Dohoda
o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava,
platná od 1. 1. 2018
medzi
mestom Myjava, vlastníkom
a
obcami Stará Myjava, Brestovec, Poriadie, Rudník, Jablonka, Polianka,
užívateľmi cintorínov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Štatutárni zástupcovia mesta Myjava a obcí Stará Myjava, Brestovec, Poriadie,
Rudník, Jablonka, Polianka (ďalej len obce) na základe uznesení mestského a obecných
zastupiteľstiev, v záujme doriešiť vzťahy medzi mestom a obcami pri pochovávaní občanov
z obcí na cintorínoch v meste Myjava uzatvorili túto dohodu:
I.
Mesto Myjava a obce rešpektujú históriou daný stav, že občania obcí sú pochovávaní
na cintorínoch v meste Myjava.
II.
Mesto Myjava a vyššie uvedené obce sa budú počnúc dňom 1.1. 2018 spoločne
podielať na financovaní nákladov súvisiacich s prevádzkou cintorínov v meste Myjava, a to
Horný cintorín a Dolný cintorín, nasledovne:
1. Podiely na financovaní sa stanovia každoročne bezodkladne po skončení kalendárneho
roka vo vzťahu k celkovému počtu občanov mesta (bez mestskej časti Turá Lúka)
a obcí, podľa stavu k 1. januáru príslušného roka, prepočtom na jedného obyvateľa
a príslušný počet obyvateľov mesta a obcí.
2. Správa majetku Mesta Myjava s.r.o., ďalej ako prevádzkovateľ pohrebísk v meste
Myjava predloží na odsúhlasenie zástupcom mesta a obcí celoročné náklady za obidva
cintoríny v meste Myjava.
3. Predložené budú účtovné zostavy za príslušný kalendárny rok za služby (kosenie,
vývoz cintorínskych odpadov, údržba areálových komunikácií, vrátane parkovísk),
práce, energie, materiál, opravy a investície súvisiace s prevádzkou obidvoch
mestských cintorínov, pričom všetky dodávateľské faktúry budú prístupné pre
všetkých účastníkov dohody. K nákladom budú prirátane i vnútropodnikové výkony
pracovníkov Správy majetku Mesta Myjava, s.r.o., ktorí budú vykonávať práce
preukázateľne súvisiace s prevádzkou cintorínov, ako sú, odstraňovanie náletových
drevín, zrezávanie stromov, odvoz a likvidácia drevnej hmoty, strihanie živých plotov
a podobne. Súčasťou nákladov bude i výkon správy hrobov a hrobových miest, t.j.
personálne a technické zabezpečenie evidencie hrobov a hrobových miest v zmysle
platnej legislatívy.
4. Náklady budú znížené o tržby za príslušný rok za nájom hrobov a hrobových miest.
5. Náklady odsúhlasené podľa bodov 3 a 4 prerozdelí mesto Myjava spôsobom podľa
bodu 1 a vyfakturuje jednotlivým obciam.

III.
Mesto Myjava bude v ďalšom období konzultovať s obcami zásadné rozhodnutia
o cintorínoch v meste Myjava:
- zmeny prevádzkovateľa cintorínov,
- investičné zámery na jestvujúcich cintorínoch,
- vytvorenie nových hrobových miest.
IV.
Touto dohodou sa ruší Dohoda o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov
v meste Myjava uzatvorená dňa 22. júna 2000 medzi mestom Myjava, vlastníkom a obcami
Stará Myjava, Brestovec, Poriadie, Rudník, Jablonka, Polianka, užívateľmi cintorínov.
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