MESTO

MYJAVA

Číslo: 6/2018 - záp.

V Myjave dňa 09.11.2018

Zápisnica
z Hodnotiaceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v M y j a v e,
zo dňa 08.novembra 2018.

P r í t o m n í:
1.
Mgr. Viera
2.
Mgr. Viera
3.
Ing. Ľubomír
4.
Jaroslav
5.
Mgr. Ľubomír
6.
Ing. Rastislav
7.
Ing. Jaroslav
8.
Ing. Milan
9.
Ing. Martin
10. Ing. Vladimír
11. Ing. Peter
12. Jarslav
13. Ing. Stanislav
14. Pavel
15. Ing. Vladimír
16. Ing. Jarmila

Dugová
Feriancová
Halabrín
Hargaš
Karika
Kostelný
Krč - Šebera
Majtán
Podmajerský
Tóth
Valúch
Viselka
Tomič, zástupca primátora mesta
Halabrín, primátor mesta
Výdurek, hlavný kontrolór mesta
Sluková, prednostka mesta

Ďalej boli prítomní:
18. Ing. Ingrid Vaňová,
19. Zdenka Ježíková,
20. Dušan Svítek,
21. Ing. Lenka Bunčiaková,
22. Lenka Kulíšková,
23. Pavel Orság,
24. Mgr. Jana Gáliková
26. Ing. Jana Cablková,
27. Mgr. Marek Hrin,
28. Tomáš Marek,
+ pozvaní hostia:
29. PaedDr. Jana Rojková,
30. Ing. Alena Havlíková,
31. Ing. Andrea Zríniová
32. Monika Marušková
33. Barbora Bučková
34. Mgr. Ľubica Kozárová

vedúca odboru školstva, kultúry a soc. služieb
vedúca odboru ekonomického a majetku mesta
ved. odd. majetku a prevádzky úradu
vedúca oddelenia regionálneho rozvoja mesta
oddelenie daní a poplatkov
náčelník MsP Myjava
vedúca oddelenia sociálnych služieb
vedúca odd. Výstavy a ŽP
hovorca mesta
referent hovorcu mesta
riaditeľka ZŠ s MŠ Turá Lúka
riaditeľka Gymnázium Myjava
vedúca, Komunitné centrum Myjava
Komunitné centrum Myjava
Komunitné centrum Myjava
riaditeľka MŠ Bradáčova Myjava

35. Ľubica Mocková
36. Alžbeta Mockovčiaková
37. Mgr. Jana Ševčíková
38. Mgr. Zuzana Valentová
39. Mgr. Ingrid Žabková
40. Ing. Eva Krčová
41. Ing. Andrej Duga
42. Ľuboš Rezbárik
43. MUDr. Henrich Gašparík
44. Mgr. Erika Matulová,
45. Mgr. Mário Duga
46. Mgr. Zdenko Šimo

zástupkyňa riaditeľky MŠ Bradáčova
elokované pracovisko MŠ SNP
elokované pracovisko MŠ Hoštáky
DSS ÚSVIT Myjava
riaditeľka ZOS Nezábudka Myjava
riaditeľka bytový podnik Myjava, s.r.o.
riaditeľ SPŠ Myjava
konateľ spol. SAMŠPORT, s.r.o.
riaditeľ, NsP Myjava
riaditeľka ZUŠ Myjava
riaditeľ CVČ Myjava
riaditeľ I. ZŠ Myjava

Slávnostné - hodnotiace zasadnutie MsZ sa z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie
budovy MsÚ uskutočnilo opäť vo výstavnej sieni kultúrneho domu S. Dudíka. V
úvode p. primátor privítal prítomných poslancov a hostí a oslovil pána Michala
Maliarika, aby vykonal prezentáciu inštalovanej výstavy pod názvom “Osmičkové
roky”.

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 13 poslancov a p. primátor
ho vyhlásil za uznášania schopné. Informoval, že z neúčasti počas celého dnešného
zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Ing. Martin Černáček, Ing. Jaroslava Saková,
MUDr. Jozef Markovič, MUDr. Milan Mokoš, Roman Pobjecký. Z neúčasti počas
celého zasadnutia sa neospravedlnil pán poslanec Ing. Marián Orávik. Materiál v
podobe Pozvánky sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci schválili program
dnešného zasadnutia príslušným uznesením:
U z n e s e n i e č. 111/11/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. návrh programu rokovania Hodnotiaceho MsZ v Myjave dňa 08. 11. 2018
II. s c h v a ľ u j e
A. program rokovania MsZ v Myjave dňa 08. 11. 2018:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Pripomienky a otázky občanov
4. Kontrola plnenia uznesení 2014 - 2018
5. Zhodnotenie vývoja mesta 2014 - 2018
6. Rôzne
7. Záver
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
1 (Ing. Ľ. Halabrín)
proti:
0

K bodu č. 2: Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta pán Pavel Halabrín poslancov Ing.
Jaroslava Krč - Šeberu a Ing. Martina Podmajerského.

K bodu č. 3: Pripomienky a otázky občanov
Na dnešnom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva neboli prítomní
žiadny občania.
Ďalej pán primátor oslovil hlavného kontrolóra mesta Ing. Vladimíra Výdurka, aby
na základe požiadavky poslanca Ing. Mariána Orávika prečítal prítomným Správu
o výsledku kontroly dodržiavania zákona č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom
záujme v Meste Myjava. V zákone č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom
záujme v § 5 ods1 sa uvádza, že miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva
funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1.ods.2/obec,mesto/
a miesto dalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok, sa
obsadzuje na základe výsledku výberového konania, to neplatí ak osobitný predpis
ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívným orgánom.
Mesta Myjava uznesením č. 16/2009, na základe
Mestské zastupiteľstvo
ustanovenia § 12 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v platnom znení vydalo Pracovný poriadok zamestnancov. Kontrolou bolo zistené,že
mesto Myjava v uvedenom období 2014-2018 pri obsadzovaní zamestnaneckým
miest zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme postupovalo
v súlade s platnými právnymi normami a interným predpisom. Nebolo prijaté
uznesenie. Pán poslanec Orávik nebol prítomný na dnešnom zasadnutí MsZ a
Správa mu bude doručená. Poslanci obdržali Správu v podobe písomného materiálu
na stôl. Materiál sa pripája ako príloha k zápisnici.

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predložil poslancom mestského zastupiteľstva Ing.
Vladimír Výdurek, hlavný kontrolór Mesta Myjava. Informoval štatisticky o
schvaľovaní a plnení jednotlivých uznesení počas obdobia 2014 – 2018. Informoval
poslancov ústne, nebol predkladaný písomný materiál. Poslanci nemali
k predloženému návrhu ďalšie pripomienky a prijali príslušné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 112/11/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Kontrolu plnenia uznesení za obdobie 2014 - 2018
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Kontrolu plnenia uznesení za obdobie 2014 - 2018
Hlasovanie poslancov:
za:
13
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 5: Zhodnotenie vývoja mesta Myjava počas volebného obdobia
2014 – 2018
Zhodnotenie vývoja mesta Myjava počas volebného obdobia 2014 – 2018
vypracoval a predložil poslancom mestského zastupiteľstva primátor mesta Myjava
Pavel Halabrín. Materiál bol predložený v písomnej forme a poslanci i prizvaní hostia
ho obdržali v písomnej forme na stôl. Tento materiál bol spracovný z podkladov
pracovníkov úradu, tajomníkov komisií MsZ, predstaviteľov mestom zriadených
spoločností a organizácií, predstaviteľov organizácií pôsobiacich v sociálnej,
humanitárnej, športovej i kultúrnej oblasti. Všetky tieto správy sa prikladajú ako
prílohy k zápisnici. Pán primátor informoval, že je pravidlom, že predstavitelia mesta,
zastupiteľstvo, komisie, úrad i mestom zriadené organizácie, spracujú a predkladajú
hodnotenie končiaceho volebného obdobia. Preto všetci vedúci pracovníci mesta,
vedúci odborov a oddelení, náčelník MsP, tajomníci komisií i štatutárni predstavitelia
našich organizácií, takéto hodnotenie spracovali. Z viac ako 100 strán vyhodnotení,
správ, tabuliek a stanovísk bolo vybraté to podstatné, čo sa v meste udialo od
decembra 2014 do októbra 2018.
V závere poďakoval všetkým, ktorí sa na tom podieľali. Poslancom zastupiteľstva,
členom komisií, zamestnancom úradu, mestským policajtom taktiež i predstaviteľom
všetkých organizácií zriadených mestom ale aj TSK, či spolkom zameraných na
sociálnu, kultúrnu, či športovú oblasť. Oni a ich zamestnanci majú veľkú zásluhu na
stave mesta, jeho službách i spokojnosti obyvateľov. Samozrejme, vďaka patrí
všetkým ktorí tu bývajú, žijú podnikajú, vyvíjajú akúkoľvek činnosť. Ich podpora,
pochopenie, aktivita a trpezlivosť boli hnacím motorom všetkého, čo sa na Myjave
v rokoch 2014 až 2018 udialo, zorganizovalo, vybudovalo, opravilo alebo zlepšilo.
Bolo to náročné obdobie v práci, kde nikdy nie je hotovo, ale zároveň i pekné
v množstve stretnutí, rokovaní, hľadaní riešení. Poďakoval všetkým za spoluprácu
a poprial nášmu mestu aj v ďalšom období toľko ochotných a aktívnych obyvateľov,
ako v tomto období. Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci

nemali žiadne pripomienky a prijali príslušné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 113/11/2018
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Zhodnotenie vývoja mesta Myjava počas volebného obdobia 2014 – 2018
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Zhodnotenie vývoja mesta Myjava počas volebného obdobia 2014 – 2018
Hlasovanie poslancov:
za:
13
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 6: Rôzne
V tomto bode programu poďakoval za spoluprácu s mestom riaditeľ NsP Myjava
MUDr. Henrich Gašparík. Taktiež poďakovala vedeniu mestu pani poslankyňa Mgr.
Viera Feriancová. Pán poslanec Viselka požiadal hlavného kontrolóra mesta Ing.
Vladimíra Výdurka o spracovanie materiálu, ku kompletnej a podrobnej kontrole
vyúčtovania faktúr počas rekonštrukcie budov MŠ. Pán primátor odpovedal, že
všetky práce, ktoré boli vykonané i nad rámec projektu a ako neoprávnené, sú
zahrnuté vo fakturácií a všetky bolo potrebné vykonať. Takáto podrobná kontrola už
spätne je možná, bola by možno realizovateľná, iba priamo na mieste v
zrekonštruovaných budovách ale bola by veľmi náročná a zdĺhavá. Pán poslanec
Viselka ďalej požiadal p. primátora o verejné ospravedlnenie, za nepravdivú
informáciu že obvinil p. primátora, jeho vyhlásením, pri prerokovávaní rekonštrukcie
budov, kde sa pán poslanec vyjadril, že náklady na projekt rekonštrukcie v ich
celkovej výške by pokryli novovýstavbu niekoľkých luxusných víl. Pán poslanec
vysvetlil svoje vyjadrenie, že to nemyslel konkrétne priamo na osobu pána primátora,
ale iba ako porovnanie výšky objemu investícií. Pán primátor sa p. Viselkovi
ospravedlnil a pán poslanec ospravedlnenie prijal.

K bodu č. 7: 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 termín Ustanovujúceho zasadnutia MsZ je zatiaľ
plánovaný na 20.11.2018, ale presný termín bude stanovený v pozvánke a malo by
sa uskutočniť už v novozrekonštruovanej budove MsÚ. Po programe boli prítomní
pozvaní na slávnostnú večeru ako poďakovanie za doterajšiu prácu.

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. Jaroslav Krč-Šebera
poslanec MsZ

Ing. Martin Podmajerský
poslanec MsZ

