MESTO MYJAVA
Číslo: 5/2017 – záp.

V Myjave dňa 27. októbra 2017

V ý p i s uznesení z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Myjava,
zo dňa 26. októbra 2017
U z n e s e n i e č. 95/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. návrh programu rokovania MsZ v Myjave dňa 26. 10. 2017
II. s c h v a ľ u j e
A. program rokovania MsZ v Myjave dňa 26. 10. 2017:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Pripomienky a otázky občanov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Majetkové prevody
6. Organizačný poriadok MsP - schválenie
7. 3. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2017 k 30.9.2017
8. Východiská rozpočtu Mesta Myjava na rok 2018
9. Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
10. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
11. Návrh VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia
12. Rôzne
13. Záver
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 96/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Kontrolu plnenia uznesení
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 97/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg.
KN „E“ 383/1 o výmere 270 m2, ostatná plocha a parc. reg. KN „E“ číslo 408
o výmere 2 900 m2, ovocný sad, obe evidované na LV č. 3533 vo vlastníctve
Mesta Myjava so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4 , 9807 01 Myjava , IČO :
00 309 745, tvoriace miestnu komunikáciu a časť verejnej zelene v Myjave na
ul. Gegeľovskej. Rozsah a trasa vecného bremena je stanovená geometrickým
plánom č. 084/17 zo dňa 8.8.2017 vyhotovenom Ing. Michal Garaj Geodézia
Myjava, so sídlom ul. Hurbanova č. 643, 907 01 Myjava, IČO: 18 040 446.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. je spojené
s vlastníctvom susediacich nehnuteľností pozemkov parc. reg. KN „C“ číslo 833
o výmere 357m2, zastavaná plocha a nádvoria, parc. reg. KN „C“ číslo 834/1
o výmere 409 m2,záhrada a stavby súp. č. 846 nachádzajúcej sa na parc. č.
833, všetky evidované na LV č. 57 v k. ú. Myjava, v podielovom vlastníctve Xxx.
Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX
v podiele vlastníctva ½, bytom ul. Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx a Xxx. Xxxxx
Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX v podiele
vlastníctva ½, bytom ul. Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx s manž. Xxxxx Xxxxxxx,
rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX v podiele vlastníctva
½, bytom ul. Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx, v bezpodielovom vlastníctve
manželov v podiele vlastníctva 1/2 na dobu neurčitú vo výške jednorázovej
odplaty 20,- €.
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg. KN „E“
383/1 o výmere 270 m2, ostatná plocha a parc. reg. KN „E“ číslo 408 o výmere
2 900 m2, ovocný sad, obe evidované na LV č. 3533 vo vlastníctve Mesta
Myjava so sídlom nám. M.R.Štefánika 560/4 , 9807 01 Myjava , IČO :
00 309 745, tvoriace miestnu komunikáciu a časť verejnej zelene v Myjave na
ul. Gegeľovskej. Rozsah a trasa vecného bremena je stanovená geometrickým
plánom č. 084/17 zo dňa 8.8.2017 vyhotovenom Ing. Michal Garaj Geodézia
Myjava, so sídlom ul. Hurbanova č. 643, 907 01 Myjava, IČO : 18 040 446.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. je spojené
s vlastníctvom susediacich nehnuteľností pozemkov parc. reg. KN „C“ číslo 833
o výmere 357m2, zastavaná plocha a nádvoria, parc reg. KN „C“ číslo 834/1
o výmere 409 m2,záhrada a stavby súp.č. 846 nachádzajúcej sa na parc.č. 833,
všetky evidované na LV č. 57 v k.ú. Myjava, v podielovom vlastníctve Xxx.
Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX
v podiele vlastníctva ½, bytom ul. Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx a Xxx. Xxxxx
Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX v podiele
vlastníctva ½, bytom ul. Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx s manž. Xxxxx Xxxxxxx,
rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX v podiele vlastníctva
½, bytom ul. Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx,, v bezpodielovom vlastníctve
manželov v podiele vlastníctva 1/2 na dobu neurčitú vo výške jednorázovej
odplaty 20,- €.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 98/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg.
KN „C“ parc.č. 2590 o výmere 1313 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
evidovanom na LV č. 2179 vlastníka mesta Myjava, nachádzajúcom sa v k.ú.
Myjava, meste Myjava so sídlom, nám. M.R. Štefánika 560/4,907 01 Myjava,
IČO: 00 309 745 tvoriaca chodník ul. Goláňovej. Rozsah a trasa vecného
bremena je stanovená geometrickým plánom č. 090/17 zo dňa 17.8.2017
vyhotovenom Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava, so sídlom ul. Hurbanova č.
643, 907 01 Myjava, IČO: 18 040 446.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. je spojené
s vlastníctvom susediacich nehnuteľností pozemkov reg. KN „C“ parc.č.
2641o výmere 202 m2, záhrada, k pozemku reg. KN „C“ parc.č. 2642 o výmere
98 m2, zastavaná plocha a nádvoria a k stavbe súp.č. 140 nachádzajúcej sa na
pozemku reg. KN C“ parc.č.2642, všetky evidované na LV č.1592 v k.ú. Myjava
v podielovom vlastníctve Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX,
rod. č. XXXXXX/XXXX v podiele vlastníctva ½, bytom Xxxxx XXX, XXX XX
Xxxxx a Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX v podiele vlastníctva ½, bytom ul. bytom Xxxxx XXX, XXX XX
Xxxxx, na dobu neurčitú vo výške jednorázovej odplaty 4,- €.
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg. KN „C“
parc.č. 2590 o výmere 1313 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na
LV č. 2179 vlastníka mesta Myjava, nachádzajúcom sa v k.ú. Myjava, meste
Myjava so sídlom, nám. M.R. Štefánika 560/4,907 01 Myjava, IČO: 00 309 745
tvoriaca chodník ul. Goláňovej. Rozsah a trasa vecného bremena je stanovená
geometrickým plánom č. 090/17 zo dňa 17.8.2017 vyhotovenom Ing. Michal
Garaj Geodézia Myjava, so sídlom ul. Hurbanova č. 643, 907 01 Myjava, IČO:
18 040 446.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. je spojené
s vlastníctvom susediacich nehnuteľností pozemkov reg. KN „C“ parc.č.
2641o výmere 202 m2, záhrada, k pozemku reg. KN „C“ parc.č. 2642 o výmere
98 m2, zastavaná plocha a nádvoria a k stavbe súp.č. 140 nachádzajúcej sa na
pozemku reg. KN C“ parc.č.2642, všetky evidované na LV č.1592 v k.ú. Myjava
v podielovom vlastníctve Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX,
rod. č. XXXXXX/XXXX v podiele vlastníctva ½, bytom Xxxxx XXX, XXX XX
Xxxxx a Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX v podiele vlastníctva ½, bytom ul. bytom Xxxxx XXX, XXX XX
Xxxxx, na dobu neurčitú vo výške jednorázovej odplaty 4,- €.
Hlasovanie poslancov:
za:
zdržal sa:
proti:

15
0
0

U z n e s e n i e č. 99/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Priamy predaj pozemkov reg. KN „C“ parc.č.4125/38 o výmere 295
m2,ostatná plocha, parc.č. 3910/8 o výmere 14 m2, trvalý trávnatý porast
a parc.č. 3910/2 o výmere 816 m2, trvalý trávnatý porast, všetky evidované na
LV č.2179 vlastníka Mesto Myjava,so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4, 907
01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúce sa v k.ú. Myjava, v meste Myjava,
okr. Myjava, pre kupujúceho Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx do
jeho výlučného vlastníctva vlastníctva za účelom výstavby rodinného domu
na uvedených pozemkoch.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
sa schvaľuje
v cene stanovenej znaleckým posudkom č.207-2017,
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 40 680 ,- € ( t.j. 36,16 €/m2).
II. s c h v a ľ u j e
A. Priamy predaj pozemkov reg. KN „C“ parc.č.4125/38 o výmere 295
m2,ostatná plocha, parc.č. 3910/8 o výmere 14 m2, trvalý trávnatý porast
a parc.č. 3910/2 o výmere 816 m2, trvalý trávnatý porast, všetky evidované na
LV č.2179 vlastníka Mesto Myjava,so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4, 907
01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúce sa v k.ú. Myjava, v meste Myjava,
okr. Myjava, pre kupujúceho Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx, do
jeho výlučného vlastníctva vlastníctva za účelom výstavby rodinného domu
na uvedených pozemkoch.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb. sa
schvaľuje v cene stanovenej znaleckým posudkom č.207-2017, 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 40 680 ,- € ( t.j. 36,16 €/m2).
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 veb stránke mesta
dňa 11.10.2017, pričom jeho odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie
je odpredávaný osobe blízkej k predávajúcemu.
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
1
proti:
0

U z n e s e n i e č. 100/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Priamy predaj novo vytvoreného pozemku reg. KN „C“
parc.č.723/4 o výmere 853 m2, ostatná plocha, vytvorenom geometrickým
plánom č.127/2017, vyhotoviteľom GEOLA, s r.o. so sídlom V. P. Tótha 30,
905 01 Senica, IČO: 36 669 563, zlúčením pôvodnej parc. reg. KN „C“ číslo
723/4 o výmere 636 m2 a časti výmery 217 m2 z pôvodnej parcely reg. KN „C“

parc.č. 716/4 o pôvodnej výmere 724 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
evidovanej na LV č. 1724, vlastníka Mesto Myjava, so sídlom nám. M.R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúce sa v k.ú.
Turá Lúka, v meste Myjava, okr. Myjava, pre kupujúcich Xxxxx Xxxxxxx, rod.
Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX s manž. Xxxxx Xxxxxxx,
rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, obaja bytom Xxxxx
XXX, XXX XX Xxxxx, do ich bezpodielového vlastníctva manželov, za účelom
výstavby rodinného domu.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
sa schvaľuje
v cene stanovenej znaleckým posudkom č.211-2017,
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 17 000,29,- € ( t.j. 19,93 €/m2).
II. s c h v a ľ u j e
A. Priamy predaj novo vytvoreného pozemku reg. KN „C“ parc.č.723/4
o výmere 853 m2, ostatná plocha, vytvorenom geometrickým plánom
č.127/2017, vyhotoviteľom GEOLA, s r.o. so sídlom V. P. Tótha 30, 905 01
Senica, IČO: 36 669 563, zlúčením pôvodnej parc. reg. KN „C“ číslo 723/4
o výmere 636 m2 a časti výmery ( 217 m2 z pôvodnej parcely reg. KN „C“
parc.č. 716/4 o pôvodnej výmere 724 m2, zastavaná plocha a nádvoria),
evidovanej na LV č. 1724 ,vlastníka Mesto Myjava, so sídlom nám. M.R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúce sa v k.ú.
Turá Lúka, v meste Myjava, okr. Myjava, pre kupujúcich Xxxxx Xxxxxxx, rod.
Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX s manž. Xxxxx Xxxxxxx,
rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, obaja bytom Xxxxx
XXX, XXX XX Xxxxx, do ich bezpodielového vlastníctva manželov, za účelom
výstavby rodinného domu.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb. sa
schvaľuje v cene stanovenej znaleckým posudkom č.211-2017, 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 17 000,29,- € ( t.j. 19,93 €/m2).
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 veb stránke mesta
dňa 11.10.2017, pričom jeho odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie
je odpredávaný osobe blízkej k predávajúcemu.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 101/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg.
KN „C“ parc.č. 2521 o výmere 1307 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
evidovanom na LV č.2179 v k.ú. Myjava, vlastníka Mesta Myjava, tvoriaca
chodník k priľahlej miestnej komunikácie na ul. Hviezdoslavovej v meste
Myjava. Rozsah a trasa vecného bremena je stanovená geometrickým plánom

č. 054/17 zo dňa 3.7.2017 vyhotovenom Vladimír Fašánek, Geodézia Myjava,
so sídlom ul. Hurbanova č. 643, 907 01 Myjava, IČO: 48 056 111.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. je spojené
s vlastníctvom susediacich nehnuteľností pozemkov reg. KN „C“ parc.č.2533
o výmere 80m2,zastavaná plocha a nádvoria,k stavbe súp.č.117 nachádzajúcej
sa na pozemku parc.č. 2533, pozemku reg. KN „C“ parc.č. 2534 o výmere 198
m2, záhrada a pozemku parc. reg. KN „C“ číslo 2535 o výmere 21 m2,
zastavaná plocha a nádvoria, všetky evidované na LV č.1089 pre k.ú. Myjava
v bezpodielovom vlastníctve manželov Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX s manž. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát.
nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, obaja bytom Xxxxx XXX, XXX XX
Xxxxx. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú vo výške jednorázovej
odplaty 18,- € ( 2,- €/m2 ).
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg. KN „C“
parc.č. 2521 o výmere 1307 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na
LV č.2179 v k.ú. Myjava, vlastníka Mesta Myjava, tvoriaca chodník k priľahlej
miestnej komunikácie vna ul. Hviezdoslavovej v meste Myjava. Rozsah a trasa
vecného bremena je stanovená geometrickým plánom č. 054/17 zo dňa
3.7.2017 vyhotovenom Vladimír Fašánek, Geodézia Myjava, so sídlom ul.
Hurbanova č. 643, 907 01 Myjava, IČO: 48 056 111.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. je spojené
s vlastníctvom susediacich nehnuteľností pozemkov reg. KN „C“ parc.č.2533
o výmere 80 m2, zastavaná plocha a nádvoria, k stavbe súp.č.117
nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. 2533, pozemku reg. KN „C“ parc.č. 2534
o výmere 198 m2, záhrada a pozemku parc. reg. KN „C“ číslo 2535 o výmere 21
m2, zastavaná plocha a nádvoria, všetky evidované na LV č.1089 pre k.ú.
Myjava v bezpodielovom vlastníctve manželov Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát.
nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX s manž. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx,
dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, obaja bytom Xxxxx XXX, XXX
vo
výške
XX Xxxxx. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú
2
jednorázovej odplaty 18,- € ( 2,- €/m ).
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 102/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Priamy predaj pri uplatnení Zák.č.138/91Zb. § 9a odst. 8 e)
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, pozemok reg. KN „C“ parc.č.
1240 o výmere 509 m2,záhrada, evidovanom na LV č. 2179 v k.ú. Myjava vo
vlastníctve Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01
Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúcej sa v meste Myjava na ul. Trnovskej
vo dvore žiadateľa o kúpu pozemku.
Pozemok parc.č. 1240 sa navrhuje k odpredaju kupujúcemu Xxxxx
Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxx XXX/XX, XXX XX Xxxxx, do jeho výlučného vlastníctva.

Spôsob uplatnenia § 9a odst 8 e) Zák č. 138/1991 Zb; osobitného zreteľa
pri odpredaji pozemku mesta spočíva v nasledovných skutočnostiach:
– odpredávaný pozemok je súčasťou užívanej celosti kupujúcim, bez
samostatného prístupu mimo pozemky vlastníka a kupujúceho, čo
znemožňuje jeho využívanie inými PO resp. FO,
– pozemok je záhradou v dlhodobom užívaní kupujúceho – viac ako 50
rokov,
– pozemok je pre mesto nevyužiteľným pozemkom pre iné účely ako je
súčasný stav,
– pozemok má stanovený spôsob využívania – záhrada na ktorej
kupujúci pestuje ovocné dreviny o chová drobné hosp. zvieratá.
Pri zohľadnení hore uvedených skutočností predávajúci Mesto Myjava
navrhuje v súlade s § 9a odst. 8e) výšku kúpnej ceny 3,- €/m2 , čo pri
výmere 509 m2 predstavuje výšku kúpnej ceny pozemku parc.č. 1240 cenu
1 527,- €.
II. s c h v a ľ u j e
A. Priamy predaj pri uplatnení Zák.č.138/91Zb. § 9a odst. 8 e) v prípadoch
hodných osobitného zreteľa, pozemok reg. KN „C“ parc.č. 1240 o výmere
509 m2,záhrada, evidovanom na LV č. 2179 v k.ú. Myjava vo vlastníctve
Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO:
00 309 745, nachádzajúcej sa v meste Myjava na ul. Trnovskej vo dvore
žiadateľa o kúpu pozemku.
Pozemok parc.č. 1240 sa navrhuje k odpredaju kupujúcemu Xxxxx
Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxx XXX/XX, XXX XX Xxxxx do jeho výlučného vlastníctva.
Spôsob uplatnenia § 9a odst 8 e) Zák č. 138/1991 Zb; osobitného zreteľa
pri odpredaji pozemku mesta spočíva v nasledovných skutočnostiach:
– odpredávaný pozemok je súčasťou užívanej celosti kupujúcim, bez
samostatného prístupu mimo pozemky vlastníka a kupujúceho, čo
znemožňuje jeho využívanie inými PO resp. FO,
– pozemok je záhradou v dlhodobom užívaní kupujúceho – viac ako 50
rokov,
– pozemok je pre mesto nevyužiteľným pozemkom pre iné účely ako je
súčasný stav,
– pozemok má stanovený spôsob využívania – záhrada na ktorej
kupujúci pestuje ovocné dreviny o chová drobné hosp. zvieratá.
Pri zohľadnení hore uvedených skutočností predávajúci Mesto Myjava
navrhuje v súlade s § 9a odst. 8e) výšku kúpnej ceny 3,- €/m2 , čo pri
výmere 509 m2 predstavuje výšku kúpnej ceny pozemku parc.č. 1240 cenu
1 527,- €.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 103/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Priamy predaj pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4380/2 o výmere 403
m2,ostatná plocha, evidovanom na LV č. 2179 v k.ú. Myjava vo vlastníctve

Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO:
00 309 745, nachádzajúcej sa v meste Myjava na ul. Pakanskej ,vlastníka
Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO:
00 309 745, nachádzajúcom sa v k.ú. Myjava, na ul. Pakanskej v meste
Myjava, pre kupujúcich Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX s manž. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát.
nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, obaja bytom Xxxxx XXX, XXX XX
Xxxxx, do ich bezpodielového vlastníctva manželov, za účelom využitia
pozemku ako záhrada, v cene stanovenej znaleckým posudkom č. č.208 2017, 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 4 247,62 ,- € ( t.j. 10,54
€/m2).
II. s c h v a ľ u j e
A. Priamy predaj pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4380/2 o výmere 403 m2,ostatná
plocha, evidovanom na LV č. 2179 v k.ú. Myjava vo vlastníctve Mesta Myjava,
so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745,
nachádzajúcej sa v meste Myjava na ul. Pakanskej ,vlastníka Mesta Myjava,
so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745,
nachádzajúcom sa v k.ú. Myjava, na ul. Pakanskej v meste Myjava, pre
kupujúcich Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX s manž. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX,
rod. č. XXXXXX/XXXX, obaja bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx, do ich
bezpodielového vlastníctva manželov, za účelom využitia pozemku ako
záhrada, v cene stanovenej znaleckým posudkom č. č.208 - 2017,
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 4 247,62 ,- € ( t.j. 10,54 €/m2).
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 veb stránke mesta
dňa 11.10.2017, pričom jeho odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie
je odpredávaný osobe blízkej k predávajúcemu.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 104/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku mesta
Myjava, reg. KN „C“ parc.č. 1911/1 o výmere 50185 m2, ostatná plocha,
pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1926 o výmere 1664 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1928 o výmere 2680 m2, zastavaná
plocha a nádvoria, pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1936/1 o výmere 23218 m2,
zastavaná plocha a nádvoria všetky evidované na LV č. 2179 v k.ú. Myjava a
pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1911/11 o výmere 5707 m2 zastavaná plocha
a nádvoria evidovanej na LV č.5192 v prospech vlastníka inžinierskych sietí

tepelnotechnických rozvodov tepla a TÚV, vlastníka Bytový podnik Myjava,
spol. s.r.o. so sídlom ul. 8. Apríla 372/1, 907 01 Myjava, IČO: 31 445 918.
Zriadenie vecného bremena spočívajúcom v práve uloženia inžinierskej siete
tepelnotechnických rozvodov tepla a TÚV do pozemkov povinného Mesta
Myjava, v povinnosti vlastníka týchto pozemkov strpieť uloženú inžiniersku sieť
a umožniť vstup na pozemky oprávneným osobám za účelom vykonávania
údržby, opráv a technického zhodnotenia tam nachádzajúcej sa siete
v pozemkoch mesta.
Rozsah vecného k pozemkom reg. KN „C“ 1911/1, 1926,1928,1936/1 a
1911/11 je v rozsahu a trase ako vyplýva z geometrického plánu č. 26/2016 zo
dňa 25.5.2016 vyhotoviteľa Ing. Marián Mackovjak, bytom Za Hornádom
883/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37 181 726.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in personam“ t.j. spojené
s právnickou osobou ako vlastníkom technických zariadení Bytovým podnikom
Myjava spol. s .r.o.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú vo výške jednorázovej odplaty
za jej zriadenie, stanovenej dohodou zmluvných strán vo výške 2,00 €/m2, čo
pri výmere uložených sietí v jednotlivých pozemkoch mesta pri ich celkovej
ploche 1 638 m2, predstavuje čiastku 3 276 ,- €.
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku mesta Myjava,
reg. KN „C“ parc.č. 1911/1 o výmere 50185 m2, ostatná plocha, pozemku reg.
KN „C“ parc.č. 1926 o výmere 1664 m2, zastavaná plocha a nádvoria, pozemku
reg. KN „C“ parc.č. 1928 o výmere 2680 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1936/1 o výmere 23218 m2, zastavaná plocha a
nádvoria všetky evidované na LV č. 2179 v k.ú. Myjava a pozemku reg. KN „C“
parc.č. 1911/11 o výmere 5707 m2 zastavaná plocha a nádvoria evidovanej na
LV č.5192 v prospech vlastníka inžinierskych sietí tepelnotechnických rozvodov
tepla a TÚV, vlastníka Bytový podnik Myjava, spol. s.r.o. so sídlom ul. 8. Apríla
372/1, 907 01 Myjava, IČO: 31 445 918.
Zriadenie vecného bremena spočívajúcom v práve uloženia inžinierskej siete
tepelnotechnických rozvodov tepla a TÚV do pozemkov povinného Mesta
Myjava, v povinnosti vlastníka týchto pozemkov strpieť uloženú inžiniersku sieť
a umožniť vstup na pozemky oprávneným osobám za účelom vykonávania
údržby, opráv a technického zhodnotenia tam nachádzajúcej sa siete
v pozemkoch mesta.
Rozsah vecného k pozemkom reg. KN „C“ 1911/1, 1926,1928,1936/1 a
1911/11 je v rozsahu a trase ako vyplýva z geometrického plánu č. 26/2016 zo
dňa 25.5.2016 vyhotoviteľa Ing. Marián Mackovjak, byrom Za Hornádom
883/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37 181 726.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in personam“ t.j. spojené
s právnickou osobou ako vlastníkom technických zariadení Bytovým podnikom
Myjava spol. s .r.o.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú vo výške jednorázovej odplaty
za jej zriadenie, stanovenej dohodou zmluvných strán vo výške 2,00 €/m2, čo
pri výmere uložených sietí v jednotlivých pozemkoch mesta pri ich celkovej
ploche 1 638 m2, predstavuje čiastku 3 276 ,- €.
Hlasovanie poslancov:

za:
zdržal sa:

14
1

proti:

0

U z n e s e n i e č. 105/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena
k pozemkom reg. KN „C“ parc.č. 584/33 o výmere 359 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, parc.č. 584/37 o výmere 229 m2, zastavaná plocha a nádvoria
obe evidované na LV č.1724 pre k.ú. Turá Lúka, vlastníka Mesto
Myjava,nachádzajúce sa v časti Turá Lúka v ceste Diely.
Oprávnení z budúceho vecného bremena sú:
1) Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX s manž. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX,
rod. č. XXXXXX/XXXX, obaja bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx, ako
bezpodieloví vlastníci susediacich pozemkov reg. KN „C“ parc.č. 584/72
o výmere 133 m2, ostatná plocha, parc.č. 568/20 o výmere 92 m2 , ostatná
plocha a parc.č. 568/29 o výmere 649 m2,orná pôda, všetky evidované na
LV č. 2517, v k.ú. Turá Lúka, ku ktorým sa schvaľuje zriadenie vecného
bremena k parc.č. 584/33 o výmere 359 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
evidovanom na LV 1724 vlastníka Mesta Myjava,
2) Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx, ktorý je výlučným
vlastníkom susediacich pozemkov reg. KN „C“ parc.č.584/67 o výmere 91
m2,ostatná plocha, parc.č.584/68 o výmere 84 m2, ostatná plocha,
parc.č.584/69 o výmere 59 m2 , ostatná plocha a parc. č. 568/16 o výmere
829 m2, ostatná plocha, všetky evidované na LV č. 6364, v k.ú. Turá Lúka,
ku ktorým sa schvaľuje zriadenie vecného bremena k parc.č. 584/37
o výmere 229 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV 1724
vlastníka Mesta Myjava.
Trasovanie vecného bremena vychádza zo spracovanej projektovej
dokumentácie „Situácia vonkajšie rozvody ZT“ zo dňa 1/2017 vyhotoviteľa
Pavol Slezák , bytom Smreková 1298/15, 905 01 Senica. Dľžka prípojok
v pozemkoch mesta je spolu cca 21m.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby
zrealizovania siete, oprávneným (žiadateľom),najneskôr však do
31.12.2018. Po jej zrealizovaní bude trasa prípojok zameraná
geometrickým plánom pre následné uzatvorenie zmluvy o vecnom
bremene.
Oprávnení, žiadatelia sa zaväzujú zrealizovať prípojku na vlastné
náklady s tým, že dotknutý pozemok stavbou dajú do pôvodného stavu na
vlastné náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojky
zabezpečia oprávnení na svoje náklady, s tým že sa zaväzujú za uloženie
prípojky uhradiť vlastníkovi pozemku (povinnému) jednorázový poplatok
v zmysle Zák.č.251/2012 Z.z. Zákon o energetike (ochranné pásma
inžinierskych sietí).
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom
nehnuteľností oprávnených.
Výška jednorázového poplatku bude stanovená dohodou zmluvných
strán vo výške 2,- € za m2 záberu pozemku inž. sieťou.
II. s c h v a ľ u j e

A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena k pozemkom
reg. KN „C“ parc.č. 584/33 o výmere 359 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
parc.č. 584/37 o výmere 229 m2, zastavaná plocha a nádvoria obe evidované
na LV č.1724 pre k.ú. Turá Lúka, vlastníka Mesto Myjava,nachádzajúce sa
v časti Turá Lúka v ceste Diely.
Oprávnení z budúceho vecného bremena sú:
1) Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX s manž. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX,
rod. č. XXXXXX/XXXX, obaja bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx, ako
bezpodieloví vlastníci susediacich pozemkov reg. KN „C“ parc.č. 584/72
o výmere 133 m2, ostatná plocha, parc.č. 568/20 o výmere 92 m2 , ostatná
plocha a parc.č. 568/29 o výmere 649 m2,orná pôda, všetky evidované na
LV č. 2517, v k.ú. Turá Lúka, ku ktorým sa schvaľuje zriadenie vecného
bremena k parc.č. 584/33 o výmere 359 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
evidovanom na LV 1724 vlastníka Mesta Myjava,
2) Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx, ktorý je výlučným
vlastníkom susediacich pozemkov reg. KN „C“ parc.č.584/67 o výmere 91
m2,ostatná plocha, parc.č.584/68 o výmere 84 m2, ostatná plocha,
parc.č.584/69 o výmere 59 m2 , ostatná plocha a parc. č. 568/16 o výmere
829 m2, ostatná plocha, všetky evidované na LV č. 6364, v k.ú. Turá Lúka,
ku ktorým sa schvaľuje zriadenie vecného bremena k parc.č. 584/37
o výmere 229 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV 1724
vlastníka Mesta Myjava.
Trasovanie vecného bremena vychádza zo spracovanej projektovej
dokumentácie „Situácia vonkajšie rozvody ZT“ zo dňa 1/2017 vyhotoviteľa
Pavol Slezák , bytom Smreková 1298/15, 905 01 Senica. Dľžka prípojok
v pozemkoch mesta je spolu cca 21m.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby
zrealizovania siete, oprávneným (žiadateľom),najneskôr však do
31.12.2018. Po jej zrealizovaní bude trasa prípojok zameraná
geometrickým plánom pre následné uzatvorenie zmluvy o vecnom
bremene.
Oprávnení, žiadatelia sa zaväzujú zrealizovať prípojku na vlastné
náklady s tým, že dotknutý pozemok stavbou dajú do pôvodného stavu na
vlastné náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojky
zabezpečia oprávnení na svoje náklady, s tým že sa zaväzujú za uloženie
prípojky uhradiť vlastníkovi pozemku (povinnému) jednorázový poplatok
v zmysle Zák.č.251/2012 Z.z. Zákon o energetike (ochranné pásma
inžinierskych sietí).
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom
nehnuteľností oprávnených.
Výška jednorázového poplatku bude stanovená dohodou zmluvných
strán vo výške 2,- € za m2 záberu pozemku inž. sieťou.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 106/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. V súlade so Zák. č.138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta Myjava č.
4/2009, Z.z. uzatvorenie Kúpnej zmluvy na priamy predaj pri uplatnení
Zák.č.138/91Zb. § 9a odst. 8 e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, k
pozemkom vo vlastníctve Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika
560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúcich sa v meste Myjava
na ul. Pirte, v rozsahu spracovaného geometrického plánu č. 078/17 zo dňa
31.7.2017 vyhotoviteľa Ing. Michal Garaj, geodézia Myjava, so sídlom ul.
Hurbanova č. 643, 907 01 Myjava, IČO: 18 040 446 pre nasledovných
kupujúcich :
1) Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx, odpredaj
novovytvoreného pozemku reg. KN „C“ parc.č. 993/7 o výmere 7 m2,
zastavaná plocha a nádvoria, vytvorenom z pôvodnej parcely reg. KN „C“
parc.č. 993/2 o výmere 1505 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanej
na LV č. 2179 v k.ú. Myjava, vlastníka Mesto Myjava, so sídlom nám. M. R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, do jeho výlučného
vlastníctva .
2) Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx odpredaj
novovytvoreného pozemku reg. KN „C“ parc.č. 993/8 o výmere 46 m2,
zastavaná plocha a nádvoria, vytvorenom z pôvodnej parcely reg. KN „C“
parc.č. 993/2 o výmere 1505 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanej
na LV č. 2179 v k.ú. Myjava ,vlastníka Mesto Myjava so sídlom nám. M. R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, do jeho výlučného
vlastníctva .
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
navrhujeme realizovať s uplatnením § 9a odst. 8e) v prípadoch hodných
osobitného zreteľa vyplývajúci z nasledovných skutočností:
-- odpredávané pozemky parc.č. 993/7 a 993/8 kupujúci dlhodobo užívajú,
starajú sa o ne a sú jedným z možných prístupov k stávajúcim záhradám pri
rodinných domoch kupujúcich,
-- pozemky sú katastrálnym operátom vedené ako zastavané plochy
a nádvoria
ale svoju funkciu plnia ako záhrady v dlhodobom užívaní
kupujúcich a ich predkov – t.j. viac ako 40 rokov,
-- pozemky sú pre mesto nevyužiteľnými pozemkami pre iné účely ako je
súčasný resp. navrhovaný stav,
-- odpredajom sa realizuje kúpa doplnkovej plochy k hlavnej ploche vo
vlastníctve kupujúcich.
Pri zohľadnení hore uvedených skutočností predávajúci Mesto Myjava
navrhuje v súlade s § 9a odst. 8e) výšku kúpnej ceny u pozemku parc.č.

993/7 vo výške 21,- € pre kupujúceho Xxxx Xxxxx a pre pozemok parc.č.
993/8 kúpnu cenu vo výške 138,- € ( t.j. 3,- €/m2 ) pre kupujúceho XXx.Xxxx
Xxxxx .
II. s c h v a ľ u j e
A. V súlade so Zák. č.138/91 Zb. o majetku obcí ako i VZN mesta Myjava č.
4/2009, Z.z. uzatvorenie kúpnej zmluvy na priamy predaj pri uplatnení
Zák.č.138/91Zb. § 9a odst. 8 e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, k
pozemkom vo vlastníctve Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika
560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúcich sa v meste Myjava
na ul. Pirte, v rozsahu spracovaného geometrického plánu č. 078/17 zo dňa
31.7.2017 vyhotoviteľa Ing. Michal Garaj, geodézia Myjava, so sídlom ul.
Hurbanova č. 643, 907 01 Myjava, IČO: 18 040 446 pre nasledovných
kupujúcich :
1) Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx, odpredaj
novovytvoreného pozemku reg. KN „C“ parc.č. 993/7 o výmere 7 m2,
zastavaná plocha a nádvoria, vytvorenom z pôvodnej parcely reg. KN „C“
parc.č. 993/2 o výmere 1505 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanej
na LV č. 2179 v k.ú. Myjava, vlastníka Mesto Myjava, so sídlom nám. M. R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, do jeho výlučného
vlastníctva .
2) Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx odpredaj
novovytvoreného pozemku reg. KN „C“ parc.č. 993/8 o výmere 46 m2,
zastavaná plocha a nádvoria, vytvorenom z pôvodnej parcely reg. KN „C“
parc.č. 993/2 o výmere 1505 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanej
na LV č. 2179 v k.ú. Myjava ,vlastníka Mesto Myjava so sídlom nám. M. R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, do jeho výlučného
vlastníctva .
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
navrhujeme realizovať s uplatnením § 9a odst. 8e) v prípadoch hodných
osobitného zreteľa vyplývajúci z nasledovných skutočností:
-- odpredávané pozemky parc.č. 993/7 a 993/8 kupujúci dlhodobo užívajú,
starajú sa o ne a sú jedným z možných prístupov k stávajúcim záhradám pri
rodinných domoch kupujúcich,
-- pozemky sú katastrálnym operátom vedené ako zastavané plochy
a nádvoria
ale svoju funkciu plnia ako záhrady v dlhodobom užívaní
kupujúcich a ich predkov – t.j. viac ako 40 rokov,
-- pozemky sú pre mesto nevyužiteľnými pozemkami pre iné účely ako je
súčasný resp. navrhovaný stav,
-- odpredajom sa realizuje kúpa doplnkovej plochy k hlavnej ploche vo
vlastníctve kupujúcich.
Pri zohľadnení hore uvedených skutočností predávajúci Mesto Myjava
navrhuje v súlade s § 9a odst. 8e) výšku kúpnej ceny u pozemku parc.č.
993/7 vo výške 21,- € pre kupujúceho Xxxx Xxxxx a pre pozemok parc.č.

993/8 kúpnu cenu vo výške 138,- €
Xxxx Xxxxx.

( t.j. 3,- €/m2 ) pre kupujúceho Xxx.

Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
1
proti:
0

U z n e s e n i e č. 107/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom
mesta Myjava, reg. KN „E“ parc.č. 601 o výmere 1 5338 m2, ostatná plocha,
evidovanej na LV č. 2179 a pozemkov reg. KN „E“ parc.č. 570/22 o výmere
4540 m2, ostatná plocha, parcely č. 609/1 o výmere 2894 m2, ostatná plocha,
obe evidované na LV č. 3533, všetky nachádzajúce sa v k.ú. Myjava vo
vlastníctve mesta Myjava, so sídlom, nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01
Myjava, IČO:00 309 745. Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech vlastníka
inžinierskej siete – NN elektrickej prípojky a oprávneného z vecného bremena,
Západoslovenská distribučná ,a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518 a plátcu z vecného bremena spoločnosti Bytový podnik
Myjava, spol. s.r.o. so sídlom ul. 8. Apríla 372/1, 907 01 Myjava, IČO:
31 445 918.
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierskej siete do
pozemkov vlastníka (povinného) mesta Myjava a v povinnosti vlastníka týchto
pozemkov, strpieť uloženú inžiniersku sieť a umožniť vstup na pozemky
oprávnenému a nim poverených osobám za účelom vykonávania údržby, opráv
a technického zhodnotenia, prípadne jej odstránenia.
Vecné bremeno sa zriaďuje k pozemkom reg. KN „E“ parc.č. 601, parc.č.
570/22 a parc.č. 609/1,v rozsahu a trase vecného bremena ako vyplýva z
geometrického plánu č. 096/17 zo dňa 13.9.2017 vyhotoviteľa Ing. Michal
Garaj, Geodézia Myjava, so sídlom ul. Hurbanova 643, 907 01 Myjava,
IČO:18 040 446, v rozsahu z parc.č. 601 o ploche 149 m2, z parc.č. 570/22 o
ploche 42 m2 a parc.č 609/1o ploche 4 m2 , spolu o ploche 195 m2 ( pri šírke 2
m).
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in personam“ t.j. spojené
s právnickou osobou ako vlastníkom technického zariadenia Západoslovenská
distribučná, a.s. Bratislava, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava. IČO: 36 361
518.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú vo výške jednorázovej odplaty
za jej zriadenie, stanovenej dohodou zmluvných strán vo výške 2,00 €/m2, čo
pri výmere uložených sietí v oboch pozemkoch pri celkovej ploche 195 m2,
predstavuje čiastku 390 ,- €.
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom mesta
Myjava, reg. KN „E“ parc.č. 601 o výmere 1 5338 m2, ostatná plocha,
evidovanej na LV č. 2179 a pozemkov reg. KN „E“ parc.č. 570/22 o výmere
4540 m2, ostatná plocha, parcely č. 609/1 o výmere 2894 m2, ostatná plocha,
obe evidované na LV č. 3533, všetky nachádzajúce sa v k.ú. Myjava vo
vlastníctve mesta Myjava, so sídlom, nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01
Myjava, IČO:00 309 745. Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech vlastníka
inžinierskej siete – NN elektrickej prípojky a oprávneného z vecného bremena,

Západoslovenská distribučná ,a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518 a plátcu z vecného bremena spoločnosti Bytový podnik
Myjava, spol. s.r.o. so sídlom ul. 8. Apríla 372/1, 907 01 Myjava, IČO:
31 445 918.
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierskej siete do
pozemkov vlastníka (povinného) mesta Myjava a v povinnosti vlastníka týchto
pozemkov, strpieť uloženú inžiniersku sieť a umožniť vstup na pozemky
oprávnenému a nim poverených osobám za účelom vykonávania údržby, opráv
a technického zhodnotenia, prípadne jej odstránenia.
Vecné bremeno sa zriaďuje k pozemkom reg. KN „E“ parc.č. 601, parc.č.
570/22 a parc.č. 609/1,v rozsahu a trase vecného bremena ako vyplýva z
geometrického plánu č. 096/17 zo dňa 13.9.2017 vyhotoviteľa Ing. Michal
Garaj, Geodézia Myjava, so sídlom ul. Hurbanova 643, 907 01 Myjava,
IČO:18 040 446, v rozsahu z parc.č. 601 o ploche 149 m2, z parc.č. 570/22 o
ploche 42 m2 a parc.č 609/1o ploche 4 m2 , spolu o ploche 195 m2 ( pri šírke 2
m).
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in personam“ t.j. spojené
s právnickou osobou ako vlastníkom technického zariadenia Západoslovenská
distribučná, a.s. Bratislava, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava. IČO: 36 361
518.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú vo výške jednorázovej odplaty
za jej zriadenie, stanovenej dohodou zmluvných strán vo výške 2,00 €/m2, čo
pri výmere uložených sietí v oboch pozemkoch pri celkovej ploche 195 m2,
predstavuje čiastku 390 ,- €.
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
1
proti:
0

U z n e s e n i e č. 108/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Priamy predaj pozemkov - dielov - vytvorených geometrickým
plánom č. 066/17 zo dňa 18.7.2017 vyhotovenom Vladimír Fašánek,
Geodézia so sídlom ul. Hurbanova 643, 907 01 Myjava,IČO:48 056 111, kde z
pozemku reg. KN „E“ parc.č.30536/1 o výmere 3785 m2,ostatná plocha,
evidovanom na LV č. 3533 vlastníka Mesto Myjava, so sídlom nám.
M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúce sa na ul.
Staromyjavskej v meste Myjava, okr. Myjava, k.ú. Myjava v rozsahu:
1) -- diel č. 7 o výmere 89 m2, ktorý sa vkladá do novovytvorenej parc. reg. KN
„C“ číslo 1305/4 o celkovej výmere 138 m2 , zastavaná plocha a nádvoria,
kupujúcemu Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx do jeho výlučného
vlastníctva.
2) -- diel č. 9 o výmere 96 m2 , ktorý sa vkladá do novovytvorenej parc. reg. KN
„C“ číslo 1305/5 o celkovej výmere 113 m2 , zastavaná plocha a nádvoria,
-- diel č. 10 o výmere 10 m2, ktorý sa vkladá do novovytvorenej parc. reg. KN
„C“ číslo 1305/6 o celkovej výmere 10 m2, zastavaná plocha a nádvoria,

-- diel č. 14 o výmere 6 m2, ktorý sa vkladá do novovytvorenej parc. reg. KN
„C“ číslo 1306/6 o celkovej výmere 376 m2 , orná pôda,
-- diel č. 17 o výmere 4 m2, ktorý sa vkladá do novovytvorenej parc. reg. KN
„C“ číslo 1306/8 o celkovej výmere 43 m2, orná pôda.
Hore uvedené diely o celkovej výmere 116 m2 sa odpredávajú kupujúcej
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx, do jej výlučného
vlastníctva.
Odpredaj pozemkov formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
navrhujeme realizovať v cene stanovenej znaleckým posudkom č.209 - 2017,
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 1 736,35 ,- € ( t.j. 8,47 €/m2).
Z odkupovaných pozemkov kupujúci Xxxx Xxxxx uhradí predávajúcemu
čiastku 753,83 € a kupujúca Xxx. Xxxxx Xxxxxxx uhradí čiastku 982,52 €.
II. s c h v a ľ u j e
A. Priamy predaj pozemkov - dielov - vytvorených geometrickým plánom č.
066/17 zo dňa 18.7.2017 vyhotovenom Vladimír Fašánek, Geodézia so sídlom
ul. Hurbanova 643, 907 01 Myjava,IČO:48 056 111, kde z pozemku reg. KN
„E“ parc.č.30536/1 o výmere 3785 m2,ostatná plocha, evidovanom na LV č.
3533 vlastníka Mesto Myjava, so sídlom nám. M.R.Štefánika 560/4, 907 01
Myjava, IČO: 00 309 745, nachádzajúce sa na ul. Staromyjavskej v meste
Myjava, okr. Myjava, k.ú. Myjava v rozsahu:
1) -- diel č. 7 o výmere 89 m2, ktorý sa vkladá do novovytvorenej parc. reg. KN
„C“ číslo 1305/4 o celkovej výmere 138 m2 , zastavaná plocha a nádvoria,
kupujúcemu Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx do jeho výlučného
vlastníctva.
2) -- diel č. 9 o výmere 96 m2 , ktorý sa vkladá do novovytvorenej parc. reg. KN
„C“ číslo 1305/5 o celkovej výmere 113 m2 , zastavaná plocha a nádvoria,
-- diel č. 10 o výmere 10 m2, ktorý sa vkladá do novovytvorenej parc. reg. KN
„C“ číslo 1305/6 o celkovej výmere 10 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
-- diel č. 14 o výmere 6 m2, ktorý sa vkladá do novovytvorenej parc. reg. KN
„C“ číslo 1306/6 o celkovej výmere 376 m2 , orná pôda,
-- diel č. 17 o výmere 4 m2, ktorý sa vkladá do novovytvorenej parc. reg. KN
„C“ číslo 1306/8 o celkovej výmere 43 m2, orná pôda.
Hore uvedené diely o celkovej výmere 116 m2 sa odpredávajú kupujúcej
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx, do jej výlučného
vlastníctva.
Odpredaj pozemkov formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
navrhujeme realizovať v cene stanovenej znaleckým posudkom č.209 - 2017,
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 1 736,35 ,- € ( t.j. 8,47 €/m2).

Z odkupovaných pozemkov kupujúci Xxxxx Xxxxxxx uhradí predávajúcemu
čiastku 753,83 € a kupujúca Xxx. Xxxxx Xxxxxxx uhradí čiastku 982,52 €.
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 veb stránke mesta
dňa 11.10.2017, pričom jeho odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie
je odpredávaný osobe blízkej k predávajúcemu.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 109/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Priamy predaj nehnuteľnosti bytu č. 47 nachádzajúcom sa v
bytovom dome súp.č. 936 na nám. M.R. Štefánika v meste Myjava vo
vlastníctve Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01
Myjava, IČO: 00 309 745.
Predmetný byt sa nachádza na parcele reg. KN „C“ č. 2079 ako stavba
súp.č. 936, byt č. 47 nachádzajúcom sa na 4.podlaží, evidovaný na LV č.
2770, v podiele vlastníctva 1/1 v k.ú. Myjava. Súčasne sa odpredáva podiel na
pozemku reg. KN „C“ parc.č.2079 o výmere 875 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, v podiele vlastníctva 24/3312 ( t.j. 6,783 m2 ), evidovanom na LV č.
5035 vo vlastníctve Mesta Myjava.
Uvedené nehnuteľnosti, byt č. 47 a podiel na pozemku sú odpredávané
kupujúcemu spoločnosti ARRIVA Trnava, a.s. so sídlom ul. Nitrianska 5, 917
02 Trnava, IČO: 36 249 840, v cene stanovenej znaleckým posudkom č. 2102017 vo výške kúpnej ceny celkom 19 790,77 €.
II. s c h v a ľ u j e
A. Priamy predaj nehnuteľnosti bytu č. 47 nachádzajúcom sa v bytovom dome
súp.č. 936 na nám. M.R. Štefánika v meste Myjava vo vlastníctve Mesta
Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO:
00 309 745.
Predmetný byt sa nachádza na parcele reg. KN „C“ č. 2079 ako stavba
súp.č. 936, byt č. 47 nachádzajúcom sa na 4.podlaží, evidovaný na LV č.
2770, v podiele vlastníctva 1/1 v k.ú. Myjava. Súčasne sa odpredáva podiel na
pozemku reg. KN „C“ parc.č.2079 o výmere 875 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, v podiele vlastníctva 24/3312 ( t.j. 6,783 m2 ), evidovanom na LV č.
5035 vo vlastníctve Mesta Myjava.
Uvedené nehnuteľnosti, byt č. 47 a podiel na pozemku sú odpredávané
kupujúcemu spoločnosti ARRIVA Trnava, a.s. so sídlom ul. Nitrianska 5, 917
02 Trnava, IČO: 36 249 840, v cene stanovenej znaleckým posudkom č. 2102017 vo výške kúpnej ceny celkom 19 790,77 €.
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 veb stránke mesta

dňa 11.10.2017, pričom jeho odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie
je odpredávaný osobe blízkej k predávajúcemu.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 110/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku vo
vlastníctve štátu Slovenská republika v správe Ústredia práce sociálnych vecí
a rodiny SR pozemku reg. KN „C“ parc.č. 2065/3 o výmere 49 m2, zastavaná
plocha a nádvoria , evidovanom na LV č.4602 v podiele vlastníctva 1/1,
nachádzajúcom sa v k.ú. Myjava, na nám. M.R.Štefánika v susedstve budovy
Mestského úradu Myjava súp.č. 560/4, tvoriaci podchod s budovou súp.č. 561.
Povinný z vecného bremena štát Slovenská republika v zastúpení
správcu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom ul. Špitálská 8
,812 67 Bratislava, IČO: 30 794 536 ako vlastník pozemku a podielový
spoluvlastník stavby súp.č. 561 a Slovenská republika v správe Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom ul.Lazovská 63, 974 01 Banská
Bystrica ako podielový spoluvlastník stavby súp.č. 561, zriaďujú v prospech
Oprávneného mesta Myjava vecné bremeno in rem, spočívajúce v priznaní
práva na prechod osôb a prejazd motorovými a nemotorovými vozidlami
a v práve prechodu strojmi a mechanizmami cez pozemok parcely reg. KN
„C“ parc.č. 2065/3, vrátane využívania podchodu pod budovou s. č. 561.
Vecné bremeno “in rem“ sa vzťahuje k parcele oprávneného reg. KN C“
parc.č. 2064 o výmere 1721 m2, zastavaná plocha a nádvoria, vrátane stavby
na nej nachádzajúcej sa súp.č. 560 „Administratívna budova“, obe
nehnuteľnosti evidované na LV č. 2179 v k.ú. Myjava vo vlastníctve Mesta
Myjava. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, za jednorázový
poplatok vo výške stanovenej Znaleckým posudkom č. 6-2016 zo dňa
01.02.2016 vypracovaným znalcom Ing. Alžbetou Jelínkovou, vo výške 220,89
€ (slovom dvestodvadsať eur 89 centov).
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku vo vlastníctve
štátu Slovenská republika v správe Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny
SR pozemku reg. KN „C“ parc.č. 2065/3 o výmere 49 m2, zastavaná plocha a
nádvoria , evidovanom na LV č.4602 v podiele vlastníctva 1/1, nachádzajúcom
sa v k.ú. Myjava, na nám. M.R.Štefánika v susedstve budovy Mestského úradu
Myjava súp.č. 560/4, tvoriaci podchod s budovou súp.č. 561.
Povinný z vecného bremena štát Slovenská republika v zastúpení
správcu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom ul. Špitálská 8
,812 67 Bratislava, IČO: 30 794 536 ako vlastník pozemku a podielový
spoluvlastník stavby súp.č. 561 a Slovenská republika v správe Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom ul.Lazovská 63, 974 01 Banská
Bystrica ako podielový spoluvlastník stavby súp.č. 561, zriaďujú v prospech
Oprávneného mesta Myjava vecné bremeno in rem, spočívajúce v priznaní
práva na prechod osôb a prejazd motorovými a nemotorovými vozidlami

a v práve prechodu strojmi a mechanizmami cez pozemok parcely reg. KN
„C“ parc.č. 2065/3, vrátane využívania podchodu pod budovou s. č. 561.
Vecné bremeno “in rem“ sa vzťahuje k parcele oprávneného reg. KN C“
parc.č. 2064 o výmere 1721 m2, zastavaná plocha a nádvoria, vrátane stavby
na nej nachádzajúcej sa súp.č. 560 „ Administratívna budova“, obe
nehnuteľnosti evidované na LV č. 2179 v k.ú. Myjava vo vlastníctve Mesta
Myjava. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, za jednorázový
poplatok vo výške stanovenej Znaleckým posudkom č. 6-2016 zo dňa
01.02.2016 vypracovaným znalcom Ing. Alžbetou Jelínkovou, vo výške 220,89
€ (slovom dvestodvadsať eur 89 centov).
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 111/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena
k pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1670/1 o výmere 14644 m2, zastavaná plocha a
nádvoria vlastníka Mesta Myjava, evidovanom na LV č. 2179 v k.ú. Myjava.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane povinného Mesta
Myjava ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1670/1a na strane
oprávneného z vecného bremena Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx, ktorý
je vlastníkom stavby súp. č.9030 nachádzajúcej sa na parc.č. 1685/1 v areáli
bývalej SAM,a.s., ktorý pripravuje rekonštrukciu stavby s tým, že potrebuje
realizovať a uložiť do pozemku mesta novú kanalizačnú prípojku.
Trasovanie vecného bremena je v dĺžke 4,50 do pozemku mesta.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby
zrealizovania siete, najneskôr však do 31.12.2018. Po jej zrealizovaní bude
trasa inžinierskej siete zameraná geometrickým plánom pre následné
uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať prípojku na vlastné náklady
s tým, že dotknutý pozemok stavbou dá do pôvodného stavu na vlastné
náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojky zabezpečí oprávnený
na svoje náklady, s tým, že sa zaväzuje za uloženie prípojky uhradiť vlastníkovi
pozemku (povinnému) jednorázový poplatok v zmysle Zák.č. 251/2012 Z.z.
Zákon o energetike (ochranné pásma inžinierskych sietí) na základe vzájomne
dohodnutej ceny.
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti oprávneného. Výška jednorázového poplatku bude stanovená
dohodou zmluvných strán vo výške 2,- € za m2 záberu pozemku inž. sieťou.
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena k pozemku reg.
KN „C“ parc.č. 1670/1 o výmere 14644 m2, zastavaná plocha a nádvoria
vlastníka Mesta Myjava, evidovanom na LV č. 2179 v k.ú. Myjava.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane povinného
Mesta Myjava ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1670/1a na strane
oprávneného z vecného bremena Xxxxx Xxxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar.

XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX bytom Xxxxx XXX, XXX XX Xxxxx, ktorý
je vlastníkom stavby súp. č.9030 nachádzajúcej sa na parc.č. 1685/1 v areáli
bývalej SAM,a.s., ktorý pripravuje rekonštrukciu stavby s tým, že potrebuje
realizovať a uložiť do pozemku mesta novú kanalizačnú prípojku.
Trasovanie vecného bremena je v dĺžke 4,50 do pozemku mesta.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby
zrealizovania siete, najneskôr však do 31.12.2018. Po jej zrealizovaní bude
trasa inžinierskej siete zameraná geometrickým plánom pre následné
uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať prípojku na vlastné náklady
s tým, že dotknutý pozemok stavbou dá do pôvodného stavu na vlastné
náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojky zabezpečí oprávnený
na svoje náklady, s tým, že sa zaväzuje za uloženie prípojky uhradiť vlastníkovi
pozemku (povinnému) jednorázový poplatok v zmysle Zák.č. 251/2012 Z.z.
Zákon o energetike (ochranné pásma inžinierskych sietí) na základe vzájomne
dohodnutej ceny.
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti oprávneného. Výška jednorázového poplatku bude stanovená
dohodou zmluvných strán vo výške 2,- € za m2 záberu pozemku inž. sieťou.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 112/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Priamy predaj pozemkov reg. KN „E“ parc.č.16350/2 o výmere 692
m2,trvalý trávnatý porast a pozemku reg. KN „E“ parc.č. 4405/2 o výmere 298
m2, trvalý trávnatý porast, všetky evidované na LV č. 2179 vlastníka Mesto
Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO:
00 309 745, nachádzajúce sa v k.ú. Myjava, v meste Myjava, okr. Myjava
kupujúcemu spoločnosti ECO-BAGS,s.r.o. so sídlom ul. M. Šimonoviča
481/16, 907 01 Myjava, IČO: 36 640 581 za účelom majetkovo právneho
vysporiadania areálu spoločnosti v cene stanovenej znaleckým posudkom č.
212-2017, 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 10 147,50 ,- € ( t.j.
10,25 €/m2).
II. s c h v a ľ u j e
A. Priamy predaj pozemkov reg. KN „E“ parc.č.16350/2 o výmere 692 m2,trvalý
trávnatý porast a pozemku reg. KN „E“ parc.č. 4405/2 o výmere 298 m2, trvalý
trávnatý porast, všetky evidované na LV č. 2179 vlastníka Mesto Myjava, so
sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745,
nachádzajúce sa v k.ú. Myjava, v meste Myjava, okr. Myjava kupujúcemu
spoločnosti ECO-BAGS,s.r.o. so sídlom ul. M. Šimonoviča 481/16, 907 01
Myjava, IČO: 36 640 581 za účelom majetkovo právneho vysporiadania areálu
spoločnosti v cene stanovenej znaleckým posudkom č. 212-2017,
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 10 147,50 ,- € ( t.j. 10,25 €/m2).
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 113/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena k pozemku reg. KN „E“ parc.č. 40180 o výmere 7903 m2, ostatná
plocha evidovanom na LV č. 3533 v k.ú. Myjava vo vlastníctve Mesta Myjava
tvoriaceho miestnu komunikáciu ul. Nádražná v meste Myjava. Obsahom
vecného bremena je uloženie inžinierskej siete (NTL rozvodu plynu) do
pozemku vlastníka mesta Myjava (ako povinného z vecného bremena )
následne prechádzajúca do pozemku oprávneného ( ŽSR Bratislava) reg. KN
„C“ parc.č. 1755/1 o výmere 65 104 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
evidovanom na LV č. 1767 vlastníka Železnice slovenskej republiky, so
sídlom ul.Klemensova 8, 813 61 Bratislava ( ďalej len ŽSR Bratislava).
Budúce vecné bremeno oprávnený prijíma a povinný ho akceptuje.
Oprávnený sa zaväzuje že zaťažený pozemok dá do pôvodného stavu na svoje
náklady. Budúce vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem„ t.j.
spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti Železníc slovenskej republiky – stavbami
a pozemkami :
- objekt SO 01-Výpravňa súp.č. 79, nachádzajúca sa na pozemku reg. KN
„C“ číslo 1756/1 o výmere 341 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 1756/2
o výmere 195 m2, zastavané plochy a nádvoria, obe evidované na LV č. 1767,
--objekt SO 02-Traťový obvod, súp.č.80 nachádzajúcom sa na pozemku reg.
KN „C“ číslo 1755/13 o výmere 699 m2, zastavané plochy a nádvoria,
evidovanej na LV č. 1767,
--objektSO 04-Tunelový obvod, nachádzajúcom sa na pozemku reg. KN „C“
číslo 1755/17 o výmere 164 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV
č. 1767. Skutočný rozsah vecného bremena bude zameraný geometrickým
plánom po zrealizovaní stavby, vrátane jednorázovej úhrady poplatku
oprávneným, povinnému za zriadenie vecného bremena na základe dohody
zmluvných strán resp. hodnoty stanovenej znaleckým posudkom. Na základe
dostupnej projektovej dokumentácie stavby je dĺžka trasy plynovodu v pozemku
povinného (mesta) o dĺžke cca 80 m.
Rozsah vecného bremene bude vychádzať z geometrického plánu a so Zák.č.
251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších zmien a doplnkov.
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
k pozemku reg. KN „E“ parc.č. 40180 o výmere 7903 m2, ostatná plocha
evidovanom na LV č. 3533 v k.ú. Myjava vo vlastníctve Mesta Myjava
tvoriaceho miestnu komunikáciu ul. Nádražná v meste Myjava. Obsahom
vecného bremena je uloženie inžinierskej siete (NTL rozvodu plynu) do
pozemku vlastníka mesta Myjava (ako povinného z vecného bremena )
následne prechádzajúca do pozemku oprávneného ( ŽSR Bratislava) reg. KN

„C“ parc.č. 1755/1 o výmere 65 104 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
evidovanom na LV č. 1767 vlastníka Železnice slovenskej republiky, so
sídlom ul.Klemensova 8, 813 61 Bratislava ( ďalej len ŽSR Bratislava).
Budúce vecné bremeno oprávnený prijíma a povinný ho akceptuje.
Oprávnený sa zaväzuje že zaťažený pozemok dá do pôvodného stavu na svoje
náklady. Budúce vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem„ t.j.
spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti Železníc slovenskej republiky – stavbami
a pozemkami :
- objekt SO 01-Výpravňa súp.č. 79, nachádzajúca sa na pozemku reg. KN
„C“ číslo 1756/1 o výmere 341 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 1756/2
o výmere 195 m2, zastavané plochy a nádvoria, obe evidované na LV č. 1767,
--objekt SO 02-Traťový obvod, súp.č.80 nachádzajúcom sa na pozemku reg.
KN „C“ číslo 1755/13 o výmere 699 m2, zastavané plochy a nádvoria,
evidovanej na LV č. 1767,
--objektSO 04-Tunelový obvod, nachádzajúcom sa na pozemku reg. KN „C“
číslo 1755/17 o výmere 164 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV
č. 1767. Skutočný rozsah vecného bremena bude zameraný geometrickým
plánom po zrealizovaní stavby, vrátane jednorázovej úhrady poplatku
oprávneným, povinnému za zriadenie vecného bremena na základe dohody
zmluvných strán resp. hodnoty stanovenej znaleckým posudkom. Na základe
dostupnej projektovej dokumentácie stavby je dĺžka trasy plynovodu v pozemku
povinného (mesta) o dĺžke cca 80 m.
Rozsah vecného bremene bude vychádzať z geometrického plánu a so Zák.č.
251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
1
proti:
0

U z n e s e n i e č. 114/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Kúpnej zmluvy na odpredaj časti z pozemku parc. reg.
KN „C“ č. 1914, o celkovej ploche 317 m2, zastavané plochy a nádvoria,
evidovanom na LV č. 5058 pre k.ú. Myjava, v príslušnom podiele
prislúchajúcom k por.číslu a plochám bytov, pod obytným domom súp. č. 408
(evidovanom na LV č. 2751 pre k.ú Myjava), nachádzajúcom sa na ul. SNP,
v meste Myjava, pre jednotlivých vlastníkov bytov:

č. bytu Meno, priezvisko

výmera v m

2

podiel

cena v
€

3 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX

15,67 7224/146121

1,57

4 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
7 XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
8 XXXXXX/XXXX

15,02 6924/146121

1,5

15,67 7224/146121

1,57

15,05 6937/146121

1,51

Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v 1/4 r.č.
XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v 1/4 r.č.
XXXXXX/XXXX
17 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX

13,89 6404/146121

1,39

18 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
19 XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
XXXXXX/XXXX

9,90 4562/146121

0,99

15,67 7224/146121

1,57

14,99 6911/146121

1,5

13,91 6410/146121

1,39

15,67 7224/146121

1,57

145,44 67044/146121

14,56

20 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
21 XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
23 a manželka
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Spolu:

II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy na odpredaj časti z pozemku parc. reg. KN „C“ č.
1914, o celkovej ploche 317 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na
LV č. 5058 pre k.ú. Myjava, v príslušnom podiele prislúchajúcom k por.číslu
a plochám bytov, pod obytným domom súp. č. 408 (evidovanom na LV č.
2751 pre k.ú Myjava), nachádzajúcom sa na ul. SNP, v meste Myjava, pre
jednotlivých vlastníkov bytov:

č. bytu Meno, priezvisko

výmera v m

2

podiel

cena v
€

3 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX

15,67 7224/146121

1,57

4 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
7 XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
8 XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v 1/4 r.č.
XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v 1/4 r.č.
XXXXXX/XXXX

15,02 6924/146121

1,5

15,67 7224/146121

1,57

15,05 6937/146121

1,51

17 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX

13,89 6404/146121

1,39

18 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
19 XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
XXXXXX/XXXX

9,90 4562/146121

0,99

15,67 7224/146121

1,57

14,99 6911/146121

1,5

13,91 6410/146121

1,39

20 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
21 XXXXXX/XXXX

Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX , v ½ r.č.
XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
23 a manželka

15,67 7224/146121

1,57

145,44 67044/146121

14,56

Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Spolu:

Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 115/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Kúpnej zmluvy na odpredaj časti z pozemku parc. reg.
KN „C“ č. 1940, o celkovej ploche 306 m2, zastavané plochy a nádvoria,
evidovanom na LV č. 5045 pre k.ú. Myjava, v príslušnom podiele
prislúchajúcom k por.číslu a plochám bytov, pod obytným domom súp. č. 373
(evidovanom na LV č. 3211 pre k.ú Myjava), nachádzajúcom sa na ul. 8.apríla
v meste Myjava, pre jednotlivých vlastníkov bytov:

č. bytu

Meno, priezvisko

výmera v m

2

podiel

cena
v€

Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
2 a manželka

14,58 8687/182265

1,46

Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
6 a manželka

12,14 7234/182265

1,21

9 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX

12,05 7179/182265

1,21

16 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
17 v 1/2
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
v 1/2
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
18 a manželka

11,57 6892/182265

1,16

14,56 8673/182265

1,46

12,14 7234/182265

1,21

11,57 6892/182265

1,16

88,61 52791/182265

8,87

Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX

Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
19 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Spolu:

II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy na odpredaj časti z pozemku parc. reg. KN „C“ č.
1940, o celkovej ploche 306 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidovanom na
LV č. 5045 pre k.ú. Myjava, v príslušnom podiele prislúchajúcom k por.číslu
a plochám bytov, pod obytným domom súp. č. 373 (evidovanom na LV č.

3211 pre k.ú Myjava), nachádzajúcom sa na ul. 8.apríla v meste Myjava, pre
jednotlivých vlastníkov bytov:

č. bytu

Meno, priezvisko

výmera v m

2

podiel

cena
v€

Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
2 a manželka

14,58 8687/182265

1,46

Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
6 a manželka

12,14 7234/182265

1,21

9 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX

12,05 7179/182265

1,21

16 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
17 v 1/2
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
v 1/2
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
18 a manželka

11,57 6892/182265

1,16

14,56 8673/182265

1,46

12,14 7234/182265

1,21

11,57 6892/182265

1,16

88,61 52791/182265

8,87

Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX

Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
19 Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX ,r.č. XXXXXX/XXXX
Spolu:

Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 116/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Organizačného poriadku MsP Myjava
II. s c h v a ľ u j e
A. Organizačný poriadok MsP Myjava
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 117/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Zmenu rozpočtu Mesta Myjava č. 3 v roku 2017 k 30.9.2017
II. s c h v a ľ u j e
A. Zmenu rozpočtu Mesta Myjava č. 3 v roku 2017 vrátane programov
a podprogramov v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočtovým opatrením č. 3/2017 ku dňu
30.09.2017:

2 017

ROZPOČET CELKOM

rozpočet
schválený

Príjmy celkom

2 017

2 017

rozpočet

zmena č. 3

po zmene č. 2

2 017
rozpočet
po zmene č. 3

11 927 681,00

13 816 498,00

-905 475,00

12 911 023,00

10 573 149,00

11 498 387,00

71 130,00

11 569 517,00

z toho

Bežné príjmy
z toho
mesto
RO

Kapitálové príjmy

10 084 234,00

11 009 472,00

488 915,00

488 915,00

1 103
532,00

1 515
492,00

1 103 532,00

1 515 492,00

251
000,00
11 924 722,00
8 972 507,00

71 130,00
-

11 080 602,00
488 915,00

- 1 002
832,00

512
660,00

1 002 832,00

512 660,00

802
619,00
13 808 106,00

26
227,00
-989 544,00

828
846,00
12 818 562,00

10 296 051,00

-70 792,00

10 225 259,00

z toho
mesto

-

RO

Finančné operácie príjmové
Výdavky celkom
z toho

Bežné výdavky
z toho
mesto

5 254 990,00

RO

3 717 517,00

Kapitálové výdavky

2 040
591,00

6 040 934,00

-70 792,00

4 255 117,00

2 451
431,00

-

- 1 433
275,00

5 970 142,00
4 255 117,00

1 018
156,00

z toho
mesto
RO

Finančné operácie
výdavkové
HV

2 040 591,00
-

2 451 431,00
-

1 060
911 624,00 624,00
2 959,00
8 392,00

Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 118/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Východiská rozpočtu Mesta Myjava na rok 2018
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Východiská rozpočtu Mesta Myjava na rok 2018
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

-

1 433 275,00

1 018 156,00
-

1 575
514 523,00 147,00
84 069,00
92 461,00

U z n e s e n i e č. 119/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie poslancov:
za:
13
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 120/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o dani z nehnuteľností
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Všeobecne záväzné na riadenie Mesta Myjava o dani z nehnuteľností
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 121/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o ochrane ovzdušia
pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečistenia
B. Protest prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Myjava
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia, konkrétne proti jeho
ustanoveniu § 2 ods. 1,2,3, §3,§4 ods. 1, ods.3 písm. a), b), §5 ods. 2, §6 ods.
1,2, §7 ods. 1,3,4,§8 a §9 ods. 2
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o ochrane ovzdušia
pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečistenia
B. Protest prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Myjava
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia, konkrétne proti jeho
ustanoveniu § 2 ods. 1,2,3, §3,§4 ods. 1, ods.3 písm. a), b), §5 ods. 2, §6 ods.
1,2, §7 ods. 1,3,4,§8 a §9 ods. 2
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 122/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre detské centrum Včielka vo výške 420,€/mesiac od 1.9.2017 do 30.6.2018
II. s c h v a ľ u j e
A. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre detské centrum Včielka vo výške 420,€/mesiac od 1.9.2017 do 30.6.2018
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 123/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Žiadosť vedenia Nemocnice s poliklinikou v Myjave o poskytnutie finančného
príspevku v sume 30 tis. € na bežné výdavky spojené s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti, s možnosťou zúčtovania v období do 31.12.2018
II. s c h v a ľ u j e
A. Žiadosť vedenia Nemocnice s poliklinikou v Myjave o poskytnutie finančného
príspevku v sume 30 tis. € na bežné výdavky spojené s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti, s možnosťou zúčtovania v období do 31.12.2018
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 124/10/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Prechod Základnej školy s materskou školou Turá Lúka č. 131,907 03 Myjava
na právnu subjektivitu s účinnosťou od 01.01.2018
II. s c h v a ľ u j e
A. Základnú školu s materskou školou Turá Lúka č. 131,907 03 Myjava ako
právny subjekt s účinnosťou od 01.01.2018
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

Pavel H a l a b r í n
primátor mesta

Za správnosť:

