MESTO MYJAVA

Číslo: 1/2018 - záp.

V Myjave dňa 08.02.2018

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v M y j a v e
a Obecných zastupiteľstiev obcí Poriadie, Stará Myjava,
Polianka, Brestovec, Jablonka, Rudník,
zo dňa 08.02.2018.

P r í t o m n í:
1. Viera
2. Mgr. Viera
3. Jaroslav
4. Ing. Ľubomír
5. Mgr. Ľubomír
6. Ing. Rastislav
7. Ing. Jaroslav
8. Ing. Milan
9. MUDr. Jozef
10. MUDr. Milan
11. Ing. Marián
12. Roman
13. Ing. Martin
14. Ing. Jarmila
15. Ing. Vladimír
16. Ing. Peter
17. Jaroslav
18. Ing. Stanislav
19. Pavel
20. Ing. Vladimír
21. Ing. Jarmila

Dugová
Feriancová
Hargaš
Halabrín
Karika
Kostelný
Krč – Šebera
Majtán
Markovič
Mokoš
Orávik
Pobjecký
Podmajerský
Saková
Tóth
Valúch
Viselka
Tomič, zástupca primátora mesta
Halabrín, primátor mesta
Výdurek, hlavný kontrolór mesta
Sluková, prednostka mesta

Prítomní starostovia obcí a poslanci obecných zastupiteľstiev

Poriadie, Stará Myjava, Polianka, Brestovec, Jablonka, Rudník:
Obec Poriadie
22. Zuzana Boskovičová, Ing. starostka obce
23. J. Tížik,
poslanec ObcZ
24. M. Pražienka,
poslanec ObcZ
25. D. Klimek,
poslanec ObcZ
26. S. Duga,
poslanec ObcZ
Obec Stará Myjava
27. Pavol Kováč,
28. P. Mizerák,
29. Z. Bolecková,Mgr.,
30. L. Kodajová, Ing.,

starosta obce
poslanec ObcZ
poslankyňa ObcZ
poslankyňa ObcZ

Obec Polianka
31. Pavol Kňažský,
32. P. Pavlús,
33. Z. Marková,

starosta obce
poslanec ObcZ
poslankyňa ObcZ

Obec Brestovec
34. Dušan Duga, Ing.,
35. Š. Dúbrava,
36. M. Petráš,
37. P. Nikodém
38. J. Petráš

starosta obce
poslanec ObcZ
poslanec ObcZ
poslanec ObcZ
poslanec ObcZ

Obec Jablonka
39. Anna Cigáneková,
40. P. Zeman,
41. J. Ušiak,
42. M. Figura

starostka obce
poslanec ObcZ
poslanec ObcZ
poslanec ObcZ

Obec Rudník
43. Monika Malcová,
44. R. Fridrišek,
45. J. Dinžík,
46. J. Konečníková
47. J. Maliariková

starostka obce
poslanec ObcZ
poslanec ObcZ
poslankyňa ObcZ
poslankyňa ObcZ

Ďalej boli prítomní na MsÚ Myjava:
48. Ing. Ingrid Vaňová,
49. Ing. Emil Hlavatovič,
50. Ing. Ondrej Kubica,
51. Mgr. Marek Hrin,

vedúca odboru školstva, kultúry a soc. služieb
riaditeľ SMMM, spol. s.r.o.
referent oddelenia výstavby a ŽP
- investičnej výstavby
hovorca mesta

Ako zapisovateľka bola prítomná Denisa Papuláková.

K bodu č. 1: Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie riadneho Mestského zastupiteľstva v Myjave zahájil pán primátor
mesta Myjava Pavel Halabrín. Privítal prítomných starostov obcí Poriadie, Stará
Myjava, Polianka, Jablonka, Rudník a Brestovec a taktiež i prítomných poslancov
jednotlivých Obecných zastupiteľstiev. Pán primátor informoval, že toto spoločné
zasadnutie zastupiteľstiev je zvolané z dôvodu hľadať riešenia, ako postupovať ďalej,
pri problematike rekonštrukcie a financovania Domu smútku v Myjave ako aj
spolupráca pri zabezpečovaní služieb obyvateľom Myjavy a priľahlých obcí.
Informoval, že na dnešnom zassadnutí nebudú prijímané žiadne uznesenia k bodom
programu, ide iba o poskytnutie informácií a diskusiu k daným problematikám. Pán
primátor skonštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle platných predpisov
Pozvánkou so stanovenými bodmi programu dnešného zasadnutia. Materiály na
rokovanie boli zverejnené v zmysle príslušného zákona na webovej stránke mesta
Myjava a obdržali ich všetci prítomní. Pri zahájení bolo prítomných 18 poslancov
Mestského zastupiteľstva v Myjave a p. primátor ho vyhlásil za uznášania schopné.
Z neúčasti počas celého dnešného zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Ing. Martin
Černáček. Ďalej p. primátor predložil poslancom návrh programu dnešného riadneho
zasadnutia. Poslanci nemali k predloženému návrhu programu ďalšie pripomienky a
schválili program dnešného rokovania v tomto rozsahu:
U z n e s e n i e č. 01/02/2018
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 08. 02. 2018
II. s c h v a ľ u j e
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Rekonštrukcia a financovanie Domu smútku v Myjave
4. Spolupráca pri zabezpečení služieb obyvateľom Myjavy a priľahlých obcí
5. Rôzne
6. Záver
Hlasovanie poslancov:
za:
18
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 2: Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta pán Pavel Halabrín poslancov
Ing. Jarmilu Sakovú a MUDr. Jozefa Markoviča .
Na dnešnom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva boli prítomní
občania, ktorí nepredložili žiadne pripomienky a otázky, boli prítomní iba ako
pozorovatelia.

K bodu č. 3: Rekonštrukcia a financovanie Domu smútku v Myjave
Tento bod programu predložil poslancom p. primátor mesta Pavel Halabrín. Bol
spracovaný písomný materiál, ku ktorému bola vytvorená i podrobná prezentácia.
Pán primátor objasnil prítomným celú problematiku a možnosti riešenia rekonštrukcie
a financovania Domu smútku. Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Pán
primátor informoval na základe predloženého materiálu spolu s prezentáciou:
V roku 2000 mesto a 6 obcí podpísalo Dohodu o spoločnom financovaní
cintorínov (príloha č.1). Dom smútku schátral, dosluhuje. Opadávajúca omietka,
rozpadávajúca sa atika, deravá strecha, praskajúci obklad, rozpadnuté schodiská,
prepadnuté terasy. Zmenou legislatívy nevyhovujúce podmienky pre personál,
sociálne zázemie, chladiace zariadenia, uskladnenie náradia či parkovanie
pohrebného vozidla. Naviac, nároky obyvateľov, snaha o dôstojnejšie obrady, či
využitie techniky, stav obradnej, či kondolenčnej miestnosti. Jednoducho, nastal čas
na zásadnú rekonštrukciu , nie vymaľovať, polepiť. Cieľom rekonštrukcie je zasa
nadčasovo, ako vtedy, keď ho stavali, na 30-40 rokov spraviť dôstojné miesto
rozlúčky s našimi rodinnými príslušníkmi, priateľmi, známymi. Mesto hľadalo zdroje,
písalo žiadosti. Bohužiaľ neexistuje žiadna grantová schéma, či operačný program
EÚ na takúto stavbu. Obyvatelia mesta v prieskume jednoznačne označili túto
rekonštrukciu za prioritu č. 1 a oprávnene ju žiadajú. Z tohto dôvodu sme navýšili
dane a účelovo ich určili na rekonštrukciu Domu smútku. Ale to je len 140.000,- €.
V roku 2015 mesto začalo pripravovať tento projekt. Viac ako rok sme chodili po
iných DS, radili sa, zapojili renomovaného architekta pána Šurániho. Vzišiel z toho
projekt, ktorý zásadným spôsobom rekonštruuje Dom smútku, vytvára potrebné
podmienky pre personál, dôstojné pre zosnulého, pozostalých i účastníkov pohrebov.
Vytvára technické zázemie, bezbariérové prístupy, vykurovanie, klimatizáciu,
audiotechniku a bezproblémový pohyb pri smútočných obradoch. Veľká pozornosť sa
venovala interiéru, službám pre ľudí, príslušenstvu a doplnkom. Ak si pozorne
naštudujete projektovú dokumentáciu, či správu, musíte i Vy uznať, že sa projekt
počas takmer 3 rokov pripravil zodpovedne a dobre.
Zdôvodnenie stavby na danom území a jeho využitie: V súčasnosti objekt
nespĺňa technické kritéria a taktiež je potrebné vytvoriť zhromažďovací priestor pred
samotným domom smútku, ktorý musí byť prekrytý. Taktiež prekrytý musí byť
priestor druhého vstupu pre návštevníkov. V nevyhovujúcom stave sú sociálne
zariadenia. Je potrebné ich kapacitne rozšíriť. Nová bude tiež technológia chladenia,
ktorá je v nevyhovujúcom stave. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné
previesť celkovú rekonštrukciu domu smútku, ktorá bude zahŕňať zateplenie objektu,
výmenu všetkých vonkajších aj vnútorných otvorov, výmenu skladby strechy, výmenu
podláh, prístavbu predného a zadného prístrešku, prístavbu sociálnych zariadení pre
pracovníkov, prístavbu sociálnych priestorov pre návštevníkov, úpravu vnútorných
priestorov a výstavbu garáže.
Pôvodný rozpočet rátal so sumou 735.811,- €, mesto vyhlásilo súťaž, kde víťazná
najlacnejšia ponuka bola vo výške 572.115,-€. Zároveň projektant upozornil, že
vzniknú pravdepodobne ďalšie výdavky. Nebol riešený rozsah rekonštrukcie strechy,
atiky, skutočná potreba, ako pri každej rekonštrukcii, sa ukáže až po odstránení
starých izolačných vrstiev a násypov. Pri rekonštrukcii strechy na Turej Lúke bol
nárast oproti rozpočtu cez 20.000,- € a ide o podstatne menší Dom smútku. Zároveň
projektant upozorňuje, že niektoré technické zariadenia, zariadenia šatní, skladov,
kancelárie a pod. nie sú v rozpočte. Taktiež treba rátať 20 – 25.000,- €, ktoré je
treba investovať do Domu smútku na Turej Lúke, aby sme myjavský Dom smútku

mohli na niekoľko mesiacov zavrieť a zabezpečovať dôstojné pohreby. Po kalkulácii
všetkých týchto vstupov a víťaznej ponuky sa cena ustálila na sume 650.000,-€. Je to
veľmi veľa, preto hľadáme spôsob ušetriť, zlacniť. Investorom bude Správa majetku
Mesta Myjava, spol. s.r.o. (SMMM,sr.o.), 100% firma mesta a stavbu chceme
realizovať sami. Nie je to jednoduché, nie sme profesijne tak obsadení, chýba
technika i podobná skúsenosť. Keďže je ale skúsenosť z iných stavieb riešených
dodávateľsky, veríme, že to dokážeme zvládnuť a hlavne ušetriť. Predpokladáme
120 – 180.000,- €, všetko bude závisieť od stavu niektorých stavebných konštrukcií,
nášho nasadenia i možnej participácii miestnych podnikateľských subjektov. Zdroje
takto ušetrené by bolo vhodné investovať do skvalitnenia cintorínov, parkovísk,
chodníkov. Tu bol v minulosti odhad vo výške 319.500,- €. Mesto už zafinancovalo
projektovú dokumentáciu vo výške 38.568,- €. Na cintorínoch by sa rekonštruovali
staré budovy márnic, 1800 m2 chodníkov a parkovísk, mobiliér, oplotil by sa cintorín,
vybudovali vstupné brány, rozvod vody a vodovodných výpustí, osvetlenie cintorína,
zberné miesta na odpad a úprava zelene. V súčasnej dobe starostlivosť o cintoríny
i Domy smútku zabezpečuje SMMM, s.r.o. . na základe Dohody z roku 2000 sa
náklady bez cintorína na Turej lúke rozpočítavajú medzi 7 subjektov samosprávy,
ktoré pohrebiská využívajú. Pre porovnanie v prílohe č. 2,3,4 sú vyúčtovania na roky
2015,2016 a 2017. Z týchto zúčtovaní je jasné, že mesto obciam vôbec nezarátalo
náklady na Dom smútku, 70% nákladov na kanceláriu, žiadne opravy, investície ani
práce vo vlastnej réžii zamestnancami SMMM, s.r.o.. Ak by sme urobili detailné
vyčíslenie všetkých nákladov, suma by sa minimálne zdvojnásobila. Uvádzam to len
preto, že u niektorých mojich kolegov starostov prevláda pocit, že čo zase od nich
chcem a Myjava chce žiť na ich úkor. Myjava nechce nič, nech len každý platí za to,
čo využíva, čo potrebuje, čo mu slúži. Preto som oslovil kolegov 6 obcí s tým, že pri
rozpočte 2018 treba uvažovať o spolufinancovaní rekonštrukcie. Ako model som
použil osvedčené, funkčné percentuálne rozrátanie nákladov na cintoríny.
Dňa 6. decembra 2017 sme rozrátali a na obce zaslali informáciu o potrebnej
spoluúčasti jednotlivých obcí, informoval som o uvažovanom spôsobe realizácie
i využití ušetrených peňazí. Zároveň som poskytol projektovú dokumentáciu,
vizualizáciu i rozpočty. Predtým dňa 5.12.2017 sme sa stretli v mojej kancelárii
a hovorili o tomto zámere i o komplikáciách s uzavretím Domu smútku na dlhšie
obdobie. Dňa 16.1.2018 sme sa stretli opakovane, predtým som rozposlal starostom
návrh Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov (Príloha č. 5). Hovorili
sme o tom, že táto Zmluva sa prispôsobí požiadavkám, že je možný majetkový
podiel, kontrola prác, výdavkov i platieb, že je možné čokoľvek, aby niekto nemal
pocit, že dopláca za iného. Záverom tohto rokovania bolo to, že dňa 8.februára 2018
spravíme spoločné zasadnutie našich Zastupiteľstiev, čo sa aj dnes koná. Možnosti
financovania:
1. Združenie prostriedkov podľa nákladov na cintoríny t. j.:
Myjava
466.050,- € 71,9%
Brestovec
42.900,- € 6,6%
Jablonka
22.100,- € 3,4%
Polianka
17.550,-€ 2,7%
Poriadie
31.850,-€ 4,9 %
Rudník
36.400,-€ 5,6%
St. Myjava
33.150,-€
5,1%
Samozrejme, toto je možné zmeniť i podľa iných kritérií, napr. počtu pohrebov:

2015 celkovo 137, obyvatelia Myjavy 60,6%
2016 celkovo 141, obyvatelia Myjavy 54,6%
2017 celkovo 102, obyvatelia Myjavy 64%
alebo súčasného stavu obyvateľov:
Myjava
11 497 t.j. 73,8%
Brestovec
963 t.j.
6,2%
St. Myjava
735 t.j. 4,7%
Poriadie
681 t.j. 4,4 %
Rudník
810 t.j. 5,2%
Jablonka
488 t.j. 3,1%
Polianka
409 t.j. 2,6%
Každý si nájde to, čo mu bude viacej vyhovovať. Dôležité je, či je vôľa, lebo možnosti
sú. Keď je ochotná zadĺžená Myjava, mali by sa pridať i obce s rezervnými fondami.
Spôsob ako združiť, ako presunúť na investora, ako získať majetkový podiel, ako
zabezpečiť kontrolu, právo hovoriť do rozhodnutí a čokoľvek iné, je v prípade
spoločného záujmu ľahko riešiteľné. Ak budeme hľadať prekážky tu, bude to
neriešiteľné. Mesto deklaruje pripravenosť na akúkoľvek variantu.
2. Prefinancovať úverom cez Regionálne Združenie miest a obcí.
Pri úvere 650.000,-€, splatnosti 5 rokov a nákladoch úveru 50.000,-€ sa dá ľahko
vypočítať ročná potreba 140.000,- € na splátky, ktorá by sa rozpočítala medzi nás
v dohodnutom pomere. Tento model je pre banku možný, cez R ZMO
realizovateľný.
3. Rozložiť rekonštrukciu na viac etáp. Sú veci, ako garáž, nová chladiaca technika
a možno niečo ďalšie, čo by sa dalo. Ale neviem si predstaviť rekonštrukciu
budovy, obradnej siene, fasády, rozvodov elektriny, vody a pri tom vykonávať
pohrebný obrad. Naviac, nič neušetríme, skôr viac minieme a niekoľko rokov
budeme pochovávať na hanbu na stavbe.
4. Získať zdroje iné.
Jediná možnosť je od pozostalých, ktorí platia pohreb. Ale pri priemernom počte
126 pohrebov za rok, by sa každý obrad musel zdražiť o 2.500,- €, aby sa do
dvoch rokov rekonštrukcia prefinancovala. Ak by sa obce rozhodli pre túto cestu,
mesto Myjava takou istou sumou bude prispievať dotáciou každému obyvateľovi
Myjavy s trvalým pobytom 3 roky. Myslím si, že táto varianta je absurdná
a obyvatelia by ju prijali veľmi zle.
Rekonštrukcia je nevyhnutná. Dom smútku nespĺňa základné hygienické podmienky,
zákonné podmienky, opadávajúce kusy ohrozujú účastníkov a celé toto prostredie je
hanbou nie len Myjavy. Keďže, ale mesto je vlastníkom a nesie zodpovednosť, musí
v krátkej dobe prijať riešenie.
V súvislosti s touto témou otvoril p. primátor ešte jednu záležitosť a to hrobové
miesta. Celkom je na našich cintorínoch obsadených 6336 hrobových miest. Zmluvu
má len 2185 miest, z toho 633 neplatí. 4 151 hrobových miest nie je zazmluvnených,
nik sa k nim nehlási. Teda k plateniu, väčšinou sa o hrob niekto stará. Nájom za

hrobové miesto je 4,2€/rok, za desať rokov 42€. Prvých 12 rokov sa platí ročne 2 € a
za celé toto obdobie je to 24 €. Keby platili všetci, zvýšil by sa príjem o 15.000,-€
ročne. Nedá sa za to opraviť Dom smútku, ale cintoríny by vyzerali určite inak,
lepšie. Takto nás len ľudia neustále kritizujú, hoci 70% si neplní základnú povinnosť.
Mesto pripravuje pasportizáciu, bude oslovovať pozostalých, hľadať tých, čo si majú
hrobové miesto prenajať a určite likvidovať po zákonnej dobe tlenia hroby, ktoré
nebudú zazmluvnené . Väčšinou sú to hroby staré 10 a viac rokov. Nie som celkom
stotožnený s myšlienkou likvidácie miesta odpočinku ľudí, čo si to nezaslúžia
a doplatia na nezáujem potomkov, ktorí na Pamiatku zosnulých donesú na takýto
hrob venčeky, sviečky za desiatky €. Ale keď budeme chcieť poriadok, iná možnosť
nebude.
V závere pán primátor poznamenal, že predostrel problém, ktorý máme a musia
sa riešiť i možnosti, ako sa s tým vysporiadať. Úlohou obcí, je osloviť svojich
obyvateľov, predostrieť im túto problematiku, osloviť ich k podpisu zmlúv o prenájme
hrobových miest.
Pán primátor požiadal starostov a poslancov dotknutých obcí, aby najneskôr do
polovice mesiaca 03/2018 prijali svoje stanoviská, aby mohlo Mesto Myjava ďalej
prerokovať už prijaté riešenie na svojom zasadnutí v mesiaci 04/2018.
Po prezentácii oboch bodov programu nasledovala vzájomná diskusia prítomných
starostov a poslancov:
Pani starostka obce Rudník informovala, že táto problematika potreby rekonštrukcie
Domu smútku je na ich obecnom zastupiteľstve ako i na obecnom zastupiteľstve
obce Poriadie prerokovávaná už 2 rok a na rekonštrukciu má obec vo svojom
rozpočte predbežne už schválenú čiastku vo výške 15.000,-€. Informovala sa, prečo
neboli starostovia dotknutých obcí prizvaný na rokovania k tejto problematike už
v minulosti pri prvotnej myšlienke plánovanej rekonštrukcie Domu smútku a potreby
finančných prostriedkov aj od obcí. Existujúca dohoda o spoločnom
financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava zo dňa 22. júna 2000 medzi
mestom Myjava ako vlastníkom a obcami Stará Myjava, Brestovec, Poriadie, Rudník,
Jablonka, Polianka ako užívateľmi cintorínov bola prílohou k materiálom na dnešné
zasadnutie. Starostovia taktiež obdržali v prílohe rozpočítanie nákladov na cintoríny
pre jednotlivé obce za rok 2015, 2016, 2017 ako aj Návrh Zmluvy o združení
finančných prostriedkov. Pani starostka obce Poriadie sa informovala, že by chcela
mať podrobne vyčíslenú ekonomiku nákladov prevádzky Domu smútku bez
prevádzky cintorínov, koľko pohrebov vykoná Správa majetku mesta Myjava a koľko
súkromná pohrebná služba p. Eckertová, ako to vychádza čo sa týka nákladov
a zisku. Ak by bolo možné predložiť toto podrobné rozúčtovanie. Odpovedal p.
primátor mesta Myjava – rozúčtovanie sa pripraví a doručí starostom, kde bude
podrobne vyčíslený prehľad a kalkulácia (príjem z pohrebov, počty pohrebov
a výdavky spojené s vykonávaním pohrebov ktoré sa netýkajú výdavkov na
prevádzku cintorínov). Je skutočnosťou, že čoraz viac pohrebov je privátnych i keď
sú oveľa drahšie. Pani starostka obce Jablonka sa taktiež pripojila k diskusii kde sa
pripojila k otázke pani starostky obce Poriadie ako je možné, že podnikateľský objekt
má zisk a mesto nemá zisk z vykonávania pohrebov i keď sa platí prenájom Domu
smútku, prečo sa z prenájmu nevytváral fond na opravy a údržbu. Pani starostka
obce Jablonka uviedla, že pri výške 132,- euro za prenájom Domu smútku to

vychádza pri aktuálnom počte pohrebov cca 16.000,-€ ročne. Odpovedal p. primátor,
že v nákladoch sú taktiež zahrnuté aj mzdy hrobárov, náklady spojené s prevádzkou
auta a iné položky. Pani starostka obce Rudník sa informovala, dokedy potrebuje
mesto vedieť stanovisko obcí. Pán primátor odpovedal, že mesto sa musí rozhodnúť
a prijať stanovisko na MsZ v mesiaci 04/2018. Do polovice mesiaca 03/2018 je treba
aby obce prijali svoje stanovisko. Pani starostka obce Poriadie ďalej navrhla, či by
nebola možnosť získať finančné prostriedky aj formou verejnej zbierky v obci, keďže
obce nemôžu zo zákona prispievať svojimi finančnými prostriedkami na zveľaďovanie
cudzieho majetku možno aj táto formou verejnej zbierky by bola riešením získania
finančných zdrojov. Táto zmluva bola predložená na ďalšie pripomienkovanie, je iba
prvotným návrhom a každá obec si ju môže prispôsobiť svojim podmienkam. Pán
primátor odpovedal, že to už je na každej obci ako si získa finančné zdroje. Pani
starostka obce Rudník sa informovala, kto je investorom plánovanej rekonštrukcie
Domu smútku. Odpovedal p. primátor, že investorom je mestská spoločnosť Správa
majetku mesta Myjava, spol. s.r.o. a stavebným dozor bude i zamestnanec mesta
Ing. Ondrej Kubica ktorý je aj spolutvorcom pripravovaného projektu. Mesto oslovuje
viacerých dodávateľov stavebných materiálov a robí si prieskum kde je možné ušetriť
nie však na úkor kvality. Veľa sa dá ušetriť hlavne v prácach a vykonávaním prác
vlastnými ľuďmi. Pokiaľ mesto pristúpi k vykonávaniu prác dodávateľskou firmou
budú náklady oveľa vyššie. Prioritou občanov mesta čo vyplynulo i z výsledku ankety
na webovej stránke mesta je práve rekonštrukcia Domu smútku. Počas rekonštrukcie
Domu smútku na Myjave bude slúžiť na vykonávanie obradov Dom smútku v Turej
Lúke i keď ten je kapacitnejšie oveľa menší. Je však oveľa pravdepodobnejšie že
časom Dom smútku v Myjave úplne vypovie službu, čo sa týka hlavne chladiarenskej
a inej techniky, alebo príde k jeho zatvoreniu zo strany hygieny. Ak by sa niektoré
obce rozhodli že nebudú finančne participovať, budú na to musieť doplatiť
zostávajúce obce a mesto a dofinancovať to čo chýba. Pán primátor zdôraznil, že ak
bude potrebné príde osobne na akékoľvek obecné zasadnutie alebo zhromaždenie
obyvateľov a predloží akékoľvek podklady a odpovie na všetky potrebné otázky. Do
15.3.2018 je potrebné dať mestu stanoviská obcí, aby sa na zasadnutie MsZ
v mesiaci 04/2018 mohli pripraviť potrebné materiály na rokovanie.
K bodu č. 4: Spolupráca pri zabezpečení služieb obyvateľom Myjavy a priľahlých
obcí
V tomto bode programu predložil pán primátor Pavel Halabrín prítomným
starostov obcí Poriadie, Stará Myjava, Polianka, Jablonka, Rudník a Brestovec a
taktiež i prítomných poslancov jednotlivých obecných zastupiteľstiev a poslancom
Mestského zastupiteľstva Mesta Myjava problematiku a možné riešenie vzájomnej
spolupráce pri zabezpečení služieb obyvateľom Myjavy a priľahlých obcí. K tomuto
bodu programu bol spracovaný písomný materiál a bol zverejnený v zmysle
príslušného zákona na webovej stránke mesta Myjava. Pán primátor podľa materiálu
a prezentácie informoval prítomných o dôvode predloženia tejto problematiky: Za
posledných 10 rokov klesol počet obyvateľov o 942, pričom v okolitých obciach
stúpol iba o 94.Viac zomrelých ako novorodených, viac odsťahovaných ako
prisťahovaných. A nie je to len problém Myjavy, ale celého regiónu. Pokles o 1000
obyvateľov znamená veľký úbytok vo fiškálke ale aj zhoršenú štruktúru veku
obyvateľov. Nároky na služby pre obyvateľov stúpajú, zákony sprísňujú, všetci
chceme žiť lepšie, ľahšie. Zabudli sme na vážnu vec – 90% služieb pre všetkých

poskytuje mesto Myjava, bez ohľadu na bydlisko. Všetky zariadenia mesta sú
dotované mestským rozpočtom, všetky investície na pleciach mesta. Keď sa žiada
príspevok na čokoľvek, či je to CVČ, DSS, festival, väčšinu to nezaujíma. Posledné
udalosti súvisiace s Domom smútku a najmä pomocou Nemocnici, slúžiacej nám
všetkým, ma presvedčili, že takto to ďalej nejde. Je mojou povinnosťou, tak ako
starostov obcí, dbať o to, aby zdroje rozpočtu boli využívané v prospech vlastných
obyvateľov, ktorí sú tvorcami týchto zdrojov. Každý máme svoje možnosti,
kompetencie, limity i predstavy. V zásadných veciach musíme ale nájsť model
spolupráce, koordinácie, financovania. Ak to nedokážeme, bude musieť mesto
prioritne riešiť problémy a zabezpečenie služieb pre vlastných obyvateľov. Pre
ostatných, až budú kapacity a za iných podmienok. Na to, aby fungovalo všetko, čo
pre ľudí v meste je, vynakladá Myjava v rozpočte ročne 1.400.000,- €. V každom
z týchto ďalej uvedených zariadení sa v 20 – 30 % poskytujú služby aj tým
obyvateľom, ktorí prispievajú do iného rozpočtu. Fiškálnou dotáciou, daňami,
poplatkami. Výsledok je potom taký, že mesto musí zvyšovať dane, poplatky a aj tak
to nestačí. Pre lepšie vysvetlenie pán primátor v materiály vyčíslil jednotlivé odvetvia:
1) Základné školy – školské vzdelávanie financované zo štátu – dostatočné, keďže
mesto zrušilo 2 školy a 4 škôlky. Z odpredaja budov sme získali 50.000,- €, do
modernizácie, opráv, vybavenia z vlastných zdrojov investovali 694.000,- €. Školy
navštevujú i deti z iných obcí, v roku 2016/17 25,17 %, v roku 17/18 26,54% .
Školy sú modernizované, vybavené modernými prístrojmi, výpočtovou technikou,
športoviskami. V roku 2018 pripravené projekty rekonštrukcie a modernizácie
učební vo výške 267.000,- €, spoluúčasť mesta 25.000,- € a nutná rekonštrukcia
kotolne, rozvodov, regulácie kotolne II. ZŠ vo výške 95.000,- € zo zdrojov mesta.
V roku 2018 teda potreba 120.000,- €
2) Materské školy
Originálna kompetencia nás – samosprávy. V roku 2017 rekonštruovaných 5
objektov, v tomto roku sa budú robiť 2 hospodárske pavilóny, čím sa zároveň
zvýši kapacita – chýba nám 40 miest. V súčasnosti od 1.9.2017 na MŠ chodí 354
detí, z toho obce 45 detí.
Z vlastných zdrojov mesto dalo do rekonštrukcie 506.000,- € v roku 2017, plus
muselo prefinancovať 129.798,- € na prevádzku a mzdu. Náklad pre mesto bol na
dieťa 1.813,- € nad rámec dotácie z výnosu dane, pri 13% dochádzke iných detí
by bol podiel obcí 85.194,- €. V roku 2018 je potreba na dokončenie projektu
30.000,- €, 60.000,- € treba na nový projekt navýšenia kapacít, 40.000,- € na
prevádzku dvoch nových tried od septembra a 134.000,- € na dofinancovanie
prevádzky, spolu 264.000,- €, čo je na dieťa 746,- €. A paradox je, že mesto pre
svoje potreby má dostatočnú kapacitu. Do roku 2016 mesto investovalo
z vlastného rozpočtu do opráv, modernizácie, rekonštrukcie 240.000,- €, teda
doteraz 746.000,- €, za odpredaj budovy na Hurbanovej ulici získalo vo výške
230.000,-€.
3) Školské jedálne – originálna kompetencia, dotácia je dostatočná, z obcí je 26,5
% stravníkov

4) Školské kluby detí – originálna kompetencia, dotácia dostatočná, obce majú
22,5 % zastúpenie.
5) Centrum voľného času – originálna kompetencia, v minulosti financovaná
dotáciou pre zriaďovateľa podľa preukázaného počtu detí. Po zmene dotácie v
roku 2013 dané do rozpočtov obcí na organizované vzdelávacie voľnočasové
aktivity(na deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce), sme
sa začali tváriť, že nás sa to netýka. Teda niektorí. 19,5 % detí je z obcí, všetko je
hradené z rozpočtu mesta, obce aj z požadovanej výšky 3.306,- € dali len 2.474,€ a rozpočet CVČ je do 70.000,- €. Pritom mesto do novej budovy pre CVČ
investovalo 260.000,- €.
6) ZUŠ Myjava – originálna kompetencia obcí. Počet žiakov v šk. roku 2017/18 je
633, z toho podiel obcí, čiže 36,5,5 %. Mesto ročne dofinancováva zariadenie zo
svojho rozpočtu na úrovni 45.000,- € čo je 71,09 €/dieťa, teoretický prislúcha
podiel obciam 16.422,- €. Investície mesta do vybudovania, rozširovania a pod.
boli 276.000,- € z vlastných zdrojov.
7) DSS ÚSVIT – zariadenie pre deti a dospelých potrebujúcich špeciálnu
starostlivosť. Investície v rokoch 2006 – 2007 = 223.000,- €, 2017 = 60.000,- €,
v tomto roku bude 10.000,- €. Pri novom modele financovania bude i po navýšení
poplatku pre rodičov chýbať na prevádzku a mzdy cca 25.000,- €. Počet klientov
je 26, z toho Myjava 12 a 14 ostatní. Čo teraz?
8) ZOS Nezábudka – zariadenie pre seniorov odkázaných na pomoc inej osoby
podľa potreby opatery od II. do VI. Stupňa odkázanosti. Počet klientov 121, 47
z iných obcí čo je 38,8%. Mesto z vlastného investovalo 1.400.000,- €. Zlé je
najmä to, že po prijatí zákona o zmene financovania bude chýbať 100 – 120.000,€, čo matematicky prepočítané je 43.068,- € pre tých, čo na Myjave nebývali.
Zvyšujeme ceny pre klientov a minimalizujeme náklady, ale stačiť to nebude
a nemôže.
9) Útulok –počet klientov v roku 2017 bol 82, mimo mesta 31 čo je 37,8 %.
Rozpočet je 67.680,- € od štátu a 12.000,- € z rozpočtu mesta. Okrem toho do
rekonštrukcie kotolne, výmeny okien, zateplenia, elektroinštalácie, rozvodov tepla
a vykurovania je treba v celej budove investovať 700.000,- €.
10) Noclaháreň – sociálne zariadenie pre bezdomovcov a najslabšie sociálne vrstvy.
Počet klientov 45 z toho cudzí 13,29% . Má samostatný rozpočet z dotácie štátu
vo výške 24.480,- € čo dostačuje na prevádzku.
11) Komunitné centrum Khamoro – špecializované sociálne pracovisko venujúce
sa prevencii, výchove, poradenstvu, deťom zo sociálne slabších skupín
obyvateľstva. Celkom má 320 klientov, z iných obcí 39 čo je 12,1 %. Štát dotuje
výškou 33.156 €, mesto dofinancováva ročne 11.500,- €.

12) Kultúra – na prevádzku Kultúrneho domu, kultúrne podujatia, folklórne súbory,
medzinárodný folklórny festival či Gazdovský dvor mesto ročne vynaloží
210.000,- €. Investície do kultúrnych zariadení do teraz 2.200.000,- €. Pripravuje
sa investícia do rekonštrukcie Kultúrneho domu vo výške cca 2,5 mil. €.
13) Šport – mesto financuje všetky prevádzkové a mzdové náklady športových
zariadení na úrovni 400.000,- € ročne. Tým umožňuje udržiavať nízku cenu
vstupov i bezplatne využívať všetky zariadenia športujúcimi deťmi a mládežou.
Na prefinancovanie športových oddielov mesto dáva dotáciu 110.000,- € ročne,
investície mesta do športovísk boli 1.700.000,- €.
Možnosti rozpočtu mesta Myjava sú limitované a nie je možné dlhodobo udržať
takúto formu prevádzkovania. Od roku 2003 mesto investovalo 7.279.000,-€
kapitálových výdavkov, v roku 2018 dá mesto Myjava ďalších 220.000,- € na
investície a 1.175.500,-€ nad rámec dotácií na prevádzku v ďalších 2 – 3 rokoch
treba investovať 3.200.000,- €. Z potreby na rok 2018 po prepočítaní percentuálneho
obsadenia klientmi i poberateľmi služby len v oblasti školstva a sociálnych vecí,
vykrýva stratu 167.250 za iných. Najneskôr do 1 - 2 mesiacov je potrebné spoločne
hľadať riešenia a východiská.
Po prezentácii oboch bodov programu nasledovala vzájomná diskusia prítomných
starostov a poslancov:
Pán poslanec obce Brestovec poznamenal, že obec z vlastných zdrojov opravila
školu a škôlku, a že do kultúrneho domu na Brestovci, ktorý je zateplený a obnovený
interiér z finančných prostriedkov obce, chodia aj obyvatelia mesta Myjava
a využívajú jeho priestory aj pre svoje účely. Taktiež pálenicu na Brestovci využívajú
aj obyvatelia mesta Myjava a obec nevyberá od občanov mimo svojej obce vyššie
poplatky za prenájom a služby vo svojich zariadeniach. Pán primátor poznamenal, že
mesto v rámci fiškálky je oveľa v nevýhodnejšej situácii voči svojim občanom
a muselo pristúpiť napríklad k zvyšovaniu daní, čo obce nemusia a zo svojho
financovania majú možnosť byť oveľa sociálnejší voči svojim občanom ako mesto.
Pani starostka obce Jablonka uviedla ako príklad dane za odpady, kde obec čo
vyberie od občanov za odvoz smetí zároveň vykryje náklady z týchto finančných
prostriedkov a nemusí hľadať iné zdroje. Odpovedal pán primátor, že v meste Myjava
vykonáva tieto služby spoločnosť Brantner Slovakia, ale tu sa nedá porovnávať
s obcami, kde sú väčšinou rodinné domy, ktoré majú systém lístkov za vývoz a dajú
sa náklady presne vyčísliť. V meste sú väčšinou bytové domy kde sa takto nedá
vývoz odpadu riešiť a je preto oveľa nákladnejší spôsob ako na objem odpadu ako aj
na separáciu. Pán primátor poznamenal, že táto problematika sa dotýka všetkých
a je ju potrebné riešiť spoločne, nie že by mesto vinilo zo svojej ekonomickej situácie
obce, alebo by chcelo z ich rozpočtov chýbajúcich 20% vykryť, ale je potrebné sa
zamyslieť, že všetky tieto služby vo všetkých uvedených zariadeniach sú
poskytované nielen pre občanov mesta, ale i pre občanov okolitých obcí a pokiaľ
nedôjde k vzájomnej spolupráci, bude mesto musieť pristúpiť k zvýhodňovaniu
občanov mesta voči ostatným, ktorí budú za poskytované služby platiť viac aby bolo
mesto schopné tieto služby ďalej udržať na takej úrovni ako sú a nie ich obmedzovať
na úkor kvality pre občanov. Pán primátor vyzval prítomných starostov obcí
a poslancov obecných zastupiteľstiev aby na základe predložených materiálov, ktoré
sa pripájajú aj ako prílohy k zápisnici, oslovovali svojich občanom na svojich

obecných zastupiteľstvách a hľadali spôsob, ako to všetko do budúcnosti
ufinancovať. Pani starostka v závere informovala, z čoho sa skladá rezervný fond
obcí. Pán primátor upresnil, že vyčíslenie rezervného fondu jednotlivých obcí a mesta
v predloženom materiály bolo iba na porovnanie, aký je rozdiel vo financovaní obcí
a mesta a že mesto financuje oveľa viac vecí a služieb ako samo potrebuje pre
svojich občanov. Zároveň pani starostka obce Rudník poznamenala, že obce sú
mestu vďačné že tieto služby pre nich poskytujú pretože z vlastných zdrojov by ich
neboli schopné poskytovať. Pre príklad konkrétne pri umiestňovaní klientov do
zariadenia sociálnych služieb Nezábudka, kde žiadajú o umiestnenie aj občania
mimo mesta Myjava práve z okolitých obcí. V závere pán primátor poznamenal, že
toto spoločné zasadnutie bolo takým prvotným spoločným stretnutím a do budúcnosti
je možné sa spoločne stretať na spoločných zasadnutia aj pravidelnejšie.

K bodu č. 5: Rôzne
V tomto bode programu nepredložili poslanci žiadne pripomienky k predkladaným
bodom programu.
K bodu č. 6: Záver
Program dnešného riadneho zasadnutia bol prerokovaný. Pán primátor mesta
Pavel Halabrín poďakoval prítomným za účasť a zároveň informoval , že nasledujúce
riadne zasadnutie MsZ v Myjave sa uskutoční dňa 15.02.2018 a ukončil dnešné
zasadnutie.
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