Zhodnotenie vývoja mesta Myjava
počas volebného obdobia 2014 – 2018
Je pravidlom, že predstavitelia mesta, zastupiteľstvo, komisie, úrad i mestom
zriadené organizácie, spracujú a predkladajú hodnotenie končiaceho volebného
obdobia. Preto všetci vedúci pracovníci mesta, vedúci odborov a oddelení, náčelník
MsP, tajomníci komisií i štatutárni predstavitelia našich organizácií, takéto
hodnotenie spracovali. Snažil som sa z viac ako 100 strán vyhodnotení, správ, tabuliek
a stanovísk vybrať to podstatné, čo sa v meste udialo od decembra 2014 do októbra
2018. Všetky materiály sú prílohou tejto správy a budú uložené pri zápisnici
z posledného rokovania MsZ v Myjave.
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Pokračuje úbytok obyvateľov z dvoch dôvodov. Rodí sa menej detí, ako zomiera
obyvateľov, ale aj viac ľudí sa z Myjavy odsťahuje. Zhoršuje sa i veková štruktúra, pre
porovnanie, v roku 2014 bolo 2 857 obyvateľov starších ako 60 rokov, teraz je to 3166
ľudí. Pritom deti a mládeže do 18 rokov je len 1 651.
Pri komunikácii s obyvateľmi sme využívali všetky dostupné možnosti, najmä mestskú
webovú stránku, mestské televízne vysielanie, rozhlas, regionálne médiá. Všetky
rokovania MsZ boli on-line vysielané na stránke mesta, využívali sme aplikáciu City
Monitor, cez ktorú sme dostali 140 podnetov z ktorých sa 117 vyriešilo, ale i projekt
„odkaz pre starostu“ doteraz zo 74 podnetov sme vyriešili 45. Od roku 2017 sa
modernizovala mestská webová stránka a vytvorila sa aktívna skupina na sociálnej
sieti facebook, ktorá má 6 270 členov. V oblasti služieb pre obyvateľov veľmi aktívne
pôsobí Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ), ktorý počas tohto obdobia pomohol
s organizáciou 143 sobášov, 101 pohrebov, 108 uvítaní do života, či 320 životných
jubileí. Pracovníci mesta a Hlavný kontrolór sa sústavne venujú všetkým

požiadavkám, či sťažnostiam obyvateľov, alebo organizácií, ktoré tu pôsobia. Úrad
pracoval do júla 2018 v priestoroch na námestí v nezmenenom počte 54
zamestnancov s Ø mzdou 876 €. Od 01.01. 2015 sa zmenil Organizačný poriadok MsÚ
s tým, že má 3 odbory členené na 10 oddelení, či referátov.
Mestská polícia
Za uplynulé 4 roky znížila počet pracovníkov z 20 na 18. Jej úlohou je zabezpečovať
poriadok, dodržiavanie VZN, pôsobiť preventívne. Prijíma hlásenia, podnety od
občanov, rieši vlastné zistenia, odchytáva a stará sa o túlavých, či opustených psov,
využíva PCO s 38 pripojenými subjektmi i kamerový systém s 10 kamerami. Pre
informáciu predkladám nasledovnú tabuľku

2015
2016
2017
2018

Priestupky

Z toho ponuky

264
208
433
305

138
116
183
179

Celková
výška v €
1541
1324
2492
1989

Nahlásenia
Oznámenia
826
739
907
540

Odchyt psy
34
29
19

Činnosť Mestského zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie bolo 25. novembra 2014, kde poslanci i primátor zložili sľub.
Počas tohto obdobia sa nezmenil, resp. nenastúpil za poslanca žiaden náhradník. V
roku 2016 prišlo k zmene na poste zástupcu primátora, kde na tejto pozícii na vlastnú
žiadosť skončil Rastislav Kostený a nastúpil Stanislav Tomič. V priebehu volebného
obdobia sa nestalo, aby primátor mesta vetoval, nepodpísal prijaté uznesenia a ani
aby overovatelia mali výhrady k Zápisnici. Rokovania zastupiteľstva boli verejné,
prístupné verejnosti a on-line vysielané na internete a následne neupravené i v TVM.
Na návrh p. poslanca Orávika, boli prijaté zmeny v systéme schvaľovania VZN, kde sa
teraz rokuje v dvoch kolách. Na jednom zastupiteľstve sa VZN predstaví, vysvetlí a do
ďalšieho rokovania je ho možné pripomienkovať. Počas tohto obdobia sme neobdržali
žiadnu pripomienku, či návrh. Poslanci boli pravidelne informovaní o verejných
obstarávaniach, výberových konaniach a vždy boli delegovaní do výberových komisií.
Drvivá väčšina materiálov na prerokovanie bolo doručovaná a zverejňovaná včas.
Rokovania MsZ a prijaté uznesenia:
2015 7 zasadnutí

a

prijatých 169 uznesení

2016 8 zasadnutí

a

prijatých 130 uznesení

2017 6 zasadnutí

a

prijatých 145 uznesení

2018 5 zasadnutí

a

prijatých 110 uznesení

Treba ešte pripomenúť, že odmeňovanie poslancov, sa na ich vlastný návrh
nevyplácalo a pracovali bez nároku na odmenu. Celkovo môžem prehlásiť, že veľká
väčšina prijatých uznesení, či schválených VZN bola schválená všetkými poslancami
a uplatňovala sa i zásada, že ak materiál neschválila príslušná komisia, z rokovania sa
stiahol. V zastupiteľstve neboli žiadne politické, či osobné záujmy, rokovalo sa vecne,
bez invektív, či útokov. Vo februári tohto roku sa historicky realizovalo prvé spoločné
zasadnutie zastupiteľstiev mesta Myjava a obcí Brestovec, Stará Myjava, Poriadie,
Rudník, Jablonka a Polianka. Jeho témou bola možná spolupráca pri zabezpečovaní
služieb pre svojich obyvateľov.
Komisie MsZ
Zastupiteľstvo schválilo vytvorenie 6 komisií a zvolilo ich členov z radov poslancov
o odbornej verejnosti. Komisie Mestského zastupiteľstva sú poradným, kontrolným
i iniciatívnym orgánom a takto i pracovali.
1. Komisia pre financovanie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta mala
9 členov a zasadala celkom 24 krát.
2. Komisia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta pracovala v 12 člennom
zložení a rokovala 16 krát.
3. Komisia kultúry zasadala celkom 7 krát a mala 9 členov
4. Komisia športu sa stretla na 10tich rokovania a pracovala v 9 člennom zložení.
5. Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo bola pod vedením p. poslanca Valúcha
najaktívnejšou komisiou. Jej 9 členov sa za toto volebné obdobie stretlo 26 krát.
6. Komisia školstva a mládeže pracovala v 12 člennom zložení a celkovo zasadla 14
krát.
Ekonomika mesta
Je téma, o ktorej sa veľmi veľa hovorí a preto to nebudem ja hodnotiť. Prikladám
údaje, tabuľky a štatistiky o ekonomickom stave, zadĺženosti, úveroch i majetku
mesta. Zároveň treba mať na pamäti, že mesto v tomto období zriadilo nový subjekt,
Materskú školu, navyšovalo ZI spoločnosti Správa majetku mesta, či Spartak a.s. .
Nami zriadené organizácie majú vlastný majetok a nami financované investície, či
vklady, sa v majetku mesta neobjavia.

Zhodnotenie vývoja ekonomiky mesta Myjava za obdobie rokov 2015 – 2018
Na posúdenie ekonomiky mesta v období 2015 - 2018, uvádzam niektoré ekonomické
ukazovatele za obdobie rokov 2015 – 07/2018:
a. Rozpočtové hospodárenie mesta a jeho skutočnosť
Príjmy
Bežné
Kapitálové
Finančné
Spolu

2015
8 612 269,45
446 312,47
4 511 605,49
13 570 187,41

2016
9 037 235,02
285 850,96
2 504 485,30
11 827 571,28

2017
9 376 865,39
499 097,50
1 740 128,02
11 616 090,91

2018 k 31.07.
6 377 396,12
48 616,23
1 246 048,44
7 672 060,79

Výdavky
Bežné
Kapitálové
Finančné
Spolu

2015
5 322 959,40
583 270,74
4 739 173,62
10 645 403,76

2016
5 376 741,54
1 070 646,84
1 868 397,34
8 315 785,72

2017
5 270 451,86
680 590,25
1 415 721,88
7 366 763,99

2018 k 31.07.
3 156 368,00
125 772,70
1 538 779,44
4 820 920,14

Príjmy
Bežné príjmy RO
Kapitálové príjmy RO
Finančné operácie

2015
461 445,44
0,00
0,00

2016
826 973,95
0,00
0,00

2017
874 811,45
581 806,61
29 367,42

2018 k 30.6.
534 936,24
567 592,07
0,00

Spolu príjmy RO

461 445,44

826 973,95

1 485 985,48

1 131 614,70

Výdavky
Bežné výdavky RO
Kapitálové výdavky RO
Spolu výdavky RO

2015
3 124 115,65
0,00
3 124 115,65

2016
4 226 771,05
0,00
4 226 771,05

2017
4 483 544,77
1 028 002,61
5 511 547,38

2018 k 30.6.
2 157 951,94
723 871,85
2 881 823,79

Hospodárenie
mesta

262 113,44

77 845,99

184 494,91

Najväčší nárast bežných príjmov oproti roku 2015 v porovnaní s ukončeným rokom
2017 nastal v položke výnosu dane z príjmov právnických a fyzických osôb, tzv.
podielové dane a to o 604 tis. €.
O 104 tis. € sa navýšil príjem z daní z nehnuteľnosti a o 85 tis. poplatok za zber, odvoz
a zneškodňovanie TKO.
Ďalšie navýšenie bežných príjmov môžeme pripísať poskytnutému bežnému transferu
na školstvo z KŠÚ
o 215 tis. €.

Nárast bežných príjmov v rozpočtových organizáciách zapríčinila zmena legislatívy
a to zaradením mimorozpočtových príjmov - položku potraviny do rozpočtovníctva
a tým sa ich výška prejavila ako v príjmovej, tak aj vo výdavkovej časti sledovania
plnenia rozpočtu mesta.
Kapitálové príjmy v roku 2015 tvorí prevažne príjem NFP na projekt Revitalizácia
toku rieky Myjava po povodniach vo výške 328 tis. €, v roku 2016 modernizácia VO
v SAM 99 tis. € a v roku 2017 príjem zo zmluvy o poskytnutí nenávratnej dotácie na
obstaranie nájomných bytov – Kamenné dom č. 105 vo výške 405 tis. €.
V časti finančných operácií sme v roku 2015 načerpali refinancovaný úver vo výške
2.485 tis. € a investičný úver na rekonštrukciu komunikácií.
V roku 2016 došlo k postúpeniu pohľadávky zo SMMM pre firmu Brantner vo výške
587 tis. €, dostali sme pôžičku zo ŠFRB pre obytný blok Kamenné č. 105 vo výške 752
tis. € a pôžičku 59 tis. € z audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina Primáš
a načerpali sme ešte zostávajúcich 350 tis. € úver na cesty.
V roku 2017 sme načerpali úver na projekty z EÚ vo výške 1.157 tis. €. (Zníženie
energetickej náročnosti MŠ, Zníženie energetickej náročnosti MsÚ, Rozšírenie
kanalizácie TL). Celkový úver na projekty bol schválený vo výške 1.400 tis. €.

Bežné výdavky v jednotlivých sledovaných rokoch vykazujeme takmer na rovnakej
úrovni.
Pohyb finančných prostriedkov v kapitálových výdavkoch je spôsobený čerpaním na
jednotlivé investičné akcie z vlasných zdrojov a tiež z financovania schválených
projektov EÚ z NFP a úverových zdrojov. Najväčšími investíciami v roku 2015 bol
projekt Revitalizácie mesta po povodniach a Rekonštrukcia VO v areáli SAM, v roku
2016 investícia na obytný blok Kamenné 105 zo ŠFRB a Cyklocesta Turá Lúka, v roku
2017 doplatok k obytnému bloku Kamenné 105 z úveru poskytnutého ŠFRB, z IT
techniky nový server pre mesto Myjava.
V roku 2018 prevažuje financovanie kanalizácie Turá Lúka a prebiehajú rekonštrukčné
práce na budove Mestského úradu v súvislosti s projektom „Zníženie energetickej
náročnosti MsÚ“.

Vo finančných výdavkových operáciách okrem splácania istín mesto v rokoch 2015
navýšilo ZI Spartaku Myjava a. s. o 600 tis. € na celkovú hodnotu 1.500 tis. €, z toho
vo výške 500 tis. € kapitalizáciou pôžičky sa akcionárom stala firma NAD RESS Senica.
Nesplatené ZI voči Spartaku v súčasnosti predstavuje čiastku 472.500,- €.
Správa majetku mesta Myjava navýšila v roku 2015 ZI na 7 mil. €, teda o 2 mil. € a to
prostredníctvom načerpaného úveru, ktorý sa použil na rekonštrukciu komunikácií
v meste Myjava.
Ďalšou položkou v záväzkoch je krytie strát spoločnosti Správa majetku mesta Myjava
s. r. o., ktorá k 31.7.2018 predstavuje dlh mesta 200.200,- € zo strát k 31.12.2016.
Strata spoločnosti po zdanení za rok 2017 bola vo výške 582.502 €.

Výdaje RO porovnaním rokov 2015 – 2017 narástli o 2.387 tis. EUR.
Tento veľký nárast je zapríčinený zaradením mimorozpočtových zdrojov do príjmov
a výdavkov, ďalej zriadením právneho subjektu MŠ Bradáčova, čím došlo k zmene
financovania rozpočtovej organizácie a čerpaním kapitálových výdavkov projektu
„Zníženie energetickej náročnosti MŠ“.
b. Majetok mesta v obstarávacej cene
Dlhodobý majetok
Neobežný majetok spolu
z toho:
Nehmotný majetok
Hmotný majetok
Finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subj.VS
Pohľadávky dlhodobé
Pohľadávky krátkodobé
Finančný majetok
Poskyt.návrat.fin.výpom.
Časové rozlíšenie
Majetok spolu

2015
61 712 143,73

2016
62 647 448,87

2017
62 610 201,16

2018 k 31.07.
70 825 426,51

13 737,87
53 350 075,86
8 348 330,00
6 668 928,84

11 290,87
54 365 128,00
8 271 030,00
5 665 846,52

8 843,87
53 832 830,29
8 768 530,00
6 407 424,18

29 218,87
54 224 036,51
8 418 530,00
8 152 776,03

144,89
5 299 936,17
199 773,41
873 849,79
277 514,24
2 866,34
20 681,47
68 401 754,04

441,59
5 106 749,03
126 267,79
263 199,81
152 634,15
1 710,15
23 443,75
68 336 739,14

1 495,00
5 376 195,9
117 067,79
697 722,92
191 145,62
1 560,15
15 661,38
69 033 289,72

100,53
5 585 110,51
117 067,79
2 138 942,34
287 888,71
1 430,15
865,10
70 825 426,51

Mesto v sledovanom období odpredalo pozemky v celkovej hodnote 265.513,64 €
a nakúpili pozemky za 163.241,71 €. V súčasnej dobe sa dokončujú zmluvy s TSK na
prevod – zámenu majetku pod komunikáciami v Správe TSC a prebytočným majetkom
bývalých školských zariadení.

V roku 2015 výška investičného majetku mesta narástla o 703 tis. €
Zaradili sme investície:
-

ukončený projekt Revitalizácia mesta Myjava po povodniach vo výške
362.588,77 €
Detský náučný chodník 14.241,96 €
Verejné osvetlenie – obnova v areáli SAM 119.707,70 €
Kamerový a bezpečnostný systém 9.158,04 €
KINO – Digitalizácia technického zariadenia kina 119.998,80 €
Ostatné tvorí predaj a zámena pozemkov

A vyradili sme majetok v hodnote 2.110 tis. €.
Ide hlavne o delimitáciu majetku novovzniknutému právnemu subjeku Materská
škola Bradáčova a nákup a zámena pozemkov.

V roku 2016 aktíva v majetkovej časti sa zvýšili o 1.557 tis. €
Zaradené investície:
-

Detské ihrisko LIDL – Žihadielko 77.624,28 €
Cyklocesta Myjava, časť Turá Lúka 211.372,28 €
Obytný blok 105, Kamenné 1.157.031,50 €
Ostatné tvorí predaj a zámena pozemkov

Vyradenie majetku vo výške 119 tis. € pozostáva len z predaja a zámeny pozemkov.

V roku 2017 zaradené investície v hodnote 49 tis. €:
-

Rekonštrukcia križovatky Krajňanská – Novomestská 4.723,30 €
Bezdrôtová vysielacia ústredňa – mestský rozhlas 5.130,- €
Pult centralizovanej ochrany – PCO 6.357,24 €
Server s príslušenstvom 18.444,00 €

Vyradenie majetku vo výške 95.335,10 € opäť pozostáva z predaja a zámeny
pozemkov.

K 31.7.2018 v zaradení majetku je iba pohyb v predaji a zámene pozemkov. V mesiaci
september dôjde k zaradeniu veľkej investície z ukončeného projektu EÚ „Rozšírenie
kanalizácie TL“.
Vyradenie vo výške 500 tis. € predstavuje prevažne delimitáciu majetku na nový
samostatný právny subjekt ZŠ s MŠ Turá Lúka. Ostatný vyradený majetok opäť
predstavuje nákup a zámeny pozemkov.
c. Ukazovatele zadĺženosti – vyjadrujú a kvantifikujú rozsah používania cudzích
zdrojov na financovanie potrieb organizácie

Celková zadĺženosť
Obdobie
2015
2016
2017
K 31.7.2018

Ukazovateľ
zadĺženosti 1
12,90%
11,97%
13,57%
13,56%

Odporúčaná
hodnota
< 50%
< 50%
< 50%
< 50%

Cudzie
zdroje
8 822 661,77
8 177 960,30
9 367 015,36
9 605 028,32

Pasíva
68 401 754,04
68 336 739,14
69 033 289,72
70 825 426,51

Tento ukazovateľ vypovedá o celkovej zadĺženosti mesta. Zadĺženie mesta Myjava pri
hodnotení pomeru cudzích zdrojov k celkovým zdrojom je v norme. Pri posudzovaní
vývoja za porovnávané obdobie uvedený ukazovateľ má mierne stúpajúcu tendenciu,
z čoho vyplýva, že ide o nízky podiel cudzieho kapitálu. Predstavuje to vysokú mieru
finančnej istoty a mesto je financované väčšinou z vlastných zdrojov.
Úverová zaťaženosť
Obdobie
2015
2016
2017
K 31.7.2018

Ukazovateľ
zadĺženosti
6,58%
5,33%
7,07%
6,62%

Odporúčaná
hodnota
< 50%
< 50%
< 50%
< 50%

Bankové úvery
a výpomoci
4 497 737,12
3 640 874,55
4 878 878,38
4 691 444,60

Pasíva
68 401 754,04
68 336 739,14
69 033 289,72
70 825 426,51

Ukazovateľ úverovej zaťaženosti vyjadruje podiel bankových úverov a výpomocí na
celkových zdrojoch organizácie. Úverová zaťaženosť mesta Myjava sa pohybuje
v norme a znamená, že podiel bankových úverov a výpomocí na celkových zdrojoch
nepredstavuje riziko.

Miera zadĺženosti
Ukazovateľ
Odporúčaná
Cudzie
Vlastné
zadĺženosti 3
hodnota
zdroje
zdroje
2015
19,90%
8 822 661,77
44 342 140,60
< 70%
2016
18,19%
8 177 960,30
44 950 527,59
< 70%
2017
20,80%
9 367 015,36
45 024 385,05
< 70%
K 31.7.2018
20,51%
9 605 028,32
46 840 972,88
< 70%
Miera zadĺženosti vyjadruje percentuálny pomer cudzích zdrojov na vlastných
zdrojoch. Ako vidieť uvedený ukazovateľ je v norme a mesto má dobré predpoklady
na ďalší rozvoj svojej činnosti.
Obdobie

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania – prepočet ukazovateľov:
V zmysle ustanovenia § 17 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje
financovania len ak:
1) Celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roka a
2) Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady
výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka
Ukazovateľ bankové úvery bez ŠFRB k bežným príjmom predchádzajúceho roka
Obdobie

Ukazovateľ

2015
2016
2017
2018 k 31.07.

41,99%
38,30%
37,40%
36,41%

Odporúčaná
hodnota
< 60%
< 60%
< 60%
< 60%

Bankové úvery
bez ŠFRB
4 497 737,12
3 581 874,55
3 682 640,83
3 732 896,68

Bežné príjmy
10 711 048,67
9352189,95
9 846 640,83
10 251 676,84

Ukazovateľ dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho roka
Obdobie

Ukazovateľ

2015
2016
2017
2018 k 31.07.

6,41%
14,60%
13,42%
8,42%

Odporúčaná
hodnota
< 25%
< 25%
< 25%
< 25%

Dlhová
služba
686 144,54
1 365 080,20
962 802,66
620 003,86

Bežné
príjmy bez MZ
10 711 048,67
9352189,95
7 176 681,87
7 361 529,91

Na základe uvedeného konštatovania mesto dodržalo pravidlá používania návratných
zdrojov financovania podľa ustanovenia § 17 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
d. Ukazovateľ samofinancovania
Obdobie
2015
2016
2017
2018 k 31.07.

Ukazovateľ
samofinancovania
64,82%
65,78%
65,22%
66,14%

Vlastné
zdroje
44 342 140,60
44 950 527,59
45 024 385,05
46 840 972,88

Pasíva
68 401 754,04
68 336 739,14
69 033 289,72
70 825 426,51

Stupeň samofinancovania poukazuje na percentuálny pomer vlastných zdrojov na
celkových pasívach mesta. Z toho usudzujeme, že v roku 2017 mohla organizácia
uhrádzať až 65,22% záväzkov z vlastných prostriedkov, čím je vlastne mesto v oblasti
samofinancovania stabilné.
e. Ukazovatele likvidity – vyjadrujú a kvalifikujú schopnosť organizácie uhradiť
krátkodobé záväzky
Bežná likvidita – likvidita 2. Stupňa

Obdobie

Bežná
likvidita

Odporúčaná
hodnota

2015
2016
2017
2018 k 31.07.

0,31
0,13
0,28
0,67

nad hodnotu 1
nad hodnotu 1
nad hodnotu 1
nad hodnotu 1

Pohotovostné
finančné
prostr.
a krátkodobé
pohľadávky
1 151 364,03
415 833,96
888 868,54
2 426 831,05

Krátkodobé
záväzky

3 691 983,62
3 207 316,00
3 206 337,98
3 635 230,20

Ukazovateľ likvidity 2 stupňa vyjadruje bežnú likviditu. Hovorí o schopnosti účtovnej
jednotky v blízkej budúcnosti uhrádzať svoje krátkodobé záväzky. Počíta s tým, že
väčšinu splatných krátkodobých pohľadávok je možné do 3 mesiacov premeniť na
pohotové peniaze. V tomto ukazovateli je zrejmé, že mesto ako účtovná jednotka
k 31.07.2018 má čiastočne obmedzenú schopnosť v blízkej budúcnosti uhrádzať svoje
krátkodobé záväzky.

Celková likvidita – likvidita 3. Stupňa

2015

Bežná
likvidita
1,81

2016

1,77

2017

2,00

2018 k 31.07.

2,24

Obdobie

Odporúčaná
hodnota
okolo
hodnoty 2
okolo hodnoty
2
okolo hodnoty
2
okolo hodnoty
2

Obežné
aktíva
6 668 275,00

Krátkodobé
záväzky
3 691 983,62

5 665 846,52

3 207 316,00

6 407 424,18

3 206 337,98

8 152 776,03

3 635 230,20

Ukazovateľ likvidity 3. stupňa vypovedá o celkovej likvidite. Slúži na dlhodobé
hodnotenie platobnej schopnosti účtovnej jednotky a počíta s premenou zásob
a krátkodobých pohľadávok na hotovostné peniaze. Účtovná jednotka tento
ukazovateľ spĺňa, nakoľko za prijateľnú úroveň tejto likvidity sa považuje už hodnota
2.
f. Dlh mesta na jedného obyvateľa
Obdobie
Dlh na 1 obyvateľa v EUR
2015
383,11
2016
308,30
2017
320,31
2018 k 31.07.
324,68
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že dlh mesta na jedného obyvateľa od roku 2015 do
31.07.2018 klesol o 58,43 EUR, t. j. 15,25%. Predpokladáme, že do konca roka 2018
dlh na obyvateľa sa ešte navýši, nakoľko mesto má niekoľko rozbehnutých
investičných akcií s možnosťou čerpania eurofondov aj za cenu pomalšieho znižovania
jeho ukazovateľov zadĺženosti. Výšku dlhu na jedného obyvateľa ovplyvňuje aj
klesajúci počet, za toto obdobie o 384 obyvateľov.
Investície
od roku 2015 doteraz vybudovali či budujeme majetok v hodnote 9.700.000,-€. Za
najdôležitejšiu investíciu v tomto období považujem rekonštrukciu 5 budov škôlok.
Aby sme mali takúto možnosť, zlúčili sme ich do jedného subjektu a chvalabohu,
podarilo sa. Do ciest, chodníkov, kontajnerových státí a pod. sme dali viac ako 1,3 mil.
€, zrevitalizovali sme Dolnú štvrť, opravili verejné osvetlenie v areály SAM, postavili
činžiak Kamenné 105, kanalizáciu na Hoštákoch v Turej Lúke, pribudli nové kamery

i pult centrálnej ochrany, ihrisko Žihadielko i nové na Hoštákoch. Vybudoval sa
cyklochodník Svaceník, zdigitalizovalo kino Primáš, idú sa robiť všetky učebne na
oboch myjavských školách, telocvičňa na II. ZŠ, rekonštruujeme požiarne zbrojnice
u Vankov i na Turej Lúke, u Belanských je hotová. Zdroje mesto dalo i na úpravu
vykurovania kultúrneho domu ale aj do projektovej prípravy jeho komplexnej
rekonštrukcie a modernizácie. Rekonštruujeme Dom smútku, prispeli sme na
investície v Samšporte i Spartaku. Každoročne prispievame ale aj združujeme
prostriedky na rekonštrukciu oddelení v nemocnici, naposledy interného. Máme
zmluvy a ideme realizovať rekonštrukcie hospodárskych pavilónov materských škôl,
sídliska Vršok, nového cyklochodníka na hrad Branč. V týchto dňoch dokončujeme
rekonštrukciu úradu, najškaredšej budovy v meste. Kedysi som povedal, že tú
budeme robiť až keď už všetko bude hotové. Ale teraz bola šanca, možnosť získať
peniaze a hotové všetko nebude nikdy. Do miest, parkovísk, chodníkov, námestí,
schodov, lavičiek, či ihrísk sme už dali milióny. Ale stále ich bude treba.
Je nevyhnutné rozbehnúť bytovú výstavbu, musia sem prísť noví ľudia, rodiny
s deťmi. Je tu práca, možnosti. Získali sme nové pozemky pri NsP, môže tu vzniknúť
nová IBV pre 40 – 50 rodinných domov. Prebytočné budovy po zrušených školách
môžu tak, ako bývalý Hotelšport, slúžiť na vybudovanie 150 – 200 bytov, na Vršku
pribudnú 4 bytové domy, ďalšie možnosti sú na Jablonskej či Marečkovej. Je
spracovaná štúdia urbanizácie územia pod Jednotou, robia sa zmeny Územného
plánu mesta. Dorába sa projekt nadstavby ZŠ a MŠ na Turej Lúke, pokračujeme a na
budúci rok chceme dokončiť chodník Jablonská. Po rekonštrukcii Domu smútku treba
pokračovať pri modernizácii a oplotení cintorínov. O prioritách, tom, čo sa bude robiť
prvé, čo vôbec nie, rozhodnú budúci poslanci a finančné možnosti mesta.
Najdôležitejšie zdroje však naďalej dajú fondy EÚ.
Školstvo
Prešlo aj v tomto období veľkými zmenami a mesto mu pri zlepšovaní podmienok,
modernizácii priestorov a vybavenia venovalo prioritnú pozornosť.
Materské školy boli v roku 2014 na Myjave 3 samostatné a 2triedy MŠ boli súčasťou
školského zariadenia na Turej Lúke. Budovy na Bradáčovej a Hoštákoch boli vo veľmi
zlom technickom stave a s vysokou energetickou náročnosťou. Zvažovali sme
možnosti a v spolupráci s riaditeľkami porovnávali riešenia v iných mestách.
Rozhodli sme sa vytvoriť jeden právny subjekt zo všetkých troch škôlok a tak sa
pokúsiť získať zdroje na opravu všetkých 7 budov. Zároveň sme hľadali možnosť na

zvýšenie kapacity, keďže začali sme mať triedy naplnené tak, že boli problémy pri
prijímaní 3 ročných detí.
Tento zámer sa podaril a považujem to za najvýznamnejší úspech, či pokrok rokov
2014 – 2018. Získali sme NFP 1.250.000,- €, pridali zo svojho rozpočtu 540.000,-€
a dnes máme škôlky zrekonštruované, pekné. A investovalo sa i do vybavenia
a sociálnych zariadení. Tu musím povedať, že projekt sa realizoval v rekordne krátkom
čase, neustále sme pridávali požiadavky a škôlky robili v provizóriu. Neuveriteľne sa
k tomu postavili učiteľky i ostatný personál. Odrobili veľa hodín, mimo svojej
pracovnej náplne i pracovnej doby, robili cez víkendy, po poobediach. Bez nich by
sme to nezvládli a dokázali do tejto aktivity zapojiť i časť rodičov. Zároveň sme
v jednom pavilóne na Hoštákoch rozšírili priestory pre DSS, do nových priestorov
presťahovali Klub dôchodcov a v spolupráci so Špeciálnou školou zriadili triedu pre
malé deti s vážnym postihnutím. Čaká nás ešte jeden schválený projekt a po
rekonštrukcii dvoch hospodárskych pavilónov získame priestor na 2 nové triedy MŠ.
Obstarávanie je ukončené, zmluvy podpísané a je to už len otázkou dní, aby aj tento
projekt bol zrealizovaný a k budúcemu školskému roku pribudli priestory, mali sme
moderné kuchyne i práčovne.
Počet detí v MŠ v roku 2014 bol 353, teraz je 354 a požiadavky narastajú. Najmä
v časti Turá Lúka je akútny nedostatok miest a mesto pripravuje rozšírenie kapacity
i tu.
Základné školy máme 2 plnoorganizované, počet žiakov sa už podstatne nemení,
v školskom roku 2017/18 to bolo 958 detí. Keďže veľké investície sme urobili do roku
2014, bolo treba pokračovať v dokončení modernizácie a vybavení škôl. Na I. ZŠ sa
zrekonštruovala pergola, opravili prístupové schody, odvodnenie, izolácia, nakúpili sa
učebné pomôcky i nábytok, na II. ZŠ sa riešila havária vodovodu, rekonštruovali
ihriská, budoval FITPARK, nakupovali učebné pomôcky, budovali spevnené plochy.
V týchto dňoch sa rieši komplexná rekonštrukcia telocvične za 90.000,-€ a pre obe
školy sa idú zmodernizovať všetky odborné učebne za 270.000,- €.
Zo ZŠ a MŠ v Turej Lúke sa vzhľadom na legislatívu musel vytvoriť nový právny
subjekt. Toto zariadenie potrebuje na dofinancovanie nákladov cca 18.000,- € ročne,
po zvýšení kapacity bude ekonomicky sebestačný.
Všetky školy majú právnu subjektivitu, sú samostatné a mesto im necháva možnosť
samorozhodovania o všetkom dôležitom. Vstupuje do toho len pri potrebe investícií,
či haváriách, resp. mimoriadnych prípadoch.

ZUŠ pracuje v priestoroch v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka. Momentálne je
to najväčšie školské zariadenie so 633 deťmi v 4 odboroch – hudobný, tanečný,
výtvarný a literárno-dramatický. K dispozícii má 18 učební, ateliér, koncertnú sieň
i potrebné zázemie. Stav tejto budovy je bohužiaľ zlý a využívanie niektorých
priestorov to komplikuje. A kvalitný tým učiteľov v tejto škole by pri stúpajúcom
záujme rodičov a detí potreboval i ďalšie priestory. Myslíme na to pri príprave
projektu rekonštrukcie a modernizácie Kultúrneho domu.
Centrum voľného času je školskou organizáciou určenou na záujmové vzdelávanie
a voľnočasové aktivity. Pracuje vo vlastných priestoroch vybudovaných mestom,
počet detí sa pohybuje okolo 350 a má stúpajúcu tendenciu. Robí veľa aktivít,
krúžkov, podujatí a dobre spolupracuje s ostatnými školami.
Okrem našich škôl v meste pôsobia i dve stredné školy v pôsobnosti TSK. I tu sa
podarilo v posledných 4 rokoch dosiahnuť výrazný pokrok. Rekonštruovala sa budova
Gymnázia i Priemyslovky, na Jablonskej pribudlo nové multifunkčné ihrisko, na
priemyslovke sa rekonštruovala telocvičňa. Spolupráca je dobrá, školy sa zapájajú do
mestských podujatí, riaditelia škôl sú členmi Mestskej školskej rady a pracujú
i v komisii MsZ. Mesto i naďalej chce a bude pomáhať týmto školám.

Sociálne služby
Sú v našom meste rozvinuté na veľmi dobrej úrovni. Ich rozsah i kvalita je na tak
malé mesto veľmi dobrá a poskytuje služby celému regiónu. Veľká pozornosť sa
venuje deťom, ich ochrane, pomoci odkázaným, týraným, či opusteným ľuďom.
Spolupracujeme s množstvom organizácií, ktoré sa venujú zdravotne či telesne
postihnutým, ale i dôchodcom, či darcom krvi.
Mesto okrem toho, že zriadilo rôzne neziskové zariadenia poskytujúce sociálne
služby, pôsobí i pri:
−
−
−
−
−

náhradnej osobnej starostlivosti
pestúnstve
osvojovaní
umiestnení do Detského domova či reedukačného zariadenia
poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci pri mimoriadnych životných
situáciách
− starostlivosti o ľudí bez prístrešia
− stravovaní dôchodcov

−
−
−
−
−
−
−
−

posudkovej činnosti
zastupovaní nesvojprávnych občanov
zabezpečovaní pohrebov
poskytovaní daňových úľav
sociálnom poradenstve
alkoholizme a drogách
zabezpečovaní správ pre súdy a políciu
riešení problémov týrania, šikanovania, či zneužívania

Zariadenia na poskytovanie sociálnych služieb:
DSS Úsvit je špecializované denné zariadenie pre deti i dospelých potrebujúcich
špeciálnu starostlivosť. Funguje v zrekonštruovaných priestoroch na Hoštákoch
a poskytnutie službu 24 klientom. Bohužiaľ, zmenou financovania klesol príspevok
štátu na jedného klienta o viac ako 100,- € za mesiac. Keďže z 24 klientov je len 11
z Myjavy, oslovili sme a rokujeme s ostatnými obcami o spolufinancovaní,
bohužiaľ väčšina sa zatiaľ k tomu stavia odmietavo. Zariadenie sa doplnilo o nový,
kvalitný personál, spolupracuje s rôznymi odborníkmi a poskytuje služby na veľmi
vysokej úrovni.
Nezábudka je zariadením sociálnych služieb pre starších, či odkázaných ľudí.
Poskytuje služby pre 102 klientov v zariadení ale i desiatky ľudí v teréne.
V súčasnej dobe má 50 zamestnancov, za posladené 4 roky sa počet navýšil o 13
ľudí. Dôvodom bolo to, že pribúdali klienti, rozširovali i skvalitňovali sa
poskytované služby, ale aj legislatívnymi požiadavkami. Bola vytvorená miestna
samospráva s ktorou vedenie ZSS rieši všetky problémy, zmeny, či požiadavky.
Chybou bolo, že i tu prišlo od 04. 01. 2018 k zmene spôsobu financovania.
Prinieslo to chaos, konflikty, zvýšenie poplatkov, ale aj nedostatok peňazí na mzdy
a prevádzku. Starostlivosť, množstvo aktivít, komunikácia s klientmi a rodinnými
príslušníkmi je na dobrej úrovni. Problém, ktorý musí mesto riešiť je najmä
nedostatočná kapacita ZSS pre imobilných , zdravotná dopravná služba a zdroje na
zabezpečenie všetkého, čo klienti potrebujú ale aj na lepšie mzdové ohodnotenie
opatrovateliek.
Útulok a nocľaháreň je zariadením sociálnych služieb na Trokanovej ulici. Útulok
poskytuje sociálnu službu pobytovou formou pre 47 klientov. Je to služba krízovej
intervencie pre človeka kritickej životnej situácii. V rokoch 2015 a 2016 sme
zrekonštruovali všetky bunky zariadenia, riešili rozvody elekto a výmenu okien.
Nocľaháreň má kapacitu 17 ľudí a poskytuje možnosť prespania, prenocovania.
Služba je rozšírená o možnosť hygieny, stravovania, poskytovania odevov a obuvi

i sociálne poradenstvo. V týchto zariadeniach pracujú dve odborné pracovníčky, 3
vrátnici a upratovačka.
Komunitné centrum Khamoro začalo činnosť od 01.10.2016 v zrekonštruovaných
priestoroch na Trokanovej ulici. Pracujú tam 3 odborné pracovníčky, ich cieľom je
skvalitnenie života sociálne vylúčených a ich začlenenie do života. Pomáhajú pri
príprave do školy, s trávením voľného času, organizujú rôzne besedy, vzdelávanie,
učia ich hygienickým návykom, finančnej gramotnosti, zodpovednosti za seba
a preventívne pôsobia pri náchylnosti k závislosti. Pomáhajú pri sociálnom
poradenstve, či riešení problémov rodinného a komunitného spolunažívania.
V súčasnej dobe sa vymieňajú okná na dvoch poschodiach ubytovne, treba
pokračovať i v budúcnosti. Budovy slobodární majú najväčší problém
s vykurovaním, výrobou teplej vody a energetickou náročnosťou, preto mesto
pripravuje na budúci rok návrhy riešení i projekty na získanie zdrojov.
Komunálne služby
Oblasť komunálnych služieb ma Myjave zabezpečujeme priamo mestom,
spoločnosťami Správa majetku mesta, Samšport, Spartak alebo zmluvnými
partnermi resp. dodávateľmi týchto služieb a činností.
Správa majetku vznikla zlúčením dvoch mestských spoločností a prevzatím časti
ich výkonov. Zabezpečuje cintorínske a pohrebné služby, stará sa o čistotu, zeleň,
zimnú údržbu, prevádzkuje mestské trhovisko, WC, kultúrny dom, MsÚ,
Gazdovský dvor, udržiava detské ihriská, parky, mestský mobiliér, komunikácie,
parkoviská, protipovodňové zariadenia, PKO Trnovce, kino námestia
a zabezpečuje všetky podujatia organizované v meste. 99% jej činnosti je
stratovej, veľa bez príjmu . Jej úlohou je zabezpečovať investičnú činnosť v oblasti,
za ktorú zodpovedá, udržiavať majetok, starať sa on a plní akúsi úlohu „dievčaťa
pre všetko“. Má základné imanie 7 miliónov €, už splatených. Zdroje na to, čo
zabezpečuje, poskytuje mesto zvyšovaním ZI, krytím straty a dotáciami. Úlohou
spoločnosti nie je tvorba zisku ale úspora finančných zdrojov mesta. Za roky svojej
činnosti takto mesto ušetrilo resp. získalo niekoľko miliónov € na investície, či
opravy. Konateľmi spoločnosti sú od 1.9. tohto roka páni Krč - Šebera a Kostelný,
ktorý pri odchode do dôchodku, vystriedal p. Hlavatoviča, v minulosti jedného
z mojich najbližších spolupracovníkov. A keďže táto spoločnosť vykonáva činnosti ,
ktoré sú stále na „očiach“ a potrebuje od mesta peniaze, bude vždy kritizovaná
a spochybňovaná. Neoprávnene.

Spoločnosť Samšport vznikla v minulosti ako obchodná spoločnosť Spartaka
Myjava, postupne sa stala správcom mestského majetku určeného pre športové
využitie. Mesto do spoločnosti vstúpilo odkúpením obchodného podielu vo výške
50% a menovalo si tam konateľa. Bohužiaľ po pochybení a odvolaní Ing. Horeša sa
ďalší konateľ, Ing. Černáček vzdal funkcie z osobných dôvodov. Dnes tam mesto
nemá konateľa, kontrolu nad čerpaním zdrojov zabezpečuje pravidelne hlavný
kontrolór mesta a spoločnosť predkladá informácie o svojej činnosti. Samšport
realizuje i podnikateľskú činnosť najmä v doprave, stravovaní, maliarskych
prácach, opravách striech, či prenájom zariadení. Časť zdrojov získava i zo
vstupného a najmä z dotácie mesta. Toto kombinované financovanie vyvoláva
stále pochybnosti a otázky o účelnosti a správnosti. Mesto to chcelo riešiť
odkúpením celého obchodného podielu, čo Spartak odmietol a Mestské
zastupiteľstvo sa opakovane zaoberalo otázkou ako ďalej. Či si samo má spravovať
majetok, zrušiť niektoré podnikateľské činnosti, zmeniť spôsob financovania. Je to
úloha pre ďalšie zastupiteľstvo, ja za seba môžem hodnotiť spoluprácu so
Samšportom a služby, ktoré mestu poskytuje, pozitívne.
Naším najväčším partnerom v poskytovaní komunálnych služieb je Brantner. Táto
spolupráca vzišla zo súťaže a zmluvy na 15 rokov. Zmluva končí v roku 2020, na
budúci rok, sa musí mesto rozhodnúť, či si vybuduje vlastné kapacity, techniku
a personál na zvoz a separáciu odpadu, prevádzku verejného osvetlenia, údržbu
a čistenie komunikácií, parkovísk, kontajnerových státí, chodníkov, zimnú údržbu,
či kosenie trávnikov na sídliskách a v parkoch. Vie, si tie služby robiť lacnejšie, len
musí investovať niekoľko sto tisíc €.
Kultúra a šport patria v našom meste k tomu najlepšiemu. Množstvo kvalitných
športovísk, desiatky obetavých organizátorov, rodičov, trénerov, učiteľov.
V kultúrnom dome, na školách, CVČ ale i námestiach si každý nájde priestor na
kultúru. Či už ako aktívny účinkujúci alebo divák. Náš folklór a súbory ktoré v ňom
reprezentujú Myjavu sú pýchou mesta. V týchto oblastiach sú zapojené stovky
detí a mladých ľudí a systém podpory mesta je dlhodobý a dáva im priestor
a istotu.
Som presvedčený, že naše mesto poskytuje kvalitné služby vo všetkých oblastiach.
Je pekné, čisté, moderné s množstvom podujatí, aktivít a možností na využitie po
každej stránke. Je čo zlepšovať, je čo riešiť, ale je i na čom stavať a rozvíjať všetky
činnosti.

Vážené dámy, Vážení páni,
Snažil som sa zhrnúť čo najstručnejšie to, čo sa udialo za posledné 4 roky v našom
meste. Ako zabezpečujeme rôzne kompetencie, úlohy, služby, ako pracujú nami
zriadené organizácie. Za seba môžem povedať, že som spokojný s týmto obdobím,
s tým, ako sa mesto vyvíjalo, čo sa zmenilo, dosiahlo, zlepšilo. A chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Poslancom zastupiteľstva, členom komisií,
zamestnancom úradu i mestským policajtom. Poďakovanie patrí i predstaviteľom
všetkých organizácií zriadených mestom ale aj TSK, či spolkom zameraných na
sociálnu, kultúrnu ,či športovú oblasť. Oni a ich zamestnanci majú veľkú zásluhu
na stave mesta, jeho službách i spokojnosti obyvateľov. Samozrejme, vďaka patrí
všetkým ktorí tu bývajú, žijú podnikajú, vyvíjajú akúkoľvek činnosť. Ich podpora,
pochopenie, aktivita a trpezlivosť boli hnacím motorom všetkého, čo sa na Myjave
v rokoch 2014 až 2018 udialo, zorganizovalo, vybudovalo, opravilo alebo zlepšilo.
Bolo to náročné obdobie v práci, kde nikdy nie je hotovo, ale zároveň i pekné
v množstve stretnutí, rokovaní, hľadaní riešení.
Ďakujem všetkým za spoluprácu a prajem nášmu mestu aj v ďalšom období
toľko ochotných a aktívnych obyvateľov ako som mal možnosť stretnúť v tomto
období.

S pozdravom

Pavel H a l a b r í n

