MESTO

MYJAVA

Číslo: 4/2015 - záp.

V Myjave dňa 28.08.2015

Zápisnica
z
riadneho
zasadnutia Mestského
zastupiteľstva
zo dňa 27. augusta 2015.

v

M y j a v e,

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
Karika
6.
Mgr. Ľubomír
7.
Ing. Jaroslav
Krč - Šebera
8.
Ing. Milan
Majtán
9.
MUDr. Jozef
Markovič
10. Ing. Marián
Orávik
11. Roman
Pobjecký
12. Ing. Martin
Podmajerský
13. Ing. Jaroslava
Saková
14. Ing. Stanislav
Tomič
15. Ing. Vladimír
Tóth
16. Ing. Peter
Valúch
17. Ing. Rastislav
Kostelný, zástupca primátora mesta
18. Pavel
Halabrín, primátor mesta
19. Ing. Vladimír
Výdurek, hlavný kontrolór mesta
Ďalej boli prítomní:
21. Ing. Ingrid Vaňová
vedúca odboru školstva, kultúry a soc. služieb
22. Zdenka Ježíková
vedúca odboru ekonomického a majetku mesta
23. Elena Fialová
vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva
24 Lenka Kulíšková
vedúca oddelenia daní a poplatkov
25. Marek Hrin
hovorca mesta
26. Pavol Orság
náčelník MsP Myjava
27. Ing. Dušan Svitek
vedúci oddelenia majetku a prevádzky úradu
28. Eva Osuská
vedúca odboru výstavby a regionálneho rozvoja
29. Mgr. Jana Gáliková
vedúca oddelenia sociálnych služieb
30. Mgr. Denisa Zemanová
vedúca odelenia výstavby a ŽP
31. Ing. Lenka Bunčiaková
vedúca oddelenia regionálneho rozvoja
32. Ing. Emil Hlavatovič
riaditeľ spol. Správa majetku Mesta Myjava s. r. o.

Ako zapisovateľka bola prítomná Denisa Hargašová

K bodu č. 1: Spomienkové zhromaždenie pri príležitosti 71. výročia SNP

K bodu č. 2: 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 a nakoľko bolo pri zahájení prítomných 15 poslancov,
vyhlásil ho za uznášania schopné. Informoval, že z neúčasti počas celého dnešného
zasadnutia sa ospravedlnil poslanec MUDr. Milan Mokoš. Taktiež ospravedlnil p.
prednostku úradu Ing. Jarmilu Slukovú ktorá sa zasadnutia nezúčastní z dôvodu
dovolenky v zahraničí. Neospravedlnení je poslanec Jaroslav Viselka. Ostatní
chýbajúci poslanci sa zasadnutia zúčastnia s časovým oneskorením. Ďalej p.
primátor predložil poslancom návrh programu dnešného riadneho zasadnutia. Z
minulého zasadnutia bude prerokovaný ako Bod č. 6 Správa o činnosti neziskových
organizácií zriadených Mestom Myjava za rok 2014 ( z minulého zastupiteľstva )
Sociálne služby Myjava, n.o. a Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.
Taktiež p. primátor informoval, že do dnešného programu bude doplnená ako bod č.
12 Informácia o stave realizovaných, predložených a pripravovaných projektov
financovaných z fondov EÚ, národných zdrojov a rozpočtu mesta a spoločných
dokumentoch na podporu rozvoja cestovného ruchu. Poslanci nemali k
predloženému programu pripomienky a schválili program dnešného rokovania v
tomto rozsahu:
U z n e s e n i e č. 101/2015
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 27.08.2015
II. s c h v a ľ u j e
A. program rokovania MsZ v Myjave dňa 27.08.2015:
1. Spomienkové zhromaždenie pri príležitosti 71. výročia SNP
2. Otvorenie, schválenie programu
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Pripomienky a otázky občanov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Správa o činnosti neziskových organizácií zriadených Mestom Myjava za rok
2014 ( z minulého zastupiteľstva ) Sociálne služby Myjava, n.o. a Rozvoj
cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2015
8. Majetkové prevody
9. Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového
rozpočtu k 30.06.2015
10. Zmena rozpočtu k 30.6.2015
11. Konsolidovaná výročná správa za rok 2014
12. Informácia o stave realizovaných, predložených a pripravovaných projektov
financovaných z fondov EÚ, národných zdrojov a rozpočtu mesta a spoločných
dokumentoch na podporu rozvoja cestovného ruchu
13. Rôzne
14. Záver
Hlasovanie poslancov:
za:
15

zdržal sa:
proti:

0
0

K bodu č. 3: Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta pán Pavel Halabrín poslancov
Romana Pobjeckého a Ing. Jaroslavu Sakovú. Poslanec Ing. Martin Podmajerský
bude overovateľom na budúcom zasadnutí, keďže nie je prítomný od začiatku
dnešného zasadnutia.

K bodu č. 4: Pripomienky a otázky občanov
Na dnešnom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave vystúpili
prítomní občania v zastúpení p. Blanky Říhovej vo veci predloženej Petície občanov
– rodičov voči nazvýšeniu školného oproti pôvodnému návrhu z 15,00 € na 20,00 €,
a školného na dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky z
5,00 € na 7,00 €.v Dodatku č. 4 VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka, ktoré poslanci schválili na
minulom rokovaní MsZ dňa 11.06.2015. Pani Blanka Říhová prečítala prítomným
petíciu a informovala o požiadavkách rodičov. Rodičia v petícii žiadajú zníženie
školného na 12 €/ mesiac a zrušenie úhrady na dieťa, ktoré má jeden rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky, čo považujú za protizákonné – podnet bol
podaný na prokuratúru. Pán primátor informoval, že dňa 17.08.2015 prijal zástupcov
rodičov a prisľúbil im nimi predložený Návrh – petícu prerokovať na najbližšom
zasadnutí MsZ t. j. dnes dňa 27.08. 2015. Pán primátor informoval, že od roka 2008
nebolo mestom zvyšované školné i keď boli požiadavky zo strany škôlok. Informoval,
že v mesiaci september nebudú požadované dve platby školného od rodičov – mesto
1 mesiac preplatí. Taktiež informoval, že na základe vzniku nového právneho
subjektu Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorý vznikol z troch
materských škôl zriadených na území mesta schválením na zasadnutí MsZ dňa
23.042015 mesto navrhuje poveriť výkonom funkcie riaditeľa školy do vymenovania
riaditeľky škôlky zriadovateľom na základe výberového konania (najdlhšie na obdobie
6 mesiacov – t. j. do 28.02.2016) p. Ľubicu Kozárovú. Poslanec Ing. Martin Orávik
navrhol dve možnosti: vyhovieť návrhu rodičov v petíciii a znížiť školné na 12 €/
mesiac alebo znížíť na 15 €/ mesiac tak ako bola výška shválená školskou komisiou
pred minulím rokovaním MsZ. Pán primátor navrhol hlasovať najskôr o návrhu 12 €/
mesiac kde za bol iba 1 poslanec, nezdržal sa žiadny poslanec a proti bolo 15
poslancov. Po diskusii a zvážení všetkých požiadavok a objektívnych skutočností
poslanci hlasovali o návrhu na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Myjave
č. 83/2015 zo dňa 11.06.2015 týkajúceho sa zníženia výšky príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na 1 dieťa v materskej škole nasledovne:
- Deti do 5 rokov z 20,- € na 15,- €
- Deti ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
zo 7,- € na 5,- €
Poslanci nemali k predloženému návrhu ďalšie pripomienky a prijali príslušné
uznesenia:
U z n e s e n i e č. 102/2015
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o

A. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Myjave č. 83/2015 zo
dňa 11.06.2015 týkajúceho sa zníženia výšky príspevku zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu nákladov na 1 dieťa v materskej škole nasledovne :
- Deti do 5 rokov z 20,- € na 12,- €
- Deti ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
zo 7,- € na 5,- €
II. n e s c h v a ľ u j e
A. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Myjave č. 83/2015 zo dňa
11.06.2015 týkajúceho sa zníženia výšky príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov na 1 dieťa v materskej škole nasledovne :
- Deti do 5 rokov z 20,- € na 12,- €
- Deti ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
zo 7,- € na 5,- €
za:
zdržal sa:
proti:

1
0
15

U z n e s e n i e č. 103/2015
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Myjave č. 83/2015 zo
dňa 11.06.2015 týkajúceho sa zníženia výšky príspevku zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu nákladov na 1 dieťa v materskej škole nasledovne :
- Deti do 5 rokov z 20,- € na 15,- €
- Deti ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
zo 7,- € na 5,- €
II. s c h v a ľ u j e
A. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Myjave č. 83/2015 zo dňa
11.06.2015 týkajúceho sa zníženia výšky príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov na 1 dieťa v materskej škole nasledovne :
- Deti do 5 rokov z 20,- € na 15,- €
- Deti ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
zo 7,- € na 5,- €
za:
zdržal sa:
proti:

13
3
0

K bodu č. 5: 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 11.06.2015
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Myjave, ktoré boli v plnení ku dňu 11.06.2015
3.Prehľad uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, ktoré zostávajú v plnení
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. 104/2015
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:
17
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 6: Správa o činnosti neziskových organizácií zriadených Mestom
Myjava za rok 2014 Sociálne služby Myjava, n.o. a Rozvoj cestovného ruchu
Myjavských kopaníc, n.o.
Správu o činnosti neziskových organizácií zriadených mestom Myjava za rok 2014
predložila poslancom mestského zastupiteľstva Mgr. Jana Gáliková, vedúca
oddelenia sociálnych služieb. O činnosti neziskových organizácií informovala podľa
predloženého materiálu. Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali
k predloženému návrhu pripomienky a prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 105/2015
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 neziskových organizácií zriadených mestom Myjava za rok
2014
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Správu o činnosti neziskových organizácií zriadených mestom Myjava za rok
2014
Hlasovanie poslancov:
za:
17
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 7: Správa o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2015
Správu o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2015 predložil poslancom
mestského zastupiteľstva Ing. Vladimír Výdurek, hlavný kontrolór Mesta Myjava.
O činnosti informoval podľa predloženého písomného materiálu. Kontrolnú činnosť
vykonával v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Myjava
na 1 polrok 2015, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
č.8/I/2014 dňa 08.12.2014 a uzn.č.5/2015 zo dňa 26.2.2015. Hlavný kontrolór
vykonával 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.“).
Za obdobie 1 polroka 2015 boli vykonané následovné finančné kontroly:
1. Kontrola dodržiavania zásad predbežnej kontroly vedúcich pracovníkov MsÚ
Myjava
2.Kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov v pokladni
3.Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31.12.2014 a vývoja dlhu mesta v zmysle
§17.zák.583/2004

4 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta
v správe Základnej školy Viestova 1
5.Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2014
6.Kontrola spoločnosti Samšport, s.r.o. so zameraním na hospodárenie a efektivitu
finančných operácií za rok 2014
7.Kontrola stavu vybavovania sťažností a petícií za 1 polrok 2015
Okrem samotnej kontrolnej činnosti bola premetom činnosti aj kontrola prijatých
uznesení z jednotlivých zasadnutí MsZ aj vypracovanie Stanoviska k záverčnému
účtu za rok 2015 v zmysle príslušného zákona. Hlavný kontrolór vypracoval
Smernicu o zásadách prijímania a vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti
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. 106/2015
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 prvý polrok 2015
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Správu o činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2015
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
1
proti:
0

K bodu č. 8: 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, kúpa pozemku, návrh zmluvy o budúcom
vecnom bremene, zrušenie predkupného práva k pozemku, zámer na
odpredaj poľnohospodárskej pôdy .
Súčasťou bodu je aj Dodatok - návrh na priamy predaj pozemkov v k.ú. Turá Lúka
reg. KN „C“ parc.č. 6616/1 o výmere 254 m2, trvalý trávnatý porast a parc.č. 6616/2
o výmere 120 m2 , ostatná plocha, oba evidované na LV č. 1724 vo vlastníctve
mesta Myjava. Ing. Jaroslav Krč - Šebera informoval ako predseda Komisie pre
financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta,
že material bol
prerokovaný komisiou a komisia ho doporučuje tak ako je predkladaný schváliť. Pán
poslanec Ing. Vladimír Tóth navrhol výšku 2,02,- €/ m2 pri odpredaji pozemku pod
bodom i.) odpredaj pozemku parc. č. 8353/1 o výmere 6 907 m2, orná pôda,
evidovaná na liste vlastníctva č. 2179 v k.ú. Myjava nachádzajúca sa v meste Myjava
v lokalite U Siváčkov. V roku 2014 vstúpil v platnosť Zákona NR SR č.140/2014
o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov,
ktorý
stanovuje
postup
nadobúdania
vlastníctva
poľnohospodárskeho pozemku prevodom a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri
nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku s účinnosťou od 1. Júna
2014. Poslanci s návrhom súhlasili a hlasovali o upravenej výške 2,02,- €/ m2. V
Dodatku - návrhu na priamy predaj pozemkov v k.ú. Turá Lúka reg. KN „C“ parc. č.
6616/1 o výmere 254 m2, trvalý trávnatý porast a parc.č. 6616/2 o výmere 120 m2 ,
ostatná plocha, oba evidované na LV č. 1724 vo vlastníctve mesta Myjava pán
primátor informoval, že spoločnosť Gestio s. r. o. požaduje odpredaj z dôvodu

potreby dokladovania k poskytnutiu úveru bankou k vykrytiu kúpy celého výrobného
areálu býv. MOA, a. s. v konkurze. Jedná sa o pozemky, ktoré tvoria časť areálu býv.
MOA, a.s. ktoré doposiaľ nie sú majetkovoprávne vysporiadané. Pán poslanec Tóth
pripomienkoval, že komisia na svojom zasadnutí konštatovala, že pri predaji by mala
byť kúpa podmienená, aby nedošlo k tomu, že kupujúci nakoniec ustúpi od kúpy
celého areálu. Pán primátor informoval, že dnes pred zasadnutím MsZ priniesol
konateľ spoločnosti Gestio s.r. o. doklad o výhre v konkurze. Pán poslanec Krč Šebera ako predseda Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku
stratégiu mesta informoval, že odpredaj bol riešení komisiou a boli pochybnosti
keďže nebola ešte predložená kúpna cena na základe znaleckého posudku. Materiál
+ Dodatok sa prikladajú ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému
návrhu ďalšie pripomienky a prijali príslušné uznesenia:
U z n e s e n i e č. 107/2015
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 k. ú. Myjava reg. KN „C“ parc. č. 8345/4
o výmere 179 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovaný na LV č.2179 .
Odpredaj pozemku sa schvaľuje pre kupujúceho Xxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxxx
dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx XXX/X, XXX
XX Xxxxx, ktorý pozemok užíva ako predzáhradku, pričom sa zaväzuje strpieť
na pozemku uložené elektrické zariadenie (stĺpový transformátor elektr.
napätia) v rozsahu už zriadenej ťarchy k tomu pozemku zriadenom
Západoslovenská distribučná, a. s .Bratislava.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
sa schvaľuje v cene stanovenej znaleckým posudkom č. 174 - 2015,
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 361,58 ,- € (t.j. 2,02,- €/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 12.8.2015, 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 k. ú. Myjava reg. KN „C“ parc. č. 8345/4 o výmere
179 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovaný na LV č.2179 .
Odpredaj pozemku sa schvaľuje pre kupujúceho Xxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxxx
dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx XXX/X, XXX
XX Xxxxx, ktorý pozemok užíva ako predzáhradku, pričom sa zaväzuje strpieť
na pozemku uložené elektrické zariadenie (stĺpový transformátor elektr.
napätia) v rozsahu už zriadenej ťarchy k tomu pozemku zriadenom
Západoslovenská distribučná, a. s .Bratislava.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
sa schvaľuje v cene stanovenej znaleckým posudkom č. 174 - 2015,
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 361,58 ,- € (t.j. 2,02,- €/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 12.8.2015, 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:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 108/2015
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 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. „O majetku
obcí“ v znení neskorších zmien a doplnkov t.j. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, novovytvorené pozemky reg. KN „C“, ktoré sú výsledkom
geometrického plánu č.13/15 zo dňa 30.6.2015 vyhotovenom Ing. Michal
Garaj Geodézia Myjava, so sídlom ul. Hurbanova č. 643, 907 01 Myjava, IČO:
180 40446. Výsledkom spracovaného geometrického plánu a odpredaja sú
nasledovné novovytvorené parcely;
A)
Z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc.č.11/3 o výmere 6 682 m2, ostatná
plocha, evidovaná na LV č. 1724 v k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve mesta
Myjava, nasledovné novovytvorené parcely, pre kupujúcich :
-- parc. č. 11/13 o výmere 172 m2 , ostatná plocha, pre kupujúcu Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx do výlučného vlastníctva kupujúcej,
-- parc. č. 11/14 o výmere 455 m2, druh pozemku, ostatná plocha, pre
kupujúceho Xxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx, do výlučného
vlastníctva kupujúceho,
-- parc. č. 11/15 o výmere 341 m2 , ostatná plocha, pre kupujúcu Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx do výlučného vlastníctva kupujúcej,
-- parc. č. 11/16 o výmere 366 m2 , ostatná plocha, pre kupujúcich Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva ½, Xxxxx Xxxxx, rod.
Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx
XXX/X, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva ½.
B)
Z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc. č. 376/1 o výmere 646 m2, ostatná
plocha, evidovaná na LV č. 1724 v k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve mesta
Myjava nasledovné parcely, pre kupujúcich:
-- parc. č. 376/9 o výmere 180 m2, ostatná plocha, pre kupujúceho Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx, do výlučného vlastníctva kupujúceho,
-- parc. č. 376/8 o výmere 142 m2, ostatná plocha, pre kupujúcu Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx do výlučného vlastníctva kupujúcej,

-- parc. č. 376/7 o výmere 11 m2, ostatná plocha, pre kupujúcich Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva ½, Xxxxx Xxxxx, rod.
Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx
XXX/X, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva ½.
C)
Odpredaj pozemku evidovanom v k.ú. Turá Lúka :
-- parc. reg. KN „C“ parc. č. 379 o výmere 43 m2, vodná plocha,
evidovanom na liste vlastníctva č. 1724 vlastníka mesto Myjava, pre
kupujúceho Xxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx, do výlučného
vlastníctva kupujúceho.
Zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa :
- novovytvorené pozemky nie sú použiteľné pre iného užívateľa a nie sú
použiteľné ani pre mesto. Žiadatelia pozemky dlhodobo užívajú a
čiastočne sú prihradené k stávajúcim pozemkom kupujúcich,
-- uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto priamom predaji je odôvodnené
tým, že mesto môže odpredať pozemok poslancovi mesta a blízkej osobe
primátora mesta len v prípadoch uvedených v § 9a odsek 8 zákona č.
138/1991 Zb. Nakoľko kupujúci majú záujem majetkovoprávne vysporiadať
pozemky, o ktoré vlastník nemá v súčasnosti záujem a pominul zámer na
vybudovanie miestnej komunikácie nie je dôvod neodpredať pozemky
žiadateľom,
S uplatnením § 9a ods.8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov, najmä doplnením Zák.č. 258/2009 Z.z.,
hodného osobitného zreteľa, vedenie mesta navrhuje odpredaj hore
uvedeného pozemku v cene 2,- €/ m2 čo pri jednotlivých pozemkoch
predstavuje nasledovnú výšku kúpnej ceny .
-- za pozemok parc. č . 11/13 o výmere 172 m2, je výška kúpnej ceny 344 ,€
od kupujúcej Xxxxx Xxxx,
-- za pozemky parc. č. 11/14 o výmere 455 m2, parc. č. 376/9 o výmere 180
m2 a parc. č. 379 o výmere 43 m2, je výška kúpnej ceny 1 356 ,- €, od
Xxxxx Xxxx
-- za pozemky parc. č. 11/15 o výmere 341 m2 a parc. č. 376/8 o výmere 142
m2 , je výška kúpnej ceny 966,- € , od Xxxxx Xxxx,
-- za pozemky parc. č. 11/16 o výmere 366 m2 a parc. č. 376/1 o výmere 11
m2 je výška kúpnej ceny 754 ,- €, z ktorej kupujúci Xxxxx Xxxx a Xxxxx Xxxx
uhradia každý čiastku 377 ,-€.
Celková výška kúpnej ceny za odpredávané pozemky je 3 043 ,- €.
II. s c h v a ľ u j e
A.
Priamy predaj pozemkov spôsobom podľa
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. „O majetku obcí“ v znení

neskorších zmien a doplnkov t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
novovytvorené pozemky reg. KN „C“, ktoré sú výsledkom geometrického plánu
č.13/15 zo dňa 30.6.2015 vyhotovenom Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava,
so sídlom ul. Hurbanova č. 643, 907 01 Myjava, IČO: 180 40446. Výsledkom
spracovaného
geometrického
plánu
a odpredaja
sú
nasledovné
novovytvorené parcely;
A)
Z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc.č.11/3 o výmere 6 682 m2, ostatná
plocha, evidovaná na LV č. 1724 v k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve mesta
Myjava, nasledovné novovytvorené parcely, pre kupujúcich :
-- parc. č. 11/13 o výmere 172 m2, ostatná plocha , pre kupujúcu Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx do výlučného vlastníctva kupujúcej,
-- parc. č. 11/14 o výmere 455 m2, druh pozemku, ostatná plocha, pre
kupujúceho Xxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx, do výlučného
vlastníctva kupujúceho,
-- parc. č. 11/15 o výmere 341 m2, ostatná plocha, pre kupujúcu Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx do výlučného vlastníctva kupujúcej,
-- parc. č. 11/16 o výmere 366 m2 , ostatná plocha, pre kupujúcich Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva ½, Xxxxx Xxxxx, rod.
Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx
XXX/X, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva ½.
B)
Z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc. č. 376/1 o výmere 646 m2, ostatná
plocha, evidovaná na LV č. 1724 v k. ú. Turá Lúka vo vlastníctve mesta
Myjava nasledovné parcely, pre kupujúcich :
-- parc. č. 376/9 o výmere 180 m2, ostatná plocha, pre kupujúceho Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx, do výlučného vlastníctva kupujúceho,
-- parc. č. 376/8 o výmere 142 m2, ostatná plocha, pre kupujúcu Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx do výlučného vlastníctva kupujúcej,
-- parc. č. 376/7 o výmere 11 m2, ostatná plocha, pre kupujúcich Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva ½, Xxxxx Xxxxx, rod.
Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx
XXX/X, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva ½.
C)
Odpredaj pozemku evidovanom v k. ú. Turá Lúka :
-- parc. reg. KN „C“ parc. č. 379 o výmere 43 m2, vodná plocha, evidovanom
na liste vlastníctva č. 1724 vlastníka mesto Myjava, pre kupujúceho Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx, do výlučného vlastníctva kupujúceho.

Zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa :
- novovytvorené pozemky nie sú použiteľné pre iného užívateľa a nie sú
použiteľné ani pre mesto. Žiadatelia pozemky dlhodobo užívajú a
čiastočne sú prihradené k stávajúcim pozemkom kupujúcich,
-- uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto priamom predaji je odôvodnené
tým, že mesto môže odpredať pozemok poslancovi mesta a blízkej osobe
primátora mesta len v prípadoch uvedených v § 9a odsek 8 zákona č.
138/1991 Zb. Nakoľko kupujúci majú záujem majetkovoprávne vysporiadať
pozemky, o ktoré vlastník nemá v súčasnosti záujem a pominul zámer na
vybudovanie miestnej komunikácie nie je dôvod neodpredať pozemky
žiadateľom,
S uplatnením § 9a ods.8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov, najmä doplnením Zák.č. 258/2009 Z.z.,
hodného osobitného zreteľa, vedenie mesta navrhuje odpredaj hore
uvedeného pozemku v cene 2,- €/ m2 čo pri jednotlivých pozemkoch
predstavuje nasledovnú výšku kúpnej ceny .
-- za pozemok parc. č . 11/13 o výmere 172 m2, je výška kúpnej ceny 344 ,€
od kupujúcej Xxxxx Xxxx,
-- za pozemky parc. č. 11/14 o výmere 455 m2, parc. č. 376/9 o výmere 180
m2 a parc. č. 379 o výmere 43 m2, je výška kúpnej ceny 1 356,- €, od
Xxxxx Xxxx,
-- za pozemky parc. č. 11/15 o výmere 341 m2 a parc. č. 376/8 o výmere 142
m2, je výška kúpnej ceny 966,- €, od Xxxxx Xxxx,
-- za pozemky parc. č. 11/16 o výmere 366 m2 a parc. č. 376/1 o výmere 11
m2 je výška kúpnej ceny 754,- €, z ktorej kupujúci Xxxxx Xxxx a Xxxxx Xxxx
uhradia každý čiastku 377,- €.
Celková výška kúpnej ceny za odpredávané pozemky je 3 043,- €.
Odpredaj nehnuteľností pri uplatnení osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm.
e) Zák.č. 258/2009 v cene spolu 3 043,- €, bol schválený 13 poslancami zo 16
prítomných.
Hlasovanie poslancov:
za:
13
zdržal sa:
3
proti:
0

U z n e s e n i e č. 109/2015
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
novovytvoreného pozemku v k. ú. Turá Lúka reg. KN „C“ parc. č. 5140/2
o výmere 90 m2, zastavaná plocha a nádvoria.
Odpredávaný pozemok je vytvorený geometrickým plánom č. 124/2014,
vyhotoviteľom GEOGIS SK spol. s r.o. so sídlom Sibírska 1329, 908 51 Holíč,

IČO: 36 256 307, z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc .č. 5140 o výmere 910
m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovaný na LV č. 1724 v k. ú. Turá Lúka
vo vlastníctve mesta Myjava. Odpredaj pozemku parc. č. 5140/2 sa schvaľuje
kupujúcemu Xxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx. Predmetný
pozemok sa nachádza v k. ú. Turá Lúka v časti U Vankov, v lokalite U Klvačov
v blízkosti rodinného domu kupujúceho súp.č.787.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
sa schvaľuje kupujúcemu v cene stanovenej znaleckým posudkom č. 176 2015, 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 290,70,- € (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 predaja bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta
dňa 12.8.2015, 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 novovytvoreného pozemku
v k. ú. Turá Lúka reg. KN „C“ parc. č. 5140/2 o výmere 90 m2, zastavaná
plocha a nádvoria.
Odpredávaný pozemok je vytvorený geometrickým plánom č. 124/2014,
vyhotoviteľom GEOGIS SK spol. s r.o. so sídlom Sibírska 1329, 908 51 Holíč,
IČO: 36 256 307, z pôvodnej parcely reg. KN „C“ parc. č. 5140 o výmere 910
m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovaný na LV č. 1724 v k. ú. Turá Lúka
vo vlastníctve mesta Myjava. Odpredaj pozemku parc. č. 5140/2 sa schvaľuje
kupujúcemu Xxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx. Predmetný
pozemok sa nachádza v k. ú. Turá Lúka v časti U Vankov, v lokalite U Klvačov
v blízkosti rodinného domu kupujúceho súp.č.787.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
sa schvaľuje kupujúcemu v cene stanovenej znaleckým posudkom č. 176 2015, 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 290,70,- € (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 predaja bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke mesta
dňa 12.8.2015, 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:
15
zdržal sa:
1
proti:
0

U z n e s e n i e č. 110/2015
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 k. ú. Turá Lúka reg. KN „C“ parc. č. 315/2
o výmere 858 m2, ostatná plocha , evidovaný na LV č.1724.
Odpredaj pozemku sa schvaľuje pre kupujúcu Xxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxxx
dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx XXX/X, XXX
XX Xxxxx do jej výlučného vlastníctva 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. 173 - 2015,
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 13 333,32 ,- € (t.j. 15,54,- €/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 12.8.2015, 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 k.ú. Turá Lúka reg. KN „C“ parc. č. 315/2 o výmere
858 m2, ostatná plocha , evidovaný na LV č.1724.
Odpredaj pozemku sa schvaľuje pre kupujúcu Xxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxxx
dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx XXX/X, XXX
XX Xxxxx do jej výlučného vlastníctva 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. 173 - 2015,
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 13 333,32 ,- € (t.j. 15,54,- €/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 12.8.2015, 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:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 111/2015
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. 707 o výmere 203 m2, ovocné
sady, evidovanom na LV č. 4931 v k. ú. Turá Lúka, v podiele vlastníctva Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul.
Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva 1/2 a Xxxxx Xxxxx, rod.
Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx
XXX/X, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva 1/2. Odkupované pozemky sa
nachádzajú v mestskej časti Turá Lúka na ulici Diely v telese cesty. Pozemky
sú odkupované do vlastníctva Mesta Myjava, so sídlom nám. M. R. Štefánika
560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745. Schvaľuje výšku kúpnej ceny 710,50,-

€ (t.j. 3,50,- €/m2), z ktorej podieloví spoluvlastníci dostanú každý čiastku vo
výške 355 ,25 € .
II. s c h v a ľ u j e
A. Kúpu pozemku reg. KN „E“ parc. č. 707 o výmere 203 m2, ovocné sady,
evidovanom na LV č. 4931 v k. ú. Turá Lúka, v podiele vlastníctva Xxxxx Xxxxx,
rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx
XXX/X, XXX XX Xxxxx v podiele vlastníctva 1/2 a Xxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxxx
dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom ul. Xxxxxxx XXX/X, XXX
XX Xxxxx v podiele vlastníctva 1/2. Odkupované pozemky sa nachádzajú
v mestskej časti Turá Lúka na ulici Diely v telese cesty. Pozemky sú
odkupované do vlastníctva Mesta Myjava, so sídlom nám. M. R. Štefánika
560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745. Schvaľuje výšku kúpnej ceny 710,50,€ (t.j. 3,50,- €/m2), z ktorej podieloví spoluvlastníci dostanú každý čiastku vo
výške 355 ,25 € .
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 112/2015
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 novovytvoreného pozemku reg. KN „C“ parc. č. 2784/88
o výmere 13 m2, ostatná plocha, v k. ú. Myjava, od vlastníka TOP KRAFT SK,
a.s. so sídlom ul. Priemyselná 9050/1, 907 01 Myjava, IČO: 36 269 875.
Novovytvorený pozemok parc. č. 2784/88 je výsledkom geometrického
plánu č. 31/2015 zo dňa 13.7.2015 vyhotovenom GEOLA ,s.r.o. so sídlom
V.P.Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36 669 563, z pôvodnej parcely reg. KN „C“
parc. č. 2784/41 o výmere 71 m2, ostatná plocha, evidovanej na LV č. 2784/41
v k. ú. Myjava vo vlastníctve predávajúceho.
Pozemok odkupuje do vlastníctva Mesto Myjava, so sídlom nám. M. R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745.
Kúpa pozemku vyplýva z požiadavky a následnej realizácie výstavby
chodníka v časti areálu Priemyselný park Javorinská .
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške kúpnej ceny 43,16 ,- € ( t.j.
3,32 ,- €/m2 ), ktorá je cenou totožnou za ktorú bol pozemok predávajúcemu
odpredaný kupujúcim v roku 2006.
II. s c h v a ľ u j e
A. Kúpu novovytvoreného pozemku reg. KN „C“ parc. č. 2784/88 o výmere 13
m2, ostatná plocha, v k. ú. Myjava, od vlastníka TOP KRAFT SK, a.s. so sídlom
ul. Priemyselná 9050/1, 907 01 Myjava, IČO: 36 269 875.
Novovytvorený pozemok parc. č. 2784/88 je výsledkom geometrického
plánu č.31/2015 zo dňa 13.7.2015 vyhotovenom GEOLA ,s.r.o. so sídlom
V.P.Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36 669 563, z pôvodnej parcely reg. KN „C“
parc.č. 2784/41 o výmere 71 m2, ostatná plocha, evidovanej na LV č. 2784/41
v k. ú. Myjava vo vlastníctve predávajúceho.
Pozemok odkupuje do vlastníctva Mesto Myjava, so sídlom nám. M. R.
Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745.
Kúpa pozemku vyplýva z požiadavky a následnej realizácie výstavby
chodníka v časti areálu Priemyselný park Javorinská .

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške kúpnej ceny 43,16 ,- € ( t.j.
3,32 ,- €/m2 ), ktorá je cenou totožnou za ktorú bol pozemok predávajúcemu
odpredaný kupujúcim v roku 2006.
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 113/2015
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 budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena k pozemku reg. KN „C“ parc. č. 1943 o výmere 3 875 m2, zastavaná
plocha a nádvoria, evidovanej na LV č. 2179 v k. ú. Myjava vo vlastníctve
Mesta Myjava tvoriaci chodník ulice 8. Apríla v meste Myjava. Obsahom
vecného bremena je uloženie inžinierskej siete (splašková kanalizácia)
Bytovým podnikom Myjava, spol. s r.o. (ako oprávneným z vecného bremena)
do pozemku vlastníka mesta Myjava (ako povinného z vecného bremena).
Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. so sídlom ul. Partizánska č. 292/39, 907 01
Myjava, IČO: 31 445 918 ( ďalej len BPM ,s.r.o.) pripravuje rekonštrukciu
stávajúcej kotolne na ulici 8. Apríla v rámci ktorej na základe projektovej
dokumentácie 9/2014 rieši rekonštrukciu splaškovej kanalizácie do nového
bodu pripojenia, prechádzajúc chodníkom ulice, ktorá je súčasťou pozemku
parc. č. 1943.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ vzťahujúce sa
k pozemku oprávneného parc. č. 1939 vo vlastníctve BPM s.r.o.
Povinný z budúceho vecného bremena (Mesto Myjava ako vlastník hore
uvedenej nehnuteľnosti) sa zaväzuje zo zriadeného vecného bremena strpieť
na časti pozemku :
-- zriadenie a uloženie inžinierskej siete kanalizačnej prípojky a umožniť k nej
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom Oprávneného a jeho
povereným osobám, vrátane správcu uloženej siete,
-- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy uloženej inžinierskej siete
s umožnením vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom
Oprávneným a jeho povereným osobám, vrátane správcov inžinierskych sietí
uložených do pozemku parc. č. 1943.
Toto budúce vecné bremeno oprávnený prijíma a povinný ho akceptuje.
Náklady súvisiace s uvedením pozemkov do pôvodného stavu znášajú
oprávnený. Budúce vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem„ t.j.
spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti.
II. s c h v a ľ u j e
A.
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
k pozemku reg. KN „C“ parc. č. 1943 o výmere 3 875 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, evidovanej na LV č. 2179 v k. ú. Myjava vo vlastníctve Mesta
Myjava tvoriaci chodník ulice 8. Apríla v meste Myjava. Obsahom vecného

bremena je uloženie inžinierskej siete (splašková kanalizácia) Bytovým
podnikom Myjava, spol. s r.o. (ako oprávneným z vecného bremena) do
pozemku vlastníka mesta Myjava (ako povinného z vecného bremena). Bytový
podnik Myjava, spol. s r.o. so sídlom ul. Partizánska č. 292/39, 907 01 Myjava,
IČO: 31 445 918 ( ďalej len BPM ,s.r.o.) pripravuje rekonštrukciu stávajúcej
kotolne na ulici 8. Apríla v rámci ktorej na základe projektovej dokumentácie
9/2014 rieši rekonštrukciu splaškovej kanalizácie do nového bodu pripojenia,
prechádzajúc chodníkom ulice, ktorá je súčasťou pozemku parc. č. 1943.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ vzťahujúce sa
k pozemku oprávneného parc. č. 1939 vo vlastníctve BPM s.r.o.
Povinný z budúceho vecného bremena (Mesto Myjava ako vlastník hore
uvedenej nehnuteľnosti) sa zaväzuje zo zriadeného vecného bremena strpieť
na časti pozemku :
-- zriadenie a uloženie inžinierskej siete kanalizačnej prípojky a umožniť k nej
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom Oprávneného a jeho
povereným osobám, vrátane správcu uloženej siete,
-- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy uloženej inžinierskej siete
s umožnením vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom
Oprávneným a jeho povereným osobám, vrátane správcov inžinierskych sietí
uložených do pozemku parc. č. 1943.
Toto budúce vecné bremeno oprávnený prijíma a povinný ho akceptuje.
Náklady súvisiace s uvedením pozemkov do pôvodného stavu znášajú
oprávnený. Budúce vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem„ t.j.
spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
1
proti:
0

U z n e s e n i e č. 114/2015
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 zrušení predkupného práva uzatvoreného
podľa § 602 OZ k nehnuteľnostiam pozemkom:
-- parc.reg. KN „C“ č. 3910/5 o výmere 1217 m2, trvalý trávnatý porast,
-- parc.reg. KN „C“ č. 4125/41 o výmere 57 m2, ostatná plocha
oba evidované na LV č. 4834 v k.ú. Myjava vo výlučnom vlastníctve Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX,
s manželkou Xxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, obaja bytom ul. Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx .
Uzatvorenie zmluvy o zrušení predkupného práva uzatvoreného podľa §
602 OZ navrhujeme z dôvodu nezáujmu mesta o spätnú kúpu pozemkov
a uľahčenia prípadnej kúpy z dôvodu získania finančných zdrojov novými
záujemcami (pozemky bez evidovanej ťarchy tretej osoby).
II. s c h v a ľ u j e

A. Uzatvorenie Zmluvy o zrušení predkupného práva uzatvoreného podľa § 602
OZ k nehnuteľnostiam pozemkom:
-- parc.reg. KN „C“ č. 3910/5 o výmere 1217 m2, trvalý trávnatý porast,
-- parc.reg. KN „C“ č. 4125/41 o výmere 57 m2, ostatná plocha
oba evidované na LV č. 4834 v k.ú. Myjava vo výlučnom vlastníctve Xxxxx
Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX,
s manželkou Xxxxx Xxxxx, rod. Xxxxxxx dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX, obaja bytom ul. Xxxxxxx XXX/X, XXX XX Xxxxx .
Uzatvorenie zmluvy o zrušení predkupného práva uzatvoreného podľa §
602 OZ navrhujeme z dôvodu nezáujmu mesta o spätnú kúpu pozemkov
a uľahčenia prípadnej kúpy z dôvodu získania finančných zdrojov novými
záujemcami (pozemky bez evidovanej ťarchy tretej osoby).
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 115/2015
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Zámer mesta Myjava na odpredaj pozemku reg. KN „C“ parc. č. 8353/1
o výmere 6 907 m2, orná pôda, evidovanom na liste vlastníctva č. 2179
v k.ú. Myjava nachádzajúcom sa v meste Myjava v lokalite U Siváčkov.
Súhlasí s realizáciou zámeru odpredaj pri rešpektovaní Zákona č.140/2014
o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Schvaľuje ponukovú výšku kúpnej ceny
odpredávaného pozemku vo výške 13 952,14 € ( t.j. 2,02 €/m2 ).
II. s c h v a ľ u j e
A. Zámer mesta Myjava na odpredaj pozemku reg. KN „C“ parc. č. 8353/1
o výmere 6 907 m2, orná pôda, evidovanom na liste vlastníctva č. 2179
v k.ú. Myjava nachádzajúcom sa v meste Myjava v lokalite U Siváčkov.
Súhlasí s realizáciou zámeru odpredaj pri rešpektovaní Zákona č.140/2014
o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Schvaľuje ponukovú výšku kúpnej ceny
odpredávaného pozemku vo výške 13 952,14 € ( t.j. 2,02 €/m2 ).
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 116/2015
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 časti z pozemku v k.ú. Myjava reg. KN „C“ parc.č.
551/1 o výmere 562 m2, ktorý sa včleňuje do stávajúcej parcely reg. KN „C“
číslo 551/11 čím sa stávajúca výmera 1 826 m2 mení na novú výmeru 2 388
m2, zastavaná plocha a nádvoria. Odpredaj novej parcely je výsledkom
geometrického plánu č. 084/15 zo dňa 3.7.2015 vyhotovenom Ing. Michal
Garaj Geodézia Myjava , so sídlom ul. Hurbanova 643, 907 01 Myjava , IČO :
18 040 446.

Predmetom odpredaja je časť pozemku nachádzajúcom sa na ul. Moravskej
pred Myjavskou pekárňou s.r.o. so sídlom Dolná štvrť 884, 907 01 Myjava,
IČO : 34 135 278, ktorej sa nehnuteľnosť navrhuje odpredať do jej výlučného
vlastníctva. Odpredávaný pozemok tvorí zelenú plochu v časti využívanú ako
parkovisko motorových vozidiel spoločnosti.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
sa schvaľuje kupujúcemu v cene stanovenej znaleckým posudkom č. 175 2015, 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 13 965,70 ,- € (t.j.
24,85,- €/m2 ).
Odpredaj nehnuteľností 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 12.8.2015, 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 časti z pozemku v k.ú. Myjava reg. KN „C“ parc.č. 551/1
o výmere 562 m2, ktorý sa včleňuje do stávajúcej parcely reg. KN „C“ číslo
551/11 čím sa stávajúca výmera 1 826 m2 mení na novú výmeru 2 388 m2,
zastavaná plocha a nádvoria. Odpredaj novej parcely je výsledkom
geometrického plánu č. 084/15 zo dňa 3.7.2015 vyhotovenom Ing. Michal
Garaj Geodézia Myjava , so sídlom ul. Hurbanova 643, 907 01 Myjava , IČO :
18 040 446.
Predmetom odpredaja je časť pozemku nachádzajúcom sa na ul. Moravskej
pred Myjavskou pekárňou s.r.o. so sídlom Dolná štvrť 884, 907 01 Myjava,
IČO : 34 135 278, ktorej sa nehnuteľnosť navrhuje odpredať do jej výlučného
vlastníctva. Odpredávaný pozemok tvorí zelenú plochu v časti využívanú ako
parkovisko motorových vozidiel spoločnosti.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
sa schvaľuje kupujúcemu v cene stanovenej znaleckým posudkom č. 175 2015, 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 13 965,70 ,- € (t.j.
24,85,- €/m2 ).
Odpredaj nehnuteľností 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 12.8.2015, 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:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 117/2015
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 v k.ú. Turá Lúka reg. KN „C“ parc.č.
6616/1 o výmere 254 m2, trvalý trávnatý porast a parc.č. 6616/2 o výmere
120 m2 , ostatná plocha, oba evidované na LV č. 1724 vo vlastníctve mesta

Myjava, pre spoločnosť Gestio s r.o. so sídlom Hlaváčikova 3110/8, 841 05
Bratislava, IČO : 45 416 346.
Pozemky tvoria časť areálu, nachádzajúce sa čiastočne i pod výrobnou
halou súp.č. 1103 súčasného vlastníka, ktoré nie sú doposiaľ
majetkovoprávne vysporiadané, vo vlastníctve mesta.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
sa schvaľuje žiadateľovi a kupujúcemu v cene stanovenej znaleckým
posudkom č. 180 - 2015, 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
4 473,04 € (t.j. 11,96,- €/m2 ).
II. s c h v a ľ u j e
A. Priamy predaj pozemkov v k.ú. Turá Lúka reg. KN „C“ parc.č. 6616/1
o výmere 254 m2, trvalý trávnatý porast a parc.č. 6616/2 o výmere 120 m2 ,
ostatná plocha, oba evidované na LV č. 1724 vo vlastníctve mesta Myjava,
pre spoločnosť Gestio s r.o. so sídlom Hlaváčikova 3110/8, 841 05
Bratislava, IČO : 45 416 346.
Pozemky tvoria časť areálu, nachádzajúce sa čiastočne i pod výrobnou
halou súp.č. 1103 súčasného vlastníka, ktoré nie sú doposiaľ
majetkovoprávne vysporiadané, vo vlastníctve mesta.
Odpredaj pozemku formou priameho predaja v zmysle Zák. č. 138/91 Zb.
sa schvaľuje žiadateľovi a kupujúcemu v cene stanovenej znaleckým
posudkom č. 180 - 2015, 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
4 473,04 € (t.j. 11,96,- €/m2 ).
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 9: Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa
programového rozpočtu k 30.06.2015
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Elena Fialová, vedúca
oddelenia rozpočtu a účtovníctva. Materiál bol predložený v písomnej forme.Taktiež
bola odprezentovaná podrobná prezentácia. Poslanci taktiež obdržali v písomnej
forme v tabuľkovom prevedení informáciu o Ekonomickej situácii Mesta Myjavak
31.07.2015 a Zadĺženosti Mesta Myjava. Poslanec Ing. Jaroslav Krč. Šebera
informoval, že Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa
programového rozpočtu k 30.06.2015 bola komplexne prerokovaná Komisiou pre
financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta a komisia ju doporučila
schváliť. Materiály sa prikladajú ako prílohy k zápisnici. Poslanci nemali
k predloženému návrhu pripomienky a prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 118/2015
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 30.06.2015 a monitorovaciu správu
programového rozpočtu Mesta Myjava k 30.06.2015
II. s c h v a ľ u j e

A. Plnenie rozpočtu Mesta Myjava k 30.06.2015 a monitorovaciu správu
programového rozpočtu Mesta Myjava k 30.06.2015
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 10: Zmena rozpočtu Mesta Myjava k 30.06.2015
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Elena Fialová, vedúca
oddelenia rozpočtu a účtovníctva. Materiál bol predložený v písomnej forme.Taktiež
bola odprezentovaná podrobná prezentácia. Poslanec Ing. Jaroslav Krč. Šebera
informoval, že Zmena rozpočtu Mesta Myjava k 30.06.2015 bola prerokovaná
Komisiou pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta a komisia ju
doporučila schváliť. Poslanec Ing. Tóth sa informovali k niektorým výdavkovým a
príjmovým položkám rozpočtu. 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. 119/2015
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
1. 1. Zmenu rozpočtu Mesta Myjava v roku 2015
II. b e r i e n a v e d o m i e
1. 3. a 4. zmenu rozpočtu Mesta Myjava v roku 2015 rozpočtovým
opatrením č. 2/2015 a č. 3/2015 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 :
Príjmy

Schválený
rozpočet

Po 1. zmene

Po 2. zmene

3.zmena
k 30.06.2015

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
spolu

7 571 642,00
627 097,00
3 050 520,00
11 249 259,00

8 539 416,00
627 097,00
3 411 684,00
12 578 197,00

8 564 194,00
118 268,00
662 097,00
83 432,00
3 425 381,00 1 500 000,00
12 651 672,00 1 701 700,00

Výdavky

Schválený
rozpočet

Po 1. zmene

Po 2. zmene

Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné operácie
spolu

7 364 775,00
102 400,00

8 524 382,00
126 150,00

3 782 084,00
11 249 259,00

HV

0

Po 3.zmene

8 682 462,00
745 529,00
4 925 381,00
14 353 372,00

1 395 672,00
214 434,00
0
1 610 106,00

10 078 134,00
959 963,00
4 925 381,00
15 963 478,00

8 554 690,00
168 894,00

8 697 743,00
307 350,00

0
1 664 472,00

8 697 743,00
1 971 822,00

3 922 084,00
12 572 616,00

3 922 084,00
12 645 669,00

1 371 339,00
1 652 848,00

5 293 423,00
14 298 516,00

0
1 664 472,00

5 293 423,00
15 962 988,00

+5 581,00

+6 003,00

+ 54 856,00
,

4.zmena
k 31.07.2015

Po 4 zmene

3.zmena
K 30.06.201
5
143 053,00
138 456,00

Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
1

Po 3.zmene

4.zmena
k 31.07.2015

Po 4.zmene

+ 490,00

proti:

0

K bodu č. 11: Konsolidovaná výročná správa Mesta Myjava za rok 2014
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Elena Fialová, vedúca
oddelenia rozpočtu a účtovníctva. Materiál bol predložený v písomnej forme.Taktiež
bola odprezentovaná podrobná prezentácia. Súčaťou materiálu je i výrok audítora.
Poslanec Ing. Jaroslav Krč. Šebera informoval, že Konsolidovaná výročná správa za
rok 2014 bola prerokovaná Komisiou pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku
stratégiu mesta a komisia ju doporučila 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. 120/2015
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A.
Konsolidovanú výročnú
Myjava za rok 2014
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Konsolidovanú výročnú správu Mesta Myjava za rok 2014

správu

Mesta

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

K bodu č. 12: Informácia o stave realizovaných, predložených a pripravovaných
projektov financovaných z fondov EÚ, národných zdrojov a rozpočtu mesta
a spoločných dokumentoch na podporu rozvoja cestovného ruchu
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Ing. Lenka Bunčiaková,
vedúca oddelenia regionálneho rozvoja. Materiál bol predložený v písomnej forme.
Bol predlažený v dvoch častiach:
1. Informácia o stave realizovaných, predložených a pripravovaných projektov
financovaných z fondov EÚ, národných zdrojov a rozpočtu mesta
2. Spoločné dokumenty na podporu rozvoja cestovného ruchu
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. 121/2015
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Informáciu o stave realizovaných, predložených a pripravovaných projektov
financovaných z fondov EÚ, národných zdrojov a rozpočtu mesta
B. Spoločné dokumenty na podporu rozvoja cestovného ruchu
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne pod Veľkou Javorinou
a Bradlom
Stratégia budovania cyklochodníkov a cyklotrás v kopaničiarskom
a horňáckom regióne
Vytrasovanie jazdeckých ciest v kopaničiarskom a horňáckom regióne
Štúdia rozvoja hipoturistiky
II. b e r i e n a v e d o m i e

A. Informáciu o stave realizovaných, predložených a pripravovaných projektov
financovaných z fondov EÚ, národných zdrojov a rozpočtu mesta
B. Spoločné dokumenty na podporu rozvoja cestovného ruchu
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne pod Veľkou Javorinou
a Bradlom
Stratégia budovania cyklochodníkov a cyklotrás v kopaničiarskom
a horňáckom regióne
Vytrasovanie jazdeckých ciest v kopaničiarskom a horňáckom regióne
Štúdia rozvoja hipoturistiky
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 12: Rôzne
V tomto bode programu pán primátor informovala predložil:
1. Žiadosť o o poskytnutie dotácie pre Detské centrum Včielka
Detské centrum sídliace v mestskej časti Turá Lúka prevádzkuje vo svojom
zariadení služby formou detských jaslí, varovanie detí a ďalšie iné službyspojené
s možnosťou pobytu dieťaťa v zariadení individuálne. Zariadenie navštevujú deti
rôznych vekových kategórií. V súčasnosti navštevuje zariadenie cca 12 detí. Keďže
Mesto neposkytuje takéto služby občanom u detí mladších ako 3 roky je toto
zariadenie potrebné pre skvalitnenie života občanov mesta podporiť.
Prevádzkovateľka zariadenia Včielka sa obrátila na Mesto s prosbou o finančnú
dotáciu na prevádzkovanie zariadenia, ktoré je v súčasnosti stratové a pokiaľ sa
nenájde riešenie bude musieť toto zariadenie od 01.09.2015 zatvoriť. Poslanci
obdržali krátku informáciu o rozpočte zariadenia (príjmoch a výdavkoch) v tabuľkovej
forme. Odbor školstva v spolupráci s vedením mesta navrhuje zariadeniu finančnú
dotáciu 35,- €/1 dieťa/mesiac po dobu 10 mesiacov (01.09. 2015 - 30.6.2016) alebo
paušálne 420,- €/mesiac po dobu 10 mesiacov (01.09. 2015 - 30.6.2016). Je
potrebné taktiež nájsť spôsob zúčtovania tejto dotácie. Poslanci súhlasili s návrhom
výšky dotácie 420,- €/mesiac po dobu 10 mesiacov (01.09. 2015 - 30.6.2016). O
návrhu hlasovali a prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 122/2015
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Detské centrum Včielka vo výške
420,- €/mesiac od 1.9.2015 - 30.6.2016
II. s c h v a ľ u j e
A. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Detské centrum Včielka vo výške
420,- €/mesiac od 1.9.2015 - 30.6.2016
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

2. Petícia Turá Lúka – úprava chodníka

Uskutočnilo sa rokovanie ktorého sa zúčastnila aj členka petičného výboru.
3. Petícia - bytovka pri družstve - Uskutočnila sa obhliadka, rieši sa situácia.
4. Petícia – Bradáčova ulica – informoval o podanej petícii
5. Petícia občanov mesta – areál bývalej tehelne “Tehelná ulica“
Obyvateľia tejto lokality podali na mesto petíciu voči vybudovaniu nového
poniku spoločnosťou „Centrum B“ . Spoločnosť v spolupráci so svojim
zahraničným partnerom plánuje v rámci územného konania vybudovať v tejto
lokalite svoj nový výrobný podnik. Obyvatelia tejto lokality - celkom
podpísaných 36 obyvateľov - podali petíciu voči vybudovaniu prevádzky čo
odvôvodňujú znečisťovaním životného prostredia prašnosť, hluk. Poslanec
Ing. Vladimír Tóth ako predseda Komisie výstavby, životného prostredia
a rozvoja mesta informoval, že petícia bola i predmetom rokovania komisie.
Nvrhov, že ak sa bude realizovať výstavba urobiť chodník až po odbočku
k domu p. Herákovej. V tejto lokalite do mesta mevedie chodník – obyvateľia
ho ako poslanca v tejto lokalite oslovili – či bude mesto uvažovať v budúcnosti
o takejto investícii na Tehelnej ulici. Pán primátor informoval, že v budúcnosti
sa bude realizovať rekonštrukcia cintorína a uvažuje sa i s chodníkom.
6. Parkovisko za MsÚ – pán primátor upozornila na problematiku
parkovania na parkovisku – parkujú tu aj občania ktorí, parkovisko je výlučne
určené iba pre parkovanie áut zamestnancov úradu alebo návštev úradu. Je
potrebné riešenie – pripraviť projekt
7. Pán primátor informoval, že ho v úrade osobne navštívil riaditeľ NsP Myjava
MUDr. Henrich Gašparík – informoval o zámere Úradu TSk o vysporiadanie
pozemkov v ich vlastníctve – konkrétne ponúkli na odkúpenie budovu býv.
poľnohospodárskeho učilišťa alebo ponúkajú zámenu. Taktiež je tu
problematika býv. pavilónu „Mikrobiológie“ - riaditeľ oboznámi p. primátora že
VÚC nechce predať pozemky chcú si ich predať vo vlastnej réžii. Ďalej MUDr.
Gašparík informoval o zámere modernizácie detského oddelenia , otvorila sa
dlhodobo zatvorená lekáreň v suteréne a taktiež oslovil p. primátora s
prosbou o pomoc v komunikácii s VÚC pri uzatváraní zmlúv s jednotlivými
zmluvnými zdravotnými poisťovňami (veľké rozdiely jednotlivých miest
v preplácaní výkonov). V rámci zefektívnenia pracovných podmienok
a zdravotnej starostlivosti dôjde v blízkej budúcnosti k presunom medzi
jednotlivými oddeleniami NsP Myjava.
8. Budova býv. „Súdu“ – vlastník nevykonáva žiadnu rekonštrukciu, budova
chátra sa je potrebné túto situáciu riešiť. Mesto prezentovalo svoj zámer
vybudovať v tejto budove priestory pre „Múzeum“ mesto ponúklo vlastníkovi
na zámenu nehnuteľnosti – bytovú jednotku ale vlastník ponuku odmietol.
Mesto preto pripravuje projekt na riešenie iba tých priestorov ktoré má vo
vlastníctve.
9. Informácia o delimitácii lesov – v minulosti mesto riešilo delimitáciu s lesmy
ktoré má vo vlastníctve štát. Vyskytly sa nové skutočnosti - bolo podané jedno
trestné oznámenie od inej obce, mesto zatiaľ túto situáciu neplánuje riešiť,
z minulosti nebolo prijaté žiadne uznesenie mesta.
10. Súdny spor „NEZÁBUDKA“ – pán primátor informoval, že opätovne nedošlo
zo strany štátu k vyplateniu stanovenej sumy mestu na základe dohodnutého
splátkového kalendára. Krajský súd mestu potvrdil, že má voči mestu vyplatiť
zostávajúcu sumu. Znova sa obnovuje súdne konanie, nárok Mesta Myjava
k 31. 07.2015 je vo výške 1,300 tis.eur o ktoré sa Mesto bude dúdiť naďalej.

Ďalej v tomto bode predložili poslanci:
Mgr. Viera Feriancová:
Informovala, že záznamy predložené p. Hargašom do Kroniky za roky 2013,2014
boli shchválené komisiou Kultúry a komisia ich doporučuje schváliť k zápisu do
Kroniky mesta. Poslanci obdržali zápisy pre oba roky 2013, 2014 e-mailom
k nahliadnutiu. Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky a prijali
príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 123/2015
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Zápis do Kroniky mesta Myjava pre roky 2013,2014
II. s c h v a ľ u j e
A. Zápis do Kroniky mesta Myjava pre roky 2013,2014
Hlasovanie poslancov:
za:
16
zdržal sa:
0
proti:
0

11. Informácia o priebehu prác súvisiacich so zriadením právneho subjektu
z materských škôl – Informoval, že na základe vzniku nového právneho
subjektu Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava ktorý zvnikol z troch
materských škôl zriadených na území mesta je potrené doriešiť návrh na
poverenie Ľubici Kozárovej na vykonávanie funkcie riaditeľa školy do
vymenovania riaditeľky školy zriaďovateľom na základe výberového konania,
najdlhšie na obdobie 6 mesiacov – t .j do 28.2.2016 a taktiež návrh na
delegovanie zástupcov mesta do rady školy nového právneho subjektu.
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. 124/2015
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A.
- návrh na poverenie Ľubici Kozárovej na vykonávanie funkcie riaditeľa školy
do vymenovania riaditeľky školy zriaďovateľom na základe výberového
konania, najdlhšie na obdobie 6 mesiacov – t .j do 28.2.2016.
-

návrh na delegovanie zástupcov mesta do rady školy nového právneho
subjektu
Roman Pobjecký
Jaroslav Viselka
Mgr. Ľubomír Karika
Mgr. Alena Kmeťová
II. s ch v a ľ u j e

-

návrh na poverenie Ľubici Kozárovej na vykonávanie funkcie riaditeľa školy
do vymenovania riaditeľky školy zriaďovateľom na základe výberového
konania, najdlhšie na obdobie 6 mesiacov – t .j do 28.2.2016.

-

návrh na delegovanie zástupcov mesta do rady školy nového právneho
subjektu
Roman Pobjecký
Jaroslav Viselka
Mgr. Ľubomír Karika
Mgr. Alena Kmeťová

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

Ing. Vladimír Tóth:
- Upozornil na niektoré nedostatky, upozornil na požiadavku občanov či sa bude
pokračovať v dopravných značeniach parkovacích miest - odpovedal p.
primátor - bude sa pokračovať v značení a taktiež sa budú robiť aj plné čiary.
- Poďakoval za odstránenie plagátov z podchodov
- Navrhol zakúpenie ešte aspoň dvoch kamier na čierne skládky – odpovedal p.
primátor – mesto plánuje zakúpenie 3 kusov fotopascií, ktoré budú napojené
na MsP.
- Upozornil na nebezpečne tečúcu vodu z klimatizačného zariadenia pri
podnikovej Poriadskej predajni – majiteľ bude upozornený.
Ing. Martin Černáček:
- Informoval o návštevnosti mestského kúpaliska a krytej plavárne v tejto letnej
sezóne

K bodu č. 13: Záver
Program dnešného riadneho zasadnutia bol prerokovaný a nakoľko poslanci
nemali ďalšie pripomienky, poďakoval p. primátor mesta Pavel Halabrín prítomným
za účasť a ukončil dnešné zasadnutie. Informoval poslancov, že nasledujúce
zasadnutie MsZ, by sa malo uskutočniť podľa schváleného plánu zasadnutí MsZ. Je
predpoklad, že v mesiaci 09/2015 sa uskutoční mimoriadne 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:

Roman Pobjecký
poslanec MsZ

Ing. Jaroslava Saková
poslankyňa MsZ

