MESTO MYJAVA
Číslo: 2/2018 - záp.
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Ing. Lenka Bunčiaková,
Lenka Kulíšková,
Pavel Orság,
Mgr. Jana Gáliková
Ing. Jana Cablková,
Mgr. Marek Hrin,
Tomáš Marek
Vladimíra Jurenková
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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. Pán primátor skonštatoval, že zasadnutie bolo zvolané
v zmysle platných predpisov. Pri zahájení bolo prítomných 15 poslancov a p. primátor
ho vyhlásil za uznášania schopné. Informoval, že z neúčasti počas celého dnešného
zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Ing. Milan Majtán, Zlata Vydarená a Ing.
Ľubomír Halabrín. Materiál v podobe Pozvánky sa prikladá ako príloha k zápisnici.
Poslanci schválili hlasovaním program dnešného rokovania v tomto rozsahu:

U z n e s e n i e č. 08/12/I./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 11. 12. 2018
II. s c h v a ľ u j e
A. program rokovania MsZ v Myjave dňa 11. 12. 2018
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Pripomienky a otázky občanov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019
6. Majetkové prevody
7. Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2019 -2021 a stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
8. Návrh investičných akcií v meste Myjava v roku 2019
9. 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
10. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019
11. Kronika za rok 2017 na schválenie
12. Rôzne
13. Záver
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0
K bodu č. 2: Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta pán Pavel Halabrín poslancov
Milana Fúseka a Jaroslava Hargaša.
K bodu č. 3: Pripomienky a otázky občanov
Na dnešnom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bol prítomný jeden
občan, ktorý nemal žiadne pripomienky. V tomto bode rokovania neboli prijaté žiadne
uznesenia.

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predložil poslancom mestského zastupiteľstva Ing.
Vladimír Výdurek, hlavný kontrolór Mesta Myjava. O plnení jednotlivých uznesení
informoval podľa predloženého materiálu. V úvode informoval novozvolených
poslancov o systéme predkladania kontroly plnenia uznesení. Kontrola plnenia
uznesení bola predložená v písomnej podobe:
1. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí MsZ dňa 27.09.2018 a
08.11.2018
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Myjave, ktoré boli v plnení ku dňu 27.09.2018 a 08.11.2018
3. Evidované uznesenia a Prehľad uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ,
ktoré zostávajú v plnení a platnosti
Hlavný kontrolór informoval, že na minulých zasadnutiach MsZ boli z prijatých
uznesení splnené uznesenia: 96/09/2018, 97/09/2018, 98/09/2018 a 101/09/2018. Z
predchádzajúcich zasadnutí MsZ ktoré boli v plnení je čiastočne splnené uzn. č.
44/2015, a splnené uzn. č. 22/05/2017, 04/02/2018, 32/04/2018, 60/06/2018,
63/06/2018, 65/06/2018, čiastočne splnené uzn. č. 67/06/2018. Pán poslanec Ing.
Tóth sa informoval, čo znamená že Uzn. č. 67/06/2018 je čiastočne splnené –
odpovedal Ing. Svítek – čiastočne preto, lebo rodina Siváčkovcov požiadala o
splátkový kalendár a I. splátka už bola zaplatená. Ďalej sa pán poslanec informoval k
Uzn. č. 44/2015 – Vodovod Malejov - či už sú podpísané zmluvy – odpovedal Ing.
Svítek - Firma Škoda to posunula ďalej a predala novej firme – pozemky po p.
Uhrovi ktorý zomrel. P. primátor súhlasil s požiadavkou p. poslanca, že je treba
iniciovať stretnutie s novým vlastníkom. Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici.
Poslanci nemali k predloženému návrhu ďalšie pripomienky a hlasovaním prijali
príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 09/12/I./2018
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

K bodu č. 5:
polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019
predložil poslancom mestského zastupiteľstva Ing. Vladimír Výdurek, hlavný
kontrolór Mesta Myjava. Informoval, že plán je totožný s plánom na II. polrok 2018 z
dôvodu čerpania dovolenky v letných mesiacoch počas rekonštrukcie budovy
Mestského úradu. Z tohto dôvodu sa taktiež kontrola MŠ Bradáčova presunula na rok
2019. Informoval o plánovaných kontrolách Téma č. 1 – Téma č. 4. podľa
predloženého materiálu. Taktiež poslancov informoval, že sa začala vykonávať

kontrola v spoločnosti Samšport a Spartak Myjava. Pán poslanec Ing. Tóth požiadal,
aby hlavný kontrolór vždy informoval poslancov na mestskom zastupiteľstve o
zmenách alebo pretvrávaní kontroly a požiadal doplniť kontrolu spločnosti Samšport
do svojej činnosti. Taktiež požiadal na každé zasadnutie MsZ predložiť krátku
informáciu o priebehu kontroly. Kontrolná činnosť bola doplnená o kontrolu
inventarizácie majetku spoločností Spartak Myjava a Samšport. Správa o priebehu
kontroly bude predložená na zasadnutí MsZ v mesiaci 02/2019. Priebeh kontroly
bude vždy zapracovaný do materiálu. Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici.
Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky a prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 10/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019
II. s c h v a ľ u j e
A. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 6: Majetkové prevody
Tento bod programu predložil poslancom mestského zastupiteľstva na
prerokovanie Ing. Dušan Svítek vedúci oddelenia majetku a prevádzky úradu.
Materiál bol predložený v písomnej forme a obsahuje:
1) Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku mesta
Návrh bol odprezentovaný tak, ako bol predložený v písomnom materiály. Materiál
bol zverejnený na web-stránke mesta v zmysle prísl. zákona. Pán poslanec Fúsek sa
informoval, či počas vykonávania predmetnej rekonštrukcie bude osadená prípojka
plynovodu osadením v chodníku alebo mimo chodníka a ak áno, či sa to dá po
rekonštrukcii do pôvodného stavu. Odpovedal Ing. Svítek – práce už sú zrealizované
a vrátenie komunikácie do pôvodného stavu bola podmienka v zmluve. Pán primátor
k tejto tématike poznamenal, že SPP v súčasnosti veľmi investuje do rekonštrukcií,
pričom dochádza k znehodnoteniu ciest a chodníkov. Mesto robí v tejto veci všetko
čo je v jeho kompetencii a SPP sa urgujú. Problémom však je, že SPP využíva
legislative, ktorá im umožňuje najskôr kopať a až potom dodatočne podať žiadosť o
riešenie havárie. Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali
k predloženému návrhu ďalšie pripomienky a hlasovaním prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 11/12/I./2018
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“ parc.č. 40180 o výmera 7 903 m2, druh pozemku, ostatná plocha,
evidovanom na LV č. 3533 vlastníka Mesta Myjava, nachádzajúcom sa v Meste
Myjava v k.ú. Myjava, tvoriaci miestnu komunikáciu ul. Nádražná, medzi
povinným Mestom Myjava, so sídlom nám. M. R . Štefánika 560/4, 907 01
Myjava, IČO:00 309 745
a na strane oprávneného z vecného bremena

Slovenskou republikou - v správe Železnice slovenskej republiky,
Bratislava, so sídlom ul. Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO:31 364 501,
ktorej obsahom je uloženie prípojky plynu do pozemku mesta v rozsahu
porealizačného geometrického plánu č. 123/2018 zo dňa 7.9.2018
vyhotovenom GEOŠ – g.k., s.r.o. so sídlom Radlinského 28, 811 07 Bratislava
IČO: 359 43 246, úradne overenom pod č. 255/2018 zo dňa 17.9.2018.
Výsledkom geometrického plánu je zaťažený pozemok mesta parc.č. 40180
o výmere 7 903 m2, druh pozemku, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 3533
v k.ú. Myjava. Záber a rozsah vecného bremena vychádza z GP č.123/2018
kde ide o dĺžku plynovej prípojky 82 m a šírke 2 m čomu zodpovedá plocha
záberu 164 m2.
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierskej siete,
prípojky plynu Oprávneným a v povinnosti Povinného ako vlastníka tohto
pozemku, strpieť uloženú inžiniersku sieť a umožniť vstup na pozemok
oprávneným osobám za účelom vykonávania údržby, opráv a technického
zhodnotenia tam nachádzajúcej sa siete v pozemku mesta.
Rozsah a trasa vecného bremena je stanovená geometrickým plánom č.
123/2018. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. je
spojené s vlastníctvom susediacej nehnuteľnosti pozemku parc. reg. KN „C“
číslo 1755/1 o výmere 65 104 m2, druh pozemku, zastavaná plocha
a nádvoria, evidovanom na LV č.1767 v k.ú. Myjava, vlastníka Slovenská
republika - v správe Železnice slovenskej republiky, so sídlom ul.
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO:31 364 501.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú vo výške jednorázovej
odplaty, ktorá je výsledkom znaleckého posudku č. 145/2018, zo dňa
5.10.2018 Ing. Jelínková Alžbeta, bytom ul. Pakanská 16, 907 01 Myjava,
znalcom v odbore stavebníctva, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností,
pozemné stavby vo výške 395 ,- € ( t.j. 2,41 €/m2).
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg. KN „E“
parc.č. 40180 o výmera 7 903 m2, druh pozemku, ostatná plocha, evidovanom
na LV č. 3533 vlastníka Mesta Myjava, nachádzajúcom sa v Meste Myjava
v k.ú. Myjava, tvoriaci miestnu komunikáciu ul. Nádražná, medzi povinným
Mestom Myjava, so sídlom nám. M. R . Štefánika 560/4, 907 01 Myjava,
IČO:00 309 745 a na strane oprávneného z vecného bremena Slovenskou
republikou - v správe Železnice slovenskej republiky, Bratislava, so sídlom
ul. Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO:31 364 501, ktorej obsahom je
uloženie prípojky plynu do pozemku mesta v rozsahu porealizačného
geometrického plánu č. 123/2018 zo dňa 7.9.2018 vyhotovenom GEOŠ – g.k.,
s.r.o. so sídlom Radlinského 28, 811 07 Bratislava IČO: 359 43 246, úradne
overenom pod č. 255/2018 zo dňa 17.9.2018.
Výsledkom geometrického plánu je zaťažený pozemok mesta parc.č. 40180
o výmere 7 903 m2, druh pozemku, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 3533
v k.ú. Myjava. Záber a rozsah vecného bremena vychádza z GP č.123/2018
kde ide o dĺžku plynovej prípojky 82 m a šírke 2 m čomu zodpovedá plocha
záberu 164 m2.

Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierskej siete,
prípojky plynu Oprávneným a v povinnosti Povinného ako vlastníka tohto
pozemku, strpieť uloženú inžiniersku sieť a umožniť vstup na pozemok
oprávneným osobám za účelom vykonávania údržby, opráv a technického
zhodnotenia tam nachádzajúcej sa siete v pozemku mesta.
Rozsah a trasa vecného bremena je stanovená geometrickým plánom č.
123/2018. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. je
spojené s vlastníctvom susediacej nehnuteľnosti pozemku parc. reg. KN „C“
číslo 1755/1 o výmere 65 104 m2, druh pozemku, zastavaná plocha
a nádvoria, evidovanom na LV č.1767 v k.ú. Myjava, vlastníka Slovenská
republika - v správe Železnice slovenskej republiky, so sídlom ul.
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO:31 364 501.
Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú vo výške jednorázovej
odplaty, ktorá je výsledkom znaleckého posudku č. 145/2018, zo dňa
5.10.2018 Ing. Jelínková Alžbeta, bytom ul. Pakanská 16, 907 01 Myjava,
znalcom v odbore stavebníctva, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností,
pozemné stavby vo výške 395 ,- € ( t.j. 2,41 €/m2).
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 7: Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2019 – 2021
a stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu
Tento bod programu predložila a prečítala podľa priloženého materiálu a
podrobnej prezentácie p. Zdenka Ježíková, vedúca oddelenia rozpočtu a
účtovníctva. Poslancov informovala podľa predloženého materiálu a v podobe
podrobnej prezentácie k jednotlivým programom rozpočtu. Pán primátor požiadal,
aby bola prezentácia vykonaná podrobnejšie, hlavne z dôvodu novozvolených
poslancov pre ich bližšiu informáciu a prehľade o systéme účtovania. Poslanci
obdržali časť materiálu v písomnej forme a časť iba e-mailom z dôvodu veľkého
obsahu. Komisia pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta
materiály prerokovala a doporučuje tak ako sú predkladané - Rozpočet mesta Myjava
vrátane programov a podprogramov na rok 2019 schváliť a Viacročný Rozpočet
Mesta Myjava vrátane programov a podprogramov na roky 2020 – 2021 ako i
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k viacročnému rozpočtu Mesta Myjava na roky
2019 – 2021 zobrať na vedomie. Hlavný kontrolór Ing. Vladimír Výdurek ústne
predložil a prečítal svoje stanovisko k návrhu rozpočtu Mesta Myjava na roky 2019 –
2021. V rozpočte došlo v položke 610 k navýšeniu o 51 tis. € z dôvodu úpravy platov
vyplývajúcich z legislatívnych zmien. Hospodársky výsledok je prebytkový. Poslanci
mali otázky k jednotlivým programom rozpočtu. Pán poslanec Fúsek požiadal o
úpravu v rozpočte - jednorázové navýšenie o 2.500,- eur – na opravu hasičskej
striekačny pre DHZ Belanský. Pán poslanec Ing. Vladimír Tóth predložil niekoľko
návrhov:

1. Zníženie rozpočtu na prevádzkové náklady spoločnosti Samšport, s.r.o.
o sumu 17.000,- €
2. Zníženie dotácie na neziskovú organizáciu Rozvoj cestovného ruchu, n.o.
o sumu 7.000,- €
3. Zníženie dotácie na prevádzku ubytovne Trokanova o sumu 5.000,-€
4. Zrušenie dotácií na kultúrne a športové akcie vo výške 5.000,- €
Pani poslankyňa Mgr. Feriancová vystúpila, že je to neférové, takto už na zasadnutí
MsZ predkladať zmeny rozpočtu a zároveň poznamenala, že ide o nereálne
požiadavky. Požiadavky, ktoré sú predložené v rozpočte ako dotácie na kultúrne a
športové akcie sú opodstatnené a bez nich by sa nemohli realizovať. Pán primátor
dal o jednotlivých predložených návrhoch hlasovať. Materiály sa prikladajú ako
príloha k zápisnici. Poslanci prijali príslušné uznesenia:
U z n e s e n i e č. 12/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
Návrh poslanca Milana Fúseka:
A. v kapitole požiarna ochrana navýšenie o 2.500,- € z účelovou dotáciou na
spolufinancovanie rekonštrukcie hasičskej striekačky pre DHZ Belanský s tým,
že zdroje na účelovú dotáciu pôjdu na úkor prebytku rozpočtu mesta kde sa
zvýši celkovo na 5.230,-€
II. s c h v a ľ u j e
A. v kapitole požiarna ochrana navýšenie o 2.500,- € z účelovou dotáciou na
spolufinancovanie rekonštrukcie hasičskej striekačky pre DHZ Belanský s tým,
že zdroje na účelovú dotáciu pôjdu na úkor prebytku rozpočtu mesta kde sa
zvýši celkovo na 5.230,-€
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 13/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
Návrhy poslanca Ind. Vladimíra Tótha:
A. Zníženie rozpočtu na prevádzkové náklady spoločnosti Samšport, s.r.o.
o sumu 17.000,- €
B. Zníženie dotácie na neziskovú organizáciu Rozvoj cestovného ruchu, n.o.
o sumu 7.000,- €
C. Zníženie dotácie na prevádzku ubytovne Trokanova o sumu 5.000,-€
D. Zrušenie dotácií na kultúrne a športové akcie vo výške 5.000,- €
II. n e s c h v a ľ u j e
Návrhy poslanca Ind. Vladimíra Tótha:
A. Zníženie rozpočtu na prevádzkové náklady spoločnosti Samšport, s.r.o.
o sumu 17.000,- €
B. Zníženie dotácie na neziskovú organizáciu Rozvoj cestovného ruchu, n.o.
o sumu 7.000,- €
C. Zníženie dotácie na prevádzku ubytovne Trokanova o sumu 5.000,-€

D. Zrušenie dotácií na kultúrne a športové akcie vo výške 5.000,- €
čím by prišlo k úspore 34.000,- € vo výdavkovej časti rozpočtu mesta a tieto
finančné prostriedky by boli použité na navýšenie položky v rozpočte Dom
smútku – oplotenie cintorínov, čo by znamenalo navýšenie rozpočtovanej
výšky 15.000,- € na sumu 49.000,- €.

Hlasovanie poslancov:
za:
1 (Ing. Tóth)
zdržal sa:
1 (Ing. Valúch)
proti:
14

U z n e s e n i e č. 14/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh viacročného rozpočtu Mesta Myjava na roky 2019 – 2021
B. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k viacročnému rozpočtu Mesta Myjava
na roky 2019 – 2021
II. s c h v a ľ u j e
A. Rozpočet mesta Myjava vrátane programov a podprogramov na rok 2019
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k viacročnému rozpočtu Mesta Myjava
na roky 2019 – 2021
B. Viacročný Rozpočet Mesta Myjava vrátane programov a podprogramov na
roky 2020 – 2021:
ROZPOČET
CELKOM

Príjmy celkom

2 016

2 017

2 018

2018

2 019

2 020

2 021

skutočné

skutočné

rozpočet

predpoklad

rozpočet

rozpočet

rozpočet

plnenie

plnenie

schválený

plnenia

návrh

predpoklad

predpoklad

12 654 545,23

13 102 076,39

15 623 504,00

15 918 456,00

17 020 676,00

11 880 135,00

12 142 114,00

9 864 208,97

10 281 044,26

12 048 554,00

10 936 753,00

12 873 183,00

11 779 135,00

12 041 114,00

9 037 235,02

9 376 865,39

11 239 529,00

9 903 181,00

11 914 553,00

10 820 505,00

11 082 484,00

z toho
Bežné príjmy
z toho
mesto
RO

826 973,95

904 178,87

809 025,00

1 033 572,00

958 630,00

958 630,00

958 630,00

Kapitálové príjmy

285 850,96

1 080 904,11

2 629 554,00

2 220 512,00

3 504 575,00

100 000,00

100 000,00

285 850,96

499 097,50

2 629 554,00

1 652 920,00

3 504 575,00

100 000,00

100 000,00

581 806,61

-

567 592,00

z toho
mesto
RO
Finančné operácie
príjmové

2 504 485,30

1 740 128,02

945 396,00

2 761 191,00

642 918,00

1 000,00

1 000,00

Výdavky celkom

12 542 556,77

12 878 311,37

15 623 099,00

15 892 613,00

17 015 446,00

11 832 235,00

12 118 284,00

9 603 512,59

9 753 996,63

9 990 029,00

10 923 905,00

11 282 975,00

10 688 187,00

10 694 236,00

mesto

5 376 741,54

5 270 451,86

5 713 200,00

6 062 681,00

5 854 177,00

5 259 389,00

5 265 438,00

RO

4 226 771,05

4 483 544,77

4 276 829,00

4 861 224,00

5 428 798,00

5 428 798,00

5 428 798,00

Kapitálové výdavky

1 070 646,84

1 708 592,86

3 850 730,00

2 807 156,00

3 786 609,00

70 000,00

350 000,00

1 070 646,84

680 590,25

3 820 730,00

2 061 193,00

3 786 609,00

70 000,00

350 000,00

1 028 002,61

30 000,00

745 963,00

-

-

-

z toho
Bežné výdavky
z toho

z toho
mesto
RO

Finančné operácie
výdavkové
HV

1 868 397,34

1 415 721,88

1 782 340,00

2 161 552,00

1 945 862,00

1 074 048,00

1 074 048,00

111 988,46

223 765,02

405,00

25 843,00

5 230,00

47 900,00

23 830,00

Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
1 (Ing. Tóth)

K bodu č. 8: Návrh Investičných akcií mesta v roku 2019
Tento bod programu predložila a prečítala podľa prezentácie Ing. Jana Cablková,
vedúca oddelenia výstavby a ŽP. Informovala o jednotlivých plánovaných
investičných akciách podľa predloženého materiálu. Pán poslanec Ing. Rastislav
Kostelný ako predseda Komisie výstavby a RR informoval, že komisia doporučuje
návrh investičných akcií tak, ako je predkladaný schváliť. Taktiež poslanec Ing.
Jaroslav Krč-Šebera ako predseda Komisie pre financie, rozpočet a majetok a HS
mesta informoval, že komisia taktiež prerokovala návrh a doporučuje ho tak, ako je
predkladaný, schváliť. Všetky investičné akcie sú schválené v rozpočte mesta. Pán
primátor doplnil niekoľko informácií. Cyklochodník pod názvom „Na kole při Baťově
kanálu a v Bílých karpatech“ je vo veľkej časti v mestských lesoch, prechádza
postupne do súkromných lesov a lesov, ktoré spravujú štátne lesy. Pán primátor
informoval, že projekt rozšírenia kapacity MŠ Hoštáky už sa začal realizovať. Pokiaľ
sa ukončí rekonštrukcia v mesiaci 09/2019, na MŠ Hoštáky pribudne jedna trieda. Z
tohto dôvodu bude potreba aj navýšenia počtu zamestnancov a vzniknú aj iné
spojené náklady, čím dôjde k nárastu v nákladoch rozpočtu mesta cca 25.000 –
30.000,- €, ktoré bude potrebné v mesiaci 06/2019 schváliť zmenou rozpočtu mesta.
V krátkosti informoval poslancov i k ostatných investičných akciám. Zdôraznil, že
jediná investičná akcia, ktorú bude mesto realizovať z vlastných zdrojov je
„Rekonštrukcia odvodnenia Jablonskej ulice“. Pán poslanec Zábražný sa informoval
ohľadne kompostérov – ako to bude s vývozom bio odpadu, či sa obmedzí vývoz –
odpovedala Ing. Cablková, že nie. Pán primátor doplnil informáciu – v Myjave IBV na
základe záujmu (800 – 1000 l nádoby). Informoval sa i o zbere bio odpadu v zimných
mesiacoch – či je to potrebné každý týždeň – odpovedala Ing. Cablková – áno je to
potrebné, jedná sa aj o kuchynský odpad a kontajnery sú naplnené. Ďalej požiadal
mesto o kontrolu verejného osvetlenia v úsekoch, kde nikto nebýva nie je tam
potrebné svietiť, najmä v kopaniciach Turej Lúky. Na úkor zrušených svetelných
bodov sa môžu pridať tam, kde to občania požadujú. Informoval sa k dokončeniu
cyklocesty „Svacenícky jarek“ – odpovedal p. primátor – cyklocesta je ukončená tam
pokiaľ je vysporiadaná cesta s vlastníkmi, všetky pokračujúce pozemky sú súkromné.
Mesto sa pokúsilo vyviesť na pole stavebnú drť, RD Turá Lúka však túto provizórnu
prístupovú cestu pri orbe zrušilo. Mesto sa snaží nájsť s vedením RD Turá Lúka
nejakú možnosť dohody a snahou mesta je niekedy v budúcnosti, ak to bude možné,
túto cestu napojiť, no nemôže sa to oficiálne robiť ako cyklochodník, keď že to nie je
majetkoprávne vysporiadateľné. Ďalej sa informoval k problematike rekonštrucie
Domu smútku a prevádzke cintorína kde navrhol, že bolo by vhodné požiadať
občanov, formou napr. vývesnými tabuľami, aby nechávali voľný priestor v okolí
hrobov hlavne z dôvodu lepšej úržby pri kosení – odpovedal p. primátor, toto je
problematika, ktorá je už od začiatku. V minulosti kedy nebol žiadny systém pri
vytváraní a odkupovaní hrobových miest. Mesto hľadá riešenie, v súčastnosti sa
zrealizovalo mapovanie hrobov, ktoré nemali uzatvorené nájomné zmluvy,

vyhľadávajú a oslovujú sa vlastníci a zmluvy sa dorábajú. Problémom a otázkou ako
postupovať ďalej zostanú tie hrobové miesta, ku ktorým sa neprihlásia žiadny
vlastníci. Taktiež sa pripravujú informačné tabuľe a pasportizácia hrobových miest.
Pán poslanec sa ďalej informoval ohľadne kompostérov – ako to bude s vývozom bio
odpadu, či sa obmedzí vývoz – odpovedala Ing. Cablková že nie. Pán primátor
doplnil informáciu – v Myjave IBV na základe záujmu (800 – 1000l nádoby). Pán
poslane Ing. Tóth požiadal, aby vždy pri schvaľovaný a realizácii investičných akcií,
bol zo strany Mesta dodržaný zmluvne stanovený podiel spolufinancovania a navrhol
to aj doplniť do uznesenia. Pán primátor súhlasil a navrhol doplniť uznesenie o
uloženie Mestu Myjava predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu náklady,
ktoré prekročia 10% schváleného rozpočtu investičnej akcie. Tieto práce naviac je
možné realizovať až po schválení Mestského zastupiteľstva. Materiál sa prikladá ako
príloha k zápisnici. Poslanci hlasovaním prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 15/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Investičných akcií mesta Myjava v roku 2019
II. s c h v a ľ u je
A. Investičné akcie mesta Myjava v roku 2019
III. u k l a d á
A. vedeniu Mesta Myjava:
predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu náklady, ktoré prekročia
10% schváleného rozpočtu investičnej akcie. Tieto práce naviac je možné
realizovať až po schválení Mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 9: 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
Tento bod programu predložil na rokovanie Ing. Rastislav Kostelný ako konateľ
spoločnosti SMMM, spol. s.r.o. Materiály bolo spracované v písomnej forme:
1. Úprava prílohy č. 1 vo VZN prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava
2. Návrh dohody o spoločnosm financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava s
obcami.
Oba materiály boli predložené a prerokované na Komisii pre financie, rozpočet,
majetok a HS mesta, kde bolo k tejto problematike viacero pripomienok. V úvode
pán pimátor informoval, že dňa 18.12.2018 sa uskutoční spoločné rokovanie vedenia
mesta s dotknutými obcami. Predložený návrh je spracovaný tak, ak by obce
neprispeli. Spôsob zľiav a spôsob fakturácie je odsúhlasený audítorkou. Mesto sa
ešte pokúsi s obcami dohodnúť a preto narhol p. primátor schváliť platnosť Prílohy č.
1 vo VZN prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava až od 01.03.2019 aby
mali obce priestor na premyslenie a rokovanie. Čo sa týka zmeny starostov po
komunálnych voľbách došlo iba k jednej zmene starostu obce Poriadie. Návrh

dodody o spoločnosm financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava s obcami sa
navrhuje schváliť s platnosťou tak, ako je predkladaná. Pán poslanec Ing. Tóth
požiadal vyňať z Dohody v Čl. II, bode 2. „na odsúhlasenie“ a taktiež v bode 5
„odsúhlasené“. Pán primátor informoval, že by bolo dobré aby sa aspoň 1 x ročne
obce Stará Myjava, Brestovec, Poriadie, Rudník., Jablonka a Polianka stretli na
spoločnom rokovaní MsZ. Pan primátor vysvetlil, akou sumou bude mesto prispievať
svojim obyvateľom a akou formou cez spoločnosť SMMM podľa predloženej prílohy.
Obec Rudník už odsúhlasilo na svojom zasadnutí prispieť celou sumou dotácie po
dobu 7,5 roka splácania úveru. Pán poslanec Kosík sa informoval ako to bude ďalej
so spoluprácou s obcami po uplynutí 7,5 roka a taktiež sa informoval, aký poplatok
bude platiť občan mesta Myjavy ktorý celý život mal TP a platil dane mestu Myjava a
nap. V 65 rokoch života sa odsťahuje do obce Brestovec kde aj zomie. Taktiež
navrhol, že by bolo vhodné, spojiť do jedného finacovanie prevádzky Domu smútku a
cintorínske služby. Pán primátor odpovedal, že mesto to takto obciam navrhovalo,
obce však nesúhlasia a chcú to mať rozdelené. Ak by došlo ešte k dohode aj s
ďalšími obcami ako sa rozhodola obec Rudník bude to zapracované a odsúhlasené
na zasadnutí MsZ v mesiaci 02/2019. Pán primátor ďalej poznamenal, či by nebolo
vhodné zvážiť v Bode 9 a) a10 a), kde je presne vyšpecifikované že zľava sa
poskytuje pre pozostalých po občanoch s TP v meste Myjava a obce Rudník upraviť
túto formuláciu tak aby tam bolo jasné že zľava bude poskytnutá občanom s TP v
meste Myjava a obciach ktoré sa finančne spoľupodieľajú na rekonštrukcii Domu
smútku v Myjave tak, aby táto formulácia bola v poriadku i z právneho hľadiska. Pán
primátor navrhol pri zverejňovaní prílohy dať i dôvodovú správu s presným
vysvetlením pre občanov aby vedeli správne pochopiť výšku poskytovanej zľavy. Pán
poslanec Fúsek požiadal o objasnenie pre občanov v prílohe, aby sa tam i dala
presne vyčíslená suma zľavy – odpovedal p. primátor – v dôvodovej správe sa to
presne vyšpecifikuje. Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci
hlasovaním prijali príslušné uznesenia:

U z n e s e n i e č. 16/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Úpravu prílohy č. 1 vo VZN prevádzkový poriadok pohrebísk v meste
Myjava
B. Návrh Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava
s obcami
II. s c h v a ľ u j e
A. Úpravu prílohy č. 1 vo VZN prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava
s platnosťou od 01.03.2018
B. Dohodu o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava
Hlasovanie poslancov:
za:
zdržal sa:
proti:

15
1 (Ing. Kosík)
0

K bodu č. 10: Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019
Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019 predložila
poslancom mestského zastupiteľstva prednostka MsÚ Myjava Ing. Jarmila Sluková.
Pán primátor v úvode informoval, že Návrh je orientačný a obsahuje iba kľúčové
body rokovaní a bude sa podľa potreby dopĺňať. Taktiež termíny konania zasadnutí
sú navrhované tak, aby bolo zasadnutie vždy vo štvrtok, minimálne raz za tri
mesiace, ak však bude potrebné, bude zvolané zasadnutie i mimo plánu zasadnutí.
Pani prednostka informovala, že plán zasadnutí ešte nie je zverejnený, je to iba
pracovný materiál na dnešné zasadnutie. Ospravedlnila sa hlavnému kontrolórovi
mesta Ing. Vladimírovi Výdurkovi, že v mesiaci jún a september je zapracované
vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta a voľba
hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór má pracovný pomer v období 2014 - 2020.
Oboznámila poslancov, že návrh plánu zasadnutí MsZ sa riadi podľa zákona o
Obecnom zriadení § 12. Osnova bodov programu sa navrhuje tak ako každý rok. Pán
primátor konštatoval, že program sa bude podľa potreby meniť a dopĺnať, dôjde i k
zmenám legislatívy, budú sa prijímať VZN mesta. Pani Vladka Jurenková vedúca
oddelenia kultúry upozornila, že v termíne 5.12. sa budú konať Vianoce v divadle a
preto by bolo dobré termín zasadnutia v mesiaci 12/2019 zmeniť na 03.12.2019.
Poslanci súhlasili so zmenou termínu. Pán poslanec Ing. Tóth navrhol, aby na
zasadnutie MsZ v mesiaci 02/2019 bola poslancom predložená sumarizácia
uzatvorených zmlúv o zabezpečovaní komunálnych služieb medzi spoločnosťou
Brantner Slovakia a Mestom Myjava vrátane dodatkov a na zasadnutie MsZ v
mesiaci 04/2019 v rámci predloženej sumarizácie zmlúv predložiť vyúčtovanie
nákladov za rok 2017 a 2018. Najneskôr v septembri sa musí mesto rozhodnúť ako
ďalej, či sa bude vypisovať nové verejné obstarávanie na dodávateľa komunálnych
služieb. Poslanci nemali k návrhu plánu zasadnutí ďalšie pripomienky a prijali
príslušné uznesenie so zmenou termínu 3.12.2019 a doplnením programu
zasadnutia v mesiaci február o Zmluvné vzťahy so spoločnosťou Brantner Slovakia.
Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci hlasovaním prijali príslušné
uznesenie:

U z n e s e n i e č. 17/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2019
II. s c h v a ľ u j e
A. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2019
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 11: Kronika za rok 2017 na schválenie
V tomto bode programu oboznámila poslancov pani prednostka Ing. Jarmila
Sluková o potrebe schválenia textovej - obsahovej časti zápisu do Kroniky mesta
Myjava za rok 2017. Pani poslankyňa Mgr. Viera Feriancová informovala, že
obsahová časť zápisu do kroniky mesta za rok 2017 bola predložená na komisii
kultúry, ktorá ju doporučuje schváliť. Ďalej poznamenala, že do kroniky nie je možné
zapisovať všetky akcie a aktivity konané v meste Myjava. Nie je to možné pre
jedného človeka ako kronikára všetko obsiahnuť a monitorovať a kronika nie je
štatistika. Do kroniky sa zapisujú dôležité udalosti ktoré sa v danom roku v živote
mesta Myjava udiali. Pán poslanec Jaroslav Hargaš ako kronikár mesta informoval
poslancov o spôsobe vykonávania zápisu do kroniky. Po vzájomnej diskusii sa
poslanci dohodli, že na webovej stránke mesta by bolo dobré vytvoriť link pre
kronikára mesta, kde by sa mohli občania ku kronike mesta vyjadrovať a zasielať
sem svoje postrehy a návrhy na zápisy. Obsahová časť bola poslancom zaslaná
formou e-mailu k pripomienkovaniu. Poslanci nemali žiadne závažné obsahové
pripomienky a po schválení obsahovej časti pôjde zápis na štylistickú a gramatickú
kontrolu. Po vykonaní fyzického zápisu do Kroniky mesta bude kronika k
nahliahnutiu. Zápis zaslaný v elektronickej podobe sa pre veľký neprikladá ako
materiál k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky a prijali
príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 18/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Kroniku mesta Myjavy za rok 2017
II. s c h v a ľ u j e
A. Kroniku mesta Myjavy za rok 2017 (po obsahovej stránke)
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 12: Rôzne
V tomto bode programu predložil p. primátor:
1. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení
v pôsobnosti Mesta Myjava dňom 01.01.2019:
Mesto Myjava v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov deleguje zástupcov
zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy, stanovuje počet členov rád škôl. Pán
primátor menovite prečítal návrhy na delgovanie a odvolanie členov. Vysvetlil, že
mesto si deleguje zástupcov z radu poslancov MsZ. Zmena v pôvodných zástupcoch,
kde sa odvolávajú tí členovia rád, ktorí sú zamestnancami mesta. Pán poslanec

Fúsek požiadal o delegovanie do rady školy ZŠ Viestova 1 Myjava. Pán poslanec
Zábražný bol delegovaný do CVČ Dolná štvrť Myjava.Pán poslanec Kosík požiadal
byť delgovaný do ZŠ Štúrova 18, Myjava a Ing. Stanislav Tomič bol delegovaný do
MŠ Bradáčova 773/30 Myjava. Do rady školy ZŠ Štúrova taktiež požiadal byť
delegovaný pán poslanec Ing. Vladimír Tóth. Pán primátor navrhol preložiť pre
záujem viacerích poslanov nad rámec stanoveného počtu delegovanie do rady školy
ZŠ Štúrova 18 na schvaľovanie do nasledujúceho zasadnutia MSZ v mesiaci
02/2019. Poslanci s preložením súhlasili. Poslanci hlasovaním prijali príslušné
uznesenie:
U z n e s e n i e č. 19/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v pôsobnosti
Mesta Myjava dňom 01.01.2019:
1. ZŠ Viestova 1, Myjava:
a) odvolanie pôvodných zástupcov:
MUDr. Milan Mokoš
Mgr. Jana Ševčíková
b) doplnenie zástupcov:
Milan Fúsek
Peter Podmajerský
c) zostávajúci členovia:
Ľubica Kozárová
Ing. Milan Majtán
2. ZŠ s MŠ Turá Lúka 131, Myjava:
a) odvolanie pôvodných zástupcov:
Ing. Jaroslava Saková
b) doplnenie zástupcov:
Ing. Ľubomír Halabrín
c) zostávajúci členovia:
Branislav Havlík
3. MŠ Bradáčova 773/30, Myjava:
a) odvolanie pôvodných zástupcov:
Mgr. Alena Kmeťová
Jaroslav Viselka
b) doplnenie zástupcov:
Mgr. Lenka Pípová
Ing. Stanislav Tomič
c) zostávajúci členovia:
Mgr. Ľubomír Karika
Jaroslav Hargaš
4. ZUŠ Partizánska 290/17, Myjava:
a) odvolanie pôvodných zástupcov:
Vladimíra Jurenková
b) doplnenie zástupcov:
Bc. Viera Dugová
c) zostávajúci členovia:
Mgr. Viera Feriancová

5. CVČ Dolná štvrť 368/23, Myjava:
a) odvolanie pôvodných zástupcov:
Paulína Heráková
b) doplnenie zástupcov:
Miloš Zábražný
c) zostávajúci členovia:
Mgr. Erika Matulová
II. s c h v a ľ u j e
A. delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v pôsobnosti
Mesta Myjava:
1. ZŠ Viestova 1, Myjava:
a) odvolanie pôvodných zástupcov dňom:
MUDr. Milan Mokoš
Mgr. Jana Ševčíková
b) doplnenie zástupcov:
Milan Fúsek
Peter Podmajerský
c) zostávajúci členovia:
Ľubica Kozárová
Ing. Milan Majtán
2. ZŠ s MŠ Turá Lúka 131, Myjava:
a) odvolanie pôvodných zástupcov:
Ing. Jaroslava Saková
b) doplnenie zástupcov:
Ing. Ľubomír Halabrín
c) zostávajúci členovia:
Branislav Havlík
3. MŠ Bradáčova 773/30, Myjava:
a) odvolanie pôvodných zástupcov:
Mgr. Alena Kmeťová
Jaroslav Viselka
b) doplnenie zástupcov:
Mgr. Lenka Pípová
Ing. Stanislav Tomič
c) zostávajúci členovia:
Mgr. Ľubomír Karika
Jaroslav Hargaš
4. ZUŠ Partizánska 290/17, Myjava:
a) odvolanie pôvodných zástupcov:
Vladimíra Jurenková
b) doplnenie zástupcov:
Bc. Viera Dugová
c) zostávajúci členovia:
Mgr. Viera Feriancová
5. CVČ Dolná štvrť 368/23, Myjava:
a) odvolanie pôvodných zástupcov:
Paulína Heráková
b) doplnenie zástupcov:
Miloš Zábražný

c) zostávajúci členovia:
Mgr. Erika Matulová

Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
1(Ing. Tóth)
proti:
0

2. Návrhy na doplnenie členov do komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo
a komisie školstva a mládeže a odvolanie člena komisie pre sociálne
veci a zdravotníctvo na vlastnú žiadosť
Pán primátor predložil ústne návrh na doplnenie člena komisie kultúry a športu
Mgr. Jaroslavu Mišiakovú, návrh na doplnenie člena komisie školstva a mládeže
Bc.Dagmar Beňalukovú a návrh Pavlíny Herákovej vzdať sa členstva v komisii pre
sociálne veci a zdravotníctvo. Poslanci s predloženými návrhmi súhlasili a prijali
príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 20/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Doplnenie členov do:
1. Komisie kultúry a športu:
Mgr. Jaroslavu Mišiakovú
2. Komisie školstva a mládeže:
Bc. Dagmar Beňaluková
B. Vzdanie sa členstva na vlastnú žiadosť :
1. Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo:
Pavlína Heráková
II. volí
A. Mgr. Jaroslavu Mišiakovú za členku Komisie kultúry a športu
A. Bc. Dagmar Beňalukovú za členku Komisie školstva a mládeže
III. o d v o l á v a
A. Pavlínu Herákovú z členstva v Komisii pre sociálne veci a zdravotníctvo
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

3. Návrhy na udelenie Ceny mesta
Pán primátor informoval, že dňa 21.12. 2018 sa v kultúrnom dome S. Dudíka
uskutoční galaprogram „Myjavci Myjavcom“ kde pri tejto príležitosti mesto navrhuje
udelť cenu mesta p. Miroslavovi Dudíkovi, ktorý sa dlhodobo významným spôsobom
pričiňuje o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
a p. Michalovi Maliarikovi, ktorý sa dlhodobo významným spôsobom pričiňuje
o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí. Mestské
zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly. Podľa štatútu mesta
Cenu mesta uďeľuje mestské zastupiteľstvo osobám a kolektívom, ktoré sa dlhodobo
významným spôsobom pričiňujú o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho
propagáciu doma i v zahraničí. Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému

zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, orgány mestského zastupiteľstva,
občianske združenia, vedecké a umelecké inštitúcie, občania mesta prostredníctvom
poslancov. K udeleniu ocenenia sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Cena
mesta sa odovzdáva slávnostným spôsobom. Ocenená osoba alebo kolektív sa
zapisujú do Pamätnej knihy mesta. Cena mesta je finančne dotovaná sumou 350
eur. Pán primátor navrhol, ak by to bolo možné, v spolupráci s komisou kultúry
predložiť návrh na udelenie Ceny mesta každých 5 rokov. Poslanci s návrhmi
súhlasili a hlasovaním prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 21/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na udelenie „Ceny Mesta Myjava“ počas podujatia pod názvom „Myjavci
Myjavcom po pätnástich rokoch“ ktoré sa bude konať dňa 21.12.2018
v Kultúrnom dome S. Dudíka v Myjave pre:
1. Michal Maliarik
2. Miroslav Dudík
II. s ú h l a s í
A. s udelením „Ceny Mesta Myjava“ pre:
1. Michal Maliarik – za dlhodobý významný prínos do kultúrneho života a jeho
rozvoj v meste Myjava
2. Miroslav Dudík - za dlhodobý významný prínos k rozvoju kultúry a za
propagáciu kopaničiarskej kultúry doma i v zahraničí
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
1 (Mgr. V.Feriancová)
proti:
0

4. Požiadavka na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Myjava –
Turá Lúka samostatne.
V roku 1992 Mestské zastupiteľstvo v Myjave zriadilo Dobrovoľný požiarny zbor
mesta Myjavy, zložený z členov ZO dobrovoľného združenia občanov požiarnej
ochrany z mesta Myjavy a z časti Turá Lúka , osady u Vankov a osady u Belanských.
Nakoľko dobrovoľný hasičský zbor mesta Myjavy - časť Turá Lúka spĺňa podmienky
akcieschopnosti a podmienky minimálnych početných stavov, funkčného zloženia
členov a minimálneho materiálno technického vybavenia uvedeného v prílohe
Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení
neskorších predpisov je zaradený do katégórie B a v rámci celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR vznikla
požiadavka zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Myjava – Turá Lúka
samostatne. Pán primátor navrhol tento bod preložiť na nasledujúce zasadnutie MsZ
pretože sám nie je s touto požiadavkou stotožnený. Poslanci s preložením súhlasili.
Nebolo prijaté žiadne uznesenie.

5. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu „Ochrana a zlepšení biodiverzity fauny a flóry
v přihraničním území Chřibů a Bílých Karpat“
Pán primátor a Ing. Lenka Bunčiaková ako vedúca oddelenia regionálneho
rozvoja
informovali o potrebe schválenia uznesenia a podali informáciu k
predmetnému projektu. Pán poslanec Fúsek požiadal zaslať rozpočet k projektu.
Opdovedal p. primátor, že rozpočet a všetky náležitosti ktoré projekt obsahuje mu
bude zaslaný formou e-mailu. Materiál vo forme návrhu uznesenia sa prikladá ako
príloha k zápisnici. Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali hlasovaním príslušné
uznesenie:
U z n e s e n i e č. 22/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu „Ochrana a zlepšení biodiverzity fauny a flóry v přihraničním území
Chřibů a Bílých Karpat“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
mesta a programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja
B. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
C. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 6 0869,90 eur .
II. s c h v a ľ u j e
A. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu „Ochrana a zlepšení biodiverzity fauny a flóry v přihraničním území
Chřibů a Bílých Karpat“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
mesta a programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja
B. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
C. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, vo výške 6 0869,90 eur .
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

6. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na realizáciu projektu s názvom ,,Údržba bytov
sociálneho bývania na ulici Trokanova II“
Pán primátor a Ing. Lenka Bunčiaková ako vedúca oddelenia regionálneho
rozvoja
informovali o potrebe schválenia uznesenia a podali informáciu k
predmetnému projektu. Materiál vo forme návrhu uznesenia sa prikladá ako príloha k
zápisnici. Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali hlasovaním príslušné
uznesenie:

U z n e s e n i e č. 23/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na realizáciu projektu s názvom ,,Údržba bytov sociálneho bývania
na ulici Trokanova II“
B. Zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5% z celkových výdavkov
z vlastných prostriedkov v súlade s podmienkami výzvy
II. s c h v a ľ u j e
A. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na realizáciu projektu s názvom ,,Údržba bytov sociálneho bývania
na ulici Trokanova II“
B. Zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5% z celkových výdavkov
z vlastných prostriedkov v súlade s podmienkami výzvy
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

7. Súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie Zmien a doplnkov platného Územného plánu mesta Myjava
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky:
Pán primátor a Ing. Lenka Bunčiaková ako vedúca oddelenia regionálneho
rozvoja informovali o potrebe schválenia uznesenia a podali informáciu k
predmetnému projektu. Materiál vo forme návrhu uznesenia sa prikladá ako
príloha k zápisnici. Poslanci nemali ďalšie pripomienky a prijali hlasovaním
príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 24/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie Zmien a doplnkov platného Územného plánu mesta Myjava
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
II. s c h v a ľ u j e
A. súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie Zmien a doplnkov platného Územného plánu mesta Myjava
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

8. Návrh na pridelenie bytu pre MUDr. Mariána Kozlovského, kardiológa NsP
Myjava – byt sídl. Kamenné 1058/18:
Pán primátor informoval, že v zmysle VZN Mesta Myjava o spôsobe
prideľovania nájomných bytov v meste Myjava čl. 3 ods. 9 primátor mesta,
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, môže využiť právo pridelenia
nájomného bytu aj občanovi, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto VZN.
Takto rozhodnúť môže maximálne o 10% bytov a pridelenie bytu v tomto prípade
podlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Myjave. Poslanci s návrhom na
pridelenie bytu pre MUDr. Xxxxx Xxxxxxx súhlasili. Materiál vo forme návrhu
uznesenia sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci hlasovaním prijali
príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 25/12/I./2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. návrh na pridelenie bytu pre Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, nar. XX.XX.XXXX, trvale
bytom Xxxxxx, Xxxxxx XXXX/XX, kardiológa NsP Myjava, na nájomný
2 izbový byt Myjava č. 7 Kamenné 1058/18 na dobu jedného roka t. j. do
31.01.2020
II. s c h v a ľ u j e
A. pridelenie bytu pre Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom
Xxxxxx, Xxxxxx XXXX/XX, kardiológa NsP Myjava, na nájomný
2 izbový byt Myjava č. 7 Kamenné 1058/18 na dobu jedného roka t. j. do
31.01.2020
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

V bode Rôzne predložili poslanci:
Ing. Vladimír Tóth:
1. Požiadal, aby sa do bodu Rôzne nepredkladali žiadne materiály, ktorými sa
schvaľujú finančné, majetkové a personálne záležitosti. Taktiež požiadal, aby
sa nedávali materiály, ktoré obsahujú takéto náležitosti a schvaľujú sa, na stôl
poslancom tesne pred rokovaním, ale riadne ako ostatné materiály boli
poslancom zaslané v zmysle rokovacieho poriadku.
2. Informoval sa, ako pokračuje riešenie nelegálnej sklády, ktorá bola
i prezentovaná v médiách. Odpovedal p. primátor – požiadal sa Okresný úrad
o sprístupnenie informácií ohľadne objemov odpadu a finančného vyčíslenia.
Okresný úrad odpovedal, že žiadosť Mesta Myjava neobsahuje všetky
potrebné náležitosti, ktoré má obsahovať žiadosť v zmysle zákona 211/2000
o slobodnom prístupe k informáciám. Mesto Myjava opätovne zaslalo žiadosť
so všetkými potrebnými náležitosťami v súlade so zákonom. Okresný úrad
odpovedal, že nemajú k dispozícii znalecké posudky ani geodetické
zameranie, že vychádzajú s predpokladov a rozpočet na likvidáciu predložila

firma zo Starej Turej, ktorá likviduje odpad pre Mesto Myjava za oveľa nižšiu
sumu ako predložili rozpočet na likvidáciu tejto skládky Okresnému úradu.
Prebieha v tejto veci ďalšie šetrenie. Od Mesta Myjava sa požaduje
stanovisko, kto dal príkaz odpad na skládku uložiť. Celý prípad bude
postúpený na políciu ako trestný čin za nedovolenú skládku. Jedná sa
o spôsob likvidácie stavebného odpadu, ktoré mesto uskladňuje už niekoľko
rokov. Na mieste kde bol odpad uložený má mesto povolenie z Okresného
úradu Trenčín na ukladanie zeminy. Dôvod, prečo mesto navážalo stavbený
odpad na toto územie bol predpoklad začiatku realizácie výstavby bytových
jednotiek na sídlisku Vŕšok a taktiež sa vybudovalo na Hošťákoch ihrisko a je
potrebné tu uskladnenú zeminu premiestniť. Mesto plánovalo po určitom
období 4-5 mesiacov tento odpad poštrotovať a znova použiť na plánovaných
stavbách. Je pravdou, že mesto Myjava nemalo povolenie na uloženie
stavebného odpadu na tzv „dočasnú skládku“. Mesto chcelo pre takého účely
využiť už v minulosti napr. kamenolom, avšak Okresný úrad ho vyhlásil za
jedno z najvzácnejších paleontologických nálezísk na Slovensku.
3. Informoval sa, v ropočte je uvedené, že prebieha rokovanie mesta s Bytovým
podnikom Myjava ohľadne riešenia kúrenia a požiadal ak bude vyhotovená
štúdia, aby bola daná k dispozícii poslancom.
4. Informoval u náčelníka Mestskej polície Pavla Orsága, čo bolo odsudzené
Mestskej polícii počas prebiehajúcej rekonštrukcie budovy Mestského úradu.
Odpovedal p.primátor – ukradli monitor z kamerového systému, ktorý bol
v zamknutej a zapečatenej sobášnej miestnosti. Zoznam odcudzených vecí
bol postúpený št. polícii, ktorá celé oznámenie prešetruje.

K bodu č. 13: Záver
Program dnešného riadneho zasadnutia bol prerokovaný a nakoľko poslanci
nemali ďalšie pripomienky, poďakoval p. primátor mesta Pavel Halabrín prítomným
za účasť, informoval poslancov, že nasledujúce zasadnutie MsZ sa uskutoční dňa
07.02.2018 v zasadacej miestnosti MsÚ č. 305 na II. poschodí. Požiadal poslancov,
ak by mali niečo, čo by chceli doplniť do programu rokovania zastupiteľstva, aby to
predložili najneskôr do 10.01.2019.

Pavel H a l a b r í n
primátor mesta

Ing. Jarmila Sluková
prednostka úradu

zapisovateľka:
Denisa Papuláková

O v e r o v a t e l i a:

Milan Fúsek
poslanec MsZ

Jaroslav Hargaš
poslanec MsZ

