Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 3/2015 zo dňa 5. marca 2015
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne
A. B e r i e n a v e d o m i e
Informácie primátora mesta
Správu o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie
Plán kultúrnej činnosti mesta a kalendárium kultúrno-spoločenských a športových
podujatí na rok 2015
4. Správu o činnosti Technických služieb s osobitným vyhodnotením zimného obdobia.
Správu o prevádzkovaní umelej ľadovej plochy a tenisovej haly s predložením
finančného rozboru
5. Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školských a predškolských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za I. polrok školského roka
6. Plán činnosti MsP zameraný na pripravované aktivity na obdobie do konca roka 2015
s podaním správy o činnosti MsP so samostatným vyhodnotením priestupkov
7. Plán práce komisií pri mestskom zastupiteľstve a Výboru pre mestskú časť Oravice na
rok 2015
8. Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti Termalšport TS, s.r.o. so 100%
účasťou mesta
9. Podnet Jozefa Kavuljaka a Aleny Kavuljakovej, bytom Tvrdošín so žiadosťou o
zrušenie herní na území mesta
10. Podnet na komisiu ROEP pre k.ú. Tvrdošín vo veci prešetrenia pôvodných
vlastníckych vzťahov v lokalite IBV Pod Žiarcom Tvrdošín
11. Informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR vykonanej
v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín a prijaté opatrenia
12. Informáciu o podanej žalobe firmou TVRDEX v zmysle predložených právnych listín
a dokumentov
1.
2.
3.

B. S c h v a ľ u j e
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva
Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy
Inventarizáciu majetku mesta aj s jej výsledkami k 31.12.2014
Plán práce a zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2015
Členov Dozornej rady spoločnosti Termalšport TS, s.r.o. so 100% účasťou mesta:
MUDr. Stanislav Fukas, Mgr. Erik Gandi, Ján Gonda, MUDr. Ján Jelenčík, Milan
Kováč, Bc. Lukáš Lepáček, Magdaléna Lucká, PhDr. Anna Mravcová, PhD., Ivan
Plevík, Mgr. Dušan Šoltés, Ing. Anna Šefčíková
V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov do rád škôl a školských zariadení zástupcov
zriaďovateľa: ZŠ M. Medveckej – Mgr. Roman Mojš, Milan Kováč, PhDr. Anna
Mravcová, PhD, Ivan Plevík, ZUŠ Tvrdošín – MUDr. Stanislav Fukas, Mgr. Dušan
Šoltés, Magdaléna Lucká, MUDr. Ján Jelenčík, CVČ – Milan Kuriak, MŠ 138 – Mgr.
Klementína Šaradinová, Mgr. Tatiana Hreusová, Bc. Lukáš Lepáček, Mgr. Erik Gandi,
MŠ 142 – Ján Gonda
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Tvrdošín a na území Oravíc
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Predaj cenných papierov – akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575
951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina v zmysle ponuky zo dňa 5.2.2015 za
nasledovných podmienok: predmetom prevodu sú kmeňové akcie spoločnosti Prima
banka Slovensko, a.s., IČO 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vydané
v zaknihovanej podobe na meno nasledovne: ISIN: SK 1110001270, počet kusov – 22,
menovitá hodnota 1 akcie – 399,- Eur, kúpna cena 1 akcie – 600,- Eur. Celková kúpna
cena za vyššie uvedené akcie predstavuje 13.200,- Eur, pričom bude vyplatená do 7
dní odo dňa zadania príkazu na registráciu prevodu akcií predávajúcim. Prevod CP je
posudzovaný podľa §9a ods. 8 písm. b zák. č. 138/91 Zb v znení neskorších predpisov,
čo je v súlade s §6, ods. 7 písm. e VZN č. 5/2009 Mesta Tvrdošín o hospodárení
s majetkom mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Podnikateľskú činnosť Technických služieb mesta Tvrdošín vykonávanú nad rámec
hlavnej činnosti – pohostinská činnosť /predaj alkoholických nápojov/ v súlade so
zákonom č. 523/2004 Zz o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov §28, ods.2 .
Zmluvu o postúpení investičných práv a povinností medzi postupujúcim mestom
Tvrdošín a preberajúcim Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. so sídlom
Bysterecká 2180, Dolný Kubín (OVS, a.s.). Predmetom zmluvy je bezodplatné
postúpenie práv a záväzkov vyplývajúcich z rozhodnutia OU-TS-OSZP-2014/000801
zo dňa 24.11.2014, predmetom ktorého je realizácia stavby : „Rozšírenie inžinierskych
sietí IBV Pod Žiarcom II. etapa Tvrdošín, objekty: SO 03 Rozšírenie verejnej
kanalizácie II. etapa, SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu II. etapa“ v rozsahu:
Vodovod vetva V1
- potrubie HDPE DN 110 dl.114,5 m.
- potrubie HDPE DN 110 dl. 64,0 m.
Prepojovacie potrubie V2 - potrubie HDPE DN 90 dl. 71,5 m.
Kanalizácia stoka E-IV-a - potrubie PVC DN 300 dl.176,15 m.
- potrubie TZR DN 300 dl. 60,85 m.
Zrealizovaná stavba bude po odovzdaní a prevzatí vo vlastníctve preberajúceho OVS,
a.s., ktorý realizáciu predmetnej stavby bude stavebne a finančne zabezpečovať
z vlastných zdrojov.
Odpredaj neknihovaného pozemku v katastrálnom. území Tvrdošín, v zmysle §14
ods.2 zák. č. 180/95 Z.z. v znení neskorších predpisov, vlastník Mesto Tvrdošín,
podľa GP č. 61/2014 vyhotoveného dňa 17.12.2014, Ing. Jurajom Lukáčikom,
pozemok označený ako novovzniknutá C-KN parcela č. 1375/9, druh pozemku
zastavané plochy, diel 1 o výmere 27 m2, pre žiadateľa Františka Loneka, bytom ul.
Hviezdoslavova č. 95/36, 027 44 Tvrdošín. Účelom predaja je vysporiadanie
zastavaného pozemku pod radovou garážou (ul. Farská pri železničnej trati). Cena za
prevod pozemku je určená v súlade s VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta
podľa §6 ods.7 písm. b, kde cena pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou. Kúpna cena za prevod C-KN parcela č. 1375/9
o výmere 27 m2, je stanovená vo výške 16,60 €/m2, čo po prepočte celková kúpna
cena pozemku je 27 m2x16,60€=448,20 €.
Zmenu Zastavovacej štúdie IBV Medvedzie z roku 2009, ktorá riešila priestorové
umiestnenie výstavby 19 rodinných domov. Zmena zastavovacieho plánu rieši
výstavbu 16 rodinných domov s tým, že akceptuje právny stav pozemkov s účelným
riešením vlastníckych práv. Táto zmena je spracovaná v súlade s územným plánom
mesta.
Doterajšie zasielanie materiálov a oboznamovanie poslancov MsZ na prípravu
rokovania mestského zastupiteľstva.

C. U k l a d á
Predsedovi komisie ROEP pre k.ú. Tvrdošín podať žiadosť na Okresný úrad, odbor
lesný a pozemkový Námestovo na prerušenie konania ROEP podľa § 29, ods. 1
správneho poriadku a to do času pokiaľ nebudú právoplatne ukončené reštitučné
konania o pozemkoch pre zabezpečenie ochrany vlastníckych práv, ktoré sú
predmetom konania diela ROEP.
Z: v texte
T: do 11.3.2015

