MESTO MYJAVA
Číslo: 2/2016 - záp.

V Myjave dňa 26.02.2016

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v M y j a v e,
zo dňa 25. februára 2016.

P r í t o m n í:
1.
Ing. Martin
Černáček
2.
Viera
Dugová
3.
Mgr. Viera
Feriancová
4.
Jaroslav
Hargaš
5.
Ing. Jaroslav
Krč - Šebera
6.
Ing. Milan
Majtán
7.
MUDr. Jozef
Markovič
8.
Ing. Marián
Orávik
9.
Roman
Pobjecký
10. Ing. Martin
Podmajerský
11. Ing. Vladimír
Tóth
12. Ing. Peter
Valúch
13. Ing. Rastislav
Kostelný, zástupca primátora mesta
14. Pavel
Halabrín, primátor mesta
15. Ing. Vladimír
Výdurek, hlavný kontrolór mesta
16. Ing. Jarmila
Sluková, prednostka mesta
Ďalej boli prítomní:
17. Ing. Ingrid Vaňová,
vedúca odboru školstva, kultúry a soc. služieb
18. Zdenka Ježíková,
vedúca odboru ekonomického a majetku mesta
19. Marek Hrin,
hovorca mesta
20. Tomáš Marek,
referent hovorcu mesta
21. Eva Osuská,
vedúca odboru výstavby a regionálneho rozvoja
22. Ing. Jan Cablková,
vedúca odelenia výstavby a ŽP
23. Ing. Dušan Svítek,
vedúci oddelenia majetku a prevádzky úradu
24. Ing. Lenka Bunčiaková,
vedúca oddelenia regionálneho rozvoja mesta
25. Lenka Kulíšková,
oddelenie daní a poplatkov
26. Vladimíra Jurenková,
vedúca oddelenia kultury
27. Pavel Orság,
náčelník MsP Myjava
28. Ing. Emil Hlavatovič,
riaditeľ SMM, spol. s. r. o. Myjava

Ako zapisovateľka bola prítomná Denisa Hargašová.

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 11 poslancov, p. primátor
ho vyhlásil za uznášania schopné, keďže je to viac ako nadpolovičná účasť, zároveň
však skoštatoval, že vzhľadom na účasť poslancov v počte menej ako 2/3 nie je
možné na dnešnoím zasadnutí schvaľovať predkladané VZN mesta. Informoval, že z
neúčasti počas celého dnešného zasadnutia sa ospravedlnili poslanci MUDr. Milan
Mokoš, Ing. Jaroslava Saková, Mgr. Ľubomír Karika, Ing. Ľubomír Halabrín, Jaroslav
Viselka, Ing. Stanislav Tomič. Z oneskorením sa rokovania zúčastní Roman Pobjecky
a Ing. Jaroslav krč – Šebera. 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. 8/02/2016
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 25. 02. 2016
II. s c h v a ľ u j e
A. program rokovania MsZ v Myjave dňa 25. 02. 2016
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Pripomienky a otázky občanov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Majetkové prevody
6. 7. zmena rozpočtu RO č. 6/2015 zo dňa 30.12.2015
7. Finančné plnenie rozpočtu k 31.12.2015
8. Návrh VZN Mesta Myjava o odpadoch – predloženie návrhu
9. Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Myjava na rok 2016
10. Návrh VZN Mesta Myjava o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta
Myjava
11. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2015
12. Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2015
13. Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2015
14. Informácia o pripravovaných investičných akciách Mesta Myjava v roku 2016
15. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016 - schválenie
16. Rôzne
17. Záver
Hlasovanie poslancov:
za:
11
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 Mgr. Vieru Feriancovú.

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

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predložil poslancom mestského zastupiteľstva Ing.
Vladimír Výdurek, hlavný kontrolór Mesta Myjava. O plnení jednotlivých uznesení
informoval podľa predloženého materiálu. Kontrola plnenia uznesení bola predložená
v písomnej podobe:
1. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ dňa 14.12.2015 a
13.01.2016
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Myjave, ktoré boli v plnení ku dňu 14.12.2015 a 13.01.2016
3. Prehľad uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, ktoré zostávajú v plnení
Hlavný kontrolór informoval o splnených uzneseniach. Z predchádzajúcich zasadnutí
bolo splnených 6 uznesení:
108/2015,112/2015,131/2015,133/2015,134/2015,135/2015.
Pán poslanec Ing. Tóth navrhol číslovať uznesenia schválené MsZ tak, aby bolo v
čísle uvedené aj číslo príslušného mesiaca zasadnutia MsZ na ktorom bolo
uznesenie prijaté pre lepšiu orientáciu. Pán primátor súhlasil a od dnešného
zasadnutia MsZ budú uznesenia číslované i s číslom príslušného mesiaca MsZ.
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. 9/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Kontrolu plnenia uznesení
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Kontrolu plnenia uznesení
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 5: Majetkové prevody
Tento bod programu predložil poslancom mestského zastupiteľstva na
prerokovanie Ing. Dušan Svítek, vedúci oddelenia majetku a prevádzky úradu.
Materiál bol predložený v písomnej forme a obsahuje:
1) Návrh na priamy predaj pozemku a kúpu pozemku, zmluva o nájme, zmluva
o budúcej kúpnej zmluve.
Pri bode A.) Priamy predaj pozemku v k. ú. Turá Lúka Lúka reg. KN „C“ parc.č.
315/3 o výmere 970 m2, ostatná plocha, evidovaný na LV č.1724 pán poslanec Ing.
Tóth ako predseda komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta predložil
pripomienku, kde komisia doporučuje podpis kúpnej zmluvy v prípade zmeny trasy
na náklady kupujúceho. Pri bode C.) Návrh na uzatvorenie zmlúv súvisiacich
s pripravovanou výstavbou stavby „Polder na toku Smíchov“ realizovanom v rámci
protipovodňových opatrení investorom Slovenský vodohospodárska podnik, š.p.
Banská Štiavnica p. primátor informoval, že týmto dôjde k plneniu generelu
protipovodňových opratrení. Mesto plánuje výstavbu dvoch poldrov (Padelky a

Smíchov) Pán primátor zároveň informoval a doplnil predkladané uznesenie o
požiadavku mesta, kde zo strany mesta dôjde k podpisu zmluvy iba v tom prípade,
ak bude podlder postavený podľa pôvodného zámeru a to ako polder so stálou
hladinou vody. Pretože mesto predložilo v pôvodnom zámere projekt na polder so
stálou hladinou vody a k zmene na tzv „suchý“ polder došlo zo strany ministrestva.
Ministerstvo ŽP prisľúbilo náhravu a hľadá riešenie tejto zmeny. Z hľadiska možných
vegetačných zmien nie je riešenie poldra ako „suchého“ akceptovateľné. Poslanci
súhlasili s návrhom p. primátora a prijali uznesenie s navrhovamou zmenou poldra so
stálou hladinou vody. Pri bode E.) priamy predaj pozemku nachádzajúcom sa pod
obytným blokom súp.č.1058 (blok 105) nachádzajúcom sa v sídlisku Kamenné predmetom odpredaja je podiel na pozemku prislúchajúci 8 ks garáží, postavených
a nachádzajúcich sa pod obytným blokom 105, na pozemku parc. č. 4125/111
o výmere 426 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 2179 v k. ú.
Myjava vo vlastníctve mesta Myjava. Stavba na pozemku nachádzajúcom je vo
vlastníctve spoločnosti STAS s r.o. – pán poslanec Ing. Tóth navrhol s odpredajom
počkať až keď bude isté, že bytovka bude vo vlastníctve mesta na základe
schválenia dotácie zo ŠFRB alebo zostane naďalej vo vlastníctve spoločnosti STAS
s. r.o.. Pán primátor dal hlasovať poslancom o tomto návrhu. Ing. Tótha. Poslanci
tento návrh neschválili, hlasovali dvakrát no hlasovanie bolo vyhodnotené ako bez
uznesenia. Uznesenie bolo prijaté až po opakovanom hlasovaní v Bode rokovania
Rôzne, kde podala návrh na opakované hlasovanie poslankyňa Mgr. Feriancová,
odôvodnila svoj návrh ako zmätočné hlasovanie, pretože niektorí poslanci pri prvom
hlasovaní počas bodu rokovania Majetkové prevody nehlasovali dvakrát pretože
správne nepochopili zadanie uznesenia. Pri opätovnom hlasovaní poslanci
neschválili návrh poslanca Ing. Tótha počkať na rozhodnutie zo ŠFRB a schváli
uznesenie - priamy predaj - tak ako bolo predložené v predkladanom materiály. Pri
bode F.) návrh na odpredaj z majetku mesta slaboprúdových rozvodov
nachádzajúcich sa v sídlisku Kamenné, vybudovaných na náklady mesta v cene
7 000,- € pre spoločnosť Slovak Telekom ,a.s. – poslanec Ing. Jaroslav Krč- Šebera
ako predseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta
informoval, že na zasadnutí komisie bol vznesení návrh na vyvolanie rokovaní so
spoločnosťou Slovak Telekom ,a.s aby mesto pristúpilo k odpedaju iba za podmienky
vo výške 50% nadobúdajúcej hodnoty t. j. 11 000,- €. Pán poslanec Ing. Tóth taktiež
podporil návrh komisie. Pán primátor v súvislosti so skúsenosťami z
predchádzajúcich období so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s súhlasil s
predložením návrhom komisií a poslanci hlasovali a prijali uznesenie s touto úpravou.
Pri bode G) Uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie novovytvoreného pozemku
reg. KN „C“ parc.č. 4280/1 o výmere 3 244 m2, trvalý trávnatý porast, vytvorenom
z pôvodnej parcely reg. KN „C“ par.číslo 4280/1 o výmere 9 325 m2 , trvalý trávnatý
porast a parc. reg. KN „C“ číslo 4212/14 o výmere 96 m2 , ostatná plocha , evidovanej
na LV č. 4865, v k.ú. Myjava vo vlastníctve spoločnosti CAPANONE RENT, a.s..
Pán poslanec Ing. Tóth upozornil na rozspor s územným plánom – sktyrý profil. Pán
primátor informoval, že mesto o skrytom profile pri podpise kúpnej zluvy v r. 2014
nevedelo. Mesto na základe tejto skutočnosti vychádza v ústretí spoločnosti
CAPANONE RENT, a.s. k odpredaju týchto pozemkov a zároveň pokiaľ k
odsúhlaseniu odpedaja dôjde, keďže mesto nerátalo s týmito výdavkami bude
rokovať so spoločnosťou o splátkovom kalendári. Poslanec Ing. Krč - Šebera ako
predseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta
informoval, že odpredaj nie je na podnet mesta ale spoločnosti CAPANONE RENT,
a.s.. Poslanec Ing. Majtán – na komisii výstavby bol odpredaj prerokovaní a komisia

nevidí problém s jeho odkúpením naspäť do majetku mesta. Materiál spolu s
dodatkom sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému
návrhu ďaľšie pripomienky a prijali príslušné uznesenia:

U z n e s e n i e č. 10/02/2016
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 v pozemku v k. ú. Turá Lúka reg. KN „C“
parc. č. 315/3 o výmere 970 m2, ostatná plocha, evidovaný na LV č.1724.
Odpredaj pozemku sa schvaľuje pre kupujúceho Xxxx Xxxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX,bytom Xxxx Xxxxx XX, XXX XX Xxxxxx,
ktorý odkupuje pozemok za účelom výstavby rodinného domu na uvedenom
pozemku.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb. sa
schvaľuje v cene stanovenej znaleckým posudkom č. 20 - 2016, vyhotoviteľom
Ing. Jelínková Alžbeta, bytom ul. Pakanská 16, 907 01 Myjava, znalcom v
odbore stavebníctva, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby
vo výške kúpnej ceny 13 192,- € (t.j. 13,60,- €/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 predaja bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta
dňa 26.11.2015, pričom 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 v pozemku v k. ú. Turá Lúka reg. KN „C“ parc. č.
315/3 o výmere 970 m2, ostatná plocha , evidovaný na LV č.1724. Odpredaj
pozemku sa schvaľuje pre kupujúceho Xxxx Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX,
rod. č. XXXXXX/XXXX,bytom Xxxx Xxxxx XX, XXX XX Xxxxxx, ktorý
odkupuje pozemok za účelom výstavby rodinného domu na uvedenom
pozemku.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb. sa
schvaľuje v cene stanovenej znaleckým posudkom č. 20 - 2016, vyhotoviteľom
Ing. Jelínková Alžbeta, bytom ul. Pakanská 16, 907 01 Myjava, znalcom v
odbore stavebníctva, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby
vo výške kúpnej ceny 13 192,- € (t.j. 13,60,- €/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 predaja bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta
dňa 26.11.2015, pričom jeho odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie
je odpredávaný osobe blízkej k predávajúcemu.
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 11/02/2016
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 pozemkov spôsobom podľa § 9a odst.1 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí“ v znení neskorších zmien a doplnkov
na pozemky reg. KN „C“ parc. č. 568/16 o výmere 829 m2, ostatná plocha,
parc. č. 568/17 o výmere 842 m2, ostatná plocha, parc. č. 568/28 o výmere 35
m2, orná pôda, parc. č. 584/64 o výmere 68 m2,ostatná plocha, parc. č. 584/65
o výmere 79 m2, ostatná plocha, parc. č. 584/66 o výmere 32 m2, ostatná
plocha, parc. č. 584/67 o výmere 91 m2, ostatná plocha, parc. č. 584/68
o výmere 84 m2, ostatná plocha a parc. č. 584/69 o výmere 59 m2, ostatná
plocha všetky nachádzajúce sa v k. ú. Turá Lúka na ul. Diely , evidované na
LV č. 1724 vo vlastníctve mesta. Odpredávaná plocha pozemkov tvorí 2 119
m2.
Odpredaj hore uvedených pozemkov sa schvaľuje pre kupujúceho Xxxx Xxxx,
rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod.č. XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx
XX, XXX XX Xxxxx, ktorý odkupuje pozemky za účelom výstavby rodinných
domov na uvedených pozemkoch.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb. sa
schvaľuje v cene stanovenej znaleckým posudkom č. 13 - 2016, vyhotoviteľom
Ing. Jelínková Alžbeta, bytom ul. Pakanská 16, 907 01 Myjava, znalcom v
odbore stavebníctva, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby
vo výške kúpnej ceny 49 266,75 ,- € (t.j. 23,25,- €/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 predaja bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta
dňa 9.2.2016, pričom 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 pozemkov spôsobom podľa § 9a odst.1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. „O majetku obcí“ v znení neskorších zmien a doplnkov na
pozemky reg. KN „C“ parc. č. 568/16 o výmere 829 m2, ostatná plocha,
parc. č. 568/17 o výmere 842 m2, ostatná plocha, parc. č. 568/28 o výmere 35
m2, orná pôda, parc. č. 584/64 o výmere 68 m2,ostatná plocha, parc. č. 584/65
o výmere 79 m2, ostatná plocha, parc.č. 584/66 o výmere 32 m2, ostatná
plocha, parc. č. 584/67 o výmere 91 m2, ostatná plocha, parc. č. 584/68
o výmere 84 m2, ostatná plocha a parc. č. 584/69 o výmere 59 m2, ostatná
plocha všetky nachádzajúce sa v k. ú. Turá Lúka na ul. Diely , evidované na
LV č. 1724 vo vlastníctve mesta. Odpredávaná plocha pozemkov tvorí 2 119
m2.
Odpredaj hore uvedených pozemkov sa schvaľuje pre kupujúceho Xxxx Xxxx,
rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod.č. XXXXXX/XXXX, bytom Xxxx Xxxx
XX, XXX XX Xxxxx, ktorý odkupuje pozemky za účelom výstavby rodinných
domov na uvedených pozemkoch.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb. sa
schvaľuje v cene stanovenej znaleckým posudkom č. 13 - 2016, vyhotoviteľom
Ing. Jelínková Alžbeta, bytom ul. Pakanská 16, 907 01 Myjava, znalcom v
odbore stavebníctva, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby
vo výške kúpnej ceny 49 266,75 ,- € (t.j. 23,25,- €/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 predaja bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta
dňa 9.2.2016, pričom jeho odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie je
odpredávaný osobe blízkej k predávajúcemu.
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 12/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na uzatvorenia Nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov počas
obdobia realizácie výstavby stavby a Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na
kúpu pozemkov zastavaných stavbou po jej ukončení so Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š.p. so sídlom Radničné námestie 8, 969 55
Banská Štiavnica, IČO : 36 022 047.
Predmetom zmluvných vzťahov sú pozemky mesta v rozsahu vyplývajúcom
so spracovaných geometrických plánov č. 94A/2015 ( na kúpu ) a č.
94B/2015 (na nájom ) oba zo dňa 7.10.2015 vyhotoviteľa Geodézia Záhorie –
Peter Gulíšek, so sídlom Nám. Slobody 98, 909 01 Skalica , IČO : 40479251.
Zo spracovaného GP č 94B/2015 je predkladaný návrh na uzatvorenie
Nájomnej zmluvy na pozemky mesta v rozsahu:
-- parc. reg. KN „C“ číslo 6761/3 o výmere 207 m2 (diel 127), výmere 152 m2
( diel č. 131) a výmere 28 m2 ( diel č. 137),
-- parc. reg. KN „E“ číslo 6596 o výmere 20 m2 ( diel 135) a výmere 10m2
( diel č. 141),
-- parc. reg. KN „E“ číslo 741 o výmere 78 m2 ( diel 133 ), výmere 27 m2
( diel č. 138) a výmere 6 m2 ( diel č. 140),
-- parc. reg. KN „E“ číslo 6592/501 o výmere 40 m2 (diel 134) a výmere 27m2
( diel č. 139),
-- parc. reg. KN „E“ číslo 6761/501 o výmere 88m2 (diel 132) a výmere 169 m2
(diel č.136),
-- parc. reg. KN „C“ číslo 6761/4 o výmere 156 m2 ( diel 128).
Celková plocha k prenájmu je 1 008 m2.
Z GP č. 94A/2015 je predložený návrh na uzatvorenie Zmluva o budúcej
kúpnej zmluve na pozemky mesta v rozsahu:
-- parc. reg. KN „C“ číslo 6761/3 o výmere 207 m2 ( diel 79 ), výmere 152 m2 (
diel č. 81) a výmere 28 m2 ( diel č. 86),
-- parc. reg. KN „E“ číslo 6596 o výmere 20 m2 ( diel 84) ,
-- parc. reg. KN „E“ číslo 741 o výmere 78 m2 ( diel 82 ),
-- parc. reg. KN „E“ číslo 6592/501 o výmere 40 m2 (diel 83)
-- parc. reg. KN „E“ číslo 6761/501 o výmere 169 m2 (diel č.85),
Celková plocha k odpredaju je 694 m2 .
Nájomná zmluva ako i Zmluva o budúcej kúpnej zmluve sú uzatvárané so
Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. so sídlom Radničné námestie
8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO : 36 022 047.
K realizácii nájomného vzťahu ako i k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve ako podkladu ku kúpnej zmluve bol spracovaný znalecký posudok č.

4/2016 na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov pre nájom ako i kúpu
znalcom Ing. Ištok Igor, bytom Lubina 93, ktorý stanovil cenu pozemkov, kde
za nájom plocha 1008 m2 , prislúcha cena vo výške 1 108,80 €/rok nájmu, ( t.j.
1,1€/m2/rok) a kúpna cena za kúpu plochy 694 m2, prislúcha cena vo výške
8 355,76 €, ( t.j. 12,04 €/m2).
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov počas obdobia
realizácie výstavby stavby a Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu
pozemkov zastavaných stavbou po jej ukončení so Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š.p. so sídlom Radničné námestie 8, 969 55
Banská Štiavnica, IČO : 36 022 047.
Predmetom zmluvných vzťahov sú pozemky mesta v rozsahu vyplývajúcom
so spracovaných geometrických plánov č. 94A/2015 ( na kúpu ) a č.
94B/2015 (na nájom ) oba zo dňa 7.10.2015 vyhotoviteľa Geodézia Záhorie –
Peter Gulíšek, so sídlom Nám. Slobody 98, 909 01 Skalica , IČO : 40479251.
Zo spracovaného GP č 94B/2015 je predkladaný návrh na uzatvorenie
Nájomnej zmluvy na pozemky mesta v rozsahu:
-- parc. reg. KN „C“ číslo 6761/3 o výmere 207 m2 (diel 127), výmere 152 m2
( diel č. 131) a výmere 28 m2 ( diel č. 137),
-- parc. reg. KN „E“ číslo 6596 o výmere 20 m2 ( diel 135) a výmere 10m2
( diel č. 141),
-- parc. reg. KN „E“ číslo 741 o výmere 78 m2 ( diel 133 ), výmere 27 m2
( diel č. 138) a výmere 6 m2 ( diel č. 140),
-- parc. reg. KN „E“ číslo 6592/501 o výmere 40 m2 (diel 134) a výmere 27m2
( diel č. 139),
-- parc. reg. KN „E“ číslo 6761/501 o výmere 88m2 (diel 132) a výmere 169 m2
(diel č.136),
-- parc. reg. KN „C“ číslo 6761/4 o výmere 156 m2 ( diel 128).
Celková plocha k prenájmu je 1 008 m2.
Z GP č. 94A/2015 je predložený návrh na uzatvorenie Zmluva o budúcej
kúpnej zmluve na pozemky mesta v rozsahu:
-- parc. reg. KN „C“ číslo 6761/3 o výmere 207 m2 ( diel 79 ), výmere 152 m2 (
diel č. 81) a výmere 28 m2 ( diel č. 86),
-- parc. reg. KN „E“ číslo 6596 o výmere 20 m2 ( diel 84) ,
-- parc. reg. KN „E“ číslo 741 o výmere 78 m2 ( diel 82 ),
-- parc. reg. KN „E“ číslo 6592/501 o výmere 40 m2 (diel 83)
-- parc. reg. KN „E“ číslo 6761/501 o výmere 169 m2 (diel č.85),
Celková plocha k odpredaju je 694 m2.
Nájomná zmluva ako i Zmluva o budúcej kúpnej zmluve sú uzatvárané so
Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. so sídlom Radničné námestie
8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO : 36 022 047.
K realizácii nájomného vzťahu ako i k uzatvoreniu Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve ako podkladu ku kúpnej zmluve bol spracovaný znalecký posudok č.
4/2016 na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov pre nájom ako i kúpu
znalcom Ing. Ištok Igor, bytom Lubina 93, ktorý stanovil cenu pozemkov, kde
za nájom plocha 1008 m2 , prislúcha cena vo výške 1 108,80 €/rok nájmu, ( t.j.
1,1€/m2/rok) a kúpna cena za kúpu plochy 694 m2, prislúcha cena vo výške
8 355,76 €, ( t.j. 12,04 €/m2).
III. ž i a d a

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. so sídlom Radničné námestie 8, 969
55 Banská Štiavnica, IČO : 36 022 047 ako investora, aby realizácia stavby
„Polder na toku Smíchov“ bola pripravená a realizovaná podľa pôvodného
projektu ako polder so stálou vodnou hladinou.
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 13/02/2016
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. 30606/2 o výmere 573 m2, lesný
pozemok, evidovanom na LV č. 1452 pre obec Brestovec a k. ú. Brestovec, do
vlastníctva Mesta Myjava, so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01
Myjava, IČO: 00 309 745, ktorý svojou časťou zasahuje do javiska amfiteátra
a časťou za javiskovú budovu od vlastníkov:
- Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod.č. XXXX/XXXX bytom
Xxxxx Xxxxx, okres Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx v podiele vlastníctva 1/3 ( t.j. 191m2)
v cene 1 082,32 €,
- Xxxxx Xxxxxx, rod. Xxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod.č. XXXX/XXXX,
bytom Xxxxxxx Xx/Xx, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva 1/3 ( t.j. 191m2)
v cene 1 082,32 €,
- Xxx Xxxx Xxxxxx, rod. Xxxxx, dát nar. XX.XX.XXXX, rod.č. XXXXXX/XXX,
bytom Xxx Xxxxxx Xxxxx XXX/XX, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva 1/9 ( t.j.
63,7 m2), v cene 360,77 €,
- Xxxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar XX.XX.XXXX, rod.č.XXXXXX/XXXX,
bytom Xxx Xxxxxx Xxxxx XXX/XX, , XXX XX Xxxxx, v podiele vlastníctva 1/9 (
t.j. 63,7 m2) , v cene 360,77 € ,
- Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, bytom Xxx Xxxxxx, XXX XX
Xxxxx, v podiele vlastníctva 1/9 ( t.j. 63,7 m2), v cene 360,77 €.
Cena kúpy pozemku vychádza z Uznesenia č. 113/2007 a geometrického
plánu č. 243 - 2007 kde je kúpa pozemkov špecifikovaná na skutočnú výmeru
pod stavbou o ploche 79 m2, v cene 786,84 € a ostatná plocha 494 m2 v cene
2 460,12 €, spolu 3 246,96 €.
II. s c h v a ľ u j e
A. Kúpu pozemku reg. KN „E“ parc. č. 30606/2 o výmere 573 m2, lesný pozemok,
evidovanom na LV č. 1452 pre obec Brestovec a k.ú. Brestovec, do vlastníctva
Mesta Myjava , so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO:
00 309 745, ktorý svojou časťou zasahuje do javiska amfiteátra a časťou za
javiskovú budovu od vlastníkov:
- Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod.č. XXXX/XXXX bytom
Xxxxx Xxxxx, okres Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx v podiele vlastníctva 1/3 ( t.j. 191m2)
v cene 1 082,32 €,
- Xxxxx Xxxxxx, rod. Xxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod.č. XXXX/XXXX,
bytom Xxxxxxx Xx/Xx, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva 1/3 ( t.j. 191m2)
v cene 1 082,32 €,
- Xxx Xxxx Xxxxxx, rod. Xxxxx, dát nar. XX.XX.XXXX, rod.č. XXXXXX/XXX,
bytom Xxx Xxxxxx Xxxxx XXX/XX, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva 1/9 ( t.j.
63,7 m2), v cene 360,77 €,

- Xxxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar XX.XX.XXXX, rod.č.XXXXXX/XXXX,
bytom Xxx Xxxxxx Xxxxx XXX/XX, , XXX XX Xxxxx, v podiele vlastníctva 1/9 (
t.j. 63,7 m2) , v cene 360,77 € ,
- Xxxxx Xxxx, rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, bytom Xxx Xxxxxx, XXX XX
Xxxxx, v podiele vlastníctva 1/9 ( t.j. 63,7 m2), v cene 360,77 €.
Cena kúpy pozemku vychádza z Uznesenia č. 113/2007 a geometrického
plánu č. 243 - 2007 kde je kúpa pozemkov špecifikovaná na skutočnú výmeru
pod stavbou o ploche 79 m2, v cene 786,84 € a ostatná plocha 494 m2 v cene
2 460,12 €, spolu 3 246,96 €.
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 14/02/2016
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 slaboprúdových telekomunikačných rozvodov v sídlisku
Kamenné, zrealizovaných pri budovaní inž. sietí pre individuálnu bytovú
výstavbu v rokoch 2008 – 2009 mestom.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy sa schvaľuje s kupujúcim Slovak Telekom ,a.s. so
sídlom ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v cene na
základe vzájomnej dohody predávajúceho s kupujúcim vo výške 50%
nadobúdajúcej hodnoty t. j. 11 000,- €
II. s c h v a ľ u j e
A. predaj slaboprúdových telekomunikačných rozvodov v sídlisku Kamenné,
zrealizovaných pri budovaní inž. sietí pre individuálnu bytovú výstavbu
v rokoch 2008 – 2009 mestom.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy sa schvaľuje s kupujúcim Slovak Telekom ,a.s. so
sídlom ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v cene na
základe vzájomnej dohody predávajúceho s kupujúcim vo výške 50%
nadobúdajúcej hodnoty t. j. 11 000,- €
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 15/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie novovytvoreného pozemku
reg. KN „C“ parc. č. 4280/1 o výmere 3 244 m2, trvalý trávnatý porast,
vytvorenom z pôvodnej parcely reg. KN „C“ par. číslo 4280/1 o výmere 9 325
m2 , trvalý trávnatý porast a parc. reg. KN „C“ číslo 4212/14 o výmere 96 m2 ,
ostatná plocha , evidovanej na LV č. 4865, v k.ú. Myjava vo vlastníctve
spoločnosti CAPANONE RENT, a.s. so sídlom Priemyselná 281/41, 905 01
Senica, IČO: 43 822 258, geometrickým plánom č.010/16 zo dňa 10.2.2016
vyhotoviteľa Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava, so sídlom Hurbanova č. 643,
907 01 Myjava, IČO: 180 404 46.

Kúpu pozemkov parc.č. 4280/1 o výmere 3 244 m2 , trvalý trávnatý porast
a parc. reg. KN „C“ 4212/14 o výmere 96 m2, ostatná plocha, evidovanom na
LV č. 4865 v k.ú. Myjava za celkovú kúpnu cenu 69 104,60 €.
Zároveň s kúpou pozemkov sa navrhuje úprava časti „C“ – Ťarchy LV 4865
t.j. vecné bremeno prechodu a prejazdu zriadené v prospech oprávneného
spoločnosť CAPANONE RENT, a.s., ktoré sú vztiahnuté k odpredávanej
parcele č. 4280/1 a 4212/14. Úpravou vecného bremena sa mení evidovaná
ťarcha z parcely 4280/1 o výmere 9 325 m2 , trvalý trávnatý porast na parcelu
č. 4280/5 o výmere 6 081 m2, trvalý trávnatý porast, ktorá je zostávajúcou
parcelou z pôvodnej parc. č. 4280/1 vzniknutou GP č. 010/16. Parcela reg. KN
„C“ číslo 4212/14 odpredajom sa navrhuje z časti „C“ – Ťarchy LV č. 4865
vypustiť. Túto zmenu premietnuť do kúpnej zmluvy.
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie kúpnej zmluvy na odkúpenie novovytvoreného pozemku reg. KN
„C“ parc. č. 4280/1 o výmere 3 244 m2, trvalý trávnatý porast, vytvorenom
z pôvodnej parcely reg. KN „C“ par. číslo 4280/1 o výmere 9 325 m2 , trvalý
trávnatý porast a parc. reg. KN „C“ číslo 4212/14 o výmere 96 m2 , ostatná
plocha , evidovanej na LV č. 4865, v k.ú. Myjava vo vlastníctve spoločnosti
CAPANONE RENT, a.s. so sídlom Priemyselná 281/41, 905 01 Senica, IČO:
43 822 258, geometrickým plánom č.010/16 zo dňa 10.2.2016 vyhotoviteľa Ing.
Michal Garaj Geodézia Myjava, so sídlom Hurbanova č. 643, 907 01 Myjava,
IČO: 180 404 46.
Kúpu pozemkov parc.č. 4280/1 o výmere 3 244 m2 , trvalý trávnatý porast
a parc. reg. KN „C“ 4212/14 o výmere 96 m2, ostatná plocha, evidovanom na
LV č. 4865 v k.ú. Myjava za celkovú kúpnu cenu 69 104,60 €.
Zároveň s kúpou pozemkov sa navrhuje úprava časti „C“ – Ťarchy LV 4865
t.j. vecné bremeno prechodu a prejazdu zriadené v prospech oprávneného
spoločnosť CAPANONE RENT, a.s., ktoré sú vztiahnuté k odpredávanej
parcele č. 4280/1 a 4212/14. Úpravou vecného bremena sa mení evidovaná
ťarcha z parcely 4280/1 o výmere 9 325 m2 , trvalý trávnatý porast na parcelu
č. 4280/5 o výmere 6 081 m2, trvalý trávnatý porast, ktorá je zostávajúcou
parcelou z pôvodnej parc. č. 4280/1 vzniknutou GP č. 010/16. Parcela reg. KN
„C“ číslo 4212/14 odpredajom sa navrhuje z časti „C“ – Ťarchy LV č. 4865
vypustiť. Túto zmenu premietnuť do kúpnej zmluvy.
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
1

U z n e s e n i e č. 27/02/2016
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 podielu na pozemku parc.č. 4125/111 o výmere 426 m2,
zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 2179 v k.ú. Myjava vo
vlastníctve mesta Myjava prislúchajúci nebytovým priestorom – garážam :
-- nebytový priestor č. 2-1 v podiele vlastníctva 1566/143287,
-- nebytový priestor č. 2-2 v podiele vlastníctva 1566/143287,
-- nebytový priestor č. 2-3 v podiele vlastníctva 1566/143287,
-- nebytový priestor č. 2-4 v podiele vlastníctva 1566/143287,
-- nebytový priestor č. 2-5 v podiele vlastníctva 1566/143287,
-- nebytový priestor č. 2-6 v podiele vlastníctva 1566/143287,

-- nebytový priestor č. 2-7 v podiele vlastníctva 1566/143287,
-- nebytový priestor č. 2-8 v podiele vlastníctva 1566/143287,
pre kupujúceho spoločnosť STAS s r.o. so sídlom ul. Brezovská 459/7, 907 01
Myjava, IČO : 36 298 891.
Odpredaj sa schvaľuje v kúpnej cene stanovenej znaleckým posudkom č. 262016, vyhotovenom dňa 16.2.2016 Ing. Jelínková Alžbeta v celkovej výške
1 028,40 €, za plochu 37,28 m2, prislúchajúcu podielom 8 ks garáží na celkovej
ploche bytového domu t.j. 27,59 € / 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.,
pričom 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. Návrh na predaj podielu na pozemku parc.č. 4125/111 o výmere 426 m2,
zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 2179 v k.ú. Myjava vo
vlastníctve mesta Myjava prislúchajúci nebytovým priestorom – garážam :
-- nebytový priestor č. 2-1 v podiele vlastníctva 1566/143287,
-- nebytový priestor č. 2-2 v podiele vlastníctva 1566/143287,
-- nebytový priestor č. 2-3 v podiele vlastníctva 1566/143287,
-- nebytový priestor č. 2-4 v podiele vlastníctva 1566/143287,
-- nebytový priestor č. 2-5 v podiele vlastníctva 1566/143287,
-- nebytový priestor č. 2-6 v podiele vlastníctva 1566/143287,
-- nebytový priestor č. 2-7 v podiele vlastníctva 1566/143287,
-- nebytový priestor č. 2-8 v podiele vlastníctva 1566/143287,
pre kupujúceho spoločnosť STAS s r.o. so sídlom ul. Brezovská 459/7, 907 01
Myjava, IČO : 36 298 891.
Odpredaj sa schvaľuje v kúpnej cene stanovenej znaleckým posudkom č. 262016, vyhotovenom dňa 16.2.2016 Ing. Jelínková Alžbeta v celkovej výške
1 028,40 €, za plochu 37,28 m2, prislúchajúcu podielom 8 ks garáží na celkovej
ploche bytového domu t.j. 27,59 € / 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.,
pričom jeho odpredaj nie je v rozpore s § 9a odst.6 a 7 t.j. nie je odpredávaný
osobe blízkej k predávajúcemu.
Hlasovanie poslancov:
za:
10
zdržal sa:
2
proti:
0

K bodu č. 6: 7. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2015
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Zdenka Ježíková, vedúca
odboru ekonomického a majetku mesta. Materiál bol predložený v písomnej forme
stručne iba ako Návrh uznesenia. Podrobný a kompletný materiál (Program 1 – 12)
bol poslancom z dôvodu jeho obsiahlosti zaslaný v elektornickej (e-mailovej) podobe
spoločne k nasledujúcemu bodu rokovania Bod č. 7 – Finančné plnenie rozpočtu
k 31.12.2015 v zmysle rokovacieho poriadku. Taktiež bol materiál zverejnený na
webovej stránke mesta Myjava. Bola odprezentovaná podrobná prezentácia podľa
predkladaného materiálu. Poslanec Jaroslav Krč Šebera ako predseda Komisie pre
financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta informoval poslancov, že
komisia predkladaný materiál na svojom zasadnutí prerokovala a doporučuje ho

Mestskému zastupiteľstvu tak ako je predkladaný schváliť. Pán poslanec Ing. Tóth sa
informoval k niektorým programovým položkám rozpočtu. Pán primátor požiadal
poslancov, nech v budúcnosti svoje otázky zasielali e-mailom alebo osobne prišli na
jednotlivé oddelnia ku konzultácii ešte pred zasadnutím zastupiteľstva, aby vedeli
príslušný vedúci oddelení alebo zamestnanci jednotlivých oddelení dostatočne
reagovať a podať kompletné odpovede. Na zasadnutí MsZ nie je možné ihneď
pohotovo reagovať z dôvodu veľkého množstva informácií. Materiál sa prikladá ako
príloha k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky a prijali
príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 16/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. 7. zmenu rozpočtu Mesta Myjava RO č. 6/2015 zo dňa 30.12.2015
II. s c h v a ľ u j e
A. 7. zmenu rozpočtu Mesta Myjava RO č. 6/2015 zo dňa 30.12.2015
Schválený

ROZPOČET CELKOM

rozpočet
na rok 2015

Príjmy celkom

po zmene

zmena

č. 6

č. 7

po zmene
č. 7

11 249 259,00

16 009 631,00

-

16 009 631,00

7 571 642,00

10 117 287,00

318 079,00

10 435 366,00

7 224 362,00
347 280,00

9 751 815,00
365 472,00

232 316,00
85 763,00

9 984 131,00
451 235,00

627 097,00

966 963,00

-

319 702,00

647 261,00

627 097,00
-

966 963,00

-

319 702,00

647 261,00

z toho

Bežné príjmy
z toho
mesto
RO

Kapitálové príjmy
z toho
mesto
RO

Finančné operácie príjmové
Výdavky celkom

3 050 520,00
9 148 419,00

4 925 381,00

1 623,00

4 927 004,00

16 009 141,00

-

16 009 141,00

5 263 935,00

8 748 076,00

-

150 771,00

8 597 305,00

4 930 935,00

5 523 141,00

-

85 798,00

5 437 343,00

333 000,00

3 224 935,00

-

z toho

Bežné výdavky
z toho
mesto
RO

Kapitálové výdavky
z toho
mesto
RO

Finančné operácie výdavkové
HV

Hlasovanie poslancov:
za:
13
zdržal sa:
0
proti:
0

102 400,00
100 000,00
2 400,00

3 782 084,00

1 967 642,00
1 965 242,00
2 400,00
5 293 423,00
490,00

-

64 973,00

3 159 962,00

150 771,00

2 118 413,00

153 171,00
2 400,00

2 118 413,00
-

-

5 293 423,00
490,00

K bodu č. 7: Finančné plnenie rozpočtu k 31.12.2015
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Zdenka Ježíková, vedúca
odboru ekonomického a majetku mesta. Materiál bol predložený v písomnej forme.
Podrobný a kompletný materiál (Program 1 – 12) bol poslancom z dôvodu jeho
obsiahlosti zaslaný v elektornickej (e-mailovej) podobe. Pán poslanec Ing. Tóth
požiadal, či by bolo možné zasielať pre informáciu štvrťročnezoznam neuhradených
faktúr mesta po splatnisti v číselnom vyjadrení – p. primátor súhlasil. Poslanec
Jaroslav Krč Šebera ako predseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a
hospodársku stratégiu mesta informoval poslancov, že komisia predkladaný materiál
na svojom zasadnutí prerokovala a doporučuje ho Mestskému zastupiteľstvu 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. 17/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Plnenie rozpočtu Mesta Myjava k 31.12.2015
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Plnenie rozpočtu Mesta Myjava k 31.12.2015
Hlasovanie poslancov:
za:
13
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 8: Návrh VZN Mesta Myjava o odpadoch – predloženie návrhu
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Ing. Jana Cablková,
vedúca oddelenia výstavby. Materiál bol predložený v písomnej forme iba ako Návrh
na ďalšie pripomienkovanie preto sa na dešnom zasadnutí nebude schvaľovať.
Taktiež bol Návrh VZN riadne zverejnený na webovej stránke mesta v zmysle
príslušného zákona a platných predpisov. Bola vykonaná podrobná prezentácia s
vysvetlením jednotlivých zmien a doplnení v zmysle Nového zákonač. 79/2015 Z. z. o
odpadoch s účinnosťou od 1.1.2016 a s tým súvisiacimi povinnostami mesta. Novely
vykonávacích vyhlášok: Vyhláška MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,Vyhláška MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti. Príprava uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluvy
s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky – ENVI –
PAK a. s. – povinnosť zo zákona č. 79/2015 z. z. o odpadoch. Uzatvorenie zmluvy
o výpožičke so spoločnosťou ASEKOL SK, s. r. o. dňa 26. 1. 2016 – zberná nádoba
na batérie a akumulátory a drobný elektroodpad umiestnená vo vestibule MsÚ.
V rámci systému triedeného zberu boli vykonané zmeny v súlade s novým zákonom
o odpadoch a vykonávajúcimi vyhláškami. Tieto zmeny nie sú veľkého rozsahu,
z dôvodu už fungujúceho a zabehnutého systému triedeného zberu. Toto všeobecne
záväzné nariadenie bolo vypracované v súlade s: platnými právnymi normami
uvedenými vyššie a s usmernením MŽP SR, s platnosťou Smernice o zásadách
tvorby všeobecne záväzných nariadení vnútorných predpisov a noriem mesta
Myjava, ktorá je v platnosti od 1. 9. 2012 a s Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Mesta Myjava na roky 2016 - 2022 a v súlade so schváleným
Programom odpadového hospodárstva Mesta Myjava 2011 – 2015. Materiál sa
prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu
pripomienky.

K bodu č. 9: Návrh VZN Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2015
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Ing. Ingrid Vaňová,
vedúca odboru školstva, kultúry a sociálnych služieb. Materiál bol predložený v
písomnej forme. Bola odprezentovaná prezentácia. Návrh VZN bol prerokovaný na
príslušnej komisii a komisia ho doporučuje tak, ako je predkladaný, schváliť. Taktiež
bol Návrh VZN riadne zverejnený na webovej stránke mesta v zmysle príslušného
zákona a platných predpisov. Pán primátor však upozornil, že vzhľadom na nižšiu
účasť poslancov, ktorých je menej ako 2/3 väčšina, nemôže byť toto VZN schválené
a jeho schvaľovanie sa prekladá na nasledujúce zasadnutie MsZ. Materiál sa
prikladá ako príloha k zápisnici.

K bodu č. 10: Návrh VZN Mesta Myjava o používaní zábavnej pyrotechniky na
území mesta Myjava
Tento bod programu predložil a oboznámil poslancov Ing. Vladimír Výdurek,
hlavný kontrolór Mesta Myjava. Návrh VZN bol predložený v písomnej forme iba ako
Návrh na ďalšie pripomienkovanie preto sa na dešnom zasadnutí nebude
schvaľovať. Taktiež bol Návrh VZN riadne zverejnený na webovej stránke mesta v
zmysle príslušného zákona a platných predpisov. Zákon č. 58/2014 Z. z. o
výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorého novela č. 331/2015 nadobudla účinnosť dňa 02.12.2015, v § 53
odsek 2 uvádza, že obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne
záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov
kategórie F2, F3,P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach. Mesto Myjava z tohto
dôvodu pripravilo návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o používaní
zábavnej pyrotechniky na území mesta Myjava, v ktorom reguluje používanie
pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Pyrotechnické výrobky kategórie P1 sú
pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika a
pyrotechnické výrobky kategórie T1 sú pyrotechnické výrobky určené na používanie
na javisku. Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici.

K bodu č. 11: Správa o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2015
Tento bod programu predložil a oboznámil poslancov Ing. Vladimír Výdurek,
hlavný kontrolór Mesta Myjava. Návrh VZN bol predložený v písomnej forme.
V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Myjava na 2 polrok
2015, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č.63/2015 zo dňa
11.06.2015, vykonával hlavný kontrolór v priebehu hodnoteného obdobia úlohy, ktoré
mu vyplývajú z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z.n.p.“).Pán poslanec Ing. Tóth sa
informoval k niektorým vykonaným kontrolám. Pri Kontrole hospodárenia
v neziskovej organizácii Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc n.o. pri
Charakteristike vybraných ekonomických ukazovateľov, hospodárenie a nakladanie
s majetkom sa pán poslanec Ing. Tóth informoval k inventarizácii majetku v sledovanom období bol prekročený limit peňažných prostriedkov v pokladni nad
stanovený limit 9.7.2014 vo výške 839,79€,31.3.2014 vo výške 1098,93€ a 7.8.2014
vo výške 1 107,76€. Prekročenie bolo z dôvodu potreby úhrad za tovar a služby –
upozornila že je potrebné navýšiť limit aby nedochádzalo k prekročeniu a tým

porušeniu pracovnej disciplíny zamestnankyne pokladne. Pán primátor s návrhom
súhlasil. Hlavný kontrolór taktiež vykonal kontrolu stavu vybavovania sťažností
a petícií za 2 polrok 2015. Okrem samotnej kontrolnej činnosti bola premetom
činnosti aj kontrola prijatých uznesení z jednotlivých zasadnutí MsZ aj vypracovanie
Stanoviska k Návrhu rozpočtu na rok 2016 v zmysle zák. 307/2014. Materiál sa
prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky
a prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 18/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Správu o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2015
II. s c h v a ľ u j e
A. Správu o činnosti hlavného kontrolóra za druhý polrok 2015
Hlasovanie poslancov:
za:
13
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 12: Správa o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2015
Tento bod programu predložil a oboznámil poslancov Pavol Orság, náčelník
MsP Myjava. Bola vykonaná podrobná prezentácia. Pán poslanec Ing. Tóth sa
informoval ohľdne kamerového systému v meste Myjava. Pán primátor doporučil do
budúcnosti v predkladanej správe pomenovať jednotlivé čísla § lebo nie každý občan
pozná čo jednotlivé paragrafy znamenajú o aké zákony ide. Materiál sa prikladá ako
príloha k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky a prijali
príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 19/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Správu o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2015
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Správu o činnosti Mestskej polície Myjava za rok 2015
Hlasovanie poslancov:
za:
13
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 13: Správa o činnosti komisií MsZ za rok 2015
Tento bod programu predložil a oboznámil poslancov p. primátor mesta Myjava
Pavel Halabrín. Materiál obsahuje informácie o činnosti jednotlivých komisií MsZ.
MsZ v Myjave na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 25. 11. 2014 uznesením
číslo č. 3/Ust./2014 zriadilo šesť stálych komisií (Komisia pre financie, rozpočet,
majetok a hospodársku stratégiu mesta, Komisia výstavby, životného prostredia
a rozvoja mesta, Komisia kultury, Komisia športu, Komisia pre sociálne veci
a zdravotníctvo, Komisia školstva a mládeže), ktoré plnia funkciu poradných
iniciatívnych a kontrolných orgánov zastupiteľstva pre jednotlivé oblasti života mesta.
Komisie sú zložené z poslancov MsZ a z ďalších občanov z radov odborníkov
v príslušnej oblasti. Predsedom komisie je vždy poslanec mestského zastupiteľstva

ním zvolený. Pán primátor hneď v úvode predložil žiadosti 3 členov jednotlivých
komisií o ukončlenie členstva na vlastnú žiadosť a to uvoľnenie Mgr. Emílie
Maniačkovej z členstva v komisii pre sociálne veci a zdravotníctvo ku dňu
29.02.2016, uvoľnenie Romana Pobjeckeho z členstva a podpredsedníctva v komisii
školstva a mládeže ku dňu 29.02.2016 a uvoľnenie Mgr. Ľubomíra Eliáša z členstva
v komisii športu ku dňu 29.02.2016. Poslanci súhlasili so všetkými troma návrhmy na
uvoľnenie a prijali príslušné uznesenie. Zároveň p. primátor zkonštatoval, že materiál
bol spracovaný dostatočne. Materiály a návrhy uznesenií sa prikladajú ako prílohy
k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky a prijali príslušné
uznesenia:
U z n e s e n i e č. 20/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na uvoľnenie Mgr. Emílie Maniačkovej z členstva v komisii pre sociálne
veci a zdravotníctvo ku dňu 29.02.2016
B. Návrh na uvoľnenie Romana Pobjeckeho z členstva a podpredsedníctva
v komisii školstva a mládeže ku dňu 29.02.2016
C. Návrh na uvoľnenie Mgr. Ľubomíra Eliáša z členstva v komisii športu ku dňu
29.02.2016
II. u v o ľ ň u j e
A. Mgr. Emíliu Maniačkovú z členstva v komisii pre sociálne veci a zdravotníctvo
ku dňu 29.02.2016
B. Romana Pobjeckeho z členstva a podpredsedníctva v komisii školstva
a mládeže ku dňu 29.02.2016
C. Mgr. Ľubomíra Eliáša z členstva v komisii športu ku dňu 29.02.2016
Hlasovanie poslancov:
za:
13
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 21/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva mesta Myjava za rok 2015
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Správu o činnosti komisií mestského zastupiteľstva mesta Myjava za rok 2015
Hlasovanie poslancov:
za:
13
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 14: Informácia o pripravovaných investičných akciách Mesta Myjava
v roku 2016
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Ing. Lenka Bunčiaková,
vedúca oddelenia regionálneho rozvoja mesta. Materiál obsahuje 1. Projekty
spolufinancované zo štrukturálnych fondov EÚ a národných zdrojov – schválené
projekty: Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava a Zlepšení dostupnosti pohraničí
v okolí Velké Javořiny II. Ďalej sú to Podané projekty (len v prípade schválenia
finančných prostriedkov): Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ v Myjave,

Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave, Vybudovanie
fitness ihriska v meste Myjava, Zriadenie pultu centralizovanej ochrany. Pripravované
projekty (len v prípade schválenia finančných prostriedkov): Odstránenie nelegálnych
skládok v meste Myjava, Rekonštrukcia a vybavenie telocviční ZŠ v Myjave. Ďalšou
skupinou sú projekty financované z vlastných a iných zdrojov: Rekonštrukcia
miestnych komunikácií, Priechody pre chodcov, ZŠ s MŠ Turá Lúka, Garáže ul.
Partizánska, Rekonštrukcia Dolného cintorína a Domu smútku, Bikrosové ihrisko,
Parkovacia plocha za Mestským úradom. Pán primátor informoval k projetku
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave“ – došlo k
úprave – zvýšeniu oprávnených výdavkov 5% spoluúčasti Mesta celkovo vo výške
42.000,- €. V prezentácii k projektom financovaných z vlastných zdrojov pokračovala
Ing. jana Cablková ako vedúca oddelenia výstavby. Pán poslanec Ing. Tóth sa
informoval k projektu rozšítenia kanalizácie – Vodovod – Hošťáky- či dôjde ku
kompletnej rekonštrukcii- odpovedal p. primátor – v r. 2018 pripravuje SVP, š. P.
kompletnú rekonštrukciu v časti „Hoštáky“, mesto vyzvalo realizátora aby to bolo čo
najskôr už v tomto roku 2015. Ďalej p. primátor informoval poslancov, že v rámci
spolupráce Mesta Myjava, ktoré je hlavným cezhraničním partnerom v projekte
,,Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny II" kde mesto zrealizuje
aktivity uvedené v zmluve v pôvodnom rozsahu do 30.09.2016 a dofinancuje svoju
časť projektu z rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016. Je potrebné schváliť uznesenie
pre potreby predkladania a schválenia tohto projektu a taktiež je potrebné schváliť
uznesenie mesta ktoré bude použité v prípade schválenia a realizácie
projektu.Poslanci súhlasili s oboma návrhmi uznesení a prijali príslušné uznesenia.
Ďalej informoval poslancov p. primátor a predložil návrh na uznesenie ktoré je
potrebné schváliť pre potreby banky UCB rámci realizácie projektu. K rekonštukciu
objektov „MŠ“ p. primátor informoval, že bude kompletná rekonštrukcia striech,
učební, pergoly sa do projektu nezahŕňajú. K projektu rekonštrukcie telocviční p.
primátor poznamenal, že mesto bude z časti telocvične rekonštruovať iba ZŠsMŠ
Turá Lúka, koridor I. ZŠ VIestova nie je možné rekonštruovať v rámci tohto projektu.
Mesto hľadá možné riešenia. Pán poslanec Ing. Tóth sa v rámci rekonštrukcie
komunikácií informoval, či sa plánuje aj oprava chodníka pri športovej hale a taktiež
ORB zóna. Ďalej sa pán poslanec Ing. Tóth informoval ku projektu rekonštrukcie
„Domu smútku a Dolného cintorína“ – či bude tento zámer predložený aj na
prerokovanie komisie výstavby. Odpovedal p. primátor – projekt prišiel iba včera dňa
24. 2. a je ho potrebné ešte prekontrolovať či je kompletná dokumentácia a potom
bude predložený na komisiu výstavby. V závere p. primátor informoval poslancov, že
opäť pokračuje súdny spor ohľadne „Nezábudky“ o zostávujúci dlh voči mestu.
Termín pojednávania je stanovený na dňa 23.3.2016. Materiály a návrhy uznesenií
sa prikladajú ako prílohy k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu
pripomienky a prijali príslušné uznesenia:
U z n e s e n i e č. 22/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
A. Informáciu o pripravovaných investičných akciách Mesta Myjava v roku 2016
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Informáciu o pripravovaných investičných akciách Mesta Myjava v roku 2016
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 23/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Preinvestovanie kapitálových finančných prostriedkov v roku 2016 z vlastných
zdrojov mesta a návratných zdrojov financovania vo výške 500 tis. € v súlade
s platnými zákonmi.
II. s c h v a ľ u j e
A. Preinvestovanie kapitálových finančných prostriedkov v roku 2016 z vlastných
zdrojov mesta a návratných zdrojov financovania vo výške 500 tis. € v súlade
s platnými zákonmi.
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 24/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Mesto Myjava, ktoré je hlavný cezhraničný partner v projekte : ,,Zlepšení
dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny II" zrealizuje aktivity uvedené
v zmluve v pôvodnom rozsahu do 30.09.2016 a dofinancuje svoju časť
projektu z rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016
Identifikácia výdavkov:
Náklady na publicitu: 2 260,00 eur
Investičné náklady: maximálne do 337 511,05 eur
Ľudské zdroje: 1 530,90 EUR
Prevádzkové náklady: 1 500,00 EUR
II. s c h v a ľ u j e
A. Mesto Myjava, ktoré je hlavný cezhraničný partner v projekte : ,,Zlepšení
dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny II" zrealizuje aktivity uvedené
v zmluve v pôvodnom rozsahu do 30.09.2016 a dofinancuje svoju časť
projektu z rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016
Identifikácia výdavkov:
Náklady na publicitu: 2 260,00 eur
Investičné náklady: maximálne do 337 511,05 eur
Ľudské zdroje: 1 530,90 EUR
Prevádzkové náklady: 1 500,00 EUR
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 25/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Mesto Myjava vyčlení z rozpočtu mesta finančné prostriedky iba v tom
prípade, že získa zdroje finančného vkladu, dotácie alebo NFP na realizáciu
projetu ,,Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny II" z iných
zdrojov

II. s c h v a ľ u j e
A. Mesto Myjava vyčlení z rozpočtu mesta finančné prostriedky iba v tom
prípade, že získa zdroje finančného vkladu, dotácie alebo NFP na realizáciu
projetu ,,Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny II" z iných
zdrojov
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 15: Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016
Tento bod programu predložila poslancom Vladimíra Jurenková ako vedúca
oddelenia kultúry. Oboznámila poslancov o jednotlivých termínoch, zmenách a
doplneniech kultúrnych a športových podujatí, ktoré mesto plánuje v roku 2016
uskutočniť. Plán podujatí bol po predošlom pripomienkovaní opätovne prerokovaní
komisiou kultúry, bol doplnení a upravený ku konečnému schváleniu na dnešnom
zasadnutí MsZ. Pani poslankyňa Mgr. Viera Feriancová ako predsedníčka Komisie
kultúry informovala, že komisia dopuručuje Plán kultúrnych a športových podujatí na
rok 2016 tak ako bol predložený na dnešnom zasadnutí a prerokovaný komisiou
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. 26/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2016
II. s c h v a ľ u j e
A. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2016
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 16: Rôzne
V úvode tohto bodu požiadala poslankyňa Mgr. Viera Feriancová o opätovné
hlasovanie z dôvodu zmätočného hlasovania pri Bode rokovania 5 Majetkové
prevody pod písm E.) priamy predaj pozemku nachádzajúcom sa pod obytným
blokom súp.č.1058 (blok 105) nachádzajúcom sa v sídlisku Kamenné - predmetom
odpredaja je podiel na pozemku prislúchajúci 8 ks garáží, postavených
a nachádzajúcich sa pod obytným blokom 105, na pozemku parc. č. 4125/111
o výmere 426 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 2179 v k. ú.
Myjava vo vlastníctve mesta Myjava. Stavba na pozemku nachádzajúcom je vo
vlastníctve spoločnosti STAS s r.o. Pán poslanec Ing. Tóth navrhol s odpredajom
počkať až keď bude isté, že bytovka bude vo vlastníctve mesta na základe
schválenia dotácie zo ŠFRB. Pán primátor dal ako prvé hlasovať o návrhu pána
poslanca Ing. Tótha počkať s odpredajom ako prvé hlasovanie a v zápätí dal
hlasovať o prijatí uznesenia ako bolo predložené v pôvodnom znení v materiály na
rokovanie. Pri prvom hlasovaní bola za 5 poslancov pán primátor však nedal ďalej

hlasovať kto je za, kto sa zdržal hlasovania a kto bol proti, ale predložil v zápätí
druhý návrh tak ako bol predložený v materiály. Niektorí poslanci hlasovali iba jeden
krát ako keby zároveň hlasovali aj pri druhom návrhu uznesenia, pretože pochopili že
hlasujú za ešte ten predchádzajúci návrh. Preto, aby nedošlo k zmätočnému
hlasovaniu p. primátor dal poslancom opätovne hlasovať v znení uznesenia ako bolo
predložené v materiály. Poslanci tento návrh svojim hlasovaním schválili v počte za
odpredaj 10 poslancov, zdržali sa 2 poslanci a proti nebol nikto Keď že bol odpredaj
schválený v pôvodnom znení ako bol predložení v materiály, nehlasovalo sau ž
opätovne druhý krát o návrhu p. poslanca Ing. Tótha počkať s odpedajom do
rozhodnutia ŠFRB.
V tomto bode programu ďalej predložil poslancom p. primátor Pavel Halabrín:
1. Návrh na doplnenie vo VZN mesta Myjava o spôsobe prideľovania
nájomných bytov v meste Myjava: Pán primátor informoval, že nové
nájomné byty v novom bytovom dome na sídl. Kamenné už boli pridelené a
odovzdané novým nájomníkom, ktorí už v bytoch bývajú. Žiadosti o pridelenie
nájomných bytov stále prichádzajú a preto je oprávnené uvažovať o výstavbe
ďaľšieho nájomného bytového domu. Do budúcnosti je potrebné taktiež
myslieť i na to, aby sa zabránilo prideleniu bytu občanovi, ktorý už mal v
minulosti rôzne problémy či už s priestupkami alebo nedodržiavaní zákonov a
preto je potrebné doriešiť podmienky prideľovania bytov tak, aby sa zabránilo
prípadným problémom s budúcimi nájomníkmi. Preto sa navrhuje v článku
Čl. 2 Podmienky podávania a posudzovania žiadostí o pridelenie nájomného
bytu doplniť v bode 3. Podmienku, že žiadateľ, jeho manželka, druh alebo
družka (osoby, ktoré budú byt spoločne užívať) musí spĺňať podmienku
občianskej bezúhonnosti. Tento návrh sa však z dôvodu menej ako 2/3
väčšiny prítomných poslancov nemohol schvaľovať a schvaľovanie sa
prekladá na naledujúce zasadnutie MsZ.
2. Požiadavka Mgr. Emílie Maniačkovej o uvoľnenie z funkcie riaditeľa
rozpočtovej organizácie Mesta Myjava, Zariadenia opatrovateľskej služby
„Nezábudka“ Hurbanova 621/13, Myjava ku dňu 29.02.2016. Pani Mgr. Emília
Maniačková požiadala p. primátora o uvoľnenie a zároveň poďakovala p.
primátorovi a poslancom MsZ v Myjave za to, že jej bolo umožnené na záver
jej ekonomicky aktívnej činnosti vykonávať prácu, ktorá ju skutočne napĺňala.
Zároveň p. primátor oznámil, že od 01.03.2016 do 30.06.2016 bude vedením
zariadenia „Nezábudka“ poverená Mgr. Ingrid Žabková. Poslanci súhlasili
s predloženými návrhmi uznesení a prijali príslušné uznesenia:
U z n e s e n i e č. 28/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na odvolanie Mgr. Emílie Maniačkovej ako riaditeľa rozpočtovej
organizácie Mesta Myjava, Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“,
Hurbanova 621/13, Myjava, ku dňu 29.02.2016
II. o d v o l á v a
A. Mgr. Emíliu Maniačkovú ako riaditeľa rozpočtovej organizácie Mesta Myjava,
Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“, Hurbanova 621/13, Myjava ku
dňu 29.02.2016

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

U z n e s e n i e č. 29/02/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. poverenie Mgr. Ingrid Žabkovej vedením rozpočtovej organizácie Mesta
Myjava, Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“, Hurbanova 621/13,
Myjava, od 01.03.2016 do 30.06.2016
II. p o v e r u j e
A. Mgr. Ingrid Žabkovú vedením rozpočtovej organizácie Mesta Myjava,
Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“, Hurbanova 621/13, Myjava
od 01.03.2016 do 30.06.2016
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
0

Ďalej p. primátor informoval poslancov, že podľa posledného stavu počtu obyvateľov
mesta Myjava k 31.12.2015 klesá počet obyvateľov. V roku 2015 sa narodilo v meste
Myjava 88 detí a zomrelo 132 občanov. Prisťahovalo sa 134 občanov a odsťahovalo
176 občanov.

V bode Rôzne poslanci predložili tieto návrhy a pripomienky:
Ing. Vladimír Tóth: sa informoval ohľadne schváleného VZN o prevádze pohrebísk
v meste Myjava:
požiadal bližšie vyšpecifikovať v Čl. 2 - druh použitého materiálu pri
budovaní rôznych objektov v areály cintorína
požiadal o zváženie úpravy času poveleného na budovanie stavieb
v Bode 3 ktoré je schválené v čase od 07,30 – 15,30 hod. – posunúť čas
minimálne do 18,00 – 19,00 hodiny hlavne v letných mesciacoch kedy sú
v obedňajších hodinách vysoké teploty. V neprítomnosti p. Ing. Halása ako
správcu pohrebísk v meste Myjava odpovedal p. Ing. Hlavatovič ako riaditeľ
spoločnosti SMM, s.r.o. ktorá má prevádzkovanie pohrebísk v správe – bola
doručená sťažnosť zo spoločnosti Kamenosochárstvo vedím spoločnosti p.
Parackom, ktorá s sťažovala na tieto dva spomýnané body v novoschválenom
VZN. Prevádzkový poriadok pohrebísk bol predovšetkým spacovaný na
základe vzniknutým zmenám v príslušnom zákone. Pri úprave časového
režimu vstupu na pohrebiská sa upravoval i čas vstupu kamenosochárstiev do
areálu pohrebísk. Nekýkajú sa iba konkrétne jedného kamenosochárstva ale
všeobecne pri ákych koľvek prácach v areáloch cintorína. Pán primátor
navrhol ča na uzatvorenie brán cintorínov 15,00 hod. Je to potrebné zvážiť, na
dnešnom zasadnutí to však nie je možné schvaľovať z dvôvodu menej ako 2/3
účasti poslancov.

-

Požiadal zvážiť – opravu striech v MŠ SNP je potrebné urobiť zvod. Ďalej
sa informoval, či sa neuvažuje s ukončením plošiek, vyfrézovaním chodníka je v dezolátnom stave a taktiež je potrebná oprava stĺpovej ohrady areálu MŠ.

P. primátor v súvislosti s MŠ SNP informoval, že mesto Myjava sa aktívne
zapojilo do súťaže kotú vyhlásila spoločnosť Lidl o výstabvu nového detského
ihriska „Žihadielko“ . V prípade, že mesto Myjava vyhrá toto ihrisko jeho
predpokladaná vystavba je na „Vŕšku“ mesto uvažuje i o možnosti vybudovať
ihrisko v rámci areálu MŠ SNP. Opravy komunikácií sú plánované bo konca
stavby cez TSK.
Ďalej p. poslanec Ing. Tóth navrhol zvážiť modernizáciu verejného osvetlenia v
meste Myjava - je potrebné urobiť porovnanie úspor a pravidelne tento prehľad
predkladať posancom pre informáciu. Odpovedal p. primátor a taktiež Ing.
Bunčiaková – porovnanie bolo predložené a je úspora kolo 64%. I. ZŠ cca 70%.
Pán poslanec Hargaš – sa informoval, či mesto neuvažuje s úpravou ihriska na
ulici „Hoštáky“- ihrisko nie je oplotené – ak by sa dalo aspoň oplotiť . Pán primátor
odpovedal, že v minulosti už bol spracovaný projekt pod názvom „opravme si
hřište“ – projekt sa nerealizoval na základe protestu obyvateľov z tejto lokality.

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 28. 04. 2016 na ktorom sa budú schvaľovať
VZN ,mesta a taktiež bude predložený záverečný účet mesta Myjava na rok 2015 a
ukončil dnešné zasadnutie.

Pavel H a l a b r í n
primátor mesta

Ing. Rastislav Kostelný
zástupca primátora

zapisovateľka:
Denisa Hargašová
O v e r o v a t e l i a:

Mgr. Viera Feriancová
poslankyňa MsZ

Ing. Martin Černáček
poslanec MsZ

