MESTO

MYJAVA

Zápisnica č. 5/2018
zo zasadnutia komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu Mesta Myjava konanej dňa
10. 12. 2018

Účasť členov na zasadnutí:

prítomní – 12
neprítomní – 0, z toho ospravedlnení - 0

Prítomní členovia:

Ing. Jaroslav Krč – Šebera
Ing. Milan Majtán
Ing. Ľubomír Halabrín
Ing. Vladimír Tóth
Rastislav Eliáš
Ondrej Bučenec
Ing. Eva Krčová
Miloš Zábražný
Ján Priebracha
Ing. Emil Hlavatovič
Mgr. Tomáš Šimo
Milan Fúsek

Ospravedlnení členovia:

0

Tajomníčka komisie:

Zdenka Ježíková

Hostia:

Ing. Jarmila Sluková
Ing. Vladimír Výdurek
Ing. Dušan Svítek
Lenka Kulíšková

predseda komisie
podpredseda komisie

prednostka
hlavný kontrolór
vedúci oddelenia majetku
vedúca oddelenia daní a poplatkov

Program:
1. Úvod
2. Otázky a pripomienky občanov
3. Majetkové prevody
4. Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2019 – 2021 a stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu
5. Návrh investičných akcií v meste Myjava v roku 2019
6. Úprava prílohy č. 1 vo VZN prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava a návrh Dohody
o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava s obcami

7. Rôzne
8. Záver

K bodu č. 1
Komisiu pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta otvoril Ing. Jaroslav Krč - Šebera,
predseda komisie, privítal členov komisie a hostí a predložil program na schválenie.
Členov komisie informoval o funkcií a činnosti komisie a dal na schválenie hodinu, kedy sa bude komisia
stretávať. Boli predložené 2 návrhy a to o 15,00 hod. a o 15,30 hod.
Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 12

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

Hlasovanie za predložený návrh zasadnutia komisie o 15,00 hod.:
Prítomných: 12

za: 11

proti: 1

zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Neboli vznesené žiadne otázky a pripomienky občanov pre finančnú komisiu.
K bodu č. 3
Ing. Svítek informoval komisiu o zriadení vecného bremena k pozemku na Nádražnej ulici v Myjave, ktoré
spočíva v práve uloženia inžinierskej siete, prípojky plynu.
Komisia prijala na vedomie predložený návrh a odporučila tento schváliť na rokovaní mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomných: 12

za: 0

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Komisia prerokovala „Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2019 – 2021 a stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu v zmysle zákona 523/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona
583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ďalších súvisiacich predpisov.
Ing. Krčová navrhla predkladanie viacročného rozpočtu v jednoduchšej forme na úrovni položiek rozpočtovej
klasifikácie.
Pripomienky Ing. Vladimíra Tótha na zníženie finančnej čiastky v položke dotácií pre Samšport, Gazdovský dvor
a kultúrnu a športovú komisiu vo výške 34.100,- €, ktoré navrhol presunúť na dobudovanie oplotenia cintorínov
a návrh p. Milana Fúska k navýšeniu rozpočtu o 2.500,- €, ako príspevok na opravu požiarnej striekačky pre DHZ
u Belanských, bolo predmetom rokovania a následného schvaľovania rozpočtu na MsZ 11.12.2018.
Po prerokovaní komisia odporučila MsZ návrh viacročného rozpočtu schváliť
Celkové príjmy:
Celkové výdavky:
Prebytok:

17 020 676,00 €
17 012 946,00 €
7 730,90 €

Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 12

za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Komisia prerokovala návrh investičných zámerov pre rok 2019 a odporučila MsZ na schválenie.

Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 12

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu č. 6
Komisia prerokovala Úpravu prílohy č. 1 vo VZN prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava
a návrh Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava s obcami, ktorú
predložil a odprezentoval Ing. Kostelný.
Obciam bola zaslaná výpoveď z pôvodnej zmluvy a pripravila sa nová zmluva, ktorá bude s obcami
prerokovaná. Ďalej informoval o zmenách v prevádzkovaní cintorínov a Domu smútku, o rozdelení
prevádzkových stredísk za účelom rozdelenia nákladov na prevádzkovanie jednotlivých cintorínov.
Po prerokovaní danej problematiky komisia odporučila VZN s návrhom cenníka mestskému
zastupiteľstvu schváliť.

Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 12

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 1

Predseda komisie Ing. Jaroslav Krč – Šebera poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie pre
financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu Mesta Myjava.

Ing. Jaroslav Krč - Šebera v. r.
predseda komisie

Zapísala: Zdenka Ježíková, tajomníčka komisie

