MESTO

MYJAVA

Číslo: 2/2017 - záp.

V Myjave dňa 05.05.2017

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v M y j a v e,
zo dňa 04. mája 2017.
P r í t o m n í:
1.
Ing. Martin
Černáček
2.
Viera
Dugová
3.
Mgr. Viera
Feriancová
4.
Ing. Ľubomír
Halabrín
5.
Jaroslav
Hargaš
6.
Ing. Rastislav
Kostelný
7.
Mgr. Ľubomír
Karika
8.
Ing. Jaroslav
Krč – Šebera
9.
Ing. Marián
Orávik
10. Roman
Pobjecky
11. Ing. Martin
Podmajerský
12. Ing. Jaroslava
Saková
13. Ing. Vladimír
Tóth
14. Ing. Peter
Valúch
15. Jaroslav
Viselka
16. Ing. Stanislav
Tomič, zástupca primátora mesta
17. Pavel
Halabrín, primátor mesta
18. Ing. Vladimír
Výdurek, hlavný kontrolór mesta
19. 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. Marek Hrin,
hovorca mesta
21. Tomáš Marek,
referent hovorcu mesta
22. Ing. Dušan Svítek,
vedúci oddelenia majetku a prevádzky úradu
23. Ing. Lenka Bunčiaková,
vedúca oddelenia regionálneho rozvoja mesta
24. Lenka Kulíšková,
oddelenie daní a poplatkov
25. Pavol Orság,
náčelník MsP Myjava
26. Mgr. Jana Gáliková
vedúca oddelenia sociálnych služieb
27. Vladimíra Jurenková
vedúca oddelenia kultúry
28. Ing. Emil Hlavatovič,
riaditeľ SMM, spol. s.r.o.
29. Eva Osuská,
vedúca odboru výstavby a RR + SÓÚ
30. Ing. Jana Cablková,
vedúca odd. Výstavy a ŽP
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 16 poslancov a p. primátor
ho vyhlásil za uznášania schopné. Informoval, že z neúčasti počas celého dnešného
zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Ing. Milan Majtán, MUDr. Milan Mokoš a
neospravedlnil sa MUDr. Milan Markovič. Ďalej p. primátor predložil poslancom návrh
programu dnešného riadneho zasadnutia. Poslanci nemali k predloženému programu
pripomienky a schválili program dnešného rokovania v tomto rozsahu:
U z n e s e n i e č. 20/05/2017
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 04. 05. 2017
II. s c h v a ľ u j e
A. program rokovania MsZ v Myjave dňa 04. 05. 2017
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Pripomienky a otázky občanov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Majetkové prevody
6. Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2016, hodnotiaca správa programového
rozpočtu za rok 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
7. Finančné plnenie rozpočtu k 31.12.2016
8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava - Prevádzkový poriadok
pohrebísk v meste Myjava
9. Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2016
10. 1. Zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2017
11. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu ,,Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štúrova v
Myjave“ a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.
12. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu ,,Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Viestova
Myjave“ a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.
13. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu ,,Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky“ a zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektu.
14. Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2016
15. Informácia o príprave 58. Medzinárodného folklórneho festivalu
16. Rôzne
17. Záver
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 2: Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta pán Pavel Halabrín poslancov
Ing. Martina Černáčka a Vieru Dugovú.

K bodu č. 3: Pripomienky a otázky občanov
Na dnešnom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bol prítomný
občan p. Paracka (Kamenosochárstvo Myjava), ktorý bol iba ako pozorovateľ a
nepredložil v tomto bode žiadne pripomienky. Vyjadrí sa až v prípade potreby k Bodu
č. 8 – VZN prevádzkový poriadok pohrebísk v Meste Myjava.

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 23.02.2017
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Myjave, ktoré boli v plnení ku dňu 23.02.2017
3. Prehľad uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, ktoré zostávajú v plnení
Hlavný kontrolór informoval, že z uznesení prijatých na minulom zasadnutí MsZ
bolo splnené 1 uznesenie a to č. 05/02/2017. Z predchádzajúcich uasadnití sa splnili
uzn. Č. 78/09/2016 a 97/11/2016.Čiastočne splnené sú uzn č. 39/04/2016
a106/11/2016. Pán poslanec Ing. Tóth sa informoval k uzneseniu č. 70/2010 – je to
už dlhodobo nesplnené uznesenie čo s tým mesto zvažuje ďalej robiť – odpovedal p.
primátor – 50% KZ je už zaplatených – je možnosť vypovedať KZ a vrátiť finančné
prostriedky, no mesto s týmto krokom zatiaľ v najbližšej dobe neuvažuje. Pán
poslanec Ing. Tóth sa ďlej informoval k uzn. č.. 47/2015 – prečo je splnené iba
čiastočne, k uzn č. 15/02/2016 – odpovedal Ing. Svítek, ved. Odd.
Majetkovoprávneho a k uzn. Č. 90/2015 –prečo nie je uvedené ako splnené –
odpovedal p. primátor – treba doplatiť ešte 355 tis. € je s tým rátané vrozpočte
mesta. Pán primátor požiadal hlavného kontrolóra mesta do nasledujúceho
zasadnutia MsZ doplniť do materiálu všetky uznenenia ktoré sú ešte v plnení.
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. 21/05/2017
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:
16
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:
Návrh na kúpu pozemku, predaj pozemku, Zmluvu o vecnom bremene, Zmluvu o
budúcom vecnom bremene, zámennú Zmluvu. Súčasťou materiálu je príloha –
Pozemky mesta určené k zámene s TSK. Poslanci taktiež obdržali pred zasadnutím
na stoly Analýzu možností vysporiadania nehnuteľností s TSK. Navrhované
majetkové predovy pod písm. a.) – g.), i.), f.), l.) a m.) boli schválené tak ako boli
predkladané v materiály. V prevode pod písm. h.) pán primátor doplnil informáciu, že
Zmluva bude zo strany mesta podpísaná až keď sa dajú rozkopávky do pôvodného
stavu. V prevode pod písm. j.) sa oproti predkladanému material zmenila výška
kúpnej ceny na výšku 9.262,86 €. V prevode pod písm k) je treba zvážiť a rozhodnúť
sa, čo za zámenu pozemkov mesta TSK navrhuje budovu Novomestská + budovy
býv. Mikrobiológie – do nasledujúceho MsZ v mesiaci 06/2017 bude predložený
konkrétny návrh na zámenu. Taktiež do Prílohy odhadovanej hodnoty nehnuteľností
Mesta určených k zámene s TSK pán primátor doplnil, že je potrebné doplniť aj
kruhový objazd pri Múzeu SNR vrátane mosta v celkovej výške 241.000,- € čo bolo
zapracované do uznesenia. Materiály sa prikladajú ako prílohy k zápisnici. Boli prijaté
príslušné uznesenia:
U z n e s e n i e č. 22/05/2017
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 pozemku reg. KN „E“ parc.č. 1790 o výmere 196 m2, orná
pôda, vlastníka Xxxxx Xxxxxxx rod. Xxxxx v správe Slovenská republika –
Slovenský pozemkový fond, evidovanom na LV č. 3818 v k. ú. Myjava
v podiele vlastníctva 1/1,nachádzajúca sa v meste Myjava v časti ul. Štúrova.
Schvaľuje kúpu pozemku za účelom realizácie stavby „Prístavba futbalového
štadióna, Objekt dostavba tribúny A,D“, pre umiestnenie dažďovej
a splaškovej kanalizácie do odkupovaného pozemku.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku vo výške kúpnej ceny
stanovenej predávajúcim Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond,
ktorej výška bude po predložení predávajúcim, predmetom samostatného
uznesenia Mestského zastupiteľstva Myjava.
II. s c h v a ľ u j e
A. Zámer mesta Myjava na kúpu pozemku reg. KN „E“ parc. č. 1790 o výmere
196 m2, orná pôda, vlastníka Xxxxx Xxxxxxx rod. Xxxxx v správe Slovenská
republika – Slovenský pozemkový fond, evidovanom na LV č. 3818 v k. ú.
Myjava v podiele vlastníctva 1/1,nachádzajúcom sa v meste Myjava v časti ul.
Štúrova. Zámer na kúpu pozemku je za účelom realizácie stavby „Prístavba
futbalového štadióna, Objekt dostavba tribúny A,D“, pre umiestnenie dažďovej
a splaškovej kanalizácie do odkupovaného pozemku.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o kúpu pozemku vo výške
kúpnej ceny stanovenej predávajúcim Slovenská republika – Slovenský
pozemkový fond, ktorej výška bude po predložení predávajúcim, predmetom
samostatného uznesenia Mestského zastupiteľstva Myjava.
Hlasovanie poslancov:
za:
16

zdržal sa:
proti:

0
0

U z n e s e n i e č. 23/05/2017
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 pozemkom reg.
KN „C“ parc. č. 8278/1 o výmere 2 282 m2, zastavaná plocha a nádvoria
a pozemku reg. KN „C“ parc. č. 8278/2 o výmere o výmere 7 051 m2, obe
evidované na LV č. 1724 v k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve Mesta Myjava,
tvoriace miestnu komunikáciu v Turej Lúke časti U Jurčov. Rozsah a trasa
vecného bremena je stanovená geometrickým plánom č. 1/2017 zo dňa
27.1.2017 vyhotovenom GEOSEN ,s.r.o. ,so sídlom Rybky 153, 906 04 Rybky,
IČO: 36 789 852.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. je spojené
s vlastníctvom susediacich nehnuteľností pozemkov reg. KN „C“ číslo 8809/5
o výmere 136m2, zastavaná plocha a nádvoria, parc. reg. KN „C“ číslo 8832/2
o výmere 1 268 m2, orná pôda, pozemku reg. KN „C“ parc.č. 8832/4 o výmere
477 m2, zastavaná plocha a nádvoria a pozemku reg. KN „C“ parc. č. 8832/5
o výmere 245 m2, zastavaná plocha a nádvoria, všetky evidované na LV č.
6346 v k. ú. Turá Lúka, vo vlastníctve Xxx Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát.
nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX
Xxxxx, na dobu neurčitú vo výške jednorázovej odplaty 284,80 €, ktorá je
cenou vzájomne dohodnutou pri uzatvorení Zmluvy o budúcom vecnom
bremene zo dňa 14.12.2016.
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom reg. KN „C“
parc. č. 8278/1 o výmere 2 282 m2, zastavaná plocha a nádvoria a pozemku
reg. KN „C“ parc. č. 8278/2 o výmere o výmere 7 051 m2, obe evidované na LV
č. 1724 v k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve Mesta Myjava, tvoriace miestnu
komunikáciu v Turej Lúke časti U Jurčov. Rozsah a trasa vecného bremena je
stanovená geometrickým plánom č. 1/2017 zo dňa 27.1.2017 vyhotovenom
GEOSEN ,s.r.o. ,so sídlom Rybky 153, 906 04 Rybky, IČO: 36 789 852.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. je spojené
s vlastníctvom susediacich nehnuteľností pozemkov reg. KN „C“ číslo 8809/5
o výmere 136m2, zastavaná plocha a nádvoria, parc reg. KN „C“ číslo 8832/2
o výmere 1 268 m2, orná pôda, pozemku reg. KN „C“ parc. č. 8832/4 o výmere
477 m2, zastavaná plocha a nádvoria a pozemku reg. KN „C“ parc. č. 8832/5
o výmere 245 m2, zastavaná plocha a nádvoria, všetky evidované na LV č.
6346 v k. ú. Turá Lúka, vo vlastníctve Xxx Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát.
nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX
Xxxxx, na dobu neurčitú vo výške jednorázovej odplaty 284,80 €, ktorá je
cenou vzájomne dohodnutou pri uzatvorení Zmluvy o budúcom vecnom
bremene zo dňa 14.12.2016.
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 24/05/2017
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 k pozemku reg. KN
„C“ parc. č. 2782 o výmere 4 441 m2, zastavaná plocha a nádvoria, vlastníka
Mesta Myjava, evidovanom na LV č. 2179, v k. ú. Myjava. Predmetný pozemok
sa nachádza v meste Myjava ako súčasť miestnej komunikácie ul. Javorinská.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane povinného Mesta
Myjava ako vlastníka pozemku parc.č.2782 a na strane oprávnenej z vecného
bremena Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx, ktorá je vlastníčkou
pozemkov reg. KN „C“ parc.č. 2773/2 o výmere 799 m2, ostatná plocha,
pozemku reg. KN „C“ parc. č. 2773/3 o výmere 73 m2, záhrada a pozemku reg.
KN „C“ parc. č 2774/2 o výmere 36 m2, záhrada všetky evidované na LV č.
5212, v k.ú. Myjava, v podiele vlastníctva 1/1. Trasovanie vecného bremena
vychádza zo spracovanej situácie „Rodinný dom – situácia“ zo dňa 2/2017
projektantom Ing. arch. Dominika Szabová, pri dĺžke cca 18 m, s uložením
inžinierskych sietí do zeme.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby
zrealizovania sietí, oprávneným (žiadateľom), najneskôr však do 30.4.2018.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať prípojky na vlastné náklady,
s tým že dotknutý pozemok stavbou dá do pôvodného stavu na vlastné
náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojok zabezpečí oprávnený
na svoje náklady, s tým že sa zaväzuje za uloženie prípojok 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
nehnuteľnosti oprávnenej, vo výške jednorázového poplatku stanovenom
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 budúceho vecného k pozemku reg. KN „C“
parc.č. 2782 o výmere 4 441 m2, zastavaná plocha a nádvoria, vlastníka Mesta
Myjava, evidovanom na LV č. 2179, v k. ú. Myjava. Predmetný pozemok sa
nachádza v meste Myjava ako súčasť miestnej komunikácie ul. Javorinská.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane povinného Mesta
Myjava ako vlastníka pozemku parc.č.2782 a na strane oprávnenej z vecného
bremena Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx, ktorá je vlastníčkou
pozemkov reg. KN „C“ parc. č. 2773/2 o výmere 799 m2, ostatná plocha,
pozemku reg. KN „C“ parc. č. 2773/3 o výmere 73 m2, záhrada a pozemku reg.
KN „C“ parc. č 2774/2 o výmere 36 m2, záhrada všetky evidované na LV č.
5212, v k. ú. Myjava, v podiele vlastníctva 1/1. Trasovanie vecného bremena
vychádza zo spracovanej situácie „Rodinný dom – situácia“ zo dňa 2/2017
projektantom Ing. arch. Dominika Szabová, pri dĺžke cca 18 m, s uložením
inžinierskych sietí do zeme.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby
zrealizovania sietí, oprávneným (žiadateľom), najneskôr však do 30.4.2018.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať prípojky na vlastné náklady,
s tým že dotknutý pozemok stavbou dá do pôvodného stavu na vlastné
náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojok zabezpečí oprávnený

na svoje náklady, s tým že sa zaväzuje za uloženie prípojok 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
nehnuteľnosti oprávnenej, vo výške jednorázového poplatku stanovenom
dohodou zmluvných strán vo výške 2,- € za m2 záberu pozemku inž. sieťami.
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 25/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na priamy predaj pozemku reg. KN „C“ parc.č.1275/4 o výmere 49 m2,
zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č.2179 vlastníka Mesto
Myjava, nachádzajúcom sa v k.ú. Myjava, v meste Myjava, okr. Myjava.
Odpredaj pozemku parc.č. 1275/4 sa schvaľuje kupujúcej Xxx Xxxxx Xxxx,
rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx
Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx, do jej výlučného vlastníctva za účelom
majetkovoprávneho
vysporiadania
dlhodobo
užívaného
pozemku
nachádzajúcom sa v blízkosti rodinného domu kupujúcej.
Výška kúpnej ceny pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 93-2017,
vyhotovenom Ing. Jelínková Alžbeta v celkovej výške 456,68 €, ( t.j. 9,32
€/m2 ).
II. s c h v a ľ u j e
A. priamy predaj pozemku reg. KN „C“ parc.č.1275/4 o výmere 49 m2, zastavaná
plocha a nádvoria, evidovanom na LV č.2179 vlastníka Mesto Myjava,
nachádzajúcom sa v k.ú. Myjava, v meste Myjava, okr. Myjava. Odpredaj
pozemku parc.č. 1275/4 sa schvaľuje kupujúcej Xxx Xxxxx Xxxx, rod.
Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx
XXX, XXX XX Xxxxx do jej výlučného vlastníctva za účelom
majetkovoprávneho
vysporiadania
dlhodobo
užívaného
pozemku
nachádzajúcom sa v blízkosti rodinného domu kupujúcej.
Výška kúpnej ceny pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 93-2017,
vyhotovenom Ing. Jelínková Alžbeta v celkovej výške 456,68 €, ( t.j. 9,32
€/m2 ).
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991 Zb.
doplnenom Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c), ods. 5 t.j.
zámer bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním, a jeho odpredaj nie je
v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie je odpredávaný osobe blízkej
k predávajúcemu.
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 26/05/2017
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 mesta
Myjava, reg. KN „C“ parc.č. 575/1 o výmere 1 060 m2, zastavaná plocha a
nádvoria, evidovanej na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka, v prospech vlastníka
susediacich nehnuteľností pozemkov reg. KN „C“ parc.č. 574/7 o výmere 361
m2, zastavaná plocha a nádvoria, stavbe súp.č. 86 nachádzajúcej sa na
pozemku reg. KN C“ parc.č. 574/7, k pozemku reg. KN „C“ parc.č. 574/8
o výmere 306 m2, záhrada, pozemku reg. KN „C“ parc.č. 574/9 o výmere 203
m2 , záhrada a pozemku reg. KN „C“ parc.č. 575/3 o výmere 199 m2, zastavaná
plocha a nádvoria, všetky evidované na LV č. 80 v k.ú. Turá Lúka vlastníka
Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX,
bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX
Xxxxx. Zriadenie vecného bremena
spočívajúcom v práve prechodu pešo, nemotorovými a motorovými vozidlami
a v povinnosti vlastníka tohto pozemku mesta Myjava, strpieť zriadené vecné
bremeno a umožniť oprávnenému a jeho rodinným príslušníkom a povereným
osobám využívať vecné bremeno zriadené k uvedenému pozemku v celom
rozsahu.
Rozsah vecného bremena sa zriaďuje k celej parcele č. 575/1 ako vecné
bremeno „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom susediacich nehnuteľností
pozemkov reg. KN C parc.č. 574/7,stavbe súp.č. 86 nachádzajúcej sa na
pozemku reg. KN C“ parc.č.574/7, k pozemku parc.č. 574/8, pozemku parc.č.
574/9 a pozemku parc.č. 575/3, všetky evidované na LV č. 80 v k.ú. Turá Lúka
vlastníka Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx Vecné bremeno sa
zriaďuje na dobu neurčitú a vo výške jednorázovej odplaty 1,- €.
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku mesta Myjava,
reg. KN „C“ parc.č. 575/1 o výmere 1 060 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
evidovanej na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka, v prospech vlastníka susediacich
nehnuteľností pozemkov reg. KN „C“ parc.č. 574/7 o výmere 361 m2, zastavaná
plocha a nádvoria, stavbe súp.č. 86 nachádzajúcej sa na pozemku reg. KN C“
parc.č. 574/7, k pozemku reg. KN „C“ parc.č. 574/8 o výmere 306 m2, záhrada,
pozemku reg. KN „C“ parc.č. 574/9 o výmere 203 m2 , záhrada a pozemku reg.
KN „C“ parc.č. 575/3 o výmere 199 m2, zastavaná plocha a nádvoria, všetky
evidované na LV č. 80 v k.ú. Turá Lúka vlastníka Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx,
dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX
Xxxxx.
Zriadenie vecného bremena spočívajúcom v práve prechodu pešo,
nemotorovými a motorovými vozidlami a v povinnosti vlastníka tohto pozemku
mesta Myjava, strpieť zriadené vecné bremeno a umožniť oprávnenému a jeho
rodinným príslušníkom a povereným osobám využívať vecné bremeno zriadené
k uvedenému pozemku v celom rozsahu.
Rozsah vecného bremena sa zriaďuje k celej parcele č. 575/1 ako vecné
bremeno „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom susediacich nehnuteľností
pozemkov reg. KN C parc.č. 574/7,stavbe súp.č. 86 nachádzajúcej sa na
pozemku reg. KN C“ parc.č.574/7, k pozemku parc.č. 574/8, pozemku parc.č.
574/9 a pozemku parc.č. 575/3, všetky evidované na LV č. 80 v k.ú. Turá Lúka
vlastníka Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx. Vecné bremeno sa
zriaďuje na dobu neurčitú a vo výške jednorázovej odplaty 1,- €.

Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 27/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na priamy predaj pozemku reg. KN „C“ parc. č. 8805 o výmere 489 m2,
orná pôda, evidovanom na LV č.1724 vlastníka Mesto Myjava,
nachádzajúcom sa v k. ú. Turá Lúka. v lokalite U Junásov v blízkosti
nehnuteľností kupujúceho. Pozemok parc. č. 8805 je navrhovaný k odpredaju
kupujúcemu Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx, do jeho výlučného
vlastníctva
za účelom
majetkovoprávneho
vysporiadania
pozemku
nachádzajúcom sa v susedstve susediacich nehnuteľností kupujúceho.
Schvaľuje odpredaj pozemku v kúpnej cene stanovenej znaleckým
posudkom č. 91-2017, vyhotovenom Ing. Jelínková Alžbeta vo výške
1 579,47 €, (t.j.3,23 €/m2). Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so
Zák. č. 138/1991 Zb. doplnenom Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1
písm. c), ods. 5 t.j. zámer bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním, a jeho
odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie je odpredávaný osobe
blízkej k predávajúcemu.
II. s c h v a ľ u j e
A. Priamy predaj pozemku reg. KN „C“ parc.č. 8805 o výmere 489 m2, orná
pôda, evidovanom na LV č.1724 vlastníka Mesto Myjava, nachádzajúcom sa
v k. ú. Turá Lúka. v lokalite U Junásov v blízkosti nehnuteľností kupujúceho.
Pozemok parc.č. 8805 je navrhovaný k odpredaju kupujúcemu Xxxxx Xxxx,
rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx
Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx, do jeho výlučného vlastníctva za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku nachádzajúcom sa v susedstve
susediacich nehnuteľností kupujúceho. Schvaľuje odpredaj pozemku v
kúpnej cene stanovenej znaleckým posudkom č. 91-2017, vyhotovenom Ing.
Jelínková Alžbeta vo výške 1 579,47 €, (t.j.3,23 €/m2).
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991 Zb.
doplnenom Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c), ods. 5 t.j.
zámer bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním, a jeho odpredaj nie je
v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie je odpredávaný osobe blízkej
k predávajúcemu.
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 28/05/2017
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 „C“ parc.č. 2521 o výmere 1 307 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, vlastníka Mesta Myjava, evidovanom na LV č. 2179, v k.ú. Myjava

v prospech oprávnených z vecného bremena Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát.
nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, s manž. Xxxxx Xxxx, rod.
Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, obaja bytom Xxxx
Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx.
Oprávnení sú bezpodielovými vlastníkmi pozemku reg. KN „C“ parc.č.
2533 o výmere 80 m2, zastavaná plocha a nádvoria, na ktorej sa nachádza
stavba rod. dom súp.č.117, pozemku reg. KN „C“ parc.č. 2534 o výmere 198
m2, záhrada a pozemku reg. KN „C“ parc.č 2535 o výmere 21 m2, zastavaná
plocha a nádvoria, všetky evidované na LV č. 1089, v k.ú. Myjava, ktorí
pripravujú rekonštrukciu rodinného domu v ich vlastníctve. Súčasťou
rekonštrukcie je NN elektrickú prípojku, ktorej bod jestvujúceho napojenia sa
nachádza v telese chodníka ul. Hviezdoslavovej ako súčasť parc.č. 2521
vlastníka mesta a povinného.
Trasovanie vecného bremena vychádza zo spracovanej projektovej
dokumentácie Káblová prípojka NN Rodinný dom -- zo dňa 11/2016
projektantom Vladimírom Majtánom, pri dĺžke cca 15 m, s uložením inžinierskej
siete do zeme.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby
zrealizovania siete, oprávneným (žiadateľom),najneskôr však do 30.4.2018. Po
jej zrealizovaní bude trasa prípojok zameraná geometrickým plánom pre
následné uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene.
Oprávnení, žiadatelia sa zaväzujú zrealizovať prípojku na vlastné náklady
s tým, že dotknutý pozemok stavbou dajú do pôvodného stavu na vlastné
náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojky zabezpečia oprávnení
na svoje náklady, s tým že sa zaväzujú 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. sieťou.
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena k pozemku reg.
KN „C“ parc.č. 2521 o výmere 1 307 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
vlastníka Mesta Myjava, evidovanom na LV č. 2179, v k.ú. Myjava v prospech
oprávnených z vecného bremena Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, s manž. Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx,
dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, obaja bytom Xxxx Xxxx XXX,
XXX XX Xxxxx.
Oprávnení sú bezpodielovými vlastníkmi pozemku reg. KN „C“ parc.č.
2533 o výmere 80 m2, zastavaná plocha a nádvoria, na ktorej sa nachádza
stavba rod. dom súp.č.117, pozemku reg. KN „C“ parc. č. 2534 o výmere 198
m2, záhrada a pozemku reg. KN „C“ parc. č 2535 o výmere 21 m2, zastavaná
plocha a nádvoria, všetky evidované na LV č. 1089, v k. ú. Myjava, ktorí
pripravujú rekonštrukciu rodinného domu v ich vlastníctve. Súčasťou
rekonštrukcie je NN elektrickú prípojku, ktorej bod jestvujúceho napojenia sa
nachádza v telese chodníka ul. Hviezdoslavovej ako súčasť parc. č. 2521
vlastníka mesta a povinného.
Trasovanie vecného bremena vychádza zo spracovanej projektovej
dokumentácie Káblová prípojka NN Rodinný dom -- zo dňa 11/2016

projektantom Vladimírom Majtánom, pri dĺžke cca 15 m, s uložením inžinierskej
siete do zeme.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby
zrealizovania siete, oprávneným (žiadateľom),najneskôr však do 30.4.2018. Po
jej zrealizovaní bude trasa prípojok zameraná geometrickým plánom pre
následné uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene.
Oprávnení, žiadatelia sa zaväzujú zrealizovať prípojku na vlastné náklady
s tým, že dotknutý pozemok stavbou dajú do pôvodného stavu na vlastné
náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojky zabezpečia oprávnení
na svoje náklady, s tým že sa zaväzujú 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. sieťou.
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 29/05/2017
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 výmere 7 903 m2, ostatná plocha, vlastníka Mesta Myjava,
evidovanom na LV č. 3533 v k.ú. Myjava, v rozsahu geometrického plánu č.
155/2016 zo dňa 3.4.2017 vyhotovenom GEOLA, s.r.o; so sídlom V.P.Tótha
30, 905 01 Senica , IČO: 36 669 563 Zmluva o vecnom bremene sa zriaďuje
na strane povinného Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907
01 Myjava, IČO: 00 309 745 ako vlastníka pozemku parc.č.40180 a na strane
oprávneného z vecného bremena spoločnosti Teradex s r.o. so sídlom ul.
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 46 857 648 ako vlastníka pozemku
parc. reg. KN „C“ číslo 1670/53 o výmere 193 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
stavby súp.č. 1240 Administratívnej budovy (bývalého výpočtového strediska
SAM), postavenej na parc. reg. KN „C“ číslo 1676/1 o výmere 990 m2,
zastavaná plocha a nádvoria, evidovanej na LV č. 5188 v k.ú. Myjava.
Výsledkom geometrického plánu je zaťažený pozemok reg. KN „E“ parc.č.
40180, o výmere 7 903 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 3533 v k.ú.
Myjava vlastníka Mesta Myjava v celosti o ploche záberu 56 m2.
Rozsah vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierskej siete,
vodovodnej prípojky a v povinnosti vlastníka tohto pozemku, mesta
Myjava, 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.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. spojené
s vlastníctvom susediacich nehnuteľností parc. reg. KN „C“ číslo 1670/53
o výmere 193 m2, zastavaná plocha a nádvoria, parc reg. KN „C“ číslo 1675
o výmere 990 m2, zastavaná plocha a nádvoria, všetky evidované na LV č.
5188 v k. ú. Myjava, vo vlastníctve Teradex s r.o. so sídlom ul. Pekná cesta
15, 831 52 Bratislava, IČO: 46 857 648. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu

neurčitú vo výške jednorázovej odplaty 112, € ( t.j. 2,00 €/m2 ), ktorá je
cenou vzájomne dohodnutou medzi zmluvnými stranami.
II. s c h v a ľ u j e
A. Návrh na Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg. KN
„E“ parc. č. 40180 o výmere 7 903 m2, ostatná plocha, vlastníka Mesta Myjava,
evidovanom na LV č. 3533 v k. ú. Myjava, v rozsahu geometrického plánu č.
155/2016 zo dňa 3.4.2017 vyhotovenom GEOLA, s.r.o; so sídlom V. P. Tótha
30, 905 01 Senica , IČO: 36 669 563 Zmluva o vecnom bremene sa zriaďuje
na strane povinného Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907
01 Myjava, IČO: 00 309 745 ako vlastníka pozemku parc.č.40180 a na strane
oprávneného z vecného bremena spoločnosti Teradex s r.o. so sídlom ul.
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 46 857 648 ako vlastníka pozemku
parc. reg. KN „C“ číslo 1670/53 o výmere 193 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
stavby súp. č. 1240 Administratívnej budovy (bývalého výpočtového strediska
SAM), postavenej na parc. reg. KN „C“ číslo 1676/1 o výmere 990 m2,
zastavaná plocha a nádvoria, evidovanej na LV č. 5188 v k.ú. Myjava.
Výsledkom geometrického plánu je zaťažený pozemok reg. KN „E“ parc. č.
40180, o výmere 7 903 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 3533 v k. ú.
Myjava vlastníka Mesta Myjava v celosti o ploche záberu 56 m2.
Rozsah vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierskej siete,
vodovodnej prípojky a v povinnosti vlastníka tohto pozemku, mesta
Myjava, 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.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ t.j. spojené
s vlastníctvom susediacich nehnuteľností parc. reg. KN „C“ číslo 1670/53
o výmere 193 m2, zastavaná plocha a nádvoria, parc reg. KN „C“ číslo 1675
o výmere 990 m2, zastavaná plocha a nádvoria, všetky evidované na LV č.
5188 v k.ú. Myjava, vo vlastníctve Teradex s r.o. so sídlom ul. Pekná cesta
15, 831 52 Bratislava, IČO: 46 857 648. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu
neurčitú vo výške jednorázovej odplaty 112, € ( t.j. 2,00 €/m2 ), ktorá je
cenou vzájomne dohodnutou medzi zmluvnými stranami.
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 30/05/2017
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 zámennej zmluvy na zámenu pozemkov s použitím
prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa Zák. č. 138/91 Zb. § 9a odst. 8
bodu e); a zriadenie vecného bremena k pozemkom nachádzajúcich sa v meste
v časti Turá Lúka, k.ú. Turá Lúka medzi zamieňajúcimi Mestom Myjava
a Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX,
bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx. Predmetom vzájomnej zámeny sú :
- pozemky Mesta Myjava reg KN „C“ parc.č. 4020 o výmere 223 m2,
zastavaná plocha a nádvoria, pozemok reg. KN „C“ parc. č. 4050/1 o výmere
199 m2, zastavaná plocha a nádvoria, oba evidované na LV č. 1724 v k. ú.

Turá Lúka v lokalite U Vaňkov, v podiele vlastníka 1/1, ktoré zámenou
nadobúda do vlastníctva Xxxxxx Xxxxx do svojho výlučného vlastníctva.
Zamieňaná výmera je celkom 422 m2.
-- pozemok Xxxxx Xxxx reg KN „E“ parc.č. 6958 o výmere 6 958 m2, orná
pôda, v podiele vlastníctva 6/8, (t.j. 701,25 m2), evidovaný na LV č. 3178
nachádzajúci sa v k.ú. Turá Lúka časti Smíchov, zámenou nadobúda do
vlastníctva Mesto Myjava, so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01
Myjava, IČO:00 309 745.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli že finančné vyrovnanie rozsahu
zamieňaných pozemkov ( rozdielne výmery a druhy pozemkov ) nepožadujú.
Uzatvorenie Zmluvy o vecnom bremene k pozemkom reg. KN „C“ parc. č.
4021/3 o výmere 97 m2 , trvalý trávnatý porast , parc. reg. KN „C“ číslo 4050/3
o výmere 24 m2 , zastavaná plocha a nádvoria a parc. reg. KN „C“ číslo 4019/3
o výmere 189 m2, trvalý trávnatý porast, všetky evidované na LV č. 1724 vo
vlastníctve Mesta Myjava v podiele vlastníctva 1/1 nachádzajúce sa v k.ú. Turá
Lúka v lokalite „U Vaňkov“.
Zriadenie vecného bremena sa navrhuje v prospech oprávneného Xxxxx
Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom
Xxxx Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx., spočívajúcom v práve prechodu pešo,
motorovými a nemotorovými vozidlami, za účelom prístupu k pozemkom
oprávneného nachádzajúcim sa v tomto území ( parc.č.4020 a 4050/1).
Povinný Mesto Myjava sa zaväzuje akceptovať zriadené vecné bremeno
v prospech oprávneného, pričom toto sa zriaďuje na dobu neurčitú ako vecné
bremeno „ in rem „,t.j. spojené s vlastníctvom susediacich nehnuteľností reg.
KN „C“ parc. č. 4020 o výmere 223 m2, zastavaná plocha a nádvoria, pozemok
reg. KN „C“ parc. č. 4050/1 o výmere 199 m2, zastavaná plocha a nádvoria, oba
evidované na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka, vo vlastníctve vlastníka Xxxxx Xxxx,
bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx., za vzájomne dohodnutý jednorázový
poplatok vo výške 50,-€.
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie zámennej zmluvy na zámenu pozemkov s použitím prípadu
hodného osobitného zreteľa, podľa Zák. č. 138/91 Zb. § 9a odst. 8 bodu e); a
zriadenie vecného bremena k pozemkom nachádzajúcich sa v meste v časti
Turá Lúka, k.ú. Turá Lúka medzi zamieňajúcimi Mestom Myjava a Xxxxx Xxxx,
rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx
XXX, XXX XX Xxxxx.
Predmetom vzájomnej zámeny sú :
- pozemky Mesta Myjava reg KN „C“ parc. č. 4020 o výmere 223 m2,
zastavaná plocha a nádvoria, pozemok reg. KN „C“ parc.č. 4050/1 o výmere
199 m2, zastavaná plocha a nádvoria, oba evidované na LV č. 1724 v k. ú.
Turá Lúka v lokalite U Vaňkov, v podiele vlastníka 1/1, ktoré zámenou
nadobúda do vlastníctva Xxxxx Xxxxx do svojho výlučného vlastníctva.
Zamieňaná výmera je celkom 422 m2.
-- pozemok Xxxxx Xxxxx reg KN „E“ parc. č. 6958 o výmere 6 958 m2, orná
pôda, v podiele vlastníctva 6/8, (t.j. 701,25 m2), evidovaný na LV č. 3178
nachádzajúci sa v k. ú. Turá Lúka časti Smíchov, zámenou nadobúda do
vlastníctva Mesto Myjava, so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01
Myjava, IČO:00 309 745.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli že finančné vyrovnanie rozsahu
zamieňaných pozemkov ( rozdielne výmery a druhy pozemkov ) nepožadujú.
Uzatvorenie Zmluvy o vecnom bremene k pozemkom reg. KN „C“ parc. č.
4021/3 o výmere 97 m2 , trvalý trávnatý porast , parc. reg. KN „C“ číslo 4050/3
o výmere 24 m2 , zastavaná plocha a nádvoria a parc. reg. KN „C“ číslo 4019/3
o výmere 189 m2, trvalý trávnatý porast, všetky evidované na LV č. 1724 vo
vlastníctve Mesta Myjava v podiele vlastníctva 1/1 nachádzajúce sa v k. ú.
Turá Lúka v lokalite „U Vaňkov“.
Zriadenie vecného bremena sa navrhuje v prospech oprávneného Xxxxx
Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom
Xxxx Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx., spočívajúcom v práve prechodu pešo,
motorovými a nemotorovými vozidlami, za účelom prístupu k pozemkom
oprávneného nachádzajúcim sa v tomto území ( parc.č.4020 a 4050/1).
Povinný Mesto Myjava sa zaväzuje akceptovať zriadené vecné bremeno
v prospech oprávneného, pričom toto sa zriaďuje na dobu neurčitú ako vecné
bremeno „ in rem „,t.j. spojené s vlastníctvom susediacich nehnuteľností reg
KN „C“ parc.č. 4020 o výmere 223 m2, zastavaná plocha a nádvoria, pozemok
reg. KN „C“ parc.č. 4050/1 o výmere 199 m2, zastavaná plocha a nádvoria, oba
evidované na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka, vo vlastníctve vlastníka Xxxxx Xxxx,
bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx za vzájomne dohodnutý jednorázový
poplatok vo výške 50,-€.
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 31/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na predaj pozemkov formou priameho predaja podľa Zák. č. 138/1991
Zb. pre kupujúcu Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx. v rozsahu:
-- pozemok reg. KN „C“ parc.č. 296 o výmere 258 m2, vodná plocha,
-- pozemok reg. KN „C“ parc.č. 297 o výmere 83 m2 , trvalý trávnatý porast,
-- pozemok reg. KN „C“ parc.č. 298/1 o výmere 238 m2 , trvalý trávnatý porast,
-- pozemok reg. KN „C“ parc.č. 302/49 o výmere 48 m2 , trvalý trávnatý porast,
-- pozemok reg. KN „C“ parc.č. 302/53 o výmere 98 m2 , trvalý trávnatý porast,
-- pozemok reg. KN „C“ parc.č. 302/50 o výmere 21 m2 , vodná plocha.
Novovytvorené pozemky, ktoré sú výsledkom geometrického plánu č. 080/16 zo
dňa 3.4.2017,vyhotoviteľa Vladimír Fašánek, Geodézia Myjava, so sídlom, ul.
Hurbanova č. 643, 907 01 Myjava, IČO: 48 056 11.
Novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parc.č. 295/4 o výmere 161 m2 je
vytvorený z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc.č. 295 o výmere 629 m2, vodná
plocha, evidovaný na LV č. 1724 pre k.ú. Turá Lúka, ďalej novovytvorený
pozemok reg. KN „C“ parc.č. 301/4 o výmere 160 m2, záhrada, vytvorený
z pôvodnej parc.reg. KN“C“ číslo 301/1 o výmere 345 m2, evidovaný na LV č.
1724, oba vo vlastníctve mesta Myjava nachádzajúce sa v Turej Lúke
v blízkosti štátnej cesty II/500 smer Senica.
Celková odpredávaná výmera pozemkov je spolu 1 067 m2.

K odpredaju pozemkov bol spracovaný znalecký posudok č. 92-2017,
vyhotoviteľom Ing. Jelínková Alžbeta, bytom ul. Pakanská 16, 907 01 Myjava,
znalcom v odbore stavebníctva, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností,
pozemné stavby v kúpnej cene 9 262,86 € ( t.j. 8,68 €/ m2).
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991
Zb. doplnenom Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c), ods. 5 t.j.
zámer bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním, a jeho odpredaj nie je
v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie je odpredávaný osobe blízkej
k predávajúcemu.
II. s c h v a ľ u j e
A. predaj pozemkov formou priameho predaja podľa Zák. č. 138/1991 Zb. pre
kupujúcu Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx XXX, XXX XX Xxxxx. v rozsahu:
-- pozemok reg. KN „C“ parc.č. 296 o výmere 258 m2, vodná plocha,
-- pozemok reg. KN „C“ parc.č. 297 o výmere 83 m2 , trvalý trávnatý porast,
-- pozemok reg. KN „C“ parc.č. 298/1 o výmere 238 m2 , trvalý trávnatý porast,
-- pozemok reg. KN „C“ parc.č. 302/49 o výmere 48 m2 , trvalý trávnatý porast,
-- pozemok reg. KN „C“ parc.č. 302/53 o výmere 98 m2 , trvalý trávnatý porast,
-- pozemok reg. KN „C“ parc.č. 302/50 o výmere 21 m2 , vodná plocha.
Novovytvorené pozemky, ktoré sú výsledkom geometrického plánu č. 080/16 zo
dňa 3.4.2017,vyhotoviteľa Vladimír Fašánek, Geodézia Myjava, so sídlom, ul.
Hurbanova č. 643, 907 01 Myjava, IČO: 48 056 11.
Novovytvorený pozemok reg. KN „C“ parc.č. 295/4 o výmere 161 m2 je
vytvorený z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc.č. 295 o výmere 629 m2, vodná
plocha, evidovaný na LV č. 1724 pre k.ú. Turá Lúka, ďalej novovytvorený
pozemok reg. KN „C“ parc.č. 301/4 o výmere 160 m2, záhrada, vytvorený
z pôvodnej parc.reg. KN“C“ číslo 301/1 o výmere 345 m2, evidovaný na LV č.
1724, oba vo vlastníctve mesta Myjava nachádzajúce sa v Turej Lúke
v blízkosti štátnej cesty II/500 smer Senica.
Celková odpredávaná výmera pozemkov je spolu 1 067 m2.
K odpredaju pozemkov bol spracovaný znalecký posudok č. 92-2017,
vyhotoviteľom Ing. Jelínková Alžbeta, bytom ul. Pakanská 16, 907 01 Myjava,
znalcom v odbore stavebníctva, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností,
pozemné stavby v kúpnej cene 9 262,86 € ( t.j. 8,68 €/ m2).
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991
Zb. doplnenom Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.1 písm. c), ods. 5 t.j.
zámer bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním, a jeho odpredaj nie je
v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie je odpredávaný osobe blízkej
k predávajúcemu.
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 32/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Rozsah pozemkov a stavieb špecifikovaných v Prílohe č. 1 vo
vlastníctve Mesta Myjava, so sídlom, nám. M.R. Štefánika 560/ 4, 907 01

Myjava, IČO: 00 309 745 nachádzajúcich sa v meste Myjava a v časti Turej
Lúky, v k.ú. Myjava a k.ú. Turá Lúka určené na zámenu Trenčianskemu
samosprávnemu kraju, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
IČO: 36 126 624.
Jednotlivé úseky ciest tvoria rozsah navrhovaných výmer pozemkov v m2,
ktoré spoločne tvoria podľa Prílohy č. 1 výmeru 74 150 m2.

Pozemky mesta určené k zámene s TSK
Vlastnícky
podiel

Lokalita, ulica

Príloha č. 1
GP č.

Parcela

Výmera

cena v €

cena

číslo

v m2

mesta

k výmere

€/m2

3253/1

7 868

1/1

ul Krajnanská - od St. Turej po obchvat

108/16

98 743,40 12,55

1829/1

3 809

1/1

ul. Krajnanská od obchvatu - "Smyčka" - po ul. Novomestskú

113/16

51 802,40 13,60

1624/3

56

1/1

ul Novomestská - kruh. obj. pri Bille - po prekrytie potoka

114/16

1 082,48 19,33

1624/1

2 039

1/1

ul Novomestská - kruh. obj. pri Bille - po prekrytie potoka

114/16

39 413,87 19,33

1638/1

2 947

1/1

ul. Novomestská - od prekrytie potoka - po viadukt

119/16

54 372,15 18,45

2818/3

64

1/1

ul Novomestská - od viaduktu - po STS

120/16

983,68 15,37

2818/1

10 060

1/1

ul. Novomestská - od viaduktu - po STS

015/17

154 622,20 15,37

2784/104

14

1/1

ul. Novomestská - od viaduktu - po STS

015/17

215,18 15,37

2784/105

7

1/1

ul. Novomestská - od viaduktu - po STS

015/17

107,59 15,37

4422/4

165

1/1

ul Brezovská - od obchvatu smer Polianka, Brezová

109/16

1 725,90 10,46

4422/6

250

1/1

ul Brezovská - od obchvatu smer Polianka, Brezová

109/16

2 615,00 10,46

4421

3 764

1/1

ul Brezovská - od obchvatu smer Polianka, Brezová

109/16

39 371,44 10,46

8287/5

4 545

1/1

ul Brezovská - od obchvatu smer Polianka, Brezová

109/16

47 540,70 10,46

644/1

893

1/1

ul Moravská - po ul. M.R.Štefánika po centrum mesta

110/16

16 475,85 18,45

644/4

87

1/1

ul Moravská - po ul. M.R.Štefánika po centrum mesta

110/16

1 605,15 18,45

644/6

950

1/1

ul Moravská - po ul. M.R.Štefánika po centrum mesta

110/16

17 527,50 18,45

644/7

3 483

1/1

ul Moravská

103/16

61 196,31 17,57

2048/5

1 720

1/1

Kruhový objazd pri MsÚ

26/2017

46 268,00 26,90

14510/1

1 187

1/1

cesta do Belanských - u Jandíkov - T.L.

022/17

6 469,15

5,45

12071/1

2 872

1/1

cesta do Belanských - Drvniská - T.L.

031/17

15 652,40

5,45

1506/2

1 855

1/1

ul. Turolúcka pred "Elektro Vrána"

023/17

34 224,75 18,45

15472/1

1 388

1/1

odbočka od Brezovskej cesty smerom do Belanských

021/17

7 564,60

5,45

15289/3

856

1/1

odbočka od Brezovskej cesty smerom do Belanských

021/17

4 665,20

5,45

11185/1

4 631

1/1

od Belanských smerom na Brezovskú cestu

034/17

25 238,95

5,45

12528/4

3 869

1/1

od Belanských smerom na Brezovskú cestu

034/17

21 086,05

5,45

2048/10

3 223

1/1

ul. M.R. Štefánika centrum od ul. Moravská - po Vranov most

121/16

86 698,70 26,90

12144/3

787

1/1

cesta do Belanských od Turej Lúky pri "Kamenolome"

030/17

4 289,15

5,45

12144/4

525

1/1

cesta do Belanských "od r.d. 583 - Rybárik"

030/17

2 861,25

5,45

2048/4

3 164

1/1

od kruh. ob. pri MsU po ul. Staromyjavsku

005/16

69 481,44 21,96

1134/7

905

1/1

Staromyjavská ul

038/17

17 493,65 19,33

1134/10

669

1/1

Staromyjavská ul

038/17

12 931,77 19,33

1134/11

60

1/1

Staromyjavská ul

038/17

1 159,80 19,33

1134/13

73

1/1

Staromyjavská ul

038/17

1 411,09 19,33

1134/15

61

1/1

Staromyjavská ul

038/17

1 179,13 19,33

1134/17

1 198

1/1

Staromyjavská ul

038/17

23 157,34 19,33

1134/19

3 693

1/1

Staromyjavská ul

038/17

71 385,69 19,33

1263/4

29

1/1

Staromyjavská ul

038/17

560,57 19,33

1263/5

384

1/1

Staromyjavská ul

038/17

7 422,72 19,33

Sp o l u

74 150

1/1

1 050 602,20

K zámene pozemkov vlastníka Mesta Myjava bol spracovaný znalecký
posudok č. 94-2017, vyhotoviteľom Ing. Jelínková Alžbeta, bytom ul. Pakanská
16, 907 01 Myjava, znalcom v odbore stavebníctva, odvetvie Odhad hodnoty
nehnuteľností, pozemné stavby v kúpnej cene podľa Prílohy č.1 v celkovej cene
1 050 602,20 € ( t.j. priemerne 14,17 €/ m2 bez špecifikácie druhu pozemku)
a bez telesa cesty, ktorý sa na pozemkoch nachádza.
Zároveň je navrhovaná k zámene stavba „Kruhový objazd pri MsÚ
s premostením nad riekou Myjava“ (parc.č. 213/22 a 213/23) v cene stanovenej
znaleckým posudkom č.99 - 2017 vo výške 240 689,55 €.
II. s c h v a ľ u j e
A. Rozsah pozemkov a stavieb špecifikovaných v Prílohe č. 1 vo vlastníctve
Mesta Myjava, so sídlom, nám. M.R. Štefánika 560/ 4, 907 01 Myjava, IČO:
00 309 745 nachádzajúcich sa v meste Myjava a v časti Turej Lúky, v k.ú.
Myjava a k.ú. Turá Lúka určených k zámene s Trenčianskym samosprávnym
krajom, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624.
K zámene pozemkov vlastníka Mesta Myjava bol spracovaný znalecký
posudok č.94-94-2017, vyhotoviteľom Ing. Jelínková Alžbeta, bytom ul.
Pakanská 16, 907 01 Myjava, znalcom v odbore stavebníctva, odvetvie Odhad
hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby v kúpnej cene podľa Prílohy č.1
v celkovej cene 1 050 602,20 € ( t.j. priemerne 14,17 €/ m2 bez špecifikácie

druhu pozemku) a bez telesa cesty, ktorý sa na pozemkoch nachádza.
Súčasne s pozemkami pod štátnymi cestami v rozsahu podľa Prílohy č.1

Pozemky mesta určené k zámene s TSK
Lokalita, ulica

Príloha č. 1

Parcela

Výmera

Vlastnícky podiel

GP č.

cena v €

cena

číslo

v m2

mesta

k výmere

€/m2

3253/1

7 868

1/1

ul Krajnanská - od St. Turej po obchvat

108/16

98 743,40 12,55

1829/1

3 809

1/1

ul. Krajnanská od obchvatu - "Smyčka" - po ul. Novomestskú

113/16

51 802,40 13,60

1624/3

56

1/1

ul Novomestská - kruh. obj. pri Bille - po prekrytie potoka

114/16

1 082,48 19,33

1624/1

2 039

1/1

ul Novomestská - kruh. obj. pri Bille - po prekrytie potoka

114/16

39 413,87 19,33

1638/1

2 947

1/1

ul. Novomestská - od prekrytie potoka - po viadukt

119/16

54 372,15 18,45

2818/3

64

1/1

ul Novomestská - od viaduktu - po STS

120/16

983,68 15,37

2818/1

10 060

1/1

ul. Novomestská - od viaduktu - po STS

015/17

154 622,20 15,37

2784/104

14

1/1

ul. Novomestská - od viaduktu - po STS

015/17

215,18 15,37

2784/105

7

1/1

ul. Novomestská - od viaduktu - po STS

015/17

107,59 15,37

4422/4

165

1/1

ul Brezovská - od obchvatu smer Polianka, Brezová

109/16

1 725,90 10,46

4422/6

250

1/1

ul Brezovská - od obchvatu smer Polianka, Brezová

109/16

2 615,00 10,46

4421

3 764

1/1

ul Brezovská - od obchvatu smer Polianka, Brezová

109/16

39 371,44 10,46

8287/5

4 545

1/1

ul Brezovská - od obchvatu smer Polianka, Brezová

109/16

47 540,70 10,46

644/1

893

1/1

ul Moravská - po ul. M.R.Štefánika po centrum mesta

110/16

16 475,85 18,45

644/4

87

1/1

ul Moravská - po ul. M.R.Štefánika po centrum mesta

110/16

1 605,15 18,45

644/6

950

1/1

ul Moravská - po ul. M.R.Štefánika po centrum mesta

110/16

17 527,50 18,45

644/7

3 483

1/1

ul Moravská

103/16

61 196,31 17,57

2048/5

1 720

1/1

Kruhový objazd pri MsÚ

26/2017

46 268,00 26,90

14510/1

1 187

1/1

cesta do Belanských - u Jandíkov - T.L.

022/17

6 469,15

5,45

12071/1

2 872

1/1

cesta do Belanských - Drvniská - T.L.

031/17

15 652,40

5,45

1506/2

1 855

1/1

ul. Turolúcka pred "Elektro Vrána"

023/17

34 224,75 18,45

15472/1

1 388

1/1

odbočka od Brezovskej cesty smerom do Belanských

021/17

7 564,60

5,45

15289/3

856

1/1

odbočka od Brezovskej cesty smerom do Belanských

021/17

4 665,20

5,45

11185/1

4 631

1/1

od Belanských smerom na Brezovskú cestu

034/17

25 238,95

5,45

12528/4

3 869

1/1

od Belanských smerom na Brezovskú cestu

034/17

21 086,05

5,45

2048/10

3 223

1/1

ul. M.R. Štefánika centrum od ul. Moravská - po Vranov most

121/16

86 698,70 26,90

12144/3

787

1/1

cesta do Belanských od Turej Lúky pri "Kamenolome"

030/17

4 289,15

5,45

12144/4

525

1/1

cesta do Belanských "od r.d. 583 - Rybárik"

030/17

2 861,25

5,45

2048/4

3 164

1/1

od kruh. ob. pri MsU po ul. Staromyjavsku

005/16

69 481,44 21,96

1134/7

905

1/1

Staromyjavská ul

038/17

17 493,65 19,33

1134/10

669

1/1

Staromyjavská ul

038/17

12 931,77 19,33

1134/11

60

1/1

Staromyjavská ul

038/17

1 159,80 19,33

1134/13

73

1/1

Staromyjavská ul

038/17

1 411,09 19,33

1134/15

61

1/1

Staromyjavská ul

038/17

1 179,13 19,33

1134/17

1 198

1/1

Staromyjavská ul

038/17

23 157,34 19,33

1134/19

3 693

1/1

Staromyjavská ul

038/17

71 385,69 19,33

1263/4

29

1/1

Staromyjavská ul

038/17

560,57 19,33

1263/5

384

1/1

Staromyjavská ul

038/17

7 422,72 19,33

Sp o l u

74 150

1/1

1 050 602,20

sa schvaľuje k zámene majetok mesta tvorený stavbou Kruhový objazd pri
MsÚ s premostením nad riekou Myjava“ (parc.č. 213/22 a 213/23) v cene
stanovenej znaleckým posudkom č.99 - 2017 vo výške 240 689,55 €.
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 33/05/2017
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 „C“ parc.č. 578 o výmere 376 m2, vodné plochy a parc.
reg. KN „C“ číslo 579/6 o výmere 275 m2, zastavané plochy a nádvoria
vlastníka Mesta Myjava, evidovanom na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane povinného
Mesta Myjava ako vlastníka pozemkov reg. KN „C“ parc.č.578 a 579/6 a na
strane oprávneného z vecného bremena spoločnosti Forest Co, s.r.o. so sídlom
ul. Zuzky Zgurišky 546/61, 907 01 Myjava, IČO: 50 244 973, ktorá pripravuje
výstavbu bytového komplexu „ Centrum Turá Lúka“, ku ktorej potrebujú priviesť
inžinierske siete (vodovodnú prípojku), ktorej bod napojenia sa nachádza
v chodníku štátnej cesty II/581.
Trasovanie vecného bremena vychádza zo spracovanej projektovej
dokumentácie „Bytový komplex „Centrum Turá Lúka„ zo dňa 6/2015

projektantom BDL Consult, s.r.o., so sídlom ul. Pestovateľská 9, 821 04
Bratislava, pri dĺžke cca 18m, s uložením inžinierskej siete do zeme.
Zároveň sa predkladá návrh na zriadenie vecného bremena na vybudovanie
lávky pre peších o šírke 2 m cez parc.č. 578 a parc.č.579/6 s napojením na
chodník pri štátnej komunikácii.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby
zrealizovania siete, a vybudovania lávky pre peších oprávneným
(žiadateľom),najneskôr však do 30.6.2018. Po ich zrealizovaní bude trasa
inžinierskej siete a lávky zameraná geometrickým plánom pre následné
uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať prípojky na vlastné náklady
s tým, že dotknuté pozemky stavbami dá do pôvodného stavu na vlastné
náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojky a zameranie lávky
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) a za zriadenie lávky poplatok na základe vzájomne
dohodnutej ceny.
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom
nehnuteľností oprávneného. 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 budúceho vecného bremena k pozemku reg.
KN „C“ parc.č. 578 o výmere 376 m2, vodné plochy a parc. reg. KN „C“ číslo
579/6 o výmere 275 m2, zastavané plochy a nádvoria vlastníka Mesta Myjava,
evidovanom na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane povinného
Mesta Myjava ako vlastníka pozemkov reg. KN „C“ parc.č.578 a 579/6 a na
strane oprávneného z vecného bremena spoločnosti Forest Co, s.r.o. so sídlom
ul. Zuzky Zgurišky 546/61, 907 01 Myjava, IČO: 50 244 973, ktorá pripravuje
výstavbu bytového komplexu „ Centrum Turá Lúka“, ku ktorej potrebujú priviesť
inžinierske siete (vodovodnú prípojku), ktorej bod napojenia sa nachádza
v chodníku štátnej cesty II/581.
Trasovanie vecného bremena vychádza zo spracovanej projektovej
dokumentácie „Bytový komplex „Centrum Turá Lúka„ zo dňa 6/2015
projektantom BDL Consult , s.r.o. , so sídlom ul. Pestovateľská 9, 821 04
Bratislava, pri dĺžke cca 18m, s uložením inžinierskej siete do zeme.
Zároveň sa predkladá návrh na zriadenie vecného bremena na vybudovanie
lávky pre peších o šírke 2 m cez parc.č. 578 a parc.č.579/6 s napojením na
chodník pri štátnej komunikácii.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby
zrealizovania siete, a vybudovania lávky pre peších oprávneným
(žiadateľom),najneskôr však do 30.6.2018. Po ich zrealizovaní bude trasa
inžinierskej siete a lávky zameraná geometrickým plánom pre následné
uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať prípojky na vlastné náklady
s tým, že dotknuté pozemky stavbami dá do pôvodného stavu na vlastné
náklady. Vyhotovenie geometrického plánu trasy prípojky a zameranie lávky
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) a za zriadenie lávky poplatok na základe vzájomne
dohodnutej ceny.
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom
nehnuteľností oprávneného. Výška jednorázového poplatku bude stanovená
dohodou zmluvných strán vo výške 2,- € za m2 záberu pozemku inž. sieťami.
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 34/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na Priamy predaj novo vytvoreného pozemku reg. KN „C“
parc.č.12147/1 o výmere 6 644 m2, ostatná plocha, vytvorenom z pôvodnej
parc. reg. KN“C“ parc.č. 1247/1 o výmere 6 824 m2 , ostatná plocha,
evidovanom na LV č.1724 vlastníka Mesto Myjava, nachádzajúcom sa v k.ú.
Turá Lúka, v meste Myjava, okr. Myjava, podľa GP č. 030/17 zo dňa
25.3.2017 vyhotovenom Geodézia Myjava Ing. Michal Garaj, so sídlom ul.
Hurbanova 643, 907 01 Myjava , IČO : 18 040 446.
Pozemok sa odpredáva spoločnosti LESTA SK , s.r.o. so sídlom Šajdíkove
Humence 381, 906 07 Šajdíkove Humence , IČO : 50 243 373, vo výške
kúpnej ceny stanovenej znaleckým posudkom č. 95 - 2017, vyhotovenom Ing.
Jelínková Alžbeta v celkovej výške 36 209,80 € ( t.j. 5,45 €/m2 ).
II. s c h v a ľ u j e
A. Priamy predaj novo vytvoreného pozemku reg. KN „C“ parc.č.12147/1
o výmere 6 644 m2, ostatná plocha, vytvorenom z pôvodnej parc. reg. KN“C“
parc.č. 1247/1 o výmere 6 824 m2 , ostatná plocha, evidovanom na LV č.1724
vlastníka Mesto Myjava, nachádzajúcom sa v k.ú. Turá Lúka, v meste Myjava,
okr. Myjava, podľa GP č. 030/17 zo dňa 25.3.2017 vyhotovenom Geodézia
Myjava Ing. Michal Garaj, so sídlom ul. Hurbanova 643, 907 01 Myjava , IČO :
18 040 446.
Pozemok sa odpredáva spoločnosti LESTA SK , s.r.o. so sídlom Šajdíkove
Humence 381, 906 07 Šajdíkove Humence , IČO : 50 243 373, vo výške
kúpnej ceny stanovenej znaleckým posudkom č. 95 - 2017, vyhotovenom Ing.
Jelínková Alžbeta v celkovej výške 36 209,80 € ( t.j. 5,45 €/m2 ).
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 6: Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2016, hodnotiaca správa
programového rozpočtu za rok 2016 a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu
Tento bod programu predložila a prečítala podľa priloženého materiálu a
podrobnej prezentácie p. Zdenka Ježíková, vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva
a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta prečítal p. Ing. Vladimír
Vydúrek, hlavný kontrolór mesta. Pred zasadnutím obdržali poslanci na stôl pre
informáciu Ekonomickú situáciu Mesta Myjava k 31.12.2016 a Zadĺženosť Mesta

Myjava. Záverečný účet mesta Myjava bol taktiež predmetom zasadnutia Komisie pre
financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta a navrhuje sa tak ako je
predložený schváliť. Pán primátor doplnil informáciu že úvery Mesta sa v porovnaní s
rokom 2016 znížili o cca 450 tis. €. Pán poslanec Ing. Tóth sa informoval k predaju
akcií spoločnosti NAD-RESS Senica, a.s. a taktiež k splátkovému kalendáru
spoločnosti Samšport – odpovedal p. primátor. 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. 35/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2016
II. s c h v a ľ u j e
A. Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez
výhrad
B. Použitie prebytku v sume 26 227,28 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3. písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na:
- tvorbu rezervného fondu 26 227,28 EUR.
C. Použitie rezervného fondu v roku 2017 na splácanie istín vo výške 26 227,28
EUR
III. b e r i e n a v e d o m i e
A. Stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2016
B. Správu audítora za rok 2016
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 7: Finančné plnenie rozpočtu k 31.12.2016
Tento bod programu predložila a prečítala podľa priloženého materiálu a
podrobnej prezentácie p. Zdenka Ježíková, vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva
Finančné plnenie rozpočtu bolo taktiež predmetom zasadnutia Komisie pre financie,
rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta a navrhuje sa tak ako je
predložený schváliť. 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. 36/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Finančné plnenie rozpočtu Mesta Myjava k 31. 12. 2016
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Finančné plnenie rozpočtu Mesta Myjava k 31. 12. 2016:

ROZPOČET CELKOM

rozpočet 2016

rozpočet

plnenie

%

plnenie bez "M"

Mimorozpočtové

schválený

po zmene č. 5

k 31.12..2016

plnenie

k 31.12.2016

prostriedky "M"

Príjmy celkom

10 516 130,00

13 790 296,00

12 654 545,23

91,76

12 364 879,19

9 509 210,00

9 623 854,00

9 864 208,97

102,50

9 574 542,93

9 065 310,00

9 081 072,00

9 037 235,02

99,52

9 037 235,02

z toho
Bežné príjmy

289 666,04

z toho
mesto
RO

443 900,00

542 782,00

826 973,95

152,36

537 307,91

Kapitálové príjmy

506 400,00

1 505 972,00

285 850,96

18,98

285 850,96

506 400,00

1 505 972,00

285 850,96

18,98

285 850,96

289 666,04

z toho
mesto

0,00

0,00

0,00

0,00

500 520,00

2 660 470,00

2 504 485,30

94,14

2 504 485,30

10 511 260,00

13 786 779,00

12 542 556,77

90,98

12 287 033,20

8 474 193,00

9 390 246,00

9 603 512,59

102,27

9 347 989,02

mesto

5 062 736,00

5 370 753,00

5 376 741,54

100,11

5 376 741,54

RO

3 411 457,00

4 019 493,00

4 226 771,05

105,16

3 971 247,48

68 988,00

1 341 687,00

1 070 646,84

79,80

1 070 646,84

68 988,00

1 341 687,00

1 070 646,84

79,80

1 070 646,84

61,16

RO
Finančné operácie príjmové
Výdavky celkom
z toho
Bežné výdavky

255 523,57

z toho

Kapitálové výdavky

255 523,57

z toho
mesto
RO
Finančné operácie výdavkové
HV

0,00

0,00

1 968 079,00

3 054 846,00

1 868 397,34

4 870,00

3 517,00

111 988,46

0,00
1 868 397,34
77 845,99

Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 8: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava - Prevádzkový
poriadok pohrebísk v meste Myjava
Materiál k tomuto bodu spracoval a predložil Ing. Emil Hlavatovič riaditeľ
spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. VZN je opakovane predkladané po
jeho spripomienkovaný a doplnení od jeho prerokovania na minulom zasadnutí MsZ
a zverejnenia. Príloha Cenník cintorínskych služieb pohrebnej služby Správy majetku
Mesta Myjava s.r.o. bol schválený už na minulom zasadnutí MsZ dňa 23.2.2017. Ing.
Hlavatovič informoval o jednotlivých doplneniach a zdôvodnil ich. V materiály
poslanci obdržali všetky zmeny a doplnenia farebne rozlíšené. Pán poslanec Ing.
Tóth opätovne požiadal o niektoré zmeny, ktoré i po jeho požiadavke, neboli
doplnené. Navrhol v Čl. 3 f.) – lepšie vyšpecifikovať (tak aby nedochádzalo k
poškodzovaniu majetku), oplotenie, ozvučenie,.. .Ďalej v Čl. IV Povinnosti
prevádzkovateľa pohrebiska požiadal o umiestnenie informačnej tabuľe s mapou
hrob. miest, s menom a dátumom úmrtia – odpovedal Ing. Hlavatovič – pripravuje sa
parspotrizácia hrobových miest. V Čl. IX. Nájomná zmluva – požiadal v bode 3
doplniť ochranu hrobov, poškodeniu zelene mimo vandalizmu. V Čl. XIII.
Vykonávanie prác na pohrebisku požiadal o úpravu povolenia stavebných prác v
bode (3) v pracovných dňoch a sobota od 07,30 – 19,00 hod. – t. j. v letnom období

(1.4. – 15.10.) – k tomuto návrhu vyjadril svoj názor aj prítomný občan p. Paracka
(Kamenovýroba Myjava) Po viacerích návrhoch a diskusii o tejto možnosti pán
primátor navrhol hlasovať o Návrhu poslanca Ing. Tótha – poslanci hlasovali
nasledovne: za 7, zdržal sa 0 proti 9 poslancov. Keďže poslanci návrh Ing. Tótha na
zmenu neschválili dal opätovne pán primátor hlasovať o pôvodnom návrhu a to:
budovanie stavby je povolené iba v pracovných dňoch od 07.30 – 16,00 hod.. v
dňoch pohrebov musí byť práca ukončená 1 hodinu pre začiatkom pohrebu.poslanci
svojim hlasovaním schválili predkladané VZN. Pán primátor nariadil do 30.9.2017
inštalovať na každý cintorín v meste Myjava mapu hrobových miest (spresným
vyznačením hrob. miesta, menom a dátumom úmrtia). Materiál sa prikladá ako
príloha k zápisnici. Boli prijaté nasledovné uznesenia:
U z n e s e n i e č. 37/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh poslanca Mestského zastupiteľstva v Myjave Ing. Vladimíra Tótha
o úpravu predkladaného materiálu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Myjava - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava v Čl. XIII
vykonávanie prác na pohrebisku v bode (3) budovanie stavby a to úpravu
časového rozmedzia výkonu prác do 19,00 hod. v prac. dňoch (pondelok –
piatok) + sobota v letných mesiacoch t.j. v období 1.4. – 15.10..
II. n e s c h v a ľ u j e
A. Návrh poslanca Mestského zastupiteľstva v Myjave Ing. Vladimíra Tótha
o úpravu predkladaného materiálu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Myjava - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Myjava v Čl. XIII
vykonávanie prác na pohrebisku v bode (3) budovanie stavby a to úpravu
časového rozmedzia výkonu prác do 19,00 hod. v prac. dňoch (pondelok –
piatok) + sobota v letných mesiacoch t.j. v období 1.4. – 15.10..
Hlasovanie poslancov:
za:
7
zdržal sa:
0
proti:
9

U z n e s e n i e č. 38/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava - Prevádzkový poriadok
pohrebísk v meste Myjava
II. s c h v a ľ u j e
A. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava - Prevádzkový poriadok
pohrebísk v meste Myjava
Hlasovanie poslancov:
za:
9
zdržal sa:
7
proti:
0

K bodu č. 9: Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2016

Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Ing. Ingrid Vaňová,
vedúca odboru školstva, kultúry a sociálnych služieb. Materiál bol predložený na v
písomnej forme. Analýza bola i predmetom rokovania Komisie školstva a mládeže a
doporučuje ju mestskému zastupiteľstvu schváliť tak ako je dnes predložená. Pán
primátor informoval, že mesto Myjava je čo sa týka počtu prijímaných detí do MŠ na
hranici a preto je súrne riešiť rekonštrukciu. Prioritne sa budú prijímať deti s trvalým
pobytom v meste Myjava. Po 30.5. sa bude hľadať riešenie. V MšaZŠ Turá Lúka
dochádza k poklesu a v tomto roku do I. ročníka ZŠ nastúpia iba 2 deti. Preto je túto
problematiku potrebné v budúcnosti riešiť a uvažovať o tom, že to bude iba MŠ.
Veľká problematika je i vo výške miezd THP pracovníkov. Plánovaná rekonštrukcia
MŠ by sa mala začať realizovať v mesiaci 06/2017. Prebiehajú a sú plánované
rokovania s TSK ohľadne problematiky ZŠ, Stredných škôl a riešenie problematiky 8roč. Gymnázia v Myjave. Pán poslanec Ing. Tóth upozornil na havarijný stav
vodovodného potrubia v Turej Lúke – opdpovedal p. primátor – prebiehajú rokovania
so SPP – v súčastnosti dobropisujú a sú vytvorené podporné programy. Mesto v
budúcnosti bude uvažovať o obnove bytov pre školníkov čo by výrazne pomohlo pri
kontrole a údržbe škôl. V závere pán primátor informoval, že v minulosti mesto riešilo
problematiku zásobovania školských kuchýň – preto je potrebné sa tejto
problematike opäť venovať a nariadil do nasledujúceho zasadnutia Msz v mesiaci
06/2017 predložiť návrh. Je tu takktiež zo strany mesta úvaha ponúknuť stravovanie
dôchodcom aj v školských jedálňach, keďže v súčastnosti podporuje mesto 24tis.
obedov. Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali žiadne ďalšie
pripomienky k predkladanej analýze a prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 39/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Analýzu školských a predškolských zariadení mesta za rok 2016
II. s c h v a ľ u j e
A. Analýzu školských a predškolských zariadení mesta za rok 2016
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 10: 1. Zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2017
Tento bod programu predložila a prečítala podľa priloženého materiálu a
podrobnej prezentácie p. Zdenka Ježíková, vedúca oddelenia rozpočtu a
účtovníctva. Zmena rozpočtu bola predmetom rokovania Komisie pre financie,
rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta a doporučila ho tak ako je
predkladaný schváliť. 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. 40/05/2017
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 Mesta Myjava v roku 2017
II. s c h v a ľ u j e

A. zmenu rozpočtu č. 1 Mesta Myjava v roku 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:
2 017

ROZPOČET CELKOM

rozpočet

zmena č. 1

schválený

Príjmy celkom

rozpočet
po zmene č. 1

11 927 681,00

1 859 667,00

13 787 348,00

10 573 149,00

896 088,00

11 469 237,00

z toho

Bežné príjmy
z toho
mesto
RO

Kapitálové príjmy

10 084 234,00

896 088,00

488 915,00

-

10 980 322,00
488 915,00

1 103
532,00

411
960,00

1 515
492,00

1 103 532,00

411 960,00

1 515 492,00

251
000,00
11 924 722,00

551
619,00
1 856 908,00

802
619,00
13 781 630,00

8 972 507,00

1 302 948,00

10 275 455,00

z toho
mesto
RO

Finančné operácie príjmové
Výdavky celkom
z toho

Bežné výdavky
z toho
mesto

5 254 990,00

RO

3 717 517,00

Kapitálové výdavky

2 040
591,00

765 348,00
537 600,00

404
960,00

6 020 338,00
4 255 117,00

2 445
551,00

z toho
mesto
RO

Finančné operácie
výdavkové
HV

2 040 591,00
-

911 624,00
2 959,00

404 960,00
-

149 000,00
2 759,00

2 445 551,00
-

1 060 624,00
5 718,00

Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
1

Bod č. 11 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu ,,Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy
Štúrova
v
Myjave“
a zabezpečenie
finančných
prostriedkov
na
spolufinancovanie projektu.
Materiál spracovala a predložila Ing. Lenka Bunčiaková, vedúca oddelenia RR.
Informovala formou prezentácie. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie
kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole Štúrova v Myjave prostredníctvom
vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a
praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových
teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej

profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou
projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň vývoju
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry základnej školy. V nadväznosti na potreby
školy a identifikované nedostatky vo vzdelávacom procese školy boli navrhnuté
hlavné aktivity projektu, ktoré sú zamerané predovšetkým na zriadenie, resp.
zlepšenie technického stavu 1 polytechnickej učebne, 1 biologicko-chemickej
učebne, 1 jazykovej učebne, 1 IKT učebne a 1 knižnice. 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. 41/05/2017
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 realizáciu
projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov Základnej školy Štúrova
v Myjave realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
rozvoja mesta;
B. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
C. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 5 826,29 €
D. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta
II. s c h v a ľ u j e
A. predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizáciu
projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov Základnej školy Štúrova
v Myjave realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
rozvoja mesta;
B. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
C. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 5 826,29 €
D. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

Bod č. 12 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu ,,Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy
Viestova
Myjave“
a zabezpečenie
finančných
prostriedkov
na
spolufinancovanie projektu.
Materiál spracovala a predložila Ing. Lenka Bunčiaková, vedúca oddelenia RR.
Informovala formou prezentácie. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie
kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole Viestova v Myjave prostredníctvom

vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a
praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových
teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej
profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou
projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň vývoju
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry základnej školy. V nadväznosti na potreby
školy a identifikované nedostatky vo vzdelávacom procese školy boli navrhnuté
hlavné aktivity projektu, ktoré sú zamerané predovšetkým na zriadenie, resp.
zlepšenie technického stavu 1 polytechnickej učebne, 1 biologicko-chemickej
učebne, 1 jazykovej učebne, 1 IKT učebne a 1 knižnice a 1 učebne fyziky. 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. 42/05/2017
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 realizáciu
projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov Základnej školy Viestova
v Myjave realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
rozvoja mesta;
B. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
C. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 7 293,43 €
D. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta
II. s c h v a ľ u j e
A. predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizáciu
projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov Základnej školy Viestova
v Myjave realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
rozvoja mesta;
B. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
C. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 7 293,43 €
D. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta

Bod č. 13 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu ,,Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky“ a zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.
Materiál spracovala a predložila Ing. Lenka Bunčiaková, vedúca oddelenia RR.
Informovala formou prezentácie. Pán primátor v úvode informoval, že tento projekt je
potrebné k 30.5. 2017 predložiť. Do projektu Padelky sa už počas 6 rokov príprav v
minulosti investovalo cca 1000,- €. V súčastnosti vyšla výzva a preto je dobré tento
projekt podať. Pán poslanec Viselka upozornil aj na problematickú lokalitu
„Žaboškretky“ ktorú je tiež potrebné prioritne riešiť – odpovedal pán primátor, že

Žaboškreky sa budú riešiť. Hlavným cieľom predkladaného projektu je zmiernenie
ohrozenia územia a obyvateľov povodňami a ochrana územia pod ochrannou
nádržou, zvýšenie retenčného potenciálu a sploštenie povodňových prietokov na
Hukovom potoku a na rieke Myjava. Predmetom projektu je vybudovanie stavby
„Ochranná nádrž Padelky“, ktorá pozostáva zo siedmich objektov. Je zaradená do
III.kategórie vodných stavieb. Bude postavená na ľavostrannom vodnom prítoku rieky
Myjava v rkm 1,20 (Hukov potok), ktorý sa vlieva do rieky Myjava v rkm 67,9 km.
Pred samotnou realizáciou bude potrebné zrealizovať nevyhnutný výrub celkovo
29 202 m2 krovín a 1207 stromov. Hrádza je navrhnutá ako sypaná hutnená
z miestnych materiálov – ílovitý materiál prekrytý štrkovým materiálom. Maximálna
výška hrádze je 10,50 m, jej dĺžka v korune 238,25 m. Šírka koruny hrádze je 5 m,
koruna hrádze je spevnená štrkodrvou preliatou asfaltom uloženej na makadame
s geotextíliou. Prístupová cesta na hrádzu so šírkou vozovky 4m bude spevnená
vrstvou štrkodrvy preliatej asfaltom. Ako zdroj stavebného materiálu na vybudovanie
zemnej sypanej hrádze bude slúžiť zemník s celkovou plochou 12 400 m2. Na
meranie hladín v nádrži bude umiestnená na schodisku návodného svahu
vodomerná lata. Združený funkčný objekt slúži na prevedenie povodňového prietoku
Q100 cez prepadovú hranu bezpečnostného prepadu. Na plynulé napojenie tohto
objektu na pôvodný vodný Hukov potok slúžia objekty Úprava toku nad hrádzou
a Úprava toku pod hrádzou. Objekt vegetačné úpravy zahŕňa zatrávnenie svahov
hrádze, zemníka, plôch poznačených stavebnou činnosťou, výsadbu brehových
porastov, výsadbu drevín v okolí ochrannej nádrže a výsadbu vegetačných pásov
v celkovom počte 12 650 ks drevín, ktoré sú navrhnuté ako kompenzačné opatrenie
za vyrúbané dreviny a kroviny z dôvodu realizácie stavby nádrže. Hlavné výdavky sú
výdavky na stavebné práce spojené s výstavbou šiestich stavebných objektov nádrže
a výdavky na vegetačné úpravy ako nestavebného objektu – zeleného opatrenia ako
kompenzácie za výrub drevín a dotvorenie krajinného prostredia. Ďalšie výdavky sú
spojené s nákupom a nájmom pozemkov, geodetickými prácami, vypracovaním
potrebných prevádzkových dokumentov, vyjadrení, posudkov a zahrňujú aj rezervu
na stavebné práce. Pán primátor informoval i o ďalších projektoch ktoré sú
schválené: Rekonštrukcia škôlok MŠ Bradáčova – mesto robí všetko preto, aby sa
realizácia mohla začať v mesiaci 06/2017, Kanalizácia časť turá Lúka – o 1 mesiac –
6 týždňov sa začne realizácia, Projekt rekonštrukcie budovy MsÚ – v súčasnosti sa
riešia farebné návrhy fasády a od 17.7. bude úrad vykonávať činnosť dočasne v
budove býv. št. polície na Trokanovej ulici. Hľadajú sa možnosti riešenia parkovacích
plôch za MsÚ a mesto v tejto veci rokoje s majiteľmi Drogérie „Petra“. Mesto v
súčastnosti rieši možnosti prefinancovania projektov: MŠ + MsÚ kombinovaným
spôsobom – úver vo výške 700 tis kde sa pokryjú aj neoprávnené vádavky na
„dobudovanie kanalizácie T. Lúka“. 2. Úver na neoprávnené výdavky, so splatnosťou
6 rokov – rôzne varianty. Na zasadnutie MsZ v mesiaci 06/2017sa predloží návrh na
úver. Pri predloženom projekte MŠ – rozšírenie kapacít sa čaká na výsledok
hodnotenia. Ďalej pán primátor informoval o Projekte „revitalizácia sídliska Vŕšok“ –
tento projekt je potrebné podať k 30.6.2017 – na zasadnutie MsZ dňa 24.6.2017
budú predložené bližšie informácie.(poslanci obdržali na stôl pred zasadnutím
písomnú informáciu). Ďalej pán primátor informoval o projekte „Slovenského zväzu
ľadového hokeja –vybudovanie ľadovej plochy“ – Mesto podalo žiadosť, prebehlo
osobné rokovanie a mesto by malo byť úspešné. Pri zrealizovaní bude mesto platiť
50 % prevádzkových nákladov na prevádzku šport. areálu. Projekt je zatiaľ iba ako
informácia jeho realizácia je až v roku 2019. V súčasnej dobe mesto riešo projekt
rekonštrukcie budovy DK S. Dudíka – rokuje sa s firmou, ktorá v budúcnosti bude

projekt realizovať. Výzva sa vypisujev mesiaci 09/2017. Cieľom je dostať budovu do
energetickej triedy A – jedná sa o kompletnú rekonštrukciu budovy. Pán zástupca
primátora Ing. Stanislav Tomič predstavil projekt pod názvom „ primárna prevencia
drogových závislostí v Myjave v r. 2017 (projekt verejnej výzvy Ministerrstva
zdravotbíctva SR) Projekt vypracovala Mgr. Marta Kubovicová, odborný garant
Slávka Lenerová. Cieľom predloženého projektu je zefektívnenie primárnej prevencie
v meste Myjava. Chceme dodržať základné zásady efektívnej prevencie do ďalšieho
obdobia práce všetkých zúčastnených - pracovníkov školstva, zdravotníctva, polície
aj osvety. V prvom rade chceme pokračovať v realizácii preventívnych programoch
na všetkých stupňoch škôl - MŠ (350 detí), ZŠ I. a II. stupeň (972 detí) a SŠ (cca 900
študentov). Programy sú interaktívne a dlhodobé, chceme ich doplniť o programy
určené ohrozeným deťom (rozvedení rodičia, závislí súrodenci ...) a ich rodičom.
Zároveň medzi naše priority bude patriť modifikácia už existujúcich programov,
pričom chceme zohľadniť výsledky posledných výskumov, ktoré potvrdili, že je veľmi
riskantné zoznamovať deti vo veku od 13 - do 15 rokov s vlastnými účinkami drog. V
tomto veku je veľmi silným spúšťačom zvedavosť, potreba patriť do skupiny
rovesníkov, potreba protestu, túžba po zážitkoch. Vhodné je oboznámiť deti s
účinkami drog na prvom stupni ZŠ. Termín podania projektu je 15.5.2017. Poslanci
obdržali na stôl pred zasadnutím MsZ písomný materiál. Pán primátor predložil
poslacom uznesenie k danému projektu o ktorom poslanci hlasovali.
Materiály sa prikladajú ako prílohy k zápisnici. Poslanci nemali k predloženým
návrhom pripomienky a prijali príslušné uznesenia:
U z n e s e n i e č. 43/05/2017
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 na riadiaci orgán pre
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO2SC211-2017-21, na realizáciu projektu s názvom ,,Vybudovanie ochrannej
nádrže Padelky“
B. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu 260 000 eur s
DPH zo strany Mesta Myjava z celkových oprávnených výdavkov.
II. s c h v a ľ u j e
A. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán pre
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO2SC211-2017-21, na realizáciu projektu s názvom ,,Vybudovanie ochrannej
nádrže Padelky“
B. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu 260 000 eur s
DPH zo strany Mesta Myjava z celkových oprávnených výdavkov.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 44/05/2017
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
“Primárna prevencia drogových závislostí v Myjave v roku 2017„ a zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu

II. s c h v a ľ u j e
A. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
“Primárna prevencia drogových závislostí v Myjave v roku 2017 „ a zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

Bod č. 14 Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2016
Tento bod programu predložil a oboznámil poslancov Ing. Stanislav Tomič,
zástupca primátora mesta Myjava ktorý bol poverený pri nástupe do svojej funkcie na
kontrolu činnosti DHZ v meste Myjava. Správa bola spracovaná v podrobnej
písomnej forme. Pán zástupca primátora v závere pozval poslancov ale i verejnosť
dňa 01.09.2017 na tzv. “Hasičský deň” ktorý sa bude konať v mestskej časti Turej
lúky“ U Belanských”, kde budú jednotlivé hasičské zbory predvádzať a skúšať
hasičskú a protipovodňovú techniku. Po ukončení prehliadky a nácviku bude pre
všetkých pripravené pohostenie na chate “Lesanka “U belanských”. Táto akcia sa
osvedčila z milulého roka. Pán poslanec ing. Tóth sa informoval ohľadne riešenia
obnovy historických vozidiel DHZ Myjava – odpovedal p. primátor. Materiál sa
prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali žiadne ďalšie pripomienky k
predkladanej správe a prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 45/05/2017
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 dobrovoľných hasičských zborov za rok 2016
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Správu o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2016
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

Bod č. 15 Informácia o príprave 58. Medzinárodného folklórneho festivalu
Tento bod programu predložila ústne a oboznámila poslancov o kompletnej
príprave a programovej štruktúre festivalu Mgr. Viera Feriancová, Centrum tradičnej
kultúry v Myjave. Informovala, že príprava festivalu prebieha podľa schváleného
harmonogramu. Sú prisľúbené i zahraničné súbory a rokuje sa s nimi. Festival sa
bude konať v termíne 16. – 18. 6. 2017. V tomto bode nebolo prijaté žiadne
uznesenie.
Bod č. 16 Rôzne
V tomto bode programu ďalej predložil poslancom p. primátor Pavel Halabrín:
1. Návrh na zmenu v Komisii pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku

stratégiu mesta: na vlastnú žiadosť člena komisie p. Mariána Štvrteckého bolo
predložené uznesenie s návrhom na jeho odvolanie a zároveň pán primátor
predložil uznesenie s návrhom na menovanie za člena komisie p. Ondreja
Bučenca, ktorý s menovaným za člena komisie súhlasí. Poslanci nemali žiadne
pripomienky k predkladaným návrhom a prijali príslušné uznesenia:

U z n e s e n i e č. 46/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Mariána Štvrteckého vzdať sa členstva v Komisii pre financie, rozpočet,
majetok a hospodársku stratégiu mesta
II. o d v o l á v a
A. Mariána Štvrteckého z členstva v Komisii pre financie, rozpočet, majetok
a hospodársku stratégiu mesta
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 47/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh zvoliť za člena Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku
stratégiu mesta p. Ondreja Bučenca
II. v o l í
A. Ondreja Bučenca za člena Komisie pre financie, rozpočet, majetok
a hospodársku stratégiu mesta
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0
2. Návrh na zmenu v Komisii školstva a mládeže: Nakoľko sa zmenili okolnosti,

za ktorých boli členovia komisie zvolení (Ing. Mgr. Alena Palková a Mgr. Eva
Čmelová ) a z dôvodu dlhodobej PN pani riaditeľky PeadDr. Danky Michálkovej
komisia školstva a mládeže navrhuje z dôvodu dlhodobej PN PeadDr. Danky
Michálkovej na zastupovanie počas dlhodobej PN zvoliť za člena komisie Mgr.
Jaroslava Durca. Ďalej z dôvodu dlhodobej neúčasti na zasadnutiach komisie a
už nezastávajúcej funkcie riaditeľky SPŠ Myjava predložil p. primátor z dôvodu
potreby zástupcov týchto škôl v komisii návrh zrušiť členstvo v Komisii školstva
a mládeže Ing. Mgr. Alene Palkovej a taktiež Mgr. Eve Čmelovej ktorá už nie je
dlhodobo zamestnankyňou ZŠ Štúrova. Ing. Mgr. Alene Palkovej a Mgr. Eve
Čmelovej bolo zaslané „Oznámenie“ v prílohe , kde komisia žiadala, aby svoje
stanovisko dali na vedomie do 30.3.2017 Ak sa k uvedenej skutočnosti
nevyjadria do stanoveného termínu bude to komisia považovať za ukončenie
členstva v Komisií školstva. K dnešnému dňu neprišlo žiadne vyjadrenie. Z
tohto dôvodu predložil p. primátor návrhy na zrušenie ich členstva a zároveň
návrhy na menovanie nových členov komisie a to za ZŠ Štúrova Mgr. Danku

Gálovú a ako zástupcu SPŠ Myjava súčasného riaditeľa školy Ing. Andreja
Dugu. Materiál v podobe nárhov na uznesenie sa pripája ako príloha k zápisnici.
Poslanci nemali žiadne pripomienky k predkladaným návrhom a prijali príslušné
uznesenia:
U z n e s e n i e č. 48/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh zvoliť za člena Komisie školstva a mládeže Mgr. Jaroslava Durca
II. v o l í
A. Mgr. Jaroslava Durca za člena Komisie školstva a mládeže
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 49/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh zrušiť členstvo v Komisii školstva a mládeže Ing. Mgr. Alene Palkovej
B. Návrh zvoliť za člena Komisie školstva a mládeže Ing. Andreja Dugu
II. r u š í
A. členstvo v Komisii školstva a mládeže Ing. Mgr. Alene Palkovej
II. v o l í
A. Ing. Andreja Dugu za člena Komisie školstva a mládeže
Hlasovanie poslancov:
za:
zdržal sa:
proti:

15
0
0

U z n e s e n i e č. 50/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh zrušiť členstvo v Komisii školstva a mládeže Mgr. Eve Čmelovej
B. Návrh zvoliť za člena Komisie školstva a mládeže Mgr. Danku Gálovú
II. r u š í
A. členstvo v Komisii školstva a mládeže Mgr. Eve Čmelovej
II. v o l í
A. Mgr. Danku Gálovú za člena Komisie školstva a mládeže
Hlasovanie poslancov:
za:
zdržal sa:
proti:

15
0
0

3. Žiadosť o úpravu pracovného úväzku Ing. Vladimíra Výdurka hlavného

kontrolóra mesta Myjava – Žiadosť ústne prečítal Ing. Výdurek. Ing. Výdurek
požiadal o prerokovanie možnosti skrátenia pracovného úväzku na 50% od
1.7.2017. Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 nevylučuje zníženie
pracovného úväzku hlavného kontrolóra na vlastný podnet. Úpravou pracovného
úväzku nebude ovplyvnená požadovaná úroveň kontrolnej činnosti. Poslanci ako

i vedenie mesta nemá výhrady o takúto úpravu pracovného úväzku a preto p.
primátor predložil návrh na uznesenie. Materiál v podobe žiadosti sa pripája ako
príloha k zápisnici. Poslanci prijali príslušné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 51/05/2017
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Žiadosť Ing. Vladimíra Výdurka, hlavého kontrolóra Mesta Myjava o úpravu
pracovného úväzku - skrátenia pracovného úväzku o 50% od 1.7.2017
II. s c h v a ľ u j e
A. Žiadosť Ing. Vladimíra Výdurka, hlavého kontrolóra Mesta Myjava o úpravu
pracovného úväzku - skrátenia pracovného úväzku o 50% od 1.7.2017
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0
4. Návrh na pridelenie bytu pre: MUDr. Alena Ďurajová: 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.
V uvedenom prípade MUDr. Ďurajová s manželom má vyšší mesačný príjem,
ako je 4násobok životného minima /čl.6 ods.3 písm b uvedeného VZN/ Manželia
doteraz užívali 1 izbový byt Kamenné 1059/24, vzhľadom k tomu, že čakajú
druhé dieťa, požiadali o pridelenie väčšieho bytu. Na základe odporučenia
Komisie pre sociálne veci a zdravotníctvo predložil p. primátor návrh na
uznesenie. Materiál v podobe návrhu uznesenia sa pripája ako príloha
k zápisnici. Poslanci prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 52/05/2017
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: MUDr. Alena Ďurajová rod. Bajcárová r.č.
XXXXXX/XXXX, trvale bytom Xxxxxx XXXX, Myjava, lekárka NsP Myjava t. č.
na materskej dovolenke a Ing. Ivan Ďuraj, r. č. XXXXXX/XXXX, trvale bytom
Xxxxx Xxxxxx XXX od 1.4.2017 do 31.3.2018 na nájomný 2-izbový byt č. 18,
Kamenné 1060/28. Spolubývajúca osoba bude dcéra Tereza Ďurajová, r.č.
XXXXXX/XXXX, trvale bytom Kamenné 1059/24.
II. s c h v a ľ u j e
A. pridelenie bytu pre: MUDr. Alena Ďurajová rod. Bajcárová XXXXXX/XXXX,
trvale bytom Xxxxxx XXXX, Myjava, lekárka NsP Myjava t. č. na materskej
dovolenke a Ing. Ivan Ďuraj, r. č. XXXXXX/XXXX, trvale bytom Xxxxx Xxxxxx
XXX od 1.4.2017 do 31.3.2018 na nájomný 2-izbový byt č. 218 Kamenné
1060/28. Spolubývajúca osoba bude dcéra Tereza Ďurajová, r.č.
XXXXXX/XXXX, trvale bytom Kamenné 1059/24, Myjava.
Hlasovanie poslancov:
za:
15

zdržal sa:
proti:

0
0

5. p. primátor informoval, že dňa 26.4.2017 sa zúčastnil zasadnutia valného
zhromaždenia spoločnosti TJ SPARTAK Myjava – pred valným zhromaždením
mesto písomne požiadalo TJ Spartak Myjava do zaradenia programu VZ odpredaj
akcií 50% podiel TJ Spartaka Myjava do vlastníctva mesta Myjava. TJ Spartak
Myjava nesúhlasila so zaradením odpredaja akcií do programu VZ. Rokovania
vedenia mesta s vedením spoločnosti TJ Spartak Myjava preto budú naďalej
pokračovať v tejto záležitosti a budú sa hľadať riešenia.

V závere pán primátor informoval, že mesto pristúpi k umietňovaniu zoznamov
vlastníkov psov priamo na všetky činžovné domy na úzení mesta Myjava.

V tomto bode programu predložili poslanci:

Ing. Vladimír Tóth:
upozornil na sťažnosti od obyvateľov bývajúcich v blízkosti prevádzky „Movies baru“
– obyvateľia bývajúci v tesnej blízkosti prevádzky a v bytom dome nad prevádzkou
sa sťažujú na hluk z prevádzky po 22 hodine. Ďalej pán poslanec informoval, že sa
uskutočnilo zasadnutie s občanmi, kde sa riešila i problematika prestavby tejto
prevádzky „Movies baru“. Odpovedal p. primátor a p. Ing. Cablková vedúca
oddelenia výstavby a ŽP že táto varianta bola schálená i Komisiou výstavby. Taktiež
pán poslanec upozornil na problematiku zlého umiestnenia kontajnerového státia na
ul. Staromyjavská pri bytových domoch, kde sú kontajnerové státia presunuté na
parkovaciu plochu a či by nebolo vhodné vybudovať tu vyvýšené kontajnerové státie.
Je tu problematika s parkovacími mietami. Svoj názor k tejto problematike vyjadril aj
poslanec Ing. Rastislav Kostelný. Taktiež pán poslanec Ing. Tóth upozornil na bytový
dom na Hurbanovej ulici za „ZOS Nezábudka“ kde chýba osvetlenie vo dvore.
Informoval sa ohľadne rozkopávok, po ktorých zostali veľké kamene a je potrebné ich
odpratať. Ďalej upozornil, že pri vykonávaní rôznych prác kladenia UPC káblov je
potrebné prevádzkovateľa týchto prác upozorniť, aby poučil svojich zamestnancov,
že nesmú vŕtať do bytových domov, ktoré sú v osobnom vlastníctve majiteľov bytov.
Informoval taktiež o upozorneniach obyvateľov činžovných domov od námestia M. R.
Štefánika, že tu cítiť dym. Informoval sa, či by neblo vhodné umiestniť kamery na
chodník medzi múzeom a Billou, kde sú z bočnej strany umietnené lavičky, kde
dochádza k častému vandalizmu. Pán primátor a náčelník Msp p. Ország informovali,

že v tejto lokalite je umiestnená kamera a lavičky sú vo vlastníctve prevádzky Billa.
Hliadky MsP Myjavy tam chodia často a kontrolujú tu poriadok.

Ing. Rastislav Kostelný:
Informoval sa o hľadne možnosti umietnenia tzv „fotopascí“ na hornom cintoríne
mesta z dôvodu častého hromadenia odpadu, ktorý nie je vyprodukovaný pri
návšteve a prevádzke cintorína. Pán primátor odpovedal, že mesto uvažuje s
umiestnením „fotopascií „ vo viacerích častiach mesta.

K bodu č. 17: 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 22. 06. 2017 so začiatkom o 13,00 hod.
z dôvodu výjazdovej časti zasadnutia s občerstvením na poľovníckej chate Lesanka
a 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:

Ing. Martin Černáček
poslanec MsZ

Viera Dugová
poslankyňa MsZ

