MESTO

MYJAVA

Zápisnica č. 2/2019
zo zasadnutia komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu Mesta Myjava konanej dňa
23. 4. 2019

Účasť členov na zasadnutí:
Prítomní členovia:

Ospravedlnení členovia:

prítomní – 8
neprítomní – 4, z toho ospravedlnení - 4
Ing. Jaroslav Krč – Šebera
Ing. Vladimír Tóth
Ing. Eva Krčová
Ing. Ľubomír Halabrín
Rastislav Eliáš
Ondrej Bučenec
Miloš Zábražný
Ing. Emil Hlavatovič

predseda komisie

Ing. Milan Majtán
Mgr. Tomáš Šimo
Milan Fúsek
Ján Priebracha

podpredseda komisie

Tajomníčka komisie:

Zdenka Ježíková

Hostia:

Ing. Stanislav Tomič
Ing. Jarmila Sluková
Ing. Vladimír Výdurek
Ján Obeda

zástupca primátora
prednostka
hlavný kontrolór
oddelenia majetku

Program:
1. Úvod
2. Majetkové prevody
3. Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2018, Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2018
a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
4. Rôzne
5. 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.
K bodu č. 2
Pán Obeda informoval komisiu o majetkových prevodoch pripravených na rokovanie MsZ dňa 25.4.2019.
Členovia komisie požiadali o doloženie materiálu k bodu 4 a) kde žiadali o doloženie vykúpeného stavu
pozemkov pre „IBV Kopánka“.
K bodu č. 5 majetkových prevodov k odkúpeniu 50% podielu TJ Spartak Myjava v obchodnej spoločnosti
Samšport s. r. o., podal bližšie informácie zástupca primátora Ing. Tomič. Predložil varianty odkúpenia podielu
mestom, zdôvodnil výhody a nevýhody, predložil analýzu nákladovosti spoločnosti.
Odkúpenie obchodného podielu bolo podmienené schválením zo strany Výkonného výboru TJ Spartak Myjava,
ktoré sa konalo 24.4.2019.
Bod 6 a) komisia prerokovala schválenie spôsobu prevodu majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže
(OVS), bývalého areálu poľnohospodárskeho učilišťa na Novomestskej ulici v Myjave, ktoré mesto nadobudne
zámennou zmluvou z TSK.
Bod 6 b) komisia prerokovala schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, ktoré je súčasťou materiálu na
rokovanie MsZ:
- príloha č. 1 - návrh na vypísanie OVS
- príloha č. 2 - kúpna zmluva k OVS
Hlasovanie za predložené návrhy:
Prítomných: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Komisia prerokovala Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2018, ktorého súčasťou je aj Hodnotiaca správa
programového rozpočtu za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a odporučila MsZ
Záverečný účet mesta a použitie rezervného fondu schváliť.
Plnenie rozpočtu za rok 2018:
Celkové príjmy:
16 128 195,41 €
Celkové výdavky:
15 719 196,66 €
Prebytok
408 998,75 €
Hospodársky výsledok po úpravách
232 684,51 €

Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Komisia prerokovala materiál nákladov k zmluvným vzťahom so spoločnosťou Brantner Slovakia
s.r.o., ktorý predložila prednostka úradu Ing. Sluková.
Členovia komisie opäť hodnotili fungovanie separovaného zberu, zmluvné vzťahy OZV s mestom a
firmou Brantner, o cenách za jednotlivé služby poskytované firmou Brantner.

Na záver 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
predseda komisie

Zapísala: Zdenka Ježíková, tajomníčka komisie

