdošín na liste vlastníctva č. 2371, vlastník Mesto Tvrdošín.
Účelom nájmu je zriadenie prevádzky internetového obchodu – predaj náhradných dielov na
osobné a nákladné automobily, pre žiadateľa Tomáš Mikuška, trvale bytom Medvedzie
166/49-16, 027 44 Tvrdošín.
Doba prenájmu: 3 roky, s termínom od 01.09.2018 do 31.08.2021. Cena nájmu je určená
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Tvrdošín.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je 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 zabezpečovať
prevádzku internetového obchodu a ponúkať náhradné diely pre osobné a nákladné
automobily, čo si vyžaduje predmet nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zámer a spôsob previesť pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na
úradnej tabuli mesta podľa zákonom stanovenej lehoty.
3. V zmysle § 80 písm. a) zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tvrdošín na roky 2018-2025.

