MESTO

MYJAVA

Číslo: 2/2018 - záp.

V Myjave dňa 16.02.2018

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v M y j a v e,
zo dňa 15. februára 2018.

P r í t o m n í:
1.
Viera
Dugová
2.
Mgr. Viera
Feriancová
3.
Ing. Ľubomír
Halabrín
4.
Jaroslav
Hargaš
Karika
5.
Mgr. Ľubomír
6.
Ing. Rastislav
Kostelný
7.
Ing. Milan
Majtán
8.
Ing. Marián
Orávik
9.
Ing. Martin
Podmajerský
10. Ing. Jarmila
Saková
11. Ing. Vladimír
Tóth
12. Ing. Peter
Valúch
13. Jaroslav
Viselka
14. Ing. Stanislav
Tomič, zástupca primátora mesta
15. Pavel
Halabrín, primátor mesta
16. Ing. Vladimír
Výdurek, hlavný kontrolór mesta
17. Ing. Jarmila
Sluková, prednostka mesta
Ďalej boli prítomní:
18. Ing. Ingrid Vaňová,
vedúca odboru školstva, kultúry a soc. služieb
19. Zdenka Ježíková,
vedúca odboru ekonomického a majetku mesta
20. Tomáš Marek,
v.z. referent hovorcu mesta
21. Dušan Svítek,
ved. odd. majetku a prevádzky úradu
22. Ing. Lenka Bunčiaková,
vedúca oddelenia regionálneho rozvoja mesta
23. Lenka Kulíšková,
oddelenie daní a poplatkov
24. Pavol Orság,
náčelník MsP Myjava
25. Mgr. Jana Gáliková
vedúca oddelenia sociálnych služieb
26. Ing. Emil Hlavatovič,
riaditeľ SMM, spol. s.r.o.
27. Eva Osuská,
vedúca odboru výstavby a RR + SÓÚ
28. Ing. Jana Cablková,
vedúca odd. Výstavy a ŽP
29. Mgr. Marek Hrin,
hovorca mesta
30. Vladimíra Jurenková,
vedúca odd. kultúry

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 12 poslancov a p. primátor
ho vyhlásil za uznášania schopné. Informoval, že z neúčasti počas celého dnešného
zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Ing. Martin Černáček, Ing. Jaroslav Krč-Šebera,
MUDr. Jozef Markovič, MUDr. Milan Mokoš a Roman Pobjecký. S krátky
oneskorením sa zúčasnia zasadnutia poslanci Mgr. Ľubomír Karika a Ing. Rastislav
Kostelný. Ďalej p. primátor predložil poslancom návrh programu dnešného riadneho
zasadnutia.K programu informoval, že riaditeľka ZOS Nezábudka Mgr. Ingrid
Žabková požiadala o prezentáciu svojho bodu programu BOD č. 9 Návrh Dodatku č.
8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby
poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Myjava odprezentovať o 17,00 hod. . Ďalej p. primátor informoval poslancov, že dnes
o 18,00 hod. je pozvaný na večeru od detí zo Srbska, ktoré sú na družobnej
návšteve na II. ZŠ Štúrova Myjava. Materiál v podobe Pozvánky sa prikladá ako
príloha k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu programu dnešného
zasadnutia pripomienky a schválili program dnešného rokovania v tomto rozsahu:

U z n e s e n i e č. 02/02/2018
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 15. 02. 2018
II. s c h v a ľ u j e
A. program rokovania MsZ v Myjave dňa 15. 02. 2018
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Pripomienky a otázky občanov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Majetkové prevody
6. 4. zmena rozpočtu Mesta Myjava k 31.12.2017, rozpočtovým opatrením č.
4/2017 a
1. Zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2018
7. Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Myjava na rok 2018
8. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava
9. Návrh Dodatku č.8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za
sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Myjava.
10. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2017
11. Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017
12. Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2017
13. Informácia o pripravovaných investičných akciách mesta na rok 2018
14. Rôzne
15. Záver

Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 2: Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta pán Pavel Halabrín
poslankyňe Mgr. Vieru Feriancovú a Vieru Dugovú.

K bodu č. 3: Pripomienky a otázky občanov
Na dnešnom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva neboli prítomní
žiadny občania.

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. Kontrola plnenia uznesení bola predložená
v písomnej podobe:
1. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí MsZ dňa 06.12.2017 a
13.12.2017
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Myjave, ktoré boli v plnení ku dňu dňa 06.12.2017 a
13.12.2017
3. Prehľad uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, ktoré zostávajú v plnení
Hlavný kontrolór informoval, že z uznesení prijatých na minulom zasadnutí MsZ
bolo prijatých 20 uznesení a s toho je k dnešnému dňu splnené uznesenie č.
136/12/2017.
Z predchádzajúcich zasadnutí sa splnilo 12 uznesení a to:
Uzn.č.
56/06/2017,99/10/2017,100/10/2017,102/10/2017,103/10/2017,106/10/2017,107/10/
2017,108/10/2017,111/10/2017,112/10/2017,114/10/2018,115/10/2017.Pán poslanec
Ing. Tóth sa informoval k Uzn.č. 32/05/2017a k Uzn. č. 110/10/2017. Materiál sa
prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu ďalšie
pripomienky a prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 96/10/2017
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:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 5: 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 Zmluvu o vecnom bremene, Zmluvy o budúcom vecnom bremene,Návrh
Zámennej Zmluvy. 2. Návrh na odovzdanie majetku do spravy MŠ a ZŠ Turá Lúka.
Súčasťou materiálu je Dodatok – Návrh Zmluvy o zriadení bud. vec. bremena pod
písm. e.). Poslanci taktiež obdržali pred zasadnutím na stoly Návrh textu Zmluvy na
odpredaj pozemku na ul. SNP Myjave pre výstavbu 4 bytových domov. V úvode
svojej prezentácie pán Ing. Svítek požiadal o stiahnutie zámeny pozemkov v
predkladanom materiály pod písm. c.) a to na základe rozhodnutia komisie pre
financie, majetok a hospodársku stratégiu mesta. Bude sa hľadať ekonomicky
zaujímavé a legislatívne čisté riešenie pre obe strany. Poslanci súhlasili a tento bod
bol z dnešných majetkových prevodov stiahnutý. Navrhované majetkové predovy pod
písm. a.), b.), d.) a Dodatok e.) ako I Návrh na odovzdanie majetku pod písm. 2. boli
schválené tak ako boli predkladané v materiáloch. Taktiež pán primátor predložil
poslancom na hlasovanie uznesenie k Návrh textu Zmluvy na odpredaj pozemku na
ul. SNP Myjave pre výstavbu 4 bytových domov a poslanci k nemu prijali príslušné
uznesenie - ďaľšie zmluvy sa budú vždy schvaľovať príslušnou komisiou a Mestským
zastupiteľstvom. Pán poslanec Ing. Tóth sa informoval, či je v zmluve zapracovaná
výpovedná lehota. Konkrétne podmienky odpredaja pozemku sú obsahom Prílohy
materialu, spoločne s Príloho č.1. Súčasťou kúpnej zmluvy je Príloha č. 1, ktorá
hovorí o Zrušení predkupného práva dohodou za podmienky skolaudovania stavby 4
bytových domov v termíne do 31.12.2021. K Zmluve o zriadení budúceho bremena
pod písm. b.) sa pán poslanec Ing. Tóth informoval, ak bude realizované umiestnenie
prípojky a aby bol zabezpečený prístup do garážií pre vlastníkov ktorí majú garáže v
susedste. Pán poslanev Viselka sa informoval, či ide o poschodovú 2 garáž –
odpovedala Ing. Osuská - áno. V závere pán primátor predložil poslancom Návrh na
uzatvorenie Kúpnej zmluvy evidovaných na LV č. 4143 v k. ú. Turá Lúka
nachádzajúcich sa v lokalite “Podkryvníky a Pardavická”. Materiál taktiež poslanci
obdržali na stôl i s návrhom uznesenia. Poslanci o tomto návrhu hlasovali a prijali
príslušné uznesenie. Pán primátor informoval poslancov, že Mesto Myjava malo vo
svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky vo výške 20.000,- € na odkúpenie
majetku od PD Poriadie – prevádzky býv.”Ponorky" a malo s týmto majetkom svoj
zámer. PD Poriadie však už túto prevádzku odpredalo bez rokovania a
upovedomenia mesta, i keď sa vedenie mesta niekoľko krát snažilo rokovať s novým
vedením PD Poriadie, neúspešne bez záujmu zo strany nového vedenia PD
Poriadie. Mesto kladie dôraz na to, aby bol zachovaný pôvodný zámer využitia tejto
prevádzky a to predovšetkým aby tam nebolo ďalšie pohostinstvo, vzhľadom na
problém s predchádzajúcim nájomcom a obyvateľmi žijúcimi v tesnej blízkosti
prevádzky. V minulosti malo Mesto Myjava dohodu s PD Poriadie, PD Poriadie
doteraz neplatilo za prenájom parkovacích plôch, pretože fungovala vzájomná
spolupráca, teraz však spolupráca nefunguje a Mesto bude uvažuje s vyčíslením

nájomného za parkovanie ktoré PD Poriadie využíva. Materiály sa prikladajú ako
prílohy k zápisnici. Boli prijaté príslušné uznesenia:

U z n e s e n i e č. 04/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku vo
vlastníctve štátu Slovenská republika v správe Ústredia práce sociálnych vecí
a rodiny SR reg. KN „C“ parc. č. 2065/3 o výmere 49 m2, zastavaná plocha a
nádvorie, v podiele vlastníctva 1/1, k pozemku reg. KN „C“ parc. č. 2065/1
o výmere 804 m2, zastavaná plocha a nádvorie, obe evidované na LV č.4602
v podiele vlastníctva 1/1, v k. ú. Myjava a k stavbe súp. č 561 Administratívna
budova, ktorá je vo vlastníctve Slovenská republika v správe Ústredia práce
sociálnych vecí a rodiny SR v podiele vlastníctva 71/100 a Slovenská republika
– Finančné riaditeľstvo SR v podiele vlastníctva 29/100, evidované na LV
č.2602 v k. ú. Myjava, nachádzajúcej sa na nám. M. R. Štefánika v susedstve
budovy Mestského úradu Myjava súp.č.560/4, tvoriaca pozemok pod stavbou
súp. č. 561 a pozemok pod spojovacím podchodom budov s. č. 560 a 561.
Pre zabezpečenie rekonštrukcie kúrenia je potrebné zriadiť vecné bremeno
„in personam“ v prospech oprávneného Mesto Myjava, so sídlom nám. M. R.
Śtefánika 560/4, 907 01 Myjava , z ktorého sú povinní z vecného bremena:
-- Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazová 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO:424 995 00,
-- Slovenská republika – Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, so sídlom
Špitálska 8, 812 67 Bratislava, IČO: 307 945 36,strpieť na zaťaženej
nehnuteľnosti výkon stavebných prác na rekonštrukcii ústredného kúrenia
zabezpečenie podľa spracovanej projektovej dokumentácie s umožnením
vstupu do suterénu budovy súp. č. 561.
Zároveň strpieť zrekonštruované teplovodné vedenie v budove súp.č. 561
a umožniť k nemu vstup oprávnenému a ním povereným osobám za účelom
údržby a prevádzky ústredného kúrenia.
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorázový poplatok za jeho zriadenie
v rozsahu vyplývajúcom so Znaleckého posudku č. 13 - 2016 vypracovanom
Ing. Jelínková Alžbeta vo výške 640,- €. Jednorázový poplatok bude uhradený
oprávneným z vecného bremena povinným z vecného bremena
v sume
zodpovedajúcej podielu vlastníctva k stavbe súp. č. 561, kde ÚPSVaR SR
dostane čiastku 454,40 € a FR SR dostane čiastku 185,60,- €.
Vecné bremeno “in personam“ sa zriaďuje na dobu neurčitú a patrí
oprávnenému z vecného bremena Mestu Myjava.
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku vo vlastníctve
štátu Slovenská republika v správe Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR
reg. KN „C“ parc. č. 2065/3 o výmere 49 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
v podiele vlastníctva 1/1, k pozemku reg. KN „C“ parc. č. 2065/1 o výmere 804
m2, zastavaná plocha a nádvorie, obe evidované na LV č.4602 v podiele
vlastníctva 1/1, v k.ú. Myjava a k stavbe súp. č 561 Administratívna budova,
ktorá je vo vlastníctve Slovenská republika v správe Ústredia práce sociálnych
vecí a rodiny SR v podiele vlastníctva
71/100 a Slovenská republika –
Finančné riaditeľstvo SR v podiele vlastníctva 29/100, evidované na LV č.2602

v k.ú. Myjava, nachádzajúcej sa na nám. M. R. Štefánika v susedstve budovy
Mestského úradu Myjava súp.č.560/4, tvoriaca pozemok pod stavbou súp. č.
561 a pozemok pod spojovacím podchodom budov s. č. 560 a 561.
Pre zabezpečenie rekonštrukcie kúrenia je potrebné zriadiť vecné bremeno
„in personam“ v prospech oprávneného Mesto Myjava, so sídlom nám. M. R.
Śtefánika 560/4, 907 01 Myjava, z ktorého sú povinní z vecného bremena:
-- Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazová 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO:424 995 00,
-- Slovenská republika – Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, so sídlom
Špitálska 8, 812 67 Bratislava, IČO: 307 945 36, strpieť na zaťaženej
nehnuteľnosti výkon stavebných prác na rekonštrukcii ústredného kúrenia
zabezpečenie podľa spracovanej projektovej dokumentácie s umožnením
vstupu do suterénu budovy súp. č. 561.
Zároveň strpieť zrekonštruované teplovodné vedenie v budove súp.č. 561
a umožniť k nemu vstup oprávnenému a ním povereným osobám za účelom
údržby a prevádzky ústredného kúrenia.
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorázový poplatok za jeho zriadenie
v rozsahu vyplývajúcom so Znaleckého posudku č.13 - 2016 vypracovanom
Ing. Jelínková Alžbeta vo výške 640,- €. Jednorázový poplatok bude uhradený
oprávneným z vecného bremena povinným z vecného bremena
v sume
zodpovedajúcej podielu vlastníctva k stavbe súp. č. 561, kde ÚPSVaR SR
dostane čiastku 454,40 € a FR SR dostane čiastku 185,60,- €.
Vecné bremeno “in personam“ sa zriaďuje na dobu neurčitú a patrí
oprávnenému z vecného bremena Mestu Myjava.
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 05/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg.
KN „C“ parc. č. 551/1 o výmere 6922 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
evidovanom na LV č.2179 pre k. ú. Myjava, vlastníka Mesto Myjava, so sídlom
nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745. Predmetný
pozemok sa nachádza v k. ú. Myjava v garážovej zástavbe na ul. Moravskej.
Zmluvou o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane povinného
Mesta Myjava ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc.č.551/1 a na strane
oprávneného z vecného bremena Xxx. Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXX, bytom xxx. X.X.Xxxxxx XXX/XX, XXX XX
Xxxxx, ktorý ako vlastník nehnuteľností pozemkov reg. KN „C“ parc. č. 551/21
o výmere 24 m2, zastavaná plocha a nádvoria, parc. č. 551/22 o výmere 24
m2,zastavaná plocha a nádvoria, obe evidované na LV č. 4121 v k. ú. Myjava
v mesta Myjava v podiele vlastníctva 1/1, pripravuje realizáciu výstavby dvoch
garáží, ku ktorým požaduje priviesť NN elektrickú prípojku.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať prípojku na vlastné náklady
s tým, že dotknutý pozemok stavbou dá do pôvodného stavu na vlastné
náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojky zabezpečí oprávnený
na svoje náklady, s tým že sa zaväzuje za uloženie prípojky uhradiť vlastníkovi

pozemku (povinnému) jednorázový poplatok v zmysle Zák.č. 251/2012 Z.z.
Zákon o energetike (ochranné pásma inžinierskych sietí). Vecné bremeno bude
zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom nehnuteľností oprávnených. Výška
jednorázového poplatku bude stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 2,€ za m2 záberu pozemku inž. sieťami.
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg. KN „C“ parc.
č. 551/1 o výmere 6922 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV
č.2179 pre k. ú. Myjava, vlastníka Mesto Myjava, so sídlom nám. M. R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745. Predmetný pozemok sa
nachádza v k. ú. Myjava v garážovej zástavbe na ul. Moravskej.
Zmluvou o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane povinného
Mesta Myjava ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc. č. 551/1 a na strane
oprávneného z vecného bremena Xxx. Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXX, bytom xxx. X.X.Xxxxxx XXX/XX, XXX XX
Xxxxx, ktorý ako vlastník nehnuteľností pozemkov reg. KN „C“ parc. č. 551/21
o výmere 24 m2, zastavaná plocha a nádvoria, parc. č. 551/22 o výmere 24
m2,zastavaná plocha a nádvoria, obe evidované na LV č. 4121 v k. ú. Myjava
v mesta Myjava v podiele vlastníctva 1/1, pripravuje realizáciu výstavby dvoch
garáží, ku ktorým požaduje priviesť NN elektrickú prípojku.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať prípojku na vlastné náklady
s tým, že dotknutý pozemok stavbou dá do pôvodného stavu na vlastné
náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojky zabezpečí oprávnený
na svoje náklady, s tým že sa zaväzuje za uloženie prípojky uhradiť vlastníkovi
pozemku (povinnému) jednorázový poplatok v zmysle Zák.č. 251/2012 Z.z.
Zákon o energetike (ochranné pásma inžinierskych sietí). Vecné bremeno bude
zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom nehnuteľností oprávnených. Výška
jednorázového poplatku bude stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 2,€ za m2 záberu pozemku inž. sieťami.
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 06/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na kúpu novovytvorených pozemkov ako výsledok geometrického plánu
č. 81/05 vyhotoviteľom GEOLA Ing. Peter Ladislav, overenom pod.č. 206/05 zo
dňa 14.10.2005 :
-- dielu č. 30 o výmere 47 m2, z pôvodnej parcely reg. KN „E“ parc. č. 1148/1 ,
-- dielu č. 31 o výmere 45 m2, z pôvodnej parcely reg. KN „E“ parc. č. 1148/2,
ktoré sa vkladajú do novovytvorenej parcely reg. KN „C“ parc. č. 584/25
o výmere 3503 m 2, zastavaná plocha a nádvoria a
-- dielu č. 77 o výmere 16 m2 , z pôvodnej parcely reg. KN „E“ parc. č. 1148/1 ,
-- dielu č. 78 o výmere 15 m2 , z pôvodnej parcely reg. KN „E“ parc. č. 1148/2,
ktoré sa vkladajú do novovytvorenej parcely reg. KN „C“ parc. č. 584/31
o výmere 31 m2, zastavaná plocha a nádvoria.
Odkupované diely sú z pozemkov reg. KN „E“ parc. č. 1148/1 o celkovej
výmere 63 m2 ,zastavaná plocha a nádvoria a pozemku reg. KN „E“ parc. č.

1148/2 o celkovej výmere 60 m2, trvalý trávnatý porast, obe evidované na LV č.
176 pre k. ú. Turá Lúka vlastníkov v bezpodielovom vlastníctve manželov
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXX s manž.
Xxxxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXX, obaja
bytom Xxxx Xxxxx XXX, XXX XXX Xxxxxx, v podiele vlastníctva 1/1.
Pozemky sú odkupované do vlastníctva Mesta Myjava, so sídlom nám. M.
R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, za účelom vysporiadania
miestnej komunikácie cesty Diely v Turej Lúke.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške kúpnej ceny 408,36 ,- € ( t.j.
3,32 ,- €/m2 ) za odkupované pozemky o celkovej výmere 123 m2.
II. s c h v a ľ u j e
A. kúpu novovytvorených pozemkov ako výsledok geometrického plánu č. 81/05
vyhotoviteľom GEOLA Ing. Peter Ladislav, overenom pod.č. 206/05 zo dňa
14.10.2005 :
-- dielu č. 30 o výmere 47 m2, z pôvodnej parcely reg. KN „E“ parc. č. 1148 /1 ,
-- dielu č. 31 o výmere 45 m2, z pôvodnej parcely reg. KN „E“ parc. č. 1148/2,
ktoré sa vkladajú do novovytvorenej parcely reg. KN „C“ parc. č. 584/25
o výmere 3503 m 2, zastavaná plocha a nádvoria a
-- dielu č. 77 o výmere 16 m2 , z pôvodnej parcely reg. KN „E“ parc. č. 1148/1 ,
-- dielu č. 78 o výmere 15 m2 , z pôvodnej parcely reg. KN „E“ parc. č. 1148/2,
ktoré sa vkladajú do novovytvorenej parcely reg. KN „C“ parc. č. 584/31
o výmere 31 m2, zastavaná plocha a nádvoria.
Odkupované diely sú z pozemkov reg. KN „E“ parc. č. 1148/1 o celkovej
výmere 63 m2 ,zastavaná plocha a nádvoria a pozemku reg. KN „E“ parc. č.
1148/2 o celkovej výmere 60 m2, trvalý trávnatý porast, obe evidované na LV č.
176 pre k. ú. Turá Lúka vlastníkov v bezpodielovom vlastníctve manželov
Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXX s manž.
Xxxxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXX, obaja
bytom Xxxx Xxxxx XXX, XXX XXX Xxxxxx, v podiele vlastníctva 1/1.
Pozemky sú odkupované do vlastníctva Mesta Myjava, so sídlom nám. M. R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745, za účelom vysporiadania
miestnej komunikácie cesty Diely v Turej Lúke.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške kúpnej ceny 408,36 ,- € ( t.j.
3,32 ,- €/m2 ) za odkupované pozemky o celkovej výmere 123 m2.
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 07/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena
k pozemku reg. KN „E“ parc. č. 515 o výmere 3287 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, evidovanom na LV č.2179 pre k. ú. Myjava, vlastníka Mesto
Myjava, so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309
745. Predmetný pozemok sa nachádza v k. ú. Myjava v susedstve stavby
Múzea SNR súp. č. 276 postavenom na parc. reg. KN „C“ číslo 1406/1 vo
vlastníctve Slovenského národného múzea v Bratislave, so sídlom Vajanského
nábrežie 2, 811 02 Bratislava 1, IČO: 00 164 721. Ďalej len „Múzeum SNR“.

Zmluvou o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane povinného
Mesta Myjava ako vlastníka pozemku reg. KN „E“ parc. č. 515 a na strane
oprávneného z vecného bremena Múzea SNR, ktoré je vlastníkom
nehnuteľností pozemku reg. KN „C“ parc. č. 1406/1 o výmere 690 m2,
zastavaná plocha a nádvoria a stavby na nej nachádzajúcej sa súp. č. 276,
obe evidované na LV č. 841v k. ú. Myjava v mesta Myjava v podiele vlastníctva
1/1, vecné bremeno za účelom rekonštrukcie splaškovej a dažďovej
kanalizácie, v trase existujúcej kanalizácie s napojením sa na existujúce
splaškové kanalizačné potrubie verejnej kanalizačnej siete v šachte eŠ 3.
Rozsah záberu a trasovanie potrubí vychádza z projektovej dokumentácie
stavby „ Múzeum SNR , Myjava „ časť zdravotechnika , vyhotovenej dňa 1/2018
vyhotoviteľom ARCHITEKTI AB.K.P.Š. spol. s .r.o. Nobelova 34, 831 02
Bratislava o dĺžke cca 107 m.
Po zrealizovaní rekonštrukcie kanalizácie bude trasa zameraná
geometrickým plánom pre následné uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene.
Oprávnený z vecného bremena, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať prípojku na
vlastné náklady s tým, že dotknutý pozemok mesta stavbou dá do pôvodného
stavu na vlastné náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojky
zabezpečí oprávnený na svoje náklady, s tým, že sa zaväzuje za uloženie
prípojky uhradiť vlastníkovi pozemku (povinnému) jednorázový poplatok
v zmysle Zák. č. 251/2012 Z.z. Zákon o energetike (ochranné pásma
inžinierskych sietí).
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom
nehnuteľností oprávnených. Výška jednorázového poplatku bude stanovená
dohodou zmluvných strán resp. znaleckým posudkom vyhotovenom odborne
spôsobilou osobou.
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena k pozemku reg. KN
„E“ parc. č. 515 o výmere 3287 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom
na LV č.2179 pre k. ú. Myjava, vlastníka Mesto Myjava, so sídlom nám. M. R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745. Predmetný pozemok sa
nachádza v k. ú. Myjava v susedstve stavby Múzea SNR súp. č. 276
postavenom na parc,. reg. KN „C“ číslo 1406/1 vo vlastníctve Slovenského
národného múzea v Bratislave, so sídlom Vajanského nábrežie 2, 811 02
Bratislava 1, IČO: 00 164 721. Ďalej len „Múzeum SNR“.
Zmluvou o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane povinného
Mesta Myjava ako vlastníka pozemku reg. KN „E“ parc.č.515 a na strane
oprávneného z vecného bremena Múzea SNR, ktoré je vlastníkom
nehnuteľností pozemku reg. KN „C“ parc. č. 1406/1 o výmere 690 m2,
zastavaná plocha a nádvoria a stavby na nej nachádzajúcej sa súp. č. 276,
obe evidované na LV č. 841v k. ú. Myjava v mesta Myjava v podiele vlastníctva
1/1, vecné bremeno za účelom rekonštrukcie splaškovej a dažďovej
kanalizácie, v trase existujúcej kanalizácie s napojením sa na existujúce
splaškové kanalizačné potrubie verejnej kanalizačnej siete v šachte eŠ 3.
Rozsah záberu a trasovanie potrubí vychádza z projektovej dokumentácie
stavby „ Múzeum SNR , Myjava „ časť zdravotechnika , vyhotovenej dňa 1/2018
vyhotoviteľom ARCHITEKTI AB.K.P.Š. spol. s .r.o. Nobelova 34, 831 02
Bratislava o dĺžke cca 107 m.
Po zrealizovaní rekonštrukcie kanalizácie bude trasa zameraná
geometrickým plánom pre následné uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene.

Oprávnený z vecného bremena, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať prípojku na
vlastné náklady s tým, že dotknutý pozemok mesta stavbou dá do pôvodného
stavu na vlastné náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojky
zabezpečí oprávnený na svoje náklady, s tým, že sa zaväzuje za uloženie
prípojky uhradiť vlastníkovi pozemku (povinnému) jednorázový poplatok
v zmysle Zák. č. 251/2012 Z.z. Zákon o energetike (ochranné pásma
inžinierskych sietí).
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom
nehnuteľností oprávnených. Výška jednorázového poplatku bude stanovená
dohodou zmluvných strán resp. znaleckým posudkom vyhotovenom odborne
spôsobilou osobou.
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 08/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Odovzdanie do správy novovzniknutému právnemu subjektu nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v Meste Myjava, v mestskej časti Turá Lúka, evidované v k. ú.
Turá Lúka, zapísané okresným úradom Myjava, odborom správy katastra na LV
č. 1724 pozostávajúce z :
-- pozemku parc. reg. KN „C“ číslo 559/2 o výmere 3263 m2, ostatná plocha,
-- pozemku parc. reg. KN „C“ číslo 559/3 o výmere 282 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, vrátane stavby „Základná a materská škola“ postavenej na
parc. č. 559/3,
-- pozemku parc. reg. KN „C“ číslo 568/7 o výmere 1747 m2, zastavaná
plocha a nádvoria,
-- pozemku parc. reg. KN „C“ číslo 568/8 o výmere 451 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, vrátane stavby „Materská škola – hospodársky pavilón“
postavenej na parc. č. 568/8.
B. Odovzdanie do správy nehnuteľný majetok evidovaný na príslušnom liste
vlastníctva 1724 pre k. ú. Turá Lúka, vrátane stavu vedenom v účtovníctve ku
dňu 31.12.2017 v celkovej účtovnej hodnote 354 270,38 €, bližšie
špecifikovaný v Prílohe č. 1.
C. Majetok do správy odovzdáva vlastník Mesto Myjava, so sídlom, nám. M. R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745,rozpočtovej organizácií
s právnou subjektivitou Základná škola s materskou školou, so sídlom Turá
Lúka 131, 907 03 Myjava, IČO: 51 253 381, na dobu neurčitú, so súhlasom
aby majetok bol odpisovaný správcom, s tým že správca bude zabezpečovať
revízie na užívanom majetku, majetok môže technicky zhodnocovať, bude

zabezpečovať jeho bežnú údržbu, pričom bez súhlasu poskytovateľa nie je
správca oprávnený majetok dať do nájmu tretej osobe.

Majetok ZŠ s MŠ Turá Lúka k 31.12.2017

Príloha č. 1

BUDOVA ZŠ s MŠ Turá Lúka
ÚČET 021 - 401

324 945,02

Stroje, prístroje, zariadenia
ÚČET 022 – 701

SPOLU K DELIMITÁCII HMOTNÝ INV.MAJETOK

29 325,36

354 270,38

II. s c h v a ľ u j e
A. Odovzdanie do správy novovzniknutému právnemu subjektu nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v Meste Myjava, v mestskej časti Turá Lúka, evidované v k. ú.
Turá Lúka, zapísané okresným úradom Myjava, odborom správy katastra na LV
č. 1724 pozostávajúce z :
-- pozemku parc. reg. KN „C“ číslo 559/2 o výmere 3263 m2, ostatná plocha,
-- pozemku parc. reg. KN „C“ číslo 559/3 o výmere 282 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, vrátane stavby „Základná a materská škola“ postavenej na
parc.č. 559/3,
-- pozemku parc. reg. KN „C“ číslo 568/7 o výmere 1747 m2 , zastavaná plocha
a nádvoria,
-- pozemku parc. reg. KN „C“ číslo 568/8 o výmere 451 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, vrátane stavby „ Materská škola – hospodársky pavilón“
postavenej na parc. č. 568/8.
B. Odovzdanie do správy nehnuteľný majetok evidovaný na príslušnom liste
vlastníctva 1724 pre k. ú. Turá Lúka, vrátane stavu vedenom v účtovníctve ku
dňu 31.12.2017 tvoriaci majetok v celkovej účtovnej hodnote 354 270,38 €,
bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1.
C. Majetok do správy odovzdáva vlastník Mesto Myjava, so sídlom, nám. M. R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745,rozpočtovej organizácií

s právnou subjektivitou Základná škola s materskou školou, so sídlom Turá
Lúka 131, 907 03 Myjava, IČO: 51 253 381, na dobu neurčitú, so súhlasom
aby majetok bol odpisovaný správcom, s tým že správca bude zabezpečovať
revízie na užívanom majetku, majetok môže technicky zhodnocovať, bude
zabezpečovať jeho bežnú údržbu, pričom bez súhlasu poskytovateľa nie je
správca oprávnený majetok dať do nájmu tretej osobe.

Majetok ZŠ s MŠ Turá Lúka k 31.12.2017

Príloha č. 1

BUDOVA ZŠ s MŠ Turá Lúka
ÚČET 021 - 401

324 945,02

Stroje, prístroje, zariadenia
ÚČET 022 – 701

SPOLU K DELIMITÁCII HMOTNÝ INV.MAJETOK

29 325,36

354 270,38

Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
1
proti:
0

U z n e s e n i e č. 09/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Odpredaj novovytvoreného pozemku reg. KN „C“ parcela č. 1911/26
o výmere 4861 m2,ostatná plocha, vytvorenom geometrickým plánom číslo
124/2017, zo dňa 22.09.2017 vyhotoviteľom GEOGIS SK, spol. s r.o. Sibírska
1329, 908 51 Holíč, z pôvodnej parc. reg. KN „C“ číslo 1911/1 o výmere
50185 m2, ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva č. 2179 v k. ú.
Myjava, obec Myjava, okres Myjava.
Odpredaj pozemku sa realizuje za účelom výstavby 4 bytových domov
investorovi spoločnosti All Inclusive Myjava s.r.o. so sídlom Klincová 37 , 821
08 Bratislava , IČO: 50956655, v súlade so štúdiou „ BD Myjava“ zo dňa
12/2017.
Odpredaj sa schvaľuje v kúpnej cenu vo výške 4 861 ,- € , pri uplatnení Zák
138/1991 Zb. o majetku obcí doplnenom Zák. 258/2009 Z.z. pri uplatnení §
9a odst. 8 písm e) prípadu hodného osobitného zreteľa spočívajúcom :

--- v odpredaji pozemku za účelom výstavby nájomných bytov v Meste
a stabilizácie obyvateľstva mesta,
--- v odpredaji pozemku, ktorý bude predmetom spätnej kúpy po skolaudovaní
bytových domov a priľahlých plôch na nich sa nachádzajúcich ako výsledok
realizácie stavby „ Myjava – Vršok „ , od kupujúceho.
Zároveň sa odpredaj schvaľuje s uzatvorením Predkupného práva ako
vecného práva podľa § 602 OZ v prospech predávajúceho Mesta Myjava, s
podmienkou ukončenia výstavby 4 bytových domov investorom, kupujúcim v
termíne právoplatného kolaudačného rozhodnutia v termíne do 31.12.2021.
Predkupné právo sa vzťahuje k pozemku reg. KN „C“ parc. č. 19121/26 o
výmere 4861 m2, ostatná plocha. Predkupné právo spočíva v povinnosti
kupujúceho, že ak sa rozhodne predmet kúpy odpredať je povinný tento
písomne ponúknuť na odpredaj predávajúcemu za tých istých cenových
podmienok ( kúpnej cene parc. č. 19121/26 o výmere 4861 m2, ostatná plocha
vo výške 4 861 ,- € ) ako tento nadobudol od predávajúceho.
Zároveň sa kupujúci zaväzuje predložiť kompletnú žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na výstavbu „ 4 BD Myjava „ najneskôr v termíne do
31.12.2018, ktorý je termínom pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy na pozemok
parc. č. 1911/26 o výmere 4861 m2 , ostatná plocha.
Zmluvné strany sa dohodli, že predkupné právo je dohodnuté ako vecné
právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom Kupujúceho.
II. s c h v a ľ u j e
A. Odpredaj novovytvoreného pozemku reg. KN „C“ parcela č.1911/26 o výmere
4861 m2,ostatná plocha, vytvorenom geometrickým plánom číslo 124/2017, zo
dňa 22.09.2017 vyhotoviteľom GEOGIS SK, spol. s r.o. Sibírska 1329, 908 51
Holíč, z pôvodnej parc. reg. KN „C“ číslo 1911/1 o výmere 50185 m2, ostatná
plocha, zapísanom na liste vlastníctva č. 2179 v k. ú. Myjava, obec Myjava,
okres Myjava.
Odpredaj pozemku sa realizuje za účelom výstavby 4 bytových domov
investorovi spoločnosti All Inclusive Myjava s.r.o. so sídlom Klincová 37, 821
08 Bratislava, IČO: 50956655, v súlade so štúdiou „ BD Myjava“ zo dňa
12/2017.
Odpredaj sa schvaľuje v kúpnej cenu vo výške 4 861,- €, pri uplatnení Zák
138/1991 Zb. o majetku obcí doplnenom Zák. 258/2009 Z.z. pri uplatnení §
9a odst. 8 písm e) prípadu hodného osobitného zreteľa spočívajúcom :
-- v odpredaji pozemku za účelom výstavby nájomných bytov v Meste
a stabilizácie obyvateľstva mesta,
-- v odpredaji pozemku, ktorý bude predmetom spätnej kúpy po skolaudovaní
bytových domov a priľahlých plôch na nich sa nachádzajúcich ako výsledok
realizácie stavby „ Myjava – Vršok „ , od kupujúceho.
Zároveň sa odpredaj schvaľuje s uzatvorením Predkupného práva ako
vecného práva podľa § 602 OZ v prospech predávajúceho Mesta Myjava, s
podmienkou ukončenia výstavby 4 bytových domov investorom, kupujúcim v
termíne právoplatného kolaudačného rozhodnutia v termíne do 31.12.2021.
Predkupné právo sa vzťahuje k pozemku reg. KN „C“ parc. č. 19121/26 o
výmere 4861 m2, ostatná plocha. Predkupné právo spočíva v povinnosti
kupujúceho, že ak sa rozhodne predmet kúpy odpredať je povinný tento
písomne ponúknuť na odpredaj predávajúcemu za tých istých cenových
podmienok ( kúpnej cene parc. č. 19121/26 o výmere 4861 m2, ostatná plocha
vo výške 4 861 ,- € ) ako tento nadobudol od predávajúceho.

Zároveň sa kupujúci zaväzuje predložiť kompletnú žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na výstavbu „ 4 BD Myjava „ najneskôr v termíne do
31.12.2018, ktorý je termínom pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy na pozemok
parc. č. 1911/26 o výmere 4861 m2 , ostatná plocha.
Zmluvné strany sa dohodli, že predkupné právo je dohodnuté ako vecné
právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom Kupujúceho.
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
1
proti:
0

U z n e s e n i e č. 10/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich
sa v meste Myjava v lokalite Pokrivníky a Pardavická, v k. ú. Turá Lúka určenej výhľadovo s vysporiadaním územia pre rozšírenie separovaného
zberu od vlastníkov pozemkov Xxx. Xxxx Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod.
č. XXXXXX/XXX, bytom Xxxxxxx XX, XXX XX Xxxxxxx spoluvlastníka
v podiele vlastníctva ½ a Xxx. Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXX, bytom Xxxxxxx XX, XXX XX Xxxxxxx
spoluvlastníka v podiele vlastníctva ½
s odpredajom pozemkov:
- reg. KN „C“ parc.č. 16318/124 o výmere 14017 m2, orná pôda,
- reg. KN „C“ parc.č. 16360/12 o výmere 2090 m2, ostatné plochy
- reg. KN „C“ parc.č. 16360/13 o výmere 47 m2, ovocné sady,
- reg. KN „C“ parc.č. 16360/14 o výmere 4 m2, zastavané plochy a nádvoria,
evidovaných na LV č. 4143 v k.ú. Turá Lúka,
Výška kúpnej ceny odkupovaných pozemkov je navrhnutá v sume 3,00 €/m2
u pozemku parc. č. 16318/124 a 4,00 €/m2 u pozemkov parc. č. 16360/12, 16360/13
a 16360/14.
Celková kúpna cena pozemkov predstavuje sumu 50.615,00 €.
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie Kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa
v meste Myjava v lokalite Pokrivníky a Pardavická, v k. ú. Turá Lúka - určenej
výhľadovo s vysporiadaním územia pre rozšírenie separovaného zberu od
vlastníkov pozemkov Xxx. Xxxx Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXX, bytom Xxxxxxx XX, XXX XX Xxxxxxx spoluvlastníka v podiele
vlastníctva ½ a Xxx. Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXX, bytom Xxxxxxx XX, XXX XX Xxxxxxx spoluvlastníka v podiele
vlastníctva ½
s odpredajom pozemkov:
- reg. KN „C“ parc.č. 16318/124 o výmere 14017 m2, orná pôda,
- reg. KN „C“ parc.č. 16360/12 o výmere 2090 m2, ostatné plochy
- reg. KN „C“ parc.č. 16360/13 o výmere 47 m2, ovocné sady,
- reg. KN „C“ parc.č. 16360/14 o výmere 4 m2, zastavané plochy a nádvoria,
evidovaných na LV č. 4143 v k.ú. Turá Lúka,

Výška kúpnej ceny odkupovaných pozemkov je navrhnutá v sume 3,00 €/m2
u pozemku parc.č. 16318/124 a 4,00 €/m2 u pozemkov parc.č. 16360/12, 16360/13
a 16360/14.
Celková kúpna cena pozemkov predstavuje sumu 50.615,00 €.
Hlasovanie poslancov:
za:
13
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 6: 4. zmena rozpočtu Mesta Myjava k 31.12.2017, rozpočtovým
opatrením č. 4/2017 a 1. Zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2018
Tento bod programu predložila a prečítala podľa priloženého materiálu a
prezentácie p. Zdenka Ježíková, vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva. Oba
návrhy boli predmetom rokovania Komisie pre financie, rozpočet, majetok a
hospodársku stratégiu mesta, komisia predložené zmeny rozpočtu na svojom
zasadnutí prerokovala a doporučuje ich poslancom schváliť. Materiál sa prikladá ako
príloha k zápisnici. Poslanci prijali príslušné uznesenia:

U z n e s e n i e č. 11/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Zmenu rozpočtu č. 4 za rok 2017 RO 4/2017
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Zmenu rozpočtu č. 4 za rok 2017 RO 4/2017
vrátane programov a podprogramov v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Myjava:
2 017
2 017
2 017
2 017
2 017
ROZPOČET
rozpočet
zmena č. 3
rozpočet
zmena č. 4
rozpočet
CELKOM
schválený

Príjmy celkom

po zmene č. 3

po zmene č. 4

11 927 681,00

-905 475,00

12 911 023,00

1 027 899,00

13 938 922,00

10 573 149,00

71 130,00

11 569 517,00

-711 404,00

10 858 113,00

10 084 234,00

71 130,00

11 080 602,00

-831 471,00

10 249 131,00

488 915,00

-

488 915,00

120 067,00

608 982,00

1 103 532,00

- 1 002 832,00

512 660,00

581 808,00

1 094 468,00

z toho

Bežné príjmy
z toho
mesto
RO

Kapitálové príjmy
z toho
mesto

1 103 532,00

-

1 002 832,00

512 660,00

RO

Finančné
operácie
príjmové
Výdavky celkom

251 000,00
11 924 722,00

26 227,00
-989 544,00

828 846,00
12 818 562,00

-

512 660,00

581 808,00

581 808,00

1 157 495,00
1 027 899,00

1 986 341,00
13 846 461,00

z toho

Bežné výdavky

8 972 507,00

-70 792,00

10 225 259,00

179 120,00

10 404 379,00

mesto

5 254 990,00

-70 792,00

5 970 142,00

138 355,00

6 108 497,00

RO

3 717 517,00

-

4 255 117,00

40 765,00

4 295 882,00

2 040 591,00

- 1 433 275,00

1 018 156,00

848 779,00

1 866 935,00

z toho

Kapitálové
výdavky
z toho
mesto

2 040 591,00

RO

Finančné
operácie
výdavkové
HV

-

1 433 275,00

1 018 156,00

-

911 624,00
2 959,00

514 523,00
84 069,00

-

179 226,00

838 930,00

-

1 028 005,00

1 028 005,00

1 575 147,00
92 461,00

0,00
0,00

1 575 147,00
92 461,00

Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 12/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Zmenu rozpočtu č. 1 za rok 2018 RO 1/2018 k 28.2.2018
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Zmenu rozpočtu č. 1 za rok 2018 RO 1/2018 k 28.2.2018
vrátane programov a podprogramov v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Myjava:
ROZPOČET CELKOM
2 018
2 018
2 018

Príjmy celkom

rozpočet

rozpočet

rozpočet

schválený

zmena č. 1

po zmene č. 1

15 623 504,00

0,00

15 623 504,00

12 048 554,00

0,00

12 048 554,00

11 239 529,00

-4 000,00

11 235 529,00

z toho

Bežné príjmy
z toho
mesto
RO

Kapitálové príjmy

809 025,00

4 000,00

813 025,00

2 629 554,00

-

2 629 554,00

2 629 554,00

-

2 629 554,00

945 396,00
15 623 099,00

0,00

945 396,00
15 623 099,00

9 990 029,00

0,00

9 990 029,00

z toho
mesto
RO

Finančné operácie príjmové
Výdavky celkom
z toho

Bežné výdavky
z toho

mesto

5 713 200,00

-243 957,00

5 469 243,00

RO

4 276 829,00

243 957,00

4 520 786,00

3 850 730,00

-

3 850 730,00

3 820 730,00

-

3 820 730,00

30 000,00

-

30 000,00

1 782 340,00
405,00

0,00

Kapitálové výdavky
z toho
mesto
RO

Finančné operácie
výdavkové
Je HV

1 782 340,00

405,00

Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 9: Návrh Dodatku č.8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o
úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.
Tento bod programu predložila a prečítala podľa priloženého materiálu a
prezentácie Mgr. Ingrid Žabková, riaditeľka ZOS Nezábudka Myjava. Dôvodom
predkladania Dodatku č. 8 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za
sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Myjava je hlavne novela zákona NR SR č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych
službách
a o zmene
a doplnení
zákona
č.
455/1991Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, najmä zmeny vo
financovaní zariadení sociálnych služieb. Novela zákona je platná od 01.01.2018.
Týmto dodatkom sa ruší sa VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby poskytované v Zariadení opatrovateľskej služby
„Nezábudka, Hurbanova 621/13 Myjava, ďalej vo VZN o poskytovaní sociálnych
služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava sa mení § 11; §15 ods.1 a § 17
ods. 1 a dopĺňa sa § 11a, upravujú sa úhrady za sociálne služby v ZOS Nezábudka,
Opatrovateľskej službe a Odľahčovacej službe. Mesto Myjava má schválené VZN
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava aVZN
o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
poskytované v Zariadení opatrovateľskej služby „Nezábudka, Hurbanova 621/13
Myjava. Týmto zlučujeme VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za
sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Myjava do jedného VZN. ZOS Nezábudka dostávalo zo ŠR
finančný príspevok 320,- € na klienta na mesiac bez ohľadu na stanovený stupeň
odkázanosti. Od 1.1.2018 je zmena a finančný príspevok sa poskytuje v závislosti od
stupňa odkázanosti – viď príloha materiál – dôvodová správa. Žiadosť o finančný
príspevok na rok 2018 na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach bola

zasielaná v januári 2018 a v súlade so zákonom sa uvádzali stavy prijímateľov
sociálnych služieb k 30.9.2017. V ZOS „Nezábudka“ sme k 30.9.2017 evidovali 104
prijímateľov sociálnych služieb. Finančný príspevok sa žiada vždy na plnú kapacitu
zariadenia. Pred novelou zákona o sociálnych službách sme ročne žiadali o finančný
príspevok na plnú kapacitu ZOS „Nezábudka“ vo výške 537.600 €, kedy bol mesačný
príspevok na jedného prijímateľa sociálnej služby 320 €. V súlade s platným
zákonom sme požiadali o finančný príspevok na rok 2018 vo výške 432.477 €, tiež
na plnú kapacitu, čo predstavuje rozdiel 105.123 € - viď tabuľka. Z dôvodu nepokrytia
mzdových ani prevádzkových nákladov v ZOS Nezábudka navrhujeme v dodatku č. 8
upraviť nasledovné úhrady:
1. Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby:
Pôvodné VZN bolo II. stupeň odkázanosti 20,00 €/ mesiac t.j. 0,66 €/ deň
III. stupeň odkázanosti 29,70 €/ mesiac t.j. 0,99 €/ deň
IV. stupeň odkázanosti 39,60 €/ mesiac t.j. 1,32 €/ deň
V. stupeň odkázanosti 49,50 €/ mesiac t.j. 1,65 €/ deň
VI. stupeň odkázanosti 60,00 €/ mesiac t.j. 2,00 €/ deň
Navrhovaná suma 1,50 €/deň, bez ohľadu stupňa odkázanosti
2. Úhrada za ubytovanie
Pôvodné VZN 100,- € t.j. 3,33 €/ deň
Platba zahŕňa výdavky na úžívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti,
príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej
miestnosti a príslušenstva spoločných priestorov a vecné plnenie spojené
s bývaním.
Navrhovaná suma 4,30 €/deň (1- lôžková bunka: 7,60 €/deň)
Ostatní žiadatelia o poskytovanie sociálnej služby v ZOS „Nezábudka“, ktorí
nemajú
trvalý pobyt v Meste Myjava posledných 5 rokov, budú k vyššie uvedeným
úhradám
doplácať v úhrade za ubytovanie 1,67 €/ deň
3. Úhrada za stravovanie
Pred touto zmenou bola úhrada za stravovanie 156,0 € /mesiac ( raňajky
0,70 €, obed 2,60 €, večera 1,90€ )
Každý prijímateľ sociálnej služby je povinný odobrať minimálne jedno hlavné
jedlo
denne. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný zabezpečiť v zariadení aj
poskytovanie desiatej a olovrantu.
Navrhovaná suma

raňajkydesiataobedolovrantvečera-

0,70 €/deň
0,30 €/deň
2,60 €/deň
0,30 €/deň
1,90 €/deň

4. Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne:
Pôvodné VZN bolo 30 € /mesiac t.j. 1,- € /deň
Navrhovaná suma 1,50 €/deň

5. Úhrady za iné činnosti a nadštandardné služby:
- odvoz prijímateľa sociálnej služby služobným automobilom ZOS
„Nezábudka“ na
žiadosť prijímateľa sociálnych služieb: 0,50 €/km
- nákup pre prijímateľov sociálnych služieb: 0,20 €/nákup.
Poslanci obdržali Prílohu č. 1: Príklady porovnania novej a pôvodnej úhrady
prijímateľov sociálnej služby v ZOS „Nezábudka“.
K bodu 3b.)
§ 15 ods. 1
Pôvodné VZN bolo 1,00 € za 1 hodinu
Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,50 € za 1 hodinu
poskytovania opatrovateľskej služby
Terénna opatrovateľská služba bola poskytovaná v priebehu roku 2017 33
občanom Myjavy a Turej Lúky. V danom roku z dôvodu úmrtia ukončili poskytovanie
opatrovateľskej služby 2 opatrovaní občania a na vlastnú žiadosť ukončili
poskytovanie opatrovateľskej služby z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu
a následného umiestnenia v zariadeniach sociálnych služieb 10 občania Myjavy a 1
občan Turej Lúky. 3 opatrovaní občania nastúpili do ZOS „Nezábudka“.
V roku 2017 bola poskytovaná opatrovateľská služba 12 opatrovateľkami.
K 31.12.2017 sme poskytovali opatrovateľskú službu 20 občanom, z toho 9 mali II.
stupeň, 7 mali III. stupeň, 1 mal IV. stupeň, 1 mal V. stupeň a 2 mali VI. stupeň
odkázanosti na sociálnu službu. Opatrovateľskú službu sme poskytovali 2 až 2,5
hodiny denne 13 občanom, 3-3,5 hodiny denne 3 občanom, 4-4,5 hodiny denne 2
občanom, 5-5,5 hodiny denne 2 občanom. Z úkonov opatrovateľskej služby najviac
prevládali úkony sebaobsluhy a úkony starostlivosti o svoju domácnosť.
Opatrovateľky sa starali v priemere o 3 klientov denne.
K 1.1.2018 opatrovateľskú službu poskytujeme 20 občanom Myjavy 9
opatrovateľkami. Dve opatrovateľky ukončili pracovný pomer, jedna je dlhodobo PN.
Keďže evidujeme v januári už 5 žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby
budeme musieť prijať ďalšie opatrovateľky.
V Myjave a Turej Lúke z roka na rok narastá počet starých občanov odkázaných
na poskytovanie sociálnych služieb, ktorí zostávajú často sami v byte, alebo v
rodinnom dome a ich príbuzní žijú mimo ich trvalého pobytu, sú zamestnaní, majú
svoje rodiny a často nemôžu svojom rodičom pomôcť. Preto sa občania obracajú na
nás s prosbou o pomoc. V mnohých prípadoch im stačí zabezpečiť dovoz stravy. Ale
stále sa zvyšuje počet občanov, ktorí potrebujú pomoc s domácnosťou, potrebujú
doprovod k lekárovi, po hospitalizácii pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, s nákupmi
a pod.
V roku 2017 boli mesačné náklady na jednu opatrovateľku v priemere 718,33 €,
teda na 12 opatrovateliek 8.620 €. Ročné náklady na 12 opatrovateliek predstavovali
103.440 €. Od opatrovaných občanov sme za poskytovanie opatrovateľskej služby
predstavoval priemerný mesačný príjem 1.108,54 €, ročný príjem predstavoval
13.302,50 €. Pristúpiť k zvýšeniu úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby z 1
€/hod. na 1,50 €/hod. je viac ako opodstatnené. Urobili sme prieskum i v iných
mestách v okolí Myjavy, kde úhrada za opatrovateľskú službu je nasledovná:
Brezová pod Bradlom
1 €/hod.
Stará Turá
1,40€/hod.
Nové Mesto nad Váhom
1,50/hod.
Senica
1,30 €/hod.
1,60 €/hod.
Piešťany

Z dôvodu zníženia straty navrhujeme zvýšiť poplatok za opatrovanie.
K bodu 3a.)
§ 17 ods. 1
Úhrada za odľahčovaciu službu sa stanovuje na 1,50 € za 1 hodinu. Pôvodné VZN
bolo 1,00 € za 1 hodinu.
Pán poslanec Ing.Tóth podal návrh na navýšiť úhradu za ubytovanie v 1–lôžkovej
bunke z navrhovanej výšky 7,60 €/deň na 8,60€/deň- pán primátor upozornil, že
dôjde k zvýšeniu pohľadávok u klientov. Ďalej informoval, že sa zvažuje do 12/2018
navýšenie kapacityv ZOS Nezábudke na 110-120 klientov. Pán poslanec Ing.
Halabrín sa informoval, či je poradovník čakateľov je zverejnený na web stránke
zariadenia. Pán poslanec Valúch ako predseda Komisie pre sociálne veci a
zdravotníctvo informoval, že komisia doporučuje Dodatok schváliť ale navrhuje
navýšiť úhradu za ubytovanie v 1–lôžkovej bunke z navrhovanej výšky 7,60 €/deň na
8,60€/deň v §11 predkladaného Návrhu Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne
služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Myjava. Pán primátor dal v prvom rade hlasovať o návrhu Komiesie. Poslanci
svojim hlasovaním neschválili návrh komisie. Zároveň hlasovali o pôvodnom Návrhu
Dodatku č. 8 a prijali príslušné uznesenie. Materiál sa prikladá ako príloha k
zápisnici. Poslanci prijali príslušné uznesenia:

U z n e s e n i e č. 13/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo navýšiť úhradu za ubytovanie
v 1–lôžkovej bunke z navrhovanej výšky 7,60 €/deň na 8,60€/deň v §11
predkladaného Návrhu Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby
poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Myjava
II. n e s c h v a ľ u j e
A. Návrh Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo navýšiť úhradu za ubytovanie
v 1–lôžkovej bunke z navrhovanej výšky 7,60 €/deň na 8,60€/deň v §11
predkladaného Návrhu Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Myjava o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby
poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Myjava
Hlasovanie poslancov:
za:
4
zdržal sa:
10
proti:
0

U z n e s e n i e č. 14/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Myjava
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
II. r u š í
A. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb
a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v Zariadení
opatrovateľskej služby „Nezábudka, Hurbanova 621/13 Myjava
II. s c h v a ľ u j e
A. Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Myjava o poskytovaní
sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
Hlasovanie poslancov:
za:
13
zdržal sa:
0
proti:
1

K bodu č.7: Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2018
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Ing. Ingrid Vaňová,
vedúca odboru školstva, kultúry a sociálnych služieb. Materiál bol predložený v
prvom čítaní na spripomienkovanie. Poslanci ani nemali žiadne pripomienky a VZN
sa preto na dnešnom zasanutí môže ihneď schváliť. Taktiež bol Návrh VZN riadne
zverejnený na webovej stránke mesta v zmysle príslušného zákona a platných
predpisov. Pani poslankyňa Viera Dugová ako predsedníčka Komisie školstva a
mládeže informovala, že komisia na svojom zasadnutí návrh VZN prerokovala a
doporučuje ho tak, ako je predkladaný, dnes schváliť. Pán poslanec Orávik sa
informoval ohľadne zverejnenia prezentácie a školskej jedálne v ZŠsMŠ Turá Lúka.
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. 15/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2018
II. s c h v a ľ u j e
A. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2018
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

Ďalej viedol zasadnutie zastupiteľstva zástupca primátora Ing. Stanislav Tomič.

K bodu č. 8:
Dodatok č. 2 VZN Mesta Myjava o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na
území mesta Myjava
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Ing. Jana
Cablková, vedúca oddelenia výstavby. Materiál bol predložený v písomnej forme a
riadne zverejnený na webovej stránke mesta v zmysle príslušného zákona a platných
predpisov. Mestské zastupiteľstvo, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku
68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.
z. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) a zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len zákon o poplatkoch) sa
uznieslo na doplnení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) č. 1/2016.
Z dôvodu uzatvorenej zmluvy s novou organizáciou zodpovednosti výrobcov
spoločnosťou NATUR-PACK a. s. (ďalej len „OZV“) v § 10 ods. 2. písm. a) tohto
VZN a Zmena prílohy č. 6 tohto VZN- znenie v dôvodovej správe materiálu. Pán
poslanec Ing. Tóth ako predseda Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja
mesta informoval, že Dodatok č. 2 bol prerokovaný komisiou a komisia ho
doporučuje tak ako je dnes predkladaný schváliť. Pán poslanec Orávik sa informoval,
kedy budú nalepované nálepky na kontajnerové nádoby – odpovedala Ing. Cablková
v mesiaci 03/2018. Pán poslanec Hargaš sa informoval, či budú oznámenia
schránkované do všetkých domácností v rámci celého územia mesta – odpovedala
Ing. Cablková – áno. 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. 16/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta
Myjava
II. s c h v a ľ u j e
A. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta
Myjava
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 10: Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2017
Správu predložil poslancom mestského zastupiteľstva Ing. Vladimír Výdurek,
hlavný kontrolór Mesta Myjava. Správa bola predložená v písomnej forme. Informoval
o vykonananých kontrolách podľa predloženého materiálu. Pán poslanec Ing. Tóth
položil niekoľko otázok ohľadne vykonanej kontroly v spoločnosti Spartak Myjava,
a.s. – odpovedal p. primátor. Zároveň p. primátor informoval, že mesto plánuje v
mesiacoch 04-05/2018 riešenie spoločnosti Samšport a definitívne vyjadrenie čo s
touto spoločnosťou ďalej. Pán poslanec Orávik sa informoval na náklady za
vykurovanie umelej trávy na futbalovom ihrisku – opovedal p. primátor. Materiál sa
prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali ďaľšie pripomienky a prijali príslušné
uznesenie:

U z n e s e n i e č. 17/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Správu o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2017
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Správu o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2017
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 11: Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017
Tento bod programu predložil a oboznámil poslancov Pavol Orság, náčelník
MsP Myjava. Bola vykonaná podrobná prezentácia i s grafickým vyjadrením. V
materiály poslanci obdržali v prílohe č. 1 Sumár priestupkov za rok 2017 + grafy a v
prílohe č. 2 Prehľad o Preventívnych akciách MsP Myjava v roku 2017. Pán zástupca
primátora Ing. Stanislav Tomič doplnik informáciu – porovnanie priestupkov za roky
2016 – 2017. Taktiež informoval o náraste riešenia priestupkov na základe
Všeobecných nriadení mesta Myjava a zároveň podal i krátku informáciu o dopravnej
nehodovosti v meste Myjava. 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. 18/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Správu o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Správu o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2017
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 12: Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2017
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Ing. Jarmila Sluková
prednostka mesta Myjava. Materiál obsahuje informácie o činnosti jednotlivých
komisií MsZ. MsZ v Myjave na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 25. 11. 2014
uznesením číslo č. 4/Ust./2014 zriadilo šesť stálych komisií (Komisia pre financie,
rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta, Komisia výstavby, životného
prostredia a rozvoja mesta, Komisia kultury, Komisia športu, Komisia pre sociálne
veci a zdravotníctvo, Komisia školstva a mládeže), ktoré plnia funkciu poradných
iniciatívnych a kontrolných orgánov zastupiteľstva pre jednotlivé oblasti života mesta.
Komisie sú zložené z poslancov MsZ a z ďalších občanov z radov odborníkov
v príslušnej oblasti. Predsedom komisie je vždy poslanec mestského zastupiteľstva
ním zvolený. Pani prednostka informovala o zmene v ZPOZe – novinkou je
vykonávanie sobášov mimo obradnej siene. V mesiaci 06/2018 – bude zapracovaná
zmena v systéme sobášov vykonávaných na MsÚ Myjava – termíny a taktiež aj
zapracovaný nový priestor – reštaurácia Stará Myjava. 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. 19/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva mesta Myjava za rok 2017
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva mesta Myjava za rok 2017
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 13: Informácia o pripravovaných investičných akciách mesta na rok
2018
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Ing. Jana Cablková,
vedúca oddelenia výstavby. Materiál bol predložený v písomnej forme. Informovala o
jednotlivých projektoch: A. Projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov
EÚ a národných zdrojov: Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava, Zníženie
energetickej náročnosti budov MŠ v Myjave, Zníženie energetickej náročnosti budovy
Mestského úradu v Myjave, Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech,
Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave, Revitalizácia sídliska Vŕšok. B. projekty
financované z vlastných a iných zdrojov: Rekonštrukcia miestnych komunikácií,
priechody pre chodcov a dopravné stavby: Rekonštrukcia križovatky Krajňanská
Novomestská, myjava – 2. Etapa, priechody pre chodcov. Garáže ul. Partizánska,
Rekonštrukcia a dostavba domu smútku – myjava – dolný cintorín, Rekonštrukcia
odvodnenia Jablonskej ulice, RekonštrukciaKultúrneho domu Samka Dudíka,
Zabezpečenie a rozšírenie kontajnerových stojísk v meste Myjava. Príprava
dokumentácií: Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava. Pán
poslanec Ing. Tóth ako predseda Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja
mesta informoval, že informácia bola prerokovaný komisiou a komisia ju doporučuje
tak ako je dnes predkladaná zobrať na vedomie. 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. 20/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Informáciu o pripravovaných investičných akciách mesta na rok 2018
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Informáciu o pripravovaných investičných akciách mesta na rok 2018
Hlasovanie poslancov:
za:
14
zdržal sa:
0
proti:
0

Ďalej viedol zasadnutie zastupiteľstva primátor mesta Myjava Pavel Halabrín.

K bodu č. 14: Rôzne
V tomto bode predložil pán primátor poslancom na schválenie:
1. Návrh uznesenia k odkúpeniu akcií Spartaku Myjava a.s. firmou NAD-RESS
Senica, a.s. v celkovej hodnote 350.000,- €.
Vysvetlil poslancom dôvod potreby prijatia tohto predmetného uznesenia: Na
riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 11. júna 2015 pri prerokovávaní
Návrhu na zvýšenie ZI spoločnosti Spartak Myjava, a.s. bol jedným z dôvodov
uvedený záujem kapitalizovať časť pôžičky poskytnutej spoločnosti Spartak Myjava
firmou NAD-RESS Senica a.s. pri výstavbe štadióna. Išlo o kapitalizáciu – upísanie
akcií v hodnote 350.000,- € z celkovej sumy poskytnutej pôžičky. Táto skutočnosť
však nebola dotiahnutá účtovne a pri audite bolo zistené chýbajúce uznesenie. Preto
je to treba dotiahnuť u účtovného hľadiska. Poslanci súhlasili s dodatočným
schválením odkúpenia akcií a prijali príslušné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 21/02/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Odkúpenie akcií Spartaku Myjava a.s. firmou NAD-RESS Senica, a.s.
v celkovej hodnote 350.000,- €
II. s c h v a ľ u j e
A. Odkúpenie akcií Spartaku Myjava a.s. firmou NAD-RESS Senica, a.s.
v celkovej hodnote 350.000,- €
Hlasovanie poslancov:
za:
13
zdržal sa:
1
proti:
0

V bode Rôzne predložili poslanci:
Pán poslanec Pobjecky zaslal svoje požiadavky e- mailom.
Pán poslanec Ing. Kostelný – informoval sa k materiálu vypracovaného
spoločnosťou Bytový podnik Myjava, ktorý poslanci obdržali pre informáciu. Položil
otázku k bytovým domom na sídlisku Kamenné 1056 a 1060 – tento materiál je iba
informatívny, či sa mesto bude do budúcnosti zaoberať aj úpravou nájomného – je to
taktiež jedna z ciest ako získať chýbajúce finančné prostriedky a navrhol neodkladať
túto úpravu na ďalšie odbobia – odpovedal p. primátor – je to jedna z možností
hľadania finančných zdrojov, nie je zatiaľ určené odbobie, kedy mesto pristúpi k
tomuto kroku. Záleží i ako dopadne zámena majetku s TSK, kde vznikne na mesto
veľký finančný tlak – stav budov ktoré mesto plánuje zaradiť výmenou do svojho
majetku je veľmi zlý. V súčasnej dobe sa rieši veľký únik vody v turistickej ubytovni
na Trokanovej ulici, už niekoľko dní sa nevie nájsť dôvod úniku veľkého množstva
kubíkov vody.
Pán poslanec Hargaš sa informoval, či je možné odkloniť autá nákladnej dopravy
dopravným značením, aby nákladné autá a kamióny nejazdili cez stred – centrum
mesta. Odpovedal p. primátor – bolo by to možné odkloniť ich buď na Hurbanovu
alebo Partizánsku ulicu – toto je však obytná zóna a nebolo by to dobré riešenie.
Taktiež sa informoval na prechod pre chodcov od budovy ÚPSVaR smerom ku
Hoštákom – opdovedal p. primátor tento prechod je už navrhnutý v jarnom období
realizovať.

K bodu č. 16: 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 riadne zasadnutie MsZ sa uskutoční
podľa schváleného plánu zasadnutí dňa 05. 04. 2018 a prioritou bude riešenie
rekonštrukcie Domu smútku. Na spoločnom rokovaní MsZ dňa 8.2..2018 doslati
prítomní zástupcovia dotknutých obcí za úlohu najneskôr do polovoce mesiaca
03/2018 prijať svoje stanoviská. Pán primátor ukončil dnešné zasadnutie.

Pavel H a l a b r í n
primátor mesta

Ing. Stanislav Tomič
zástupca primátora

zapisovateľka:
Denisa Papuláková

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

Mgr. Viera Feriancová
poslankyňa MsZ

Viera Dugová
poslankyňa MsZ

