MESTO

MYJAVA

Zápisnica č. 5/2017
zo zasadnutia komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu Mesta Myjava konanej dňa
24. 10. 2017

Účasť členov na zasadnutí:

prítomní – 5
neprítomní – 4, z toho ospravedlnení - 4

Prítomní členovia:

Ing. Jaroslav Krč - Šebera
Ing. Marián Orávik
Ing. Jaroslava Saková
Milan Báto
Rastislav Eliáš

Ospravedlnení členovia:

JUDr. Vladimír Polák
Ing. Milan Majtán
Pavol Balvirčák
Ondrej Bučenec

Tajomníčka komisie:

Zdenka Ježíková

Hostia:

Ing. Stanislav Tomič
Ing. Jarmila Sluková
Ing. Vladimír Výdurek
Ing. Dušan Svítek
Lenka Kulíšková
Ing. Katarína Zríniová

predseda komisie
podpredseda komisie

zástupca primátora
prednostka
hlavný kontrolór
vedúci oddelenia majetku
vedúca oddelenia daní a poplatkov
referent oddelenia daní a poplatkov
odpad

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Otázky a pripomienky občanov
Majetkové prevody
3. Zmena rozpočtu za rok 2017
Východiská rozpočtu Mesta Myjava pre rok 2018
Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN o dani z nehnuteľností
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Komisiu pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta otvoril Ing. Jaroslav Krč-Šebera a privítal
členov komisie a predložil program komisie na schválenie.
Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Neboli vznesené žiadne otázky a pripomienky občanov pre finančnú komisiu.
K bodu č. 3
Ing. Svitek informoval komisiu o jednotlivých predkladaných návrhoch majetkových prevodov. Komisia všetky
odporučila na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Myjave.
Hlasovanie za všetky predložené návrhy:
Prítomných: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Komisia prerokovala 3. Zmenu rozpočtu k 30.9.2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017, v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z. z. a Zásad hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a odporučila
MsZ schváliť.
Celkové príjmy
Celkové výdavky
Prebytok

12 911 023,00 €
12 818 562,00 €
92.461,00 €

Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Komisia prerokovala a zobrala na vedomie „Východiská rozpočtu na rok 2018“ a odporučila MsZ zobrať návrh na
vedomie.
Celkové príjmy
Celkové výdavky
Prebytok

14 832 480,00 €
14 791 870,00 €
40.610,00 €

K bodu č. 6
K návrhu VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý
predložila Ing. Katarína Zríniová, v rámci diskusie informovala Lenka Kulíšková členov komisie o skutočnosti, že
ak by mal poplatok za komunálne odpady pokrývať všetky náklady mesta, musel by byť vo výške 33,- € až 35,- €

pre každého poplatníka, vrátane tých, ktorí majú v súčasnosti poplatok znížený alebo odpustený. Poplatok za KO
sa však v zmysle návrhu VZN meniť nebude, dochádza len k znižovaniu úľav.
Navrhnutý je zvýšený poplatok za DSO.
Ing. Sluková ďalej informovala, že mesto plánuje znížiť frekvenciu vývozu zmesových komunálnych odpadov
z oblasti IBV v Turej Lúke a zaviesť vrecový separovaný zber v IBV Myjava a neskôr aj tam znížiť intenzitu
vývozu , čím bude motivovať občanov dôslednejšie separovať jednotlivé zložky triedeného zberu.
Komisia prerokovala a berie na vedomie návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
K bodu č. 7
Komisia prerokovala a berie na vedomie návrh VZN o dani z nehnuteľností, ktorý predložila Lenka Kulíšková,
vedúca oddelenia daní a poplatkov.
V návrhu VZN sa upravujú sadzby dane z pozemkov, dane zo stavieb a percentuálne zníženie dane zo stavieb
na bývanie a bytov u občanov starších ako 65 rokov.

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

