1. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí MsZ dňa 19.9.2019 a 7.11.2019

Č .uzn.

102/09/2019

103/09/2019

Text uznesenia / obsah /

schvaľuje
A. uzatvorenie Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena na predaj novovytvorených
pozemkov reg. KN „C“ parcely číslo 2080/8 o výmere 462 m 2, zastavaná plocha a nádvorie a
parcely číslo 2080/12 o výmere 72 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, ktoré sú vytvorené
geometrickým plánom č. 099/19 zo dňa 1.8.2019, v katastrálnom území Myjava, medzi
Predávajúcim Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745
a Kupujúcim DINTECH, s.r.o., so sídlom Rudník č. 357, 906 23 Rudník, IČO: 44 735 391,
vlastníckom podiele 1/1, za kúpnu cenu 19.410,00 €.
Odpredaj pozemku sa realizuje spôsobom podľa zákona č. 138/91 Zb. O majetku obcí,
s uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. e), zodpovedajúci
nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
− pozemky sa nachádzajú pod budovou resp. okolo budovy súp. č. 599/12, ktorej vlastníkom je
žiadateľ o kúpu týchto pozemok, ktoré tak tvoria jeden ucelený celok,
− pozemky sú dlhodobo užívané žiadateľom o ich kúpu, v ich odpredávaných výmerách a polohe sú
pre vlastníka - predávajúceho mesto Myjava nepotrebnými pozemkami,
pri odpredaji sa doporučuje znalecká cena stanovená odborne spôsobilou osobou k stanoveniu
všeobecnej hodnoty nehnuteľností.
schvaľuje
A. Návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj novovytvoreného pozemku reg. KN „C“ parcela
číslo 4125/128 o výmere 150 m2 , ostatná plocha, vytvorený z pozemku reg. KN „C“ parcely číslo
4125/109, evidovaný na LV č. 2179, ktorý je vytvorený geometrickým plánom č. 40/2019 zo dňa
06.05.2019, v katastrálnom území Myjava, medzi Predávajúcim Mestom Myjava, Nám. M.R.
Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745 a Kupujúcim Ing. Miroslavom Bielčikom, rod.
Bielčik, nar. 04.06.1977, r.č. 770604/6095, trv. bytom ul. Jablonská č. 1286/6A, 907 01 Myjava,
vlastníckom podiele 1/1, za kúpnu cenu 1.491,00 €.
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V plnení

Splnené
15.10.2019

104/09/2019

Odpredaj pozemku sa realizuje spôsobom podľa zákona č. 138/91 Zb. O majetku obcí,
s uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. e) , zodpovedajúci
nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
− pozemok bol dlhodobo neudržiavaný, žiadateľ o kúpu pozemok uviedol do stavu riadneho
užívania,
− pozemok je obmedzený v budúcom jeho využití, nakoľko cez pozemok resp. v jeho blízkosti
vedú inžinierske siete (vodovod a plynovod), ktoré budúci vlastník musí rešpektovať,
− pozemok je v bezprostrednej blízkosti nehnuteľností pozemkov reg. KN „C“ parcely číslo
2355/6, 2355/5, 2355/4, 2355/3, 2353 a stavby rodinného domu súp. č. 870/17 postavenom
na pozemku 2352, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa o kúpu a spolu tvoria jeden ucelený celok,
− pozemok v jeho odpredávanej výmere a polohe je pre vlastníka - predávajúceho mesto
Myjava nepotrebným pozemkom,
pri odpredaji sa doporučuje obdobná cena ako je resp. bola cena pri odpredaji pozemkov v tejto lokalite.
schvaľuje
A. uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj pozemku reg. KN „C“ parcely číslo 29/4 o výmere 77 m 2,
ostatná plocha, zapísanom na LV č. 2179, v katastrálnom území Myjava, medzi Predávajúcim
Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745 a Kupujúcim
Milanom Klasovitým, rod. Klasovitým, trv. bytom Turá Lúka č. 531, 907 03 Myjava, IČO: 36 960
349, vo vlastníckom podiele 1/1, za kúpnu cenu 763,07 €.
Odpredaj pozemku sa realizuje spôsobom podľa zákona č. 138/91 Zb. O majetku obcí,
s uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. e) , zodpovedajúci
nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
− pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľom o kúpu, doposiaľ majetkovo právne nevysporiadaný,
− pozemok je v bezprostrednej blízkosti nehnuteľností pozemku parc.č. 22/5 a stavby
prevádzkovej budovy súp. č. 572, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa o kúpu a spolu tvoria jeden
ucelený celok,
− pozemok v jeho odpredávanej výmere a polohe je pre vlastníka - predávajúceho mesto
Myjava nepotrebným pozemkom,
pri odpredaji sa doporučuje obdobná cena ako je resp. bola cena pri odpredaji pozemkov v tejto lokalite.

V plnení

105/09/2019

106/09/2019

schvaľuje
A. uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj pozemku reg. KN „C“ parcela číslo 11379/16 o výmere 724
m2 , ostatná plocha, evidovaný na LV č. 1724, v katastrálnom území Turá Lúka, medzi
Predávajúcim Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745
a Kupujúcim Ľubošom Klčom, rod. Kl, trv. bytom Dolný Lopašov č. 282, 922 04 Dolný Lopašov,
vlastníckom podiele 1/1, za kúpnu cenu 7.240,00 €.
Odpredaj pozemku sa realizuje spôsobom podľa zákona č. 138/91 Zb. O majetku obcí,
s uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. e), zodpovedajúci
nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
− pozemok bol v minulosti vytvorený ako stavebný pozemok no pre jeho pravidelné
zaplavovanie sa stal neatraktívnym,
− na pozemku vyráža spodná voda, ktorá finančne ovplyvní budúcu výstavbu rodinného domu,
− k pozemku nevednú žiadne inžinierske siete, okrem el. vedenia, ktoré sa nachádza na druhej
strane štátnej cesty,
druh pozemku, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné
plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok,
schvaľuje
A. uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj pozemku reg. KN „C“ parcela číslo 11379/17 o výmere 733
m2, ostatná plocha, evidovaný na LV č. 1724, v katastrálnom území Turá Lúka, medzi
Predávajúcim Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745
a Kupujúcim Miroslavom Cepkom, rod. Cepk, trv. bytom ul. Komenského č. 308/22, 907 01
Myjava, vlastníckom podiele 1/1,za kúpnu cenu 7.330,00 €.
Odpredaj pozemku sa realizuje spôsobom podľa zákona č. 138/91 Zb. O majetku obcí,
s uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. e) , zodpovedajúci
nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
− pozemok bol v minulosti vytvorený ako stavebný pozemok no pre jeho pravidelné
zaplavovanie sa stal neatraktívnym,
− okrem elektrického vedenia, k pozemku nevednú žiadne inžinierske siete,
− na pozemku vyráža spodná voda, ktorá finančne ovplyvní budúcu výstavbu rodinného domu,
druh pozemku, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné
plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok,

Splnené
28.10.2019

Splnené
28.10.2019

107/09/2019

schvaľuje
A. uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj pozemku reg. KN „C“ parcela číslo 7120/1 o výmere 38 m 2 ,
zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1724, v katastrálnom území Turá Lúka, medzi
Predávajúcim Mestom Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745
a Kupujúcim Janou Považancovou, rod. Podmajerská, trv. bytom ul. Dolné Lúky 359/10, 906 13
Brezová pod Bradlom, vlastníckom podiele 1/1, za kúpnu cenu 176,70 €.
Odpredaj pozemku sa realizuje spôsobom podľa zákona č. 138/91 Zb. O majetku obcí,
s uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. e) , zodpovedajúci
nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
− pozemok bol v minulosti mlynským náhonom, ktorý v súčasnosti už neslúži na daný účel,
− pozemok je v bezprostrednej blízkosti nehnuteľností pozemku parc.č. 7113 a stavby
rodinného domu súp. č. 627, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa o kúpu a spolu tvoria jeden
ucelený celok,
− pozemok v jeho odpredávanej výmere a polohe je pre vlastníka - predávajúceho mesto
Myjava nepotrebným pozemkom,
pri odpredaji sa doporučuje znalecká cena stanovená odborne spôsobilou osobou k stanoveniu
všeobecnej hodnoty nehnuteľností.

108/09/2019

schvaľuje
A. uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj pozemku reg. KN „C“ parcela číslo 7120/3 o výmere 169
m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1724, v katastrálnom území Turá Lúka,
medzi Predávajúcim Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745
a Kupujúcimi Jozefom Bakičom, rod. Bakič, a Annou Bakičovou, rod. Hanzalíková,, bytom ul.
Zápotočná č. 973, 908 41 Šaštín Stráže, vlastníckom podiele 1/1, za kúpnu cenu 785,85 €.
Odpredaj pozemku sa realizuje spôsobom podľa zákona č. 138/91 Zb. O majetku obcí,
s uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. e), zodpovedajúci
nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
− pozemok bol v minulosti mlynským náhonom, ktorý v súčasnosti už neslúži na daný účel,
− pozemok je v bezprostrednej blízkosti nehnuteľností pozemku parc. č. 7115/3 a stavby rodinného
domu súp. č. 622, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov o kúpu a spolu tvoria jeden ucelený celok,
− pozemok v jeho odpredávanej výmere a polohe je pre vlastníka - predávajúceho mesto Myjava

Splnené
29.10.2019

4.11.2019

nepotrebným pozemkom,
pri odpredaji sa doporučuje znalecká cena stanovená odborne spôsobilou osobou k stanoveniu
všeobecnej hodnoty nehnuteľností.
109/09/2019

110/09/2019

Schvaľuje
A. uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj pozemku reg. KN „C“ parcela číslo 7120/4 o výmere 60 m2,
B. zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1724, v katastrálnom území Turá Lúka, medzi
Predávajúcim Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745
a Kupujúcim Jozefom Pagáčom, rod. Pagáč, trv. bytom Turá Lúka č. 622, 907 03 Myjava,
vlastníckom podiele 1/1, za kúpnu cenu 279,00 €.
Odpredaj pozemku sa realizuje spôsobom podľa zákona č. 138/91 Zb. O majetku obcí,
s uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. e) , zodpovedajúci
nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
− pozemok bol v minulosti mlynským náhonom, ktorý v súčasnosti už neslúži na daný účel,
− pozemok je v bezprostrednej blízkosti nehnuteľností pozemku parc. č. 7115/2 a stavby
rodinného domu súp. č. 622, ktoré sú v spoluvlastníctve žiadateľa o kúpu a spolu tvoria jeden
ucelený celok,
− pozemok v jeho odpredávanej výmere a polohe je pre vlastníka - predávajúceho mesto
Myjava nepotrebným pozemkom,
pri odpredaji sa doporučuje znalecká cena stanovená odborne spôsobilou osobou k stanoveniu
všeobecnej hodnoty nehnuteľností.
schvaľuje
A. uzatvorenie Zámennej zmluvy na zámenu pozemku reg. KN „C“ parcela číslo 7120/2 o výmere
31 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1724, v podiele vlastníctva 1/1,
v katastrálnom území Turá Lúka, ktorých vlastníkom je Zamieňajúci Mesto Myjava, Nám. M.R.
Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745 za pozemky reg. KN „C“ parcela číslo 7127/3
o výmere 13 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 7127/2 o výmere 57 m 2, zastavaná
plocha a nádvorie, evidovaných na LV č. 327, v podiele vlastníctva 1/1,v katastrálnom území
Turá Lúka, ktorých vlastníkom je Zamieňajúci Anna Galušková, rod. Omastová,, bytom M.
Nešpora č. 1125/44, 908 41 Šaštín Stráže.

Splnené
29.10.2019

V plnení

111/09/2019

Navrhovanú zámenu pozemkov sa doporučuje zameniť spôsobom podľa zákona č. 138/91
Zb. O majetku obcí, s uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. e)
, zodpovedajúci nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
− zamieňajúci pozemok bol v minulosti mlynským náhonom, ktorý v súčasnosti už neslúži na daný
účel,
− pozemok je v bezprostrednej blízkosti nehnuteľností pozemku parc.č. 7127/1, 7114 a stavby
rodinného domu súp. č. 626 ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa o zámenu a spolu tvoria jeden
ucelený celok,
− pozemok v jeho výmere a polohe je pre vlastníka - zamieňajúceho mesto Myjava nepotrebným
pozemkom,
− pri zámene pozemkov je ich zamieňajúca výmera rozlišná, rozdiel je 39 m2 v neprospech
zamieňajúcej Anny Galuškovej,
zámena pozemkov sa uskutoční bez finančného vyrovnania medzi zamieňajúcimi
schvaľuje
A. uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj pozemkov reg. KN „C“:
− parcela číslo 4536 o výmere 169 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parcela číslo 4543
o výmere 500 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidované na LV č. 13, v podiele vlastníctva
1/2, v katastrálnom území Turá Lúka,
−

parcela číslo 4541 o výmere 586 m2, záhrada, evidovaná na LV č. 14, v podiele vlastníctva
1/8, v katastrálnom území Turá Lúka,

−

parcela číslo 4539 o výmere 79 m2, záhrada, evidovaná na LV č. 15, v podiele vlastníctva
1/4, v katastrálnom území Turá Lúka,

medzi Predávajúcim Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO:
00309745 a Kupujúcim Zuzanou Svítkovou, rod. Vaculová, bytom Krmanova 925/18, 907 01
Myjava, za kúpnu cenu 10,00 €.
Odpredaj pozemkov sa realizuje spôsobom podľa zákona č. 138/91 Zb. O majetku obcí,
s uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. e) , zodpovedajúci
nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
- pozemky boli v minulosti už finančne vysporiadané,
- pozemky sú dlhodobo užívané žiadateľkou o ich kúpu a zároveň je ich spoluvlastníčkou

Splnené
28.10.2019

112/09/2019

114/09/2019

schvaľuje
uzatvorenie Kúpnej zmluvy na kúpu pozemku dielu č. 3 o výmere 117 m2, vytvorený z pôvodnej
parcely reg. KN „E“ parc.č. 1135 , evidovanej na LV č. 1254, v k.ú. Turá Lúka, ktorý sa vkladá do
pozemku reg. KN „C“ parc.č. 584/39 o výmere 403 m2 zastavaná plocha a nádvorie, podľa
geometrického plánu č. 101/19 zo dňa 21.8.2019, medzi Predávajúcimi Ľuboslavom Marečkom, rod.
Mareček, bytom Turá Lúka č. 284, 907 03 Myjava v podiele vlastníctva ½ a Vlastou Horniačkovou, rod.
Marečková, bytom Turá Lúka č. 284, 907 03 Myjava v podiele vlastníctva ½ a Kupujúcim Mesta
Myjava, so sídlom nám. M. R.
Štefánika 560/4, 907 01Myjava, IČO:00 309 745, za účelom vysporiadania miestnej komunikácie cesty
Diely v Turej Lúke, za cenu 408,36 ,- €.
schvaľuje
A. uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg. KN „E“ parc.č. 515 o výmere
3287 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č.2179 pre k.ú. Myjava, vlastníka
Mesto Myjava, so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745.
Predmetný pozemok sa nachádza v k.ú. Myjava v susedstve stavby Múzea SNR súp.č. 276
postavenom na parc,. reg. KN „C“ číslo 1406/1 vo vlastníctve Slovenského národného múzea
v Bratislave, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00 164 721. Ďalej len
„Múzeum SNR“.
Zmluvou o vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného bremena Mesta
Myjava ako vlastníka pozemku reg. KN „E“ parc. č.515 a na strane Oprávneného z vecného
bremena Slovenského národného múzea v Bratislave, ktoré je vlastníkom nehnuteľností pozemku
reg. KN „C“ parc.č. 1406/1 o výmere 690 m 2, zastavaná plocha a nádvoria a stavby na nej
nachádzajúcej sa súp. č. 276, obe evidované na LV č. 841, v k.ú. Myjava v mesta Myjava v podiele
vlastníctva 1/1, vecné bremeno za účelom rekonštrukcie splaškovej a dažďovej kanalizácie, v trase
existujúcej kanalizácie s napojením sa na existujúce splaškové kanalizačné potrubie verejnej
kanalizačnej siete v šachte eŠ 3.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, bude zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom
nehnuteľností Oprávneného z vecného bremena, vo výške jednorázového poplatku 59,18 €

V plnení

V plnení

115/09/2019

schvaľuje
A. uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom reg. KN „C“ parc.č. 584/32 o výmere
1943 m2, zastavaná plocha a nádvoria a parc.č. 584/27 o výmere 315 m 2, zastavaná plocha
a nádvoria, evidovaných na LV č.1724, v k.ú. Turá Lúka, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva
1/1 je Mesto Myjava.

V plnení

Zmluvou o vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného bremena Mesta
Myjava, so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, ako vlastníka
pozemkov reg. KN „C“ parc.č. 584/27 a 584/32 a na strane Oprávnených z vecného bremena
Andreja Kristiňáka, rod. Kristiňák, a Ing. Andrei Kristiňákovej, rod. rod. Černáková, obaja bytom
Turá Lúka 268, 907 03 Myjava, ktorí sú podieloví spoluvlastníci, každý v podiele vlastníctva ½,
rodinného domu súp.č. 268 postavenom na parc.č. 508/2 a pozemku reg. KN „C“ parc.č. 508/1 o
výmere 590 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovaných na LV č. 6448, v k.ú. Turá Lúka.
Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom uložených in. sietí (NN elektrickej prípojky a
kanalizačnej prípojky) na pozemkoch parc.č. 584/27 a 584/32 vedúcich k rodinnému domu súp.č.
268 postavenom na par.č. 508/2 a k pozemku par.č. 508/1, v časti Turá Lúka v miestnej
komunikácií na ul. Diely.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, bude zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom
nehnuteľností Oprávnených z vecného bremena, vo výške jednorázového poplatku 22,00 €.
116/09/2019

schvaľuje
A. uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom reg. KN „C“ parc.č. 2784/35
o výmere 1519 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 2174 a reg. KN „C“ parc.č.
2784/37 o výmere 2834 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 4766, v k.ú.
Myjava, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa uzatvára na strane Povinného z vecného bremena
Mesta Myjava, nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00309745 ako vlastníka pozemkov
reg.“C“ parc.č. 2784/35 a 2784/37, na strane Oprávneného z vecného bremena CPN Invest, s.r.o.,
so sídlom Priemyselná č. 9058/6, 907 01 Myjava, IČO: 36 614 742, ktorý je vlastníkom v podiele
vlastníctva 1/1, budovy súp. č. 9058/6 postavenej na parc.č. 2784/64 , evidovanej na LV č. 5006,
v k.ú. Myjava.

V plnení

117/09/2019

118/09/2019

Vecné bremeno spočíva v práve vstupu, prechodu a prejazdu cez parc.č. 2784/35 a 2784/37 v prospech
každodobého vlastníka budovy súp.č. 1058/6 postavenej na parc. č. 2784/64.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, bezodplatne.
schvaľuje
A. Návrh odpredať novovzniknuté stavebné pozemky, ktoré budú vytvorené z pozemku reg. KN „C“
parcely číslo 1136/14 o výmere 36898 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, ktorých vlastníkom bude
Mesto Myjava, nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00309745.
Odpredaj stavebných pozemkov prebehne spôsobom podľa zákona č. 138/91 Zb. O majetku obcí,
podľa § 9a na základe obchodnej verejnej súťaže. Jednou s podmienok OVS bude cena jednotlivých
pozemkov, ktorá bude vychádzať s minimálnej ceny za 1 m2 , ktorá sa stanovuje na sumu 40,00 €.
Ostatné podmienky ako i návrh Kúpnej zmluvy budú zverejnené pri vyhlásení OVS.
schvaľuje
A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena na pozemku reg. KN „E“ parcely č.
891 o výmere 2770 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej na LV č. 3533 v katastrálnom
území Myjava, ktorej vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane povinného z vecného bremena
Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745 ako vlastníka
pozemku reg. KN „E“ parc.č. 891 a na strane oprávneného z vecného bremena STOGAT s.r.o.,
Družstevná 595, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 43 908 586, ako vlastníka stavby súp.č.
581/29A postavenej na pozemku reg. KN „C“ parcely č. 2030/20 a pozemku reg. KN „C“ parcely
č. 2030/20 o výmere 424 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 4823,
v katastrálnom území Myjava.
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom nehnuteľností stavby súp.č.
581/29A postavenej na pozemku reg. KN „C“ parcely č. 2030/20 a pozemku reg. KN „C“ parcely č.
2030/20 o výmere 424 m2, zastavaná plocha a nádvorie, oprávneného z vecného bremena. Výška
poplatku bude stanovená dohodou zmluvných strán jednorázovo vo výške 2,- € za m2 záberu pozemku
inžinierskymi sieťami, ktoré bude porealizačne zamerané geometrickým plánom, pre následné
uzatvorenie samotnej „Zmluvy o vecnom bremene“.

Zrušené

V plnení

137/11/2019

schvaľuje
A. odpredať novovzniknuté stavebné pozemky, ktoré budú vytvorené z pozemku reg. KN „C“
1136/14
35553
zastavané plochy a nádvoria
1136/12
331
zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 35 884 m2. Zastavaná plocha a nádvorie, ktorých vlastníkom bude Mesto
Myjava, nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00309745.
Odpredaj stavebných pozemkov prebehne spôsobom podľa zákona č. 138/91 Zb.
O majetku obcí, podľa § 9a na základe obchodnej verejnej súťaže.
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu tohto Uznesenia.
Minimálna cena pozemku je stanovená na 737 960,- €.

V plnení

1. Schvaľujúce:
99/09/2019
113/09/2019
121/09/2019

122/09/2019
125/09/2019
126/09/2019
127/09/2019

128/09/2019

129/09/2019

130/09/2019

Program rokovania MsZ 19.9..2019
Uzatvorenie kúpných zmlúv na kúpu - majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou
stavbou „Ochranná nádrž Padelky“, s jednotlivými vlastníkmi pozemkov, podľa
geometrického plánu č. 88/11 zo dňa 7.6.2011, v k.ú. Turá Lúka, za kúpnu cenu 3,25 €/m2.
Prijatie návratných zdrojov financovania poskytnutých UniCredit Bank so splatnosťou 30.6.2020 vo výške
381.393,98€ a ich použitie na financovanie kapitálových výdavkov mesta: Projekt „Na kole při Baťově
kanálu a v Bílých Karpatech“. Súčasťou návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania je čestné vyhlásenie
Mesta Myjava (príloha) o použití dotácie, na bezodkladné splatenie poskytnutého úveru.
Prijatie návratných zdrojov financovania poskytnutých UniCredit Bank so splatnosťou 30.6.2020 vo
výške 36.277,02 € a ich použitie na financovanie kapitálových výdavkov mesta: Projekt „Revitalizácia
sídliska Vŕšok“
Dodatok č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách
za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
Správu o hospodárení spol. SAMŠPORT s.r.o. za r.2018
Účtovnú závierku, účtovný hospodársky výsledok a správu o stave majetku spoločnosti Správa majetku
Mesta Myjava, s.r.o. k 31.12.2018. Zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 stratu vo výške 345 773 € a jej
zúčtovanie na neuhradenú stratu minulých rokov
Výročnú správu spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. k 31.12.2018.
Učtovnú závierku, účtovný hospodársky výsledok a správu o stave majetku spoločnosti Spartak Myjava,a.s. k 31.12.2018
Zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 a zisk vo výške 43.212,- € rozdeliť na povinnú tvorbu
zákonného rezervného fondu vo výške 4.321,- € a úhradu neuhradenej straty minulých rokov vo výške 38.891,- €
Správu o hospodárení spoločnosti Spartak Myjava, a.s. za rok 2018
Splatenie základného imania nepeňažným vkladom v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v spoločnosti Spartak Myjava, a. s. – pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve
Mesta Myjava, nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00309745, ako nezaplatenú časť
základného imania mesta Myjava v sume 472.500,00 €. Nepeňažným vkladom budú nehnuteľnosti
pozemky reg. KN „C“ parcela číslo 1367/1, 1367/2, 1367/4, 1367/6, 1367/7, 1367/9, 1367/13, 1369/14,
1369/15, 1367/16, 1368 o celkovej výmere 35.788 m2 v k.ú. Myjava, ktoré sa nachádzajú pod
futbalovými ihriskami, tribúnami a stavbami v areály Spartak Myjava.
Opätovné pridelenie bytu pre MUDr. Mariána Kozlovského,, trvale bytom Myjava,

131/09/2019
132/09/2019
133/09/2019
134/09/2019
135/11/2019
136/11/2019

138/11/2019

Kamenné 1058/18, kardiológa NsP Myjava , na nájomný 2 izbový byt Myjava č.7 Kamenné 1058/18
na dobu jedného roka t.j. od 01.02.2020 do 31.1.2021
Opätovné pridelenie bytu pre MUDr. Jana Sirotiaková, trvale bytom Vráble, nám. Kpt.
Nálepku 15, lekár NsP Myjava, na nájomný 3-izbový byt č. 15, Kamenné 1060/26 na dobu jedného
roka t.j. - od 1.10.2019 do 30.9.2020
Pridelenie bytu pre MUDr. Marianna Krucsanica, trvale bytom Maďarsko, Keleti Utca 3, 5300 Karcag,
lekárka NsP Myjava , na nájomný 1-izbový byt č. 25, Kamenné 1059/24 na dobu jedného roka od
1.9.2019 do 31.8.2020
Pridelenie bytu pre MUDr. Oľga Priadko, trvale bytom Ukrajina, Černovice 58003,
lekárka NsP Myjava na nájomný 2-izbový byt č. 18, Kamenné 1060/28 na dobu jedného roka od 1.9.2019 do
31.8.2020
Pridelenie bytu pre MUDr. Andrej Jurkovič, trvale bytom Cerová 10, lekár NsP Myjava
,nájomný 1-izbový byt č. 12, Kamenné 1059/22 na dobu jedného roka od 1.9.2019 do 31.8.2020
Program rokovania MsZ v Myjave, dňa 7.11.2019
neschvaľuje
Návrh odpredať novovzniknuté stavebné pozemky, ktoré budú vytvorené z pozemku reg. KN „C“ parcely
číslo 1136/14 o výmere 36898 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, ktorých vlastníkom bude Mesto Myjava,
nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00309745.
Odpredaj stavebných pozemkov prebehne spôsobom podľa zákona č. 138/91 Zb. O majetku obcí
podľa § 9a na základe obchodnej verejnej súťaže.
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu tohto Uznesenia.
Minimálna cena pozemku je stanovená na 47,- €/ m2
s ch v a ľ u j e
zloženie komisie na vyhodnotenie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy k obchodnej verejnej súťaži na
prevod vlastníctva k nehnuteľnosti/iam, ktoré sa nachádzajú na Staromyjavskej ulici:
Havlík Branislav – predseda komisie
Kostelný Rastislav, Ing.
Krč-Šebera Jaroslav, Ing.
Majtán Milan, Ing.
Toth Vladimír, Ing.
Jarmila Sluková, Ing

2.Vzaté na vedomie:
100/09/2019
Kontrola plnenia uznesení z 19.9...2019
101/09/2019
Správu o kontrolnej činnosti hl.kontrolóra za 1 polrok 2019
119/09/2019
Konsolidovanú výročnú správu Mesta Myjava za rok 2018
120/09/2019
A. Plnenie rozpočtu Mesta Myjava k 30.06.2019:
2 019

ROZPOČET CELKOM
Príjmy celkom

2 019

rozpočet

rozpočet

schválený

po zmene č. 2

2 019

čerpanie
k 30.6.2019

2 019

%
čerpanie

17 020 676,00

17 869 250,78

7 729 240,03

43,25

12 873 183,00

13 011 175,57

6 665 059,99

51,23

z toho

Bežné príjmy
z toho
mesto
RO

Kapitálové príjmy

11 914 553,00

12 052 545,57

6 015 572,22

49,91

958 630,00

958 630,00

649 487,77

67,75

3 504 575,00

3 781 210,00

336 599,71

8,90

3 504 575,00

3 781 210,00

336 599,71

8,90

z toho
mesto
RO

Finančné operácie príjmové
Výdavky celkom

642 918,00
17 015 446,00

1 076 865,21
17 449 245,86

727 580,33
6 780 610,26

67,56
38,86

11 282 975,00

11 404 093,89

5 448 231,88

47,77

z toho

Bežné výdavky
z toho
mesto
RO

Kapitálové výdavky

5 854 177,00

5 975 295,89

3 092 589,31
2 355 642,57

51,76

5 428 798,00

5 428 798,00

43,39

3 786 609,00

4 099 289,97

433 827,26

10,58

3 786 609,00

4 099 289,97

433 827,26

10,58

z toho
mesto
RO

Finančné operácie výdavkové
HV

-

1 945 862,00
5 230,00

-

1 945 862,00
420 004,92

-

898 551,12
948 629,77

46,18

B. Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Myjava k 30.06.2019
123/09/2019
124/09/2019

Investičné akcie mesta Myjava na rok 2020
Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2020

3. Ostatné:
139/11/2019

ruší

uznesenie MsZ č. 117/09/2019 zo dňa 19.09.2019 v plnom rozsahu

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, ktoré boli v plnení ku dňu 19.9.2019
Č. uzn.
Dátum
prijatia
61/2009

21/2010

Text uznesenia / obsah /

II. s c h v a ľ u j e
A. Odpredaj inžinierskych sieti vybudovaných v rámci výstavby „IBV Kamenné – Myjava infraštruktúra „
pre vlastníkov ZE a.s. Bratislava, SPP a.s. Bratislava a Slovak telecom a.s. Bratislava v rozsahu :
1. káblová nízkonapäťová sieť (NN) ako objekt SO - NN rozvody, v dĺžke 162 m a 4 ks rozvodných
a istiacich skríň SR v nadobúdacej cene 22 229,87,- €, t.j. 669 697,10 ,- Sk v prospech kupujúceho
ZE a. s. Bratislava
2. rozvodnú sieť plynu ako objekt SO - 04 plyn, D 63 PE 100 v dĺžke 198,95 m a D 20 PE 100 v dĺžke
36,16 m v nadobúdacej cene 21 175,87,- € ,t.j. 637 944,26,- Sk v prospech kupujúceho SPP a.s.
Bratislava
3. slaboprúdové rozvody, ako objekt SO - 07 slaboprúdové rozvody v nadobúdacej cene 23 679,87,€, t.j. 713 379,76,- Sk v prospech kupujúceho Slovak telecom a.s. Bratislava
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie Kúpnych zmlúv na kúpu pozemkov v k. ú. Turá Lúka a k. ú. Myjava v zmysle
spracovaných geometrických plánov pre realizáciu investičného zámeru mesta „Polder – Svacenický
jarok“ financovaný z štrukturálnych fondov EÚ. Schvaľuje uzatvoriť Kúpne zmluvy s vlastníkmi, ako
pokračovanie už uzatvorených zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, so stanovením výšky kúpnej ceny
za výkup nehnuteľností vo výške 1,66,- € / m2 ( t. j. 50 ,- Sk/m2 )

Termín
plnenia

Stav
plnenia

V plnení
ZE a SPP

V plnení

70/2010

II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie Kúpnej zmluvy na odpredaj novovytvorenej parc. č. 4125/45 o výmere 5 076 m 2, ostatná
plocha vytvorenej geometrickým plánom č. 33165041-99/2009 zo dňa 10.11.2009 vyhotoviteľom
GEOPLAN, IČO : 331 65 041, Železničná 32 , Nové Mesto nad Váhom z pozemku reg. KN „C“ parc.
č. 4125/2 o výmere 2 5081 m2, ostatná plocha evidovanom na LV 2179 v k. ú. Myjava, vo vlastníctve
mesta Myjava. Ďalej novovytvorených pozemkov parc. č. 4124/4 o výmere 156 m 2, zastavaná plocha
a nádvoria, z pôvodnej parc. reg. KN „E“ č. 4124 o výmere 2 300 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
novovytvorenú parc. č. 4125/56 o výmere 235 m 2, zastavaná plocha a nádvoria z pôvodnej parc. č.
4124 o výmere 2 300 m2 a novovytvorenú parc. č. 4125/54 o výmere 1 280 m 2, zastavaná plocha
a nádvoria, z pôvodnej parc. č. 4157/1 o výmere 1 280 m 2, všetky vytvorené geometrickým plánom č.
33165041 – 118/2009 zo dňa 11.1.2010, vyhotoviteľom GEOPLAN, IČO : 331 65 041, Železničná 32 ,
Nové Mesto nad Váhom, evidované na LV č. 2179 a 3533 vo vlastníctve Mesta Myjava v k. ú. Myjava.
Predmetné pozemky sa nachádzajú v sídlisku Kamenné v mesta Myjava, a odpredaj sa schvaľuje pre
spoločnosť ENON INVEST, s. r. o., IČO: 44 060 637,so sídlom Kukučínova 451/11, 031 01
Liptovský Mikuláš, za účelom výstavby „Centra obchodu a služieb Myjava„ v tomto území. Celková
odpredávaná výmera je 6 747 m2, ktorá sa odpredáva za ponukovú kúpnu cenu vo výške 168 675 ,- €,
t. j. 25,- €/m2 (5 081 503,- Sk). Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991 Zb.
doplnenom Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c) ods. 5 t.j. zámer predaja bol zverejnený
na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta, pričom jeho odpredaj nie je v rozpore s §9a odst.6 a 7 .
nie je odpredávaný osobe blízkej k predávajúcemu

V plnení
KZ
podpísaná
I. splátka
uhradená
15.12.2010
II.15.3.201
1
Zostáva
84 337,50

44/2015

105/11/2016

schvaľuje
Zriadenie vecného bremena k pozemkom špecifikovaným v Prílohy č.1 tohto materiálu vyplývajúcich
z investičnej akcie Vodovod Malejov Malejov realizovanej v k.ú. Turá Lúka. Schvaľuje výšku jednorázovej
odplaty za zriadenie vecného bremena stanovenú „Dodatkom k znaleckému posudku č. 121-2014“ zo dňa
30.12.2014 vyhotoviteľom Ing. Jelínková Alžbeta, bytom ul. Pakanská 16, 907 01 Myjava, znalcom v odbore
stavebníctva, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, vo výške 1,38 €/m2 pre dotknuté
pozemky stavbou v rozsahu Prílohy č.1 tohto materiálu, t.j. pre nasledovné právnické osoby: Trenčiansky
samosprávny kraj Trenčín, so sídlom, K dolnej stanici č. 7282/20A 911 01 Trenčín , Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Turá Lúka, so sídlom ul. 1. Mája 48, 907 01 Myjava, IČO: 34 012 702, Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., so sídlom Radničné námestie č.8, 869 55 Banská Štiavnica, IČO:
36 022 047, Škoda & Škoda s.r.o. so sídlom ul. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 817 872.
Celková všeobecná hodnota vecného bremena dotknutých pozemkov v Prílohe č. 1 k ich výmerám je pre
Hlavnú trasu vodovodu výšku 2 609,58 € a pre Prípojky vodovodu vo výške 241,50 €.

schvaľuje
A. kúpu a predaj pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 056/16, vyhotovenom dňa 24.5.2016,
zhotoviteľom Ing. Michal Garaj, Geodézia Myjava, Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO: 18040446,
úradne overeným dňa 01.06.2016 .
Mesto Myjava navrhuje vysporiadenie pozemkov pod novo vybudovanou prístupovou komunikáciou
v Turej Lúke časti “U Cibulkov“ a schvaľuje
Predaj :
-- novovytvorenej parc. reg. KN „C“ číslo 5397/3 vo výmere 294 m 2, zastavané plochy a nádvoria,
vytvorenú z pozemku reg. KN „C“ parc. č. 5397/1 o výmere 5170 m2, zastavané plochy a nádvoria,
evidovanú na LV č.1724 v k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve mesta Myjava, kupujúcemu Ing. Both Marián
rod. Both, bytom Turá Lúka č. 761, 907 03 Myjava , v cene 1 470 ,- €.

Čiastočne
splnené
TSK
uzatvorená,
RK cirkev
uzatvorená,
Škoda &
Škoda
podpísaná ,
chýba
overenie
podpisu
povinného .
Zaslané
k overenie
podpisu
V plnení

Kúpu na základe hore uvedeného geometrického plánu :
1)

-- diel č.8 o výmere 54 m2, vytvorený z pozemku reg. KN „E“ parc. č. 5802 o výmere 2 439 m 2, orná
pôda, evidovanom na LV č. 5301, vlastníka Ing. Krček Martin rod. Krček,
, bytom Turá Lúka č. 764, 907 03 Myjava, v podiele vlastníctva 1/1, v cene 270 ,- €,
2)

-- diel č.6 vo výmere 13 m2, vytvorený z pozemku reg. „E“ č. 5783 o výmere 953 m 2, trvalé trávnaté
porasty,
-- diel č.7 vo výmere 89 m2, vytvorený z pozemku reg. „E“ parc. č. 5801 o výmere 3 665 m2, orná
pôda,
-- diel č.9 vo výmere 136 m2, vytvorený z pozemku parc. č. 5803 o výmere 3 356 m 2, orná pôda,
všetky pôvodne parcely sú evidované na LV č. 5302 v k. ú. Turá Lúka.
Diely parciel č. 6, 7 a 9 sú odkupované od vlastníka Klvač Ján, bytom Turá Lúka č. 762, 907 03
Myjava, v podiele vlastníctva 1/2, v cene spolu 595,-€,
3)
-- diel č.5 vo výmere 22 m2, vytvorený z pozemku reg. „E“ 5779/1 o výmere 156 m 2 záhrady,
-- diel č. 10 vo výmere 1 m2, vytvorený z pozemku reg. KN „E“ parc. č. 5804 o výmere 1334 m 2, orná
pôda, obe pôvodné parcely sú evidované na LV č. 322 v k. ú. Turá Lúka v podiele vlastníctva
predávajúceho 1/1,
-- diel č. 6 vo výmere 13 m2, vytvorený z pozemku reg. „E“ parc. č. 5783 o výmere 953 m2 , trvalé
trávnaté porasty,
-- diel č. 7 vo výmere 89 m2, vytvorený z pozemku reg. „E“ parc. č. 5801 o výmere 3 665 m2 , orná
pôda,
-- diel č.9 vo výmere 136 m2, vytvorený z pozemku reg. KN „E“ parc. č. 5803 o výmere 3 356 m 2, orná
pôda, tri pôvodne parcely sú evidované na LV č. 5302 v podiele vlastníctva 1/2,
Diely parciel č. 5,10,6,7a 9 sú odkupované od vlastníka Ing. Both Marián, bytom Turá Lúka č.761,

34/05/2017

69/206/2018

907 03 Myjava, v cene spolu 710 ,- €.
Všetky odkupované diely č. 5 až 10 mestom, vytvárajú novú parc. reg. KN „C“ parc. č. 5870/3
o výmere 324 m2, zastavané plochy a nádvoria.
Ku kúpe a odpredaju pozemkov bol spracovaný znalecký posudok č. 256/2016, vyhotoviteľom Ing.
Jelínková Alžbeta, bytom ul. Pakanská 16, 907 01 Myjava, znalcom v odbore stavebníctva, odvetvie
Odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby v kúpnej cene 2 947,56 € t.j. 4,84 - €/m2 , pričom
výška kúpnej ceny ku kúpe a k odpredaju je na základe dohody zmluvných strán vo výške 5 ,- € /m2, čo
predstavuje cenu 3 045,- € .
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991 Zb. doplnenom Zák. č.
258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c), ods. 5 t.j. zámer bol zverejnený 15 dní pred
schvaľovaním, a jehoodpredaj nie je v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie je odpredávaný osobe blízkej
k predávajúcemu.
schvaľuje
A. Priamy predaj novo vytvoreného pozemku reg. KN „C“ parc.č.12147/1 o výmere 6 644 m 2, ostatná
plocha, vytvorenom z pôvodnej parc. reg. KN“C“ parc.č. 1247/1 o výmere 6 824 m 2 , ostatná plocha,
evidovanom na LV č.1724 vlastníka Mesto Myjava, nachádzajúcom sa v k.ú. Turá Lúka, v meste
Myjava, okr. Myjava, podľa GP č. 030/17 zo dňa 25.3.2017 vyhotovenom Geodézia Myjava Ing.
Michal Garaj, so sídlom ul. Hurbanova 643, 907 01 Myjava , IČO : 18 040 446.
Pozemok sa odpredáva spoločnosti LESTA SK , s.r.o. so sídlom Šajdíkove Humence 381, 906 07
Šajdíkove Humence , IČO : 50 243 373, vo výške kúpnej ceny stanovenej znaleckým posudkom č. 95
- 2017, vyhotovenom Ing. Jelínková Alžbeta v celkovej výške 36 209,80 € ( t.j. 5,45 €/m2 ).
schvaľuje
A. priamy predaj hnuteľného majetku pozostávajúceho z rozvodov NN :
-- dĺžke 75 m rozvody NAVY J /4x240,
-- dĺžke 47 m rozvodov NAVY J/4x95 ,
-- 4ks rozvodné skrine.
nachádzajúcom sa v sídl. Kamenné pre Západoslovenská Distribučná ,a.s. so sídlom Čulenova č.6,
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, s tým že po predložení znaleckého posudku kupujúcim bude
predložený nový návrh rokovanie Mestského zastupiteľstva na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
hnuteľného majetku mesta.

V plnení

V plnení

71/06/2018

31/02/2019*

schvaľuje
A. kúpu pozemku KN „C“ parc. číslo 3011/42 o výmere 2 382 m 2, druh pozemku, orná pôda, ktorý je
výsledkom geometrického plánu GP č.128/06 zo dňa 7.9.2006 vypracovaného geodetom GEOLA Ing.
Peter Ladislav, z pôvodnej parcely reg. KN „E“ parc.č. 1297 o výmere 4 665 m 2,orná pôda,
evidovanom na LV č. 2273 v k.ú. Myjava v podiele vlastníctva 1/3 predávajúcehoDaniela Vdoviaka.
Pri dodržaní uznesenia MsZ č. 15/2015 a schválenej výške kúpnej ceny, navrhujeme odkúpiť
podiel 1/3 ( t.j. 794 m2) pozemku reg. KN „C“ parc. č. 3011/42 o výmere 2382 m2, orná pôda, za
kúpnu cenu vo výške 9 528 ,- € (t.j.12,- €/m2).
schvaľuje
A. uzatvorenie Kúpnej zmluvy na priamy predaj pozemku reg. KN „C“ parc.č.10933/3 o výmere 144
m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka s uplatnením Zák č.138/91 Zb.
O majetku obcí, s uplatnením prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. e)
zodpovedajúci nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
− odpredávaný pozemok bol dlhodobo užívaný predchádzajúcimi vlastníkmi nehnuteľnosti stavby
rodinným domom súp.č.491,doposiaľ majetkovo právne nevysporiadaným vo vlastníctve
mesta,
− odkupovaný pozemok je súčasťou oploteného areálu prislúchajúceho k rodinnému domu súp.
č. 491, ktorého žiadatelia o kúpu sú podielovým spoluvlastníkmi,
− pozemok je pre predávajúceho mesto Myjava nepotrebným pozemkom
− pri odpredaji pozemku je uplatnená znalecká cena stanovená odborne spôsobilou osobou
k stanoveniu všeobecnej hodnoty nehnuteľností.
Predmetný pozemok k odpredaju sa nachádza v Meste Myjava v mestskej časti Turá Lúka
v lokalite U Belanských ( časť Kamenné vráta ), vo vlastníctve Mesto Myjava, so sídlom nám. M.R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745.
Predaj sa schvaľuje v prospech kupujúcich Matúš Tallo, rod. Tallo, bytom ul. Pažického 404/8, 907
01 Myjava v podiele vlastníctva 1/2 a pre Mgr. Danielu Morávkovú, rod. Morávkovú,, bytom ul.
Kamenné 1054/4, 907 01 Myjava v podiele vlastníctva 1/2. Odpredaj pozemku formou priameho
predaja
v zmysle Zák. č. 138/91 Zb. navrhujeme realizovať s uplatnením prípadu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a odst.8 písm. e) v cene stanovenej znaleckým posudkom č.9-2019, vyhotovenom Ing.
Jelínková Alžbeta, bytom ul. Pakanská 16, 907 01 Myjava, znalcom v odbore stavebníctva, odvetvie
Odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby vo výške kúpnej ceny 1 170,72 ,- € ( t.j. 8,13 €/m2).

V plnení

V plnení

53/04/2019

schvaľuje
A. uzatvorenie Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena na predaj, pri uplatnení
zák.č.138/91Zb. § 9a odst. 8 e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa, novovytvorených pozemkov
reg. KN „C“ parc. č. 16076/6 o výmere 53 m 2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 16076/7
o výmere 3 m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorených geometrickým plánom č. 24/2019,
vyhotoviteľom GEOLA, s.r.o., geodetická kancelária, so sídlom ul. V.P. Tótha č. 30, 905 01 Senica,
IČO:36 669 563, úradne overenom pod č.G1 -66/19 zo dňa 15.marca 2019.
Navrhovaný odpredaj novovytvorených pozemkov sa doporučuje realizovať s uplatnením zák č.
138/91 Zb. O majetku obcí, s uplatnením prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8
písm. e) zodpovedajúci nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
-- odpredávané pozemky sú súčasťou užívanej celosti, sú užívané ako dvor a dlhodobo súžia ako
vstupy k pozemkom parcela č. 16087 , 16086/1 a rod. domu súp.č.408, ktorých sú žiadatelia
vlastníkmi,
-- pozemky sa odpredávajú pre ich komplexné vysporiadanie celosti užívaného a vlastníckeho stavu
Kupujúcimi, ktoré sa nachádzajú mimo miestnej komunikácie,
-- pozemky sú pre mesto nevyužiteľným pre iné účely ako je ich súčasný
stav,
Novovytvorené pozemky reg. KN „C“ parc. č. 16076/6 o výmere 53 m 2, zastavané plochy
a nádvoria a parc. č. 16076/7 o výmere 3 m2, zastavané plochy a nádvoria, sú navrhované k
odpredaju žiadateľom – kupujúcim Miroslavovi Kovačovicovi a manželke Ing. Renáte Kovačovicovej,
obaja trvale bytom ul. Hoštáky 688/14, 907 01 Myjava, do ich bezpodielového spoluvlastníctva
v podiele vlastníctva 1/1, za účelom komplexného majetkovo právneho vysporiadania užívaných
pozemkov tvoriacich dvor s priľahlou plochou k rodinnému domu súp. č. 408 v sume 391,44 €.
.

Zriadiť vecné bremeno „In rem“, kde Mesto Myjava ako povinný - vlastník zaťažených nehnuteľností
novovytvorených pozemkoch reg. KN „C“ parc. č. 16076/8 o výmere 34 m 2, zastavané plochy
a nádvoria a parc. č. 16076/9 o výmere 126 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Turá Lúka,
zriaďuje touto zmluvou v prospech vlastníkov nehnuteľnosti novovytvoreného pozemku reg. KN „C“
16076/7 o výmere 3 m2, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Turá Lúka, žiadateľov – oprávnených,
vecné bremeno, ktorého je povinnosťou povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na
časti týchto pozemkov v rozsahu a trase spracovaného geometrického plánu č.24/2019 zo dňa
19.02.2019, úradne overenom pod č. G1-66/19 zo dňa 15.03.2019:

V plnení

- uloženie vodovodnej prípojky a umožniť k nim vstup, prechod a prejazd peši, motorovými
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami, v prípade jej rekonštrukcie,
modernizácie a výmeny za tým účelom oprávnenému a jeho povereným osobám ako i správcom
týchto sietí.
55/04/2019

schvaľuje
A. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj pozemkov reg. KN „C“ parc. č. 1365/1 o výmere 720 m 2,
zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 1365/2 o výmere 808 m 2, zastavané plochy a nádvoria.
Navrhovaný odpredaj pozemkov sa doporučuje realizovať s uplatnením zák. č. 138/91 Zb.
O majetku obcí, s uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. e)
zodpovedajúci nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
- pozemky sú dlhodobo nevyužívané pre svoje obmedzenia v užívaní, cez dané pozemky prechádza
jednotná kanalizácia, vzdušné vedenie VN 110 KV a vstup do rieky Myjava,
- pozemky pre svoj charakter a umiestnenie nie je možné v budúcnosti využiť pre potreby mesta,
Pozemky reg. KN „C“ parc. č. 1365/1 o výmere 720 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č.
1365/2 o výmere 808 m2, zastavané plochy a nádvoria sú navrhované k odpredaju žiadateľovi –
kupujúcemu Jánovi Priebrachovi, bytom Turá Lúka č.152, 907 03 Myjava v sume 10.000,00 €

Evidované uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí ktoré zostávajú v platnosti.
15/2015

75/2015
90/2015
129/12/2016

Výkup pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v mesta Myjava v
lokalite Kopánka v rozsahu Priloženej Prílohy č.1. za kúpnu cenu vo výške 12,- €/m2. Výkup zabezpečovať podľa
finančných možností mesta a v rozsahu schváleného rozpočtu mesta na príslušný rok s jednotlivými vlastníkmi
pozemkov podľa Prílohy.
Navýšenie Základného imania spoločnosti SMMM s.r.o. o sumu 2 000 000 € na celkovú výšku 7 000 000 €
Navýšenie ZI spoločnosti Spartak Myjava a.s. na výšku 1 500 000 €
Indikatívnu ponuku UniCredit Bank na Prevádzkové financovanie záväzkov Mesta Myjava voči
spoločnosti Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava Zmenu splatnosti záväzku Mesta Myjava vo výške
800.000 € na 96 rovnomerných splátok s konečnou splatnosťou ku dňu 25.1.2025
Udeľuje súhlas k postúpeniu pohľadávky spoločnosti Brantner Slovakia s.r.o. na UCB CZ&SK
v zmysle Dohody o splácaní dlhu

V plnení

