MESTO

MYJAVA

Číslo: 3/2016 - záp.

V Myjave dňa 29.04.2016

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v M y j a v e,
zo dňa 28. apríla 2016.

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

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 15 poslancov, p. primátor
ho vyhlásil za uznášania schopné. Informoval, že z neúčasti počas celého dnešného
zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Ing. Jaroslav Krč - Šebera, Ing. Jaroslava
Saková a Ing. Ľubomír Halabrín. Z oneskorením sa rokovania sa zúčastní Roman
Pobjecky, ktorý sa nakoniec zasadnutia taktiež nezúčastnil a bol ospravedlnení. 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. 30/04/2016
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 28. 04. 2016
II. s c h v a ľ u j e
A. program rokovania MsZ v Myjave dňa 28. 04. 2016
1.
Otvorenie, schválenie programu
2.
Určenie overovateľov zápisnice
3.
Pripomienky a otázky občanov
4.
Kontrola plnenia uznesení
5.
Majetkové prevody
6.
Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2015, hodnotiaca správa programového
rozpočtu za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
7.
1. Zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016
8.
Návrh VZN Mesta Myjava o odpadoch – schválenie
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 – schválenie
10.
Návrh VZN Mesta Myjava o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta
Myjava – schválenie
11.
Dodatok č.4 k VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb
a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
12.
Dodatok č.1 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných
bytov v meste Myjava – schválenie
13.
Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2015
14.
Informácia o príprave 56. Medzinárodného folklórneho festivalu
15.
Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2015
16.
Rôzne
17.
Prehliadka okrajových častí mesta
18.
Záver
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 2: Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta pán Pavel Halabrín poslancov
Ing. Milana Majtána a Mgr. Ľubomíra Kariku.

K bodu č. 3: Pripomienky a otázky občanov
Na dnešnom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave boli
prítomní občania – deti s mamičkami z materského centra Pampúšik v Myjave, ktoré
budú losovať výhercov tomboly” Ihrisko Žihadielko” do ktorej zaslalo svoje platné
hlasovanie 868 občanov. Do tomboly je zaradených 23 cien. Slávnostné
odovzdávanie cien výhercom bude v sobotu dňa 30. apríla v rámci programu “Dni
mesta”. Ak sa nebudú môct výhercovia dostaviť budú si môcť od pondelka
vyzdvihnúť ceny v kancelárii hovorcu mesta Myjava p. Hrina. Výhercovia budú
zverejnení i na webovej stránke mesta. V úvode losovania p. primátor poďakoval
všetkým občanom mesta Myjava, ktorí sa aktívne zapojili do hlasovania a vďaka
úspešnému hlasovaniu mesto Myjava vyhralo jedno z detských ihrísk, ktorého
výstavbu bude realizovať spoločnosť Lidl. Hovorca Mesta Marek Hrin predstavil
zámer ihriska v krátkej prezentácii. Ihrisko bude mať rozmery 16 x 20 m, bude
vybudované v lokalite ul. Bradáčova. Začiatok budovania ihriska je stanovený na
termín 4. mája 2016 a slávnostné otorenie je plánované na termín dňa 5. júna 2016.
Pán primátor doplnil informáciu, že oproti pôvodnému zámeru mesto vypustilo z
ihriska pieskovisko, navrhlo namiesto štrku umelú trávu, ktorá je vhodnejšia pre deti.
Zároveň mesto zo svojich nákladov dobuduje verejné osvetlenie ihriska ako i
kamerový systém. Ďalej p. primátor pozval všetkých na celoslovenské podujetie,
ktorého iniciátormi je materiské centrum Pampúšik Myjava pod názvom “ Míľa pre
mamu”, ktoré sa bude konať dňa 07. mája t. j. v sobotu oso začiatkom o 15,30 hod.
na trávnatej ploche námestia.

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predložil poslancom mestského zastupiteľstva Ing.
Vladimír Výdurek, hlavný kontrolór Mesta Myjava. O plnení jednotlivých uznesení
informoval podľa predloženého materiálu. Kontrola plnenia uznesení bola predložená
v písomnej podobe:
1. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí MsZ dňa 25.2.2016
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Myjave, ktoré boli v plnení ku dňu 25.2.2016
3. Prehľad uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, ktoré zostávajú v plnení
Hlavný kontrolór informoval o splnených uzneseniach. Na predchádzajúcom
zasadnutí MsZ dňa 25.2.2016 bolo prijatýcj 22 uznesení z toho 7 uznesení sa týkalo
majetkových prevodov z čoho boli k dnešnému zasadnutiu spnené 2 uznesenia č.
14/02/2016 a 27/02/2016. Z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené uznesenia č.
6/2015, 130/2015 a 137/2015, ostatné uznesenia zostávajú naďalej v plnení. Pán
poslanec Ing. Tóth navrhol pri uzneseniach, ktoré už sú dlhodobo v plnení, určiť
časový limit do kedy bude aj naďalej zostávať v plnení. Pokiaľ nebude uznesenie
splnené do tohto termínu, jeho platnosť sa ukončí. Je to hlavne z toho dôvodu, že je
veľmi veľa uznesení z minulých zasadnutí, ktoré sú na každom zasadnutí opakované
a sú v plnení už aj niekoľko rokov. Pán primátor s návrhom súhlasil a požiadal
majetkové oddelenie po konzultácii s hlavným kontrolórom mesta do budúceho
zasadnutia MsZ prehodnotiť všetky uznesenia, ktoré sú už dlhodobo v plnení z
minulých zasadnutí a taktiež požiadal majektkové oddelenie vypracovať na
nasledujúce MsZ informáciu, v ktorej bude návrh na zrušenie týchto dlhodobo
schválených uznesení. 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. 31/04/2016
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:
15
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 zámenu pozemkov, kúpu pozemku, odpredaj pozemku podľa Zák.
140/2014 Z.z., predaj pozemku, zmluva o zriadení vecného bremena a zmluva
o budúcom zriadení vecného bremena.
Všetky navrhované majetkové prevody boli schválené tak ako boli predložené v
materiály. Pán poslanec Ing. Marián Orávik podal návrh, aby sa väčšie majetkové
prevody najmä ak sa jedná o odpredaj stavebných pozemkov vo vlastníctve mesta
boli tieto pozemky mestom ponúknuté na odpredaj aj verejnosti prostredníctvom
vypísania súťaže napr. V Kopaničiar exprese alebo na webovej stránke mesta. Pán
primátor požiadal majetkové oddelenie o vypracovanie prehľadu stavebných
pozemkov. Ďalej p. poslanec Ing. Orávik informoval, že majetkové prevody boli
predmetom rokovania Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku
stratégiu mesta a navrhuje ich schváliť tak ako sú predkladané. Pán poslanec Ing.
Vladimír Tóth upozornil na potrebu väčšej opatrnosti z dôvodu problémov v minulosti
pri majetkových prevodoch do ktorých vstupuje spoločnosť ZES. Materiál sa prikladá
ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky a prijali
príslušné uznesenia:
U z n e s e n i e č. 32/04/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na zámenu pozemkov nachádzajúcich sa v meste Myjava v k. ú.
Myjava v časti areálu „Bikrosového centra“ na ul. Novomestskej medzi
Mestom Myjava a Xxxxxx Xxxxxxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX,
rod. č. XXXXXX/XXXX (živn. Register Xxxxxxx Xxxxxxxx – VOCH, IČO:
41 727 401 ul. Novomestská 796/4 Myjava) vytvorených geometrickým
plánom č. 029/16 zo dňa 5.4.2016 vyhotoviteľom Ing. Michal Garaj Geodézia
Myjava, so sídlom ul. Hurbanova č.643, 907 01 Myjava, IČO: 18 040 446.
Predmetom je vzájomná zámena novovytvorených pozemkov :
- pozemok reg KN „C“ parc. č. 1777/4 o výmere 35 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, vytvorený z pôvodnej parcely reg. KN „E“ číslo 545/4 o výmere
1 480 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 2179 vlastníka mesta
Myjava, zámenou nadobúda do vlastníctva Xxxxxxx Xxxxxxxx,
- pozemok reg KN „C“ parc. č. 1777/5 o výmere 35 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, vytvorený z pôvodnej parcely reg. KN „C“ číslo 1777/2 o výmere

571 m2, zastavaná plocha a nádvoria evidovanom na LV č. 4980 vlastníka
Xxxxxxx Xxxxxxxx, zámenou nadobúda do vlastníctva Mesto Myjava .
Nakoľko ide o vzájomnú zámenu pozemkov rovnakej výmery, rovnakého
druhu pozemku, v rovnakom území mesta neoceňujeme zamieňané pozemky,
čím nedochádza k finančnému vysporiadaniu zamieňajúcich pozemkov.
B. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy v k. ú. Myjava v meste Myjava pozemku
nachádzajúcom sa na ul. Novomestskej v susedstve „Bikrosového areálu„
parc. reg. KN „C“ číslo 1788/2 o výmere 23 m2, ostatná plocha, evidovanom
na LV č.4980 vlastníka Xxxxxx Xxxxxxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX (živn. Register Xxxxxxx Xxxxxxxx –
VOCH, IČO: 41 727 401 ul. Novomestská 796/4 Myjava.
Kúpa pozemku parc. č. 1788/2 sa schvaľuje za vzájomne dohodnutú kúpnu
cenu vo výške 23 ,- €.
II. s c h v a ľ u j e
A. zámenu pozemkov nachádzajúcich sa v meste Myjava v k. ú. Myjava v časti
areálu „Bikrosového centra“ na ul. Novomestskej medzi Mestom Myjava
a Xxxxxxx Xxxxxxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX (živn. Register Xxxxxxx Xxxxxxxx – VOCH, IČO: 41 727 401
ul. Novomestská 796/4 Myjava) vytvorených geometrickým plánom č. 029/16
zo dňa 5.4.2016 vyhotoviteľom Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava, so sídlom
ul. Hurbanova č.643, 907 01 Myjava, IČO: 18 040 446.
Predmetom je vzájomná zámena novovytvorených pozemkov :
- pozemok reg KN „C“ parc. č. 1777/4 o výmere 35 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, vytvorený z pôvodnej parcely reg. KN „E“ číslo 545/4 o výmere
1 480 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 2179 vlastníka mesta
Myjava, zámenou nadobúda do vlastníctva Xxxxxxx Xxxxxxxx,
- pozemok reg KN „C“ parc. č. 1777/5 o výmere 35 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, vytvorený z pôvodnej parcely reg. KN „C“ číslo 1777/2 o výmere
571 m2, zastavaná plocha a nádvoria evidovanom na LV č. 4980 vlastníka
Xxxxxxx Xxxxxxxx, zámenou nadobúda do vlastníctva Mesto Myjava .
Nakoľko ide o vzájomnú zámenu pozemkov rovnakej výmery, rovnakého
druhu pozemku, v rovnakom území mesta neoceňujeme zamieňané pozemky,
čím nedochádza k finančnému vysporiadaniu zamieňajúcich pozemkov.
B. uzatvorenie kúpnej zmluvy v k. ú. Myjava v meste Myjava pozemku
nachádzajúcom sa na ul. Novomestskej v susedstve „ Bikrosového areálu„
parc. reg. KN „C“ číslo 1788/2 o výmere 23 m2, ostatná plocha, evidovanom
na LV č.4980 vlastníka Xxxxxx Xxxxxxxx, rod. Xxxxxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX (živn. Register Xxxxxxx Xxxxxxxx –
VOCH, IČO: 41 727 401 ul. Novomestská 796/4 Myjava.
Kúpa pozemku parc. č. 1788/2 sa schvaľuje za vzájomne dohodnutú kúpnu
cenu vo výške 23 ,- €.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 33/04/2016
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 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. Odpredaj schvaľuje ako výsledok splnenia podmienok
Zák.č.140/2014 Z.z. O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku,
realizáciou cez ponukové konanie zverejnené v Registri zverejňovania ponúk
na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v dvoch kolách, s pôsobnosťou susedných obcí v termíne od 3.2.2016 do
17.2.2016 a v celoslovenskej pôsobnosti SR v termíne od 2.3.2016 do
16.3.2016 pod číslom zverejnenia 12880.
Odpredaj pozemku sa schvaľuje pre kupujúcich Xxxx Xxxxx rod. Xxxxxx,
dát. nar. XX.XX.XX, rod.č. XXXXXX/XXXX s manželom Xxx. Xxxxx Xxxxxx,
dát. nar. XX.XX.XXXX, rod.č. XXXXXX/XXXX, obaja bytom xx. Xxxxx XX, XXX
XX Xxxxxxx do ich bezpodielového vlastníctva manželov. Odpredaj sa
schvaľuje v cene vo výške 13 952,14 €, ktorá je cenou schválenou uznesením
Mestského zastupiteľstva v Myjave č. 115/2015 zo dňa 27.8.2015.
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 a je v súlade so Zák.č.140/2014 Z.z.
O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zo dňa 16.mája 2014.
II. s c h v a ľ u j e
A.
uzatvorenie Kúpnej zmluvy 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.
Odpredaj schvaľuje ako výsledok splnenia podmienok Zák.č.140/2014 Z.z.
O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, realizáciou cez
ponukové konanie zverejnené v Registri zverejňovania ponúk na webovom
sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v dvoch kolách,
s pôsobnosťou
susedných obcí v termíne od 3.2.2016 do 17.2.2016
a v celoslovenskej pôsobnosti SR v termíne od 2.3.2016 do 16.3.2016 pod
číslom zverejnenia 12880.
Odpredaj pozemku sa schvaľuje pre kupujúcich Xxxx Xxxxx rod. Xxxxxx,
dát. nar. XX.XX.XX, rod.č. XXXXXX/XXXX s manželom Xxx. Xxxxx Xxxxxx,
dát. nar. XX.XX.XXXX, rod.č. XXXXXX/XXXX, obaja bytom xx. Xxxxx XX, XXX
XX Xxxxxxx do ich bezpodielového vlastníctva manželov. Odpredaj sa
schvaľuje v cene vo výške 13 952,14 €, ktorá je cenou schválenou uznesením
Mestského zastupiteľstva v Myjave č. 115/2015 zo dňa 27.8.2015.
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 a je v súlade so Zák.č.140/2014 Z.z.
O nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zo dňa 16. mája 2014.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 34/04/2016
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 Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg.
KN „C“ parc. č. 95/1 o výmere 4 416 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
evidovanom na LV č. 2179 vo vlastníctve Mesta Myjava v rozsahu a trase ako
vyplýva z geometrického plánu č. 5/16 zo 20.2.2016 vyhotovenom Geoprojekt –
Trenčín
s.r.o. so sídlom Janka Krála 7, 911 01 Trenčín, IČO:
36 339 377.Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech žiadateľov a oprávnených
z vecného bremena Xxxxxx Xxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č.
XXXXXX/XXXX s manž. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, rod. Xxxxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod.č. XXXXXX/XXXX obaja bytom ul. Xxxxxxx XXX/XX, XXX XX
Xxxxxx, ako vecné bremeno „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti
parc. reg. KN „C“ číslo 95/22 o výmere 648 m2, ostatná plocha, evidovanom na
LV č. 4842 v k. ú. Myjava, na dobu neurčitú a vo výške jednorázovej odplaty
za jej zriadenie v čiastke 37,80 €( t.j. proti ploche 20 m2).
II. s c h v a ľ u j e
A.
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemku reg. KN „C“
parc. č. 95/1 o výmere 4 416 m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na
LV č. 2179 vo vlastníctve Mesta Myjava v rozsahu a trase ako vyplýva z
geometrického plánu č. 5/16 zo 20.2.2016 vyhotovenom Geoprojekt – Trenčín
s.r.o. so sídlom Janka Krála 7, 911 01 Trenčín, IČO: 36 339 377.Vecné
bremeno sa zriaďuje v prospech žiadateľov a oprávnených z vecného bremena
Xxxxxx Xxxxxx, rod. Xxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX
s manž. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, rod. Xxxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod.č.
XXXXXX/XXXX obaja bytom ul. Xxxxxxx XXX/XX, XXX XX Xxxxxx, ako vecné
bremeno „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti parc. reg. KN „C“
číslo 95/22 o výmere 648 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 4842 v k. ú.
Myjava, na dobu neurčitú a vo výške jednorázovej odplaty za jej zriadenie
v čiastke 37,80 € ( t.j. proti ploche 20 m2).
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 35/04/2016
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 Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom
reg. KN „C“ vlastníka Mesta Myjava evidované na LV č. 2179 v rozsahu
vyhotoveného geometrického plánu č. 35/2016 zo dňa 22.3.2016 zhotoviteľom
GEOLA s r.o. so sídlom V.P. Tótha 30, 905 01 Senica , IČO: 36 669 563, k
pozemkom reg. KN „C“ parc. č. 29/1 o výmere 3 744 m2, zastavaná plocha
a nádvoria a parc. reg. KN „C“ číslo 29/3 o výmere 135 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, obe nachádzajúce sa v k. ú. Myjava v lokalite u Siváčkov.
Obsahom vecného bremena je uloženie inžinierskej siete (napäťového
vedenia) do pozemkov vlastníka (povinného) mesta Myjava parc. č. 29/1
a 29/3, z bodu pripojenia nachádzajúcom sa v areáli spoločnosti Kacevap 3H
s r.o. (práčovňa a čistiareň) k novovytvorenej parcele reg. KN „C“ parc. č.
4411/8, na ktorej bude postavená kiosková trafostanica pre vyžitie
spoločnosťou CENTRUM B s r.o.

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech investora inžinierskej stavby a
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom ul. Čulenova 6, 816
47
Bratislava, IČO: 36 361 518 a k platiteľovi jednorázového poplatku
spoločnosti CENTRUM B s r.o. so sídlom nám. M.R. Štefánika 525/21, 907 01
Myjava, 907 01 Myjava, IČO: 17 772 672, ktorý je vlastníkom susediacich
nehnuteľností pozemkov reg. KN „C“ parc. č. 4435/28 o výmere 5 038 m2 ,
ostatná plocha a parc. č. 4435/29 o výmere 1 395 m2 , ostatná plocha obe
evidované na LV č. 5161 v k. ú. Myjava.
Povinný z vecného bremena (Mesto Myjava ako vlastník hore uvedených
nehnuteľností) sa zaväzuje zo zriadeného vecného bremena strpieť na
pozemkoch :
– zriadenie a uloženie inžinierskej siete vysokonapäťového vedenia elektrickej
siete
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,
– 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.
Toto vecné bremeno oprávnený prijíma a povinný ho akceptuje. Oprávnený
sa zaväzuje že zaťažené pozemky dá do pôvodného stavu na svoje náklady.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in personam“, t.j. je spojené
s vlastníctvom inžinierskej siete vloženej do pozemkov povinného a zriaďuje
sa na dobu neurčitú.
Výška jednorázového poplatku za zriadenie vecného bremena je
stanovené znaleckým posudkom č. 65/2016, vyhotovenom dňa 30.3.2016
znalcom Ing. Jelínková Alžbeta , bytom ul. Pakanská 16, 907 01 Myjava
v jednorázovej výške 276,- €, ktorý pre zaťažené pozemky mesta (o ploche
68 m2) predstavuje výšku jednorázového poplatku 128,52 €.
B. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 4411/8 o výmere 28 m2,
ostatná plocha, vytvorenom geometrickým plánom č. 20/2016 zo dňa
15.2.2016, vyhotoviteľom GEOLA s r.o. so sídlom V.P. Tótha 30, 905 01
Senica, IČO: 36 669 563, z pôvodnej parcely reg. KN E parc. č. 4411
o výmere 6 338 m2, ostatná plocha, evidovanom na LV č. 2179 v k. ú. Myjava
vo vlastníctve Mesta Myjava.
Odpredaj pozemku je navrhovaný pre kupujúceho a budúceho vlastníka
kioskovej trafostanice spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom
ul. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
Výška kúpnej ceny pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 642016, vyhotovenom dňa 30.3.2016 Ing. Jelínková Alžbeta v celkovej výške
295,- €. Zmluvné strany sa dohodli, že časť kúpnej ceny vo výške 195 ,- €
uhradí CENTRUM B s r.o. a časť kúpnej ceny vo výške 100,- € uhradí
kupujúci Západoslovenská distribučná, a.s.
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.

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom reg. KN „C“
vlastníka Mesta Myjava evidované na LV č. 2179 v rozsahu vyhotoveného
geometrického plánu č. 35/2016 zo dňa 22.3.2016 zhotoviteľom GEOLA s r.o.
so sídlom V.P. Tótha 30, 905 01 Senica , IČO: 36 669 563, k pozemkom reg.
KN „C“ parc. č. 29/1 o výmere 3 744 m2, zastavaná plocha a nádvoria a parc.
reg. KN „C“ číslo 29/3 o výmere 135 m2, zastavaná plocha a nádvoria, obe
nachádzajúce sa v k. ú. Myjava v lokalite u Siváčkov.
Obsahom vecného bremena je uloženie inžinierskej siete (napäťového
vedenia) do pozemkov vlastníka (povinného) mesta Myjava parc. č. 29/1
a 29/3, z bodu pripojenia nachádzajúcom sa v areáli spoločnosti Kacevap 3H
s r.o. (práčovňa a čistiareň) k novovytvorenej parcele reg. KN „C“ parc. č.
4411/8, na ktorej bude postavená kiosková trafostanica
pre vyžitie
spoločnosťou CENTRUM B s r.o.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech investora inžinierskej stavby a
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom ul. Čulenova 6, 816
47
Bratislava, IČO: 36 361 518 a k platiteľovi jednorázového poplatku
spoločnosti CENTRUM B s r.o. so sídlom nám. M.R. Štefánika 525/21, 907 01
Myjava, 907 01 Myjava, IČO: 17 772 672, ktorý je vlastníkom susediacich
nehnuteľností pozemkov reg. KN „C“ parc. č. 4435/28 o výmere 5 038 m2 ,
ostatná plocha a parc. č. 4435/29 o výmere 1 395 m2 , ostatná plocha obe
evidované na LV č. 5161 v k. ú. Myjava.
Povinný z vecného bremena (Mesto Myjava ako vlastník hore uvedených
nehnuteľností) sa zaväzuje zo zriadeného vecného bremena strpieť na
pozemkoch :
– zriadenie a uloženie inžinierskej siete vysokonapäťového vedenia elektrickej
siete
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,
– 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.
Toto vecné bremeno oprávnený prijíma a povinný ho akceptuje. Oprávnený
sa zaväzuje že zaťažené pozemky dá do pôvodného stavu na svoje náklady.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in personam“, t.j. je spojené
s vlastníctvom inžinierskej siete vloženej do pozemkov povinného a zriaďuje
sa na dobu neurčitú.
Výška jednorázového poplatku za zriadenie vecného bremena je
stanovené znaleckým posudkom č. 65/2016, vyhotovenom dňa 30.3.2016
znalcom Ing. Jelínková Alžbeta , bytom ul. Pakanská 16, 907 01 Myjava
v jednorázovej výške 276,- €, ktorý pre zaťažené pozemky mesta (o ploche
68 m2) predstavuje výšku jednorázového poplatku 128,52 €.
B. Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 4411/8 o výmere 28 m2, ostatná
plocha , vytvorenom geometrickým plánom č. 20/2016 zo dňa 15.2.2016,
vyhotoviteľom GEOLA s r.o. so sídlom V.P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO:
36 669 563, z pôvodnej parcely reg. KN E parc. č. 4411 o výmere 6 338 m2,
ostatná plocha, evidovanom na LV č. 2179 v k. ú. Myjava vo vlastníctve
Mesta Myjava.

Odpredaj pozemku je navrhovaný pre kupujúceho a budúceho vlastníka
kioskovej trafostanice spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom
ul. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
Výška kúpnej ceny pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 642016 , vyhotovenom dňa 30.3.2016 Ing. Jelínková Alžbeta v celkovej výške
295,- €. Zmluvné strany sa dohodli, že časť kúpnej ceny vo výške 195 ,- €
uhradí CENTRUM B s r.o. a časť kúpnej ceny vo výške 100,- € uhradí
kupujúci Západoslovenská distribučná, a.s.
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:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 36/04/2016
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 Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom
reg. KN „C“ vlastníka Mesta Myjava evidovaný na LV č. 2179 v rozsahu
vyhotoveného geometrického plánu č. 014/16 zo dňa 7.3.2016 zhotoviteľom
Ing. Michal Garaj Geodézia Myjava, so sídlom ul. Hurbanova č. 643, 907 01
Myjava, IČO: 18 040 446 k pozemkom reg. KN „C“ parc. č. 4125/112 o výmere
200 m2, zastavaná plocha a nádvoria, parc. reg. KN „C“ číslo 4125/32 o výmere
2 412 m2, ostatná plocha a parc. reg. KN „C“ číslo 4125/2 o výmere 17 913 m2,
ostatná plocha, všetky nachádzajúce sa v k.ú. Myjava v lokalite u sídl.
Kamenné v blízkosti obytného bloku s.č. 1058 vlastníka STAS s r.o. Myjava .
Obsahom vecného bremena je uloženie inžinierskej siete (napäťového
vedenia) do pozemkov vlastníka (povinného) mesta Myjava parc. č. 4125/112
a 4125/32, z bodu pripojenia nachádzajúcom za obytným blokom
k pripojovaciemu bodu obytného bloku.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného Západoslovenská
distribučná, a.s. so sídlom ul. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
a k platiteľovi jednorázového poplatku spoločnosti STAS, s.r.o. so sídlom
Brezovská č. 459/7, 907 01 Myjava, IČO: 36 298 891, ktorý je vlastníkom
susediacich nehnuteľnosti stavby súp. č.1058 blok 105, postavenej na parcele
povinného mesta Myjava parc. reg. KN „C číslo 4125/111, evidovanej na LV č.
5189.
Povinný z vecného bremena Mesto Myjava ako vlastník hore uvedených
nehnuteľností sa zaväzuje zo zriadeného vecného bremena strpieť na
pozemkoch :
-- zriadenie a uloženie inžinierskej siete napäťového vedenia elektrickej siete
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,
-- 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.
Toto vecné bremeno oprávnený prijíma a povinný ho akceptuje.
Oprávnený sa zaväzuje že zaťažené pozemky dá do pôvodného stavu na
svoje náklady. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in personam“,
t.j. je spojené s vlastníctvom inžinierskej siete vloženej do pozemkov
povinného.
Výška jednorázového poplatku zo zriadenia vecného bremena je
stanovená dohodou zmluvných strán povinného a platiteľa vo výške 132 ,- €,
ktorá je pre zaťažené pozemky mesta o ploche 66 m2.
II. s c h v a ľ u j e
A.
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena k pozemkom reg. KN „C“
vlastníka Mesta Myjava evidovaný na LV č. 2179 v rozsahu vyhotoveného
geometrického plánu č. 014/16 zo dňa 7.3.2016 zhotoviteľom Ing. Michal Garaj
Geodézia Myjava , so sídlom ul. Hurbanova č. 643 , 907 01 Myjava, IČO: 18
040 446 k pozemkom reg. KN „C“ parc. č. 4125/112 o výmere 200 m2,
zastavaná plocha a nádvoria, parc. reg. KN „C“ číslo 4125/32 o výmere 2 412
m2, ostatná plocha a parc. reg. KN „C“ číslo 4125/2 o výmere 17 913 m2,
ostatná plocha, všetky nachádzajúce sa v k. ú. Myjava v lokalite u sídl.
Kamenné v blízkosti obytného bloku s. č. 1058 vlastníka STAS s r.o. Myjava .
Obsahom vecného bremena je uloženie inžinierskej siete (napäťového
vedenia) do pozemkov vlastníka (povinného) mesta Myjava parc. č. 4125/112
a 4125/32, z bodu pripojenia nachádzajúcom za obytným blokom
k pripojovaciemu bodu obytného bloku.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného Západoslovenská
distribučná, a.s. so sídlom ul. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
a k platiteľovi jednorázového poplatku spoločnosti STAS, s.r.o. so sídlom
Brezovská č. 459/7, 907 01 Myjava, IČO: 36 298 891, ktorý je vlastníkom
susediacich nehnuteľnosti stavby súp. č.1058 blok 105, postavenej na parcele
povinného mesta Myjava parc. reg. KN „C číslo 4125/111, evidovanej na LV č.
5189.
Povinný z vecného bremena Mesto Myjava ako vlastník hore uvedených
nehnuteľností sa zaväzuje zo zriadeného vecného bremena strpieť na
pozemkoch:
-- zriadenie a uloženie inžinierskej siete napäťového vedenia elektrickej siete
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,
-- 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.
Toto vecné bremeno oprávnený prijíma a povinný ho akceptuje.
Oprávnený sa zaväzuje že zaťažené pozemky dá do pôvodného stavu na
svoje náklady. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in personam“,
t.j. je spojené s vlastníctvom inžinierskej siete vloženej do pozemkov
povinného.

Výška jednorázového poplatku zo zriadenia vecného bremena je
stanovená dohodou zmluvných strán povinného a platiteľa vo výške 132,- €,
ktorá je pre zaťažené pozemky mesta o ploche 66 m2.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 37/04/2016
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 predaj pozemku 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 reg.
KN „C“ parc. č. 4300/19 o výmere 9 m2, orná pôda, evidovanej na LV č. 2179,
v k. ú. Myjava vo vlastníctve Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika
560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745.
Pozemok je požadovaný k odkúpeniu spoločnosťou CAPANONE RENT,
a.s. so sídlom Priemyselná 281/41, 905 01 Senica, IČO: 43 822 258, za
účelom zabezpečenia výstavby obchodného centra typu Retail Park v tomto
území.
Zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa spočíva vo vysporiadaní
zostatkovej plochy v uvedenom území kde podstatným vlastníkom je kupujúci
a odkupovaný pozemok dotvára celok k zastavaniu stavbou podľa projektovej
dokumentácie.
Znalecké ocenenie plochy 9m2 k vzhľadom k výške kúpnej ceny by bolo
neekonomické, pričom navrhovaná cena vychádza so znaleckého posudku č.
150/2014, zo dňa 7.8.2014 na ocenenie podstatnej časti pozemkov v tomto
území.
Kúpa pozemku reg. KN „C“ parc č. 4300/19 je navrhovaná v cene totožnej
za ktorú boli pozemky odpredávané mestom v roku 2014 a kupované mestom
v roku 2016 čo pri odpredávanej ploche 9 m2, predstavuje kúpnu cenu
186,21 €.
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991 Zb.
doplnenom Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.8 písm. e) prípadu
hodného osobitného zreteľa.
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku 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 reg. KN „C“ parc. č.
4300/19 o výmere 9 m2, orná pôda, evidovanej na LV č. 2179, v k. ú. Myjava
vo vlastníctve Mesta Myjava, so sídlom nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01
Myjava, IČO: 00 309 745.
Pozemok je požadovaný k odkúpeniu spoločnosťou CAPANONE RENT,
a.s. so sídlom Priemyselná 281/41, 905 01 Senica, IČO: 43 822 258, za
účelom zabezpečenia výstavby obchodného centra typu Retail Park v tomto
území.
Zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa spočíva vo vysporiadaní
zostatkovej plochy v uvedenom území kde podstatným vlastníkom je kupujúci
a odkupovaný pozemok dotvára celok k zastavaniu stavbou podľa projektovej
dokumentácie.

Znalecké ocenenie plochy 9m2 k vzhľadom k výške kúpnej ceny by bolo
neekonomické, pričom navrhovaná cena vychádza so znaleckého posudku č.
150/2014, zo dňa 7.8.2014 na ocenenie podstatnej časti pozemkov v tomto
území.
Kúpa pozemku reg. KN „C“ parc č. 4300/19 je navrhovaná v cene totožnej
za ktorú boli pozemky odpredávané mestom v roku 2014 a kupované mestom
v roku 2016 čo pri odpredávanej ploche 9 m2, predstavuje kúpnu cenu
186,21 €.
Odpredaj nehnuteľnosti je realizovaný v súlade so Zák. č. 138/1991 Zb.
doplnenom Zák. č. 258/2009 pri uplatnení § 9a odst.8 písm. e) prípadu
hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 38/04/2016
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 Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena
k pozemku reg. KN „C“ parc. č. 3130 o výmere 586 m2, zastavaná plocha
a nádvoria vlastníka Mesta Myjava evidovanom na LV č. 1724. Predmetný
pozemok sa nachádza v k. ú. Turá Lúka časti Chlebov vrch. Zmluva o budúcom
vecnom bremene sa zriaďuje na strane povinného Mesta Myjava ako vlastníka
pozemku parc. č. 3130 a oprávneného Xxxxxx Xxxxxx rod. Xxxxxx, dát. nar.
XX.XX.XXXX, rod. č. XXXXXX/XXXX, bytom, Turá Lúka XXX, XXX XX Xxxxxx.
Predmetom zmluvy je uloženie elektrickej prípojky do pozemku vlastníka
mesta, za účelom zabezpečenia elektrickej NN prípojky k rodinnému domu súp.
č. 849, nachádzajúcom sa na parc. reg. KN „C“ číslo 3099 o výmere 1 554
m2, zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 684 pre k. ú. Turá Lúka
oprávnenej.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby zrealizovania
NN elektrickej prípojky, oprávnenou (žiadateľkou) a jej následnom
geometrickom zameraní skutočnej trasy.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať prípojku na vlastné náklady,
pozemok dať do pôvodného stavu po zrealizovaní NN prípojky. Vyhotovenie
geometrického zamerania trasy prípojky zabezpečí oprávnený na svoje
náklady, s tým že sa zaväzuje za uloženie NN prípojky uhradiť vlastníkovi
jednorázový poplatok v zmysle v zmysle dohody zmluvných strán.
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena k pozemku reg. KN
„C“ parc. č. 3130 o výmere 586 m2, zastavaná plocha a nádvoria vlastníka
Mesta Myjava evidovanom na LV č. 1724. Predmetný pozemok sa nachádza
v k. ú. Turá Lúka časti Chlebov vrch. Zmluva o budúcom vecnom bremene sa
zriaďuje na strane povinného Mesta Myjava ako vlastníka pozemku parc. č.
3130 a oprávneného Xxxxxx Xxxxxx rod. Xxxxxx, dát. nar. XX.XX.XXXX, rod.
č. XXXXXX/XXXX, bytom, Turá Lúka XXX, XXX XX Xxxxxx. Predmetom
zmluvy je uloženie elektrickej prípojky do pozemku vlastníka mesta, za účelom
zabezpečenia elektrickej NN prípojky k rodinnému domu súp. č. 849,
nachádzajúcom sa na parc. reg. KN „C“ číslo 3099 o výmere 1 554 m2,

zastavaná plocha a nádvoria, evidovanom na LV č. 684 pre k. ú. Turá Lúka
oprávnenej.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby zrealizovania
NN elektrickej prípojky, oprávnenou (žiadateľkou) a jej následnom
geometrickom zameraní skutočnej trasy.
Oprávnený, žiadateľ sa zaväzuje zrealizovať prípojku na vlastné náklady,
pozemok dať do pôvodného stavu po zrealizovaní NN prípojky. Vyhotovenie
geometrického zamerania trasy prípojky zabezpečí oprávnený na svoje
náklady, s tým že sa zaväzuje za uloženie NN prípojky uhradiť vlastníkovi
jednorázový poplatok v zmysle v zmysle dohody zmluvných strán.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 39/04/2016
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 Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena
k časti pozemkov nachádzajúcich sa v meste Myjava v lokalite „Horného
sídliska“, vyplývajúce zo zatepľovania bytových domov, a súčasného
zabezpečenia hydroizolácie okapových chodníkov jednotlivých bytových
domov. Zmluvy o budúcich zmluvách sa dotýkajú nasledovných bytových
domov a pozemkov povinného mesta Myjava :
– pozemok reg. KN „C“ parc. č. 1386 o výmere 19 151 m2 , zastavaná plocha
a nádvoria, evidovaný na LV č. 2179, vlastníka mesta Myjava ako
povinného z vecného bremena. Zaťažený pozemok parc. č. 1386 sa
vzťahuje k bytovému domu súp.č.784 postavenom na parc. reg. KN „C“
1383 o výmere 316 m2 ,zastavaná plocha a nádvoria, pre vlastníkov
evidovaných na LV č. 2726 v k. ú. Myjava,
– pozemok reg. KN „C“ parc. č. 1386 o výmere 19 151 m2 , zastavaná plocha
a nádvoria, evidovaný na LV č. 2179, vlastníka mesta Myjava ako
povinného z vecného bremena. Zaťažený pozemok parc. č. 1386 sa
vzťahuje k bytovému domu súp.č.260 postavenom na parc. reg. KN „C“
1382 o výmere 474 m2 ,zastavaná plocha a nádvoria, pre vlastníkov
evidovaných na LV č. 2683 v k. ú. Myjava,
– pozemok reg. KN „C“ parc. č. 1533/1 o výmere 6 454 m2 , zastavaná plocha
a nádvoria, evidovaný na LV č. 2179, vlastníka mesta Myjava ako
povinného z vecného bremena. Zaťažený pozemok parc. č. 1533/1 sa
vzťahuje k bytovému domu súp.č.787 postavenom na parc. reg. KN „C“
1532 o výmere 470 m2 ,zastavaná plocha a nádvoria, pre vlastníkov
evidovaných na LV č. 2695 v k. ú. Myjava,
– pozemok reg. KN „C“ parc. č. 1386 o výmere 19 151 m2 , zastavaná plocha
a nádvoria, evidovaný na LV č. 2179, vlastníka mesta Myjava ako
povinného z vecného bremena. Zaťažený pozemok parc. č. 1386 sa
vzťahuje k bytovému domu súp.č.786 postavenom na parc. reg. KN „C“
1380 o výmere 469 m2 ,zastavaná plocha a nádvoria, pre vlastníkov
evidovaných na LV č. 2765 v k. ú. Myjava.
Povinný z vecného bremena ako výlučný vlastník zaťažených nehnuteľností,
zmluvou o Budúcom vecnom bremene zriaďuje v prospech Oprávnených

z vecného bremena, vecné bremeno, obsahom ktorého je povinnosť každého
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť:
-vybudovanie okapového chodníka vrátane odvodnenia stavby od
podzemnej vody, umožnenia vstupu na pozemok za účelom výstavby
odvodnenia a okapového chodníka a umožnenia k nemu vstup, prechod
a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami za tým účelom Oprávneného a jeho povereným osobám,
vrátane správcu bytového domu,
-- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy odvodnenia stavby
s umožnením vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom
Oprávneným a jeho povereným osobám, vrátane správcu bytového domu.
Toto vecné bremeno oprávnený prijíma a povinný ho akceptuje, pričom
vecné bremeno sa zriadí „in rem“, k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
oprávnených evidovaných na LV č. 2726, 2683, 2695 a 2765.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby
zrealizovania okapového chodníka žiadateľmi a ich následnom geometrickom
zameraní skutočného záberu okolo bytových domov vlastníkov.
Oprávnený sa zaväzuje zrealizovať okapové chodníky na vlastné náklady,
pozemok dať do pôvodného stavu po zrealizovaní stavby. Vyhotovenie
geometrického zamerania okapových chodníkov zabezpečia oprávnení na
svoje náklady, s tým že sa zaväzujú uhradiť vlastníkovi pozemku jednorázový
poplatok v zmysle dohody zmluvných strán.
II. s c h v a ľ u j e
A.
uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena k časti
pozemkov nachádzajúcich sa v meste Myjava v lokalite „Horného sídliska“,
vyplývajúce zo zatepľovania bytových domov, a súčasného zabezpečenia
hydroizolácie okapových chodníkov jednotlivých bytových domov. Zmluvy
o budúcich zmluvách sa dotýkajú nasledovných bytových domov a pozemkov
povinného mesta Myjava :
– pozemok reg. KN „C“ parc. č. 1386 o výmere 19 151 m2 , zastavaná plocha
a nádvoria, evidovaný na LV č. 2179, vlastníka mesta Myjava ako
povinného z vecného bremena. Zaťažený pozemok parc. č. 1386 sa
vzťahuje k bytovému domu súp.č.784 postavenom na parc. reg. KN „C“
1383 o výmere 316 m2 ,zastavaná plocha a nádvoria, pre vlastníkov
evidovaných na LV č. 2726 v k. ú. Myjava,
– pozemok reg. KN „C“ parc. č. 1386 o výmere 19 151 m2, zastavaná plocha
a nádvoria, evidovaný na LV č. 2179, vlastníka mesta Myjava ako
povinného z vecného bremena. Zaťažený pozemok parc. č. 1386 sa
vzťahuje k bytovému domu súp.č.260 postavenom na parc. reg. KN „C“
1382 o výmere 474 m2 ,zastavaná plocha a nádvoria, pre vlastníkov
evidovaných na LV č. 2683 v k. ú. Myjava,
– pozemok reg. KN „C“ parc. č. 1533/1 o výmere 6 454 m2 , zastavaná plocha
a nádvoria, evidovaný na LV č. 2179, vlastníka mesta Myjava ako
povinného z vecného bremena. Zaťažený pozemok parc. č. 1533/1 sa
vzťahuje k bytovému domu súp.č.787 postavenom na parc. reg. KN „C“
1532 o výmere 470 m2 ,zastavaná plocha a nádvoria, pre vlastníkov
evidovaných na LV č. 2695 v k. ú. Myjava,

– pozemok reg. KN „C“ parc. č. 1386 o výmere 19 151 m2 , zastavaná plocha
a nádvoria, evidovaný na LV č. 2179, vlastníka mesta Myjava ako
povinného z vecného bremena. Zaťažený pozemok parc. č. 1386 sa
vzťahuje k bytovému domu súp.č.786 postavenom na parc. reg. KN „C“
1380 o výmere 469 m2 ,zastavaná plocha a nádvoria, pre vlastníkov
evidovaných na LV č. 2765 v k. ú. Myjava.
Povinný z vecného bremena ako výlučný vlastník zaťažených nehnuteľností,
zmluvou o Budúcom vecnom bremene zriaďuje v prospech Oprávnených
z vecného bremena, vecné bremeno, obsahom ktorého je povinnosť každého
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť:
-vybudovanie okapového chodníka vrátane odvodnenia stavby od
podzemnej vody, umožnenia vstupu na pozemok za účelom výstavby
odvodnenia a okapového chodníka a umožnenia k nemu vstup, prechod
a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami za tým účelom Oprávneného a jeho povereným osobám,
vrátane správcu bytového domu,
-- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy odvodnenia stavby
s umožnením vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom
Oprávneným a jeho povereným osobám, vrátane správcu bytového domu.
Toto vecné bremeno oprávnený prijíma a povinný ho akceptuje, pričom
vecné bremeno sa zriadí „in rem“, k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
oprávnených evidovaných na LV č. 2726, 2683, 2695 a 2765.
Budúce vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú t.j. do doby
zrealizovania okapového chodníka žiadateľmi a ich následnom geometrickom
zameraní skutočného záberu okolo bytových domov vlastníkov.
Oprávnený sa zaväzuje zrealizovať okapové chodníky na vlastné náklady,
pozemok dať do pôvodného stavu po zrealizovaní stavby. Vyhotovenie
geometrického zamerania okapových chodníkov zabezpečia oprávnení na
svoje náklady, s tým že sa zaväzujú uhradiť vlastníkovi pozemku jednorázový
poplatok v zmysle dohody zmluvných strán.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 6: Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2015, hodnotiaca správa
programového rozpočtu za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu
Tento bod programu predložila a prečítala podľa priloženého materiálu a
podrobnej prezentácie p. Zdenka Ježíková, vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva
a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta prečítal p. Ing. Vladimír
Vydúrek, hlavný kontrolór mesta. Pán poslanec Ing. Tóth sa informoval ohľadne
dotácie spoločnosti Samšport. Pán primátor nariadil hlavnému kontrolórovi mesta
predložiť návrh opatrení a na nasledujúce zasadnutie MsZ v mesiaci 06/2016
predložiťanalýzu opatrení. Pán poslanec Ing. Marián Orávik sa informoval ohľadne
úspory na verejnom osvetlení. Ďalej p. poslanec Ing. Marián Orávik informoval, že
majetkové prevody boli predmetom rokovania Komisie pre financie, rozpočet,
majetok a hospodársku stratégiu mesta a navrhuje ich schváliť tak, ako sú

predkladané. Pán primátor doplnil informáciu, že v mesiaci 09/2016 Mesto splatí
ďalší úver. Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali
k predloženému návrhu pripomienky a prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 40/04/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2015
II. s c h v a ľ u j e
A. Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez
výhrad
B. Použitie prebytku v sume 3 710,98 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3. písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na:
- tvorbu rezervného fondu 3 710,98 EUR.
C. Použitie rezervného fondu v roku 2016 na splácanie istín vo výške 3 710,98
EUR
III. b e r i e n a v e d o m i e
A. Rozpočtové hospodárenie mesta Myjava za rok 2015
B. Správu audítora za rok 2015
C. Stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2015
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 7: 1. Zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016
Tento bod programu predložila a prečítala podľa priloženého materiálu a
podrobnej prezentácie p. Zdenka Ježíková, vedúca oddelenia rozpočtu a
účtovníctva. Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali
k predloženému návrhu pripomienky a prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 41/04/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
1. Zmenu rozpočtu č. 1 Mesta Myjava v roku 2016
II. s c h v a ľ u j e
1. zmenu rozpočtu č. 1 Mesta Myjava v roku 2016 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 :
ROZPOČET CELKOM

rozpočet 2016

zmena č. 1

rozpočet

schválený

k 31.3..2016

po zmene č. 1

Príjmy celkom
z toho

10 516 130,00

2 747 978,00

13 264 108,00

Bežné príjmy
z toho
mesto

9 509 210,00

896 226,00

10 405 436,00

896 226,00

9 961 536,00

9 065 310,00

RO

443 900,00

-

443 900,00

Kapitálové príjmy
z toho
mesto
RO

506 400,00

943 872,00

1 450 272,00

506 400,00
-

943 872,00

1 450 272,00
-

Finančné operácie príjmové

500 520,00

907 880,00

1 408 400,00

10 512 800,00

2 750 879,00

13 263 679,00

8 475 733,00

920 951,00

9 396 684,00

5 064 276,00
3 411 457,00

383 351,00
537 600,00

5 447 627,00
3 949 057,00

68 988,00

1 243 161,00

1 312 149,00

68 988,00
-

1 243 161,00
-

1 312 149,00
-

1 968 079,00

586 767,00

2 554 846,00

3 330,00

-2 901,00

429,00

Výdavky celkom
z toho
Bežné výdavky
z toho
mesto
RO
Kapitálové výdavky
z toho
mesto
RO
Finančné operácie výdavkové
HV

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

K bodu č. 8: Návrh VZN Mesta Myjava o odpadoch – schválenie
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Ing. Jana Cablková,
vedúca oddelenia výstavby. Materiál bol predložený na minulom zasadnutí na ďalšie
pripomienkovanie. Materiál bol na základe pripomienok doplnení a na dnešnom
zasadnutí sa môže schváliť. Taktiež bol Návrh VZN riadne zverejnený na webovej
stránke mesta v zmysle príslušného zákona a platných predpisov. Materiál sa
prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky
a prijali príslušné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 42/04/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na
území mesta Myjava
II. s c h v a ľ u j e
A. Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o zbere, preprave
a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na
území mesta Myjava
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

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 2016 schválenie
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Ing. Ingrid Vaňová,
vedúca odboru školstva, kultúry a sociálnych služieb. Materiál bol predložený na
minulom zasadnutí MsZ na spripomienkovanie. Poslanci ani občania nemali žiadne
pripomienky a VZN sa na dnešnom zasanutí môže schváliť. Taktiež bol Návrh VZN
riadne zverejnený na webovej stránke mesta v zmysle príslušného zákona a platných
predpisov. 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. 43/04/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2016
II. s c h v a ľ u j e
A. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2016
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

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 na minulom zasadnutí
MsZ na ďalšie pripomienkovanie. Na základe pripomienky pána poslanca Ing.
Vladimíra Tótha bol z návrhu tohto VZN vypustený celý čl. č. IV. bod č. 4. Niektorí
poslanci však s vypustením predmetného čl. Nesúhlasili a preto dal pán primátor
najskôr hlasovať o tom, že sa tento článik vypusí. Súhlasilo iba 6 poslancov z
celkového počtu 15 hlasujúcich. Pri ďalšom hlasovaní o ponechaní celého
pôvodného znenia VZN poslanci odhlasovali ponechanie tohto predmetného článku
a VZN sa schválilo v pôvodnom predkladanom znení. Návrh VZN riadne zverejnený
na webovej stránke mesta v zmysle príslušného zákona a platných predpisov.
Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu
pripomienky a prijali príslušné uznesenia:

U z n e s e n i e č. 44/04/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o používaní zábavnej
pyrotechniky na území mesta Myjava
II. s c h v a ľ u j e s úpravami odstrániť celý čl. č. IV. bod č. 4
A. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o používaní zábavnej
pyrotechniky na území mesta Myjava
Hlasovanie poslancov:
za:
6
zdržal sa:
0
proti:
9

U z n e s e n i e č. 45/04/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o používaní zábavnej
pyrotechniky na území mesta Myjava
II. s c h v a ľ u j e
A. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o používaní zábavnej
pyrotechniky na území mesta Myjava
Hlasovanie poslancov:
za:
12
zdržal sa:
0
proti:
3

K bodu č. 11: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Myjava o poskytovaní sociálnych
služieb a o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Mgr. Jana Gáliková,
vedúca oddelenia sociálnych služieb. Návrh Dodatku č. 4 VZN bol predložený v
prvom čítaní na ďalšie pripomienkovanie, preto sa dnes nebude schvaľovať. Návrh
Dodatku č. 4 tohto VZN bol taktiež riadne zverejnený na webovej stránke mesta v
zmysle príslušného zákona a platných predpisov. Materiál sa prikladá ako príloha k
zápisnici.

K bodu č. 12: Dodatok č.1 k VZN Mesta Myjava o spôsobe prideľovania
nájomných bytov v meste Myjava – schválenie
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Mgr. Jana Gáliková,
vedúca oddelenia sociálnych služieb. Návrh Dodatku č. 1 VZN bol predložený na
minulom zasadnutí k ďalšiemu pripomienkovaniu. Išlo v ňom o doplnenie občianskej
bezúhonnosti. Poslanci súhlasili s touto úpravou a schválili predmetný dodatok.
Návrh Dodatku č. 1 tohto VZN bol taktiež riadne zverejnený na webovej stránke
mesta v zmysle príslušného zákona a platných predpisov. 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. 46/04/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Dodatok č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o spôsobe
prideľovania nájomných bytov v meste Myjava
II. s c h v a ľ u j e
A. Dodatok č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o spôsobe
prideľovania nájomných bytov v meste Myjava
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 13: Analýza školských a predškolských zariadení mesta za rok 2015
Tento bod programu predložila a oboznámila poslancov Ing. Ingrid Vaňová,
vedúca odboru školstva, kultúry a sociálnych služieb. Materiál bol predložený na v
písomnej forme. Pani poslankyňa Viera Dugová ako predsedníčka Komisie školstva
a mládeže informovala, že komisia Analýzu prerokovala a doporučuje ju mestskému
zastupiteľstvu schváliť tak ako je dnes predložená. Pán primátor informoval, že bolo
predložených niekoľko výziev a bol podaný projekt na zvýšenie kapacít MŠ. V
budúcnosti čo sa týka škôl bude prioritou mesta rekonštrukcia spojovacej chodby na
I. ZŠ Viestova . Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali žiadne
ďalšie pripomienky k predkladanej analýze a prijali príslušné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 47/04/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Analýzu školských a predškolských zariadení mesta za rok 2015
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Analýzu školských a predškolských zariadení mesta za rok 2015
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 14: Informácia o príprave 56. Medzinárodného folklórneho festivalu
Tento bod programu predložila ústne a oboznámila poslancov o kompletnej
príprave a programovej štruktúre festivalu Mgr. Viera Feriancová, Centrum tradičnej
kultúry v Myjave. Pán poslanec Viselka požiadal, aby sa v budúcnosti riešili šatňové
priestory v amfiteátri, kde je nedostatočný priestor pri prezliekaní sa účinkujúcich
medzi jednotlivými vystúpeniami. V tomto bode nebolo prijaté žiadne uznesenie.

K bodu č. 15: Správa o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2015
Tento bod programu predložil a oboznámil poslancov v neprítomnosti
predkladateľa p. Pavla Majtána, veliľa z MHZ Myjava p. primátor mesta Pavel
Halabrín. Správa bola spracovaná v podrobnej písomnej forme. Pán primátor v
závere pozval poslancov ale i verejnosť dňa 12.6.2016 na tzv. “Hasičský nácvik”
ktorý sa bude konať v mestskej časti Turej lúky “ U Belanských”, kde budú jednotlivé
hasičské zbory predvádzať a skúšať hasičskú a protipovodňovú techniku. Po
ukončení prehliadky a nácviku bude pre všetkých pripravené pohostenie na chate
“Lesanka “U belanských”. Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci
nemali žiadne ďalšie pripomienky k predkladanej správe a prijali príslušné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 48/04/2016
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 dobrovoľných hasičských zborov za rok 2015
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Správu o činnosti dobrovoľných hasičských zborov za rok 2015
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 16: Rôzne
V tomto bode programu ďalej predložil poslancom p. primátor Pavel Halabrín:
1. Návrh na doplnenie člena Komisie školstva a mládeže a to menovite p.
Mgr. Dagmar Beňalukovú. Návrh bol predložený ústnou formou. S návrhom
je oboznámená a súhlasí i príslušná Komisia školstva a mládeže. Poslanci
nemali k návrhu pripomienky a prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 49/04/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A.
Návrh na doplnenie člena Komisie
školstva a mládeže Mgr. Dagmar Beňalukovú
II. v o l í
A.
Mgr. Dagmar Beňalukovú za člena
Komisie školstva a mládeže
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0
2. Informoval o doručenom Upozornení prokurátora zo dňa 30.03.2016 a to:
- na porušenie zákona pri tvorbe Všeobecne záväzného nariadenia

mesta Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva č.
10/2012

na porušenie zákona pri tvorbe Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Myjava o miestnej dani za ubytovanie č. 10/2011
Pani prednostka Mestského úradu v Myjave Ing. Jarmila Sluková informovala, že
bude vyhovené protestu prokurátora v oboch prípadoch a na nasledujúce zasadnutie
MsZ budú predložené nové Návrhy príslušných VZN mesta, kde budú podrobne
doplnené a konkrétne vymenované všetky náležitosti vyplývajúce z príslušných
zákonov. Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali žiadne ďalšie
pripomienky a prijali príslušné uznesenie:
-

U z n e s e n i e č. 50/04/2016
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Upozornenie prokurátora
1. na porušenie zákona pri tvorbe Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Myjava o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva č. 10/2012
2. na porušenie zákona pri tvorbe Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Myjava o miestnej dani za ubytovanie č. 10/2011
II. u k l a d á
A. Ing. Jarmile Slukovej, prednostke Mestského úradu Myjava, predložiť na
nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Myjave
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva, ktoré bude doplnené a budú prijaté
opatrenia smerujúce k splneniu zákonom stanovenej povinnosti v rozsahu
podľa upozornenia prokurátora
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava o miestnej dani za
ubytovanie, ktoré bude doplnené a budú prijaté opatrenia smerujúce
k splneniu zákonom stanovenej povinnosti v rozsahu podľa upozornenia
prokurátora
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
0
proti:
0

3. Ekonomická situáci mesta Myjava k 31. 3. 2016
Poslanci obdržali na stôl pred zasadnutím informáciu o Ekonomickej situácii
mesta.
4. Informoval o počte zapísaných detí
a materských škôl v meste myjava

do

jednotlivých

základných

5. Výstavba 32 garážií pod Partizánskou ulicou: Poslanci pred zasadnutím
obdržali na stôl krátky informačný materiál o zámere mesta výstavby garážií
pod Partizánskou ulicou a sanácii starých garážií. Oddelenie výstavby začalo
s prípravou tejto stavby spracovaním možných alternetív riešenia. Je potrebné
zvážiť ktorý postup mesto zvolí. Výstavba bude realizovaná spoločnosťou
SMM spol. s r.o. Myjava.
6. Rekonštrukcia Domu smútku Myjava - Informoval o zámere mesta
zrekonštruovať súčasný Dom smútku. Návrh a projektová dokumentácia už je
spracovaná. V priebehu mesiaca 05/2016 sa projekt pripraví k súťaži o

celkovo 602 tis. € (bez DPH). Investorom a prevádzkovateľom bude
spoločnosť SMM spol. s. r. o. Myjava. Zároveň p. primátor požiadal Komisiu
výstavby zvážiť, či by sa nenašlo riešenie, aby bolo Mesto schopné túto
realizáciu vykonať samo. Bolo by to úspornejšie.
7. Informácia – niektorí poslanci mestského zastupiteľstva sa vzdali svojej
odmeny za účasť na zasadnutiach Mestkého zastupiteľstva počas celého
svojho poslaneckého odbobia. Tejto odmeny sa vzdali v prospech Centra
voľného času Myjava na ich činnosť. V intervale každého pol roka bude na
Mestskom zastupiteľstve podaná informácia o celkovej výške príspevku.
O túto sumu bude navýšená dotácia mesta pre CVČ Myjava.
8. Pozvánka na jubilejný 50. ročník Motokrosu – p. primátor pozval všetkých
poslancov a občanov mesta na tradičné motokrosové preteky ktorá sa budú
tento rok konať dňa 8. mája 2016 na Kamennom kopci. V rámci tohtoročného
jubilejného 50-teho ročníka sa budú dňa 7. mája 2016 (t.j. v sobotu) konať
počas celého dňa priamo v motokrosovom depe na Kamennom kopci
sprievodné koncerty kde v závere vystúpy i skupina Gladiátor. Hovorca mesta
Mgr. Marek Hrin informoval, že na plagáte sú časy vystúpení iba orientačné
a nemusia byť na minutáž dodržané.
9. Pozvánka – Dni Mesta Myjava – na námestí M. R. Štefánika i na trávnatej
ploche sa v dňoch 29. – 01. mája 2016 budú konať „Dni mesta“ pri príležitosti
430. výročia založenia mesta Myjava. Pán primátor pozval všetkých poslancov
a obyvateťov na toto podujatie, ktoré bude bohaté na sprievodné programy
počas všetkých troch dní. V rámci programu je dňa 30. apríla stavanie mája.
Pripravené bohaté občerstvenie v občerstvovacích stánkoch ako i tradičná
a poľovnícka kuchyňa. Podujatie je bezptatné.
V tomto bode programu predložili poslanci:
Mgr. Viera Feriancová:
1. Informovala o možnosti využiť a podporiť projekty tzv. „mobilné ihriská“ –
herné prvky – bolo by to pre mesto Myjava v rámci realizovania jednotlivých
podujatí zaujímavé a využiteľné.
Ing. Vladimír Tóth:
1. Informoval sa, či už sú na území celého mesta rozvezené nádoby na
„Bioodpad“ ta kako bola podaná informácia že do konca mesiaca apríl budú
rozvezené. Odpovedala Ing. Jana Cablková vedúca oddelenia výstavby, že
nádoby sa priebežne rozvážajú.
2. Upozornil na zlý stav pouličného svietidla na schdišťi medzi Partizánskou
a Krmanovou ulicov. Svietidlo bliká.
3. Poďakoval Ing. Jánovi Gálikovi za veľmi kvalitný a obsiahli materiál – Zámer
obnovy „Umelej ľadovej plochy“. Pán Gálik zaslal tento rozsiahli materiál
poslancom mestského zastupiteľstva, členom Komisie výstavby a vedeniu
mesta na preštudovanie. Pán poslanec Tóth navrhol, aby bol tento zámer
predložený a prerokovaný na budúcom zasadnutí MsZ v mesiaci 06/2016.

Poslanec Ing. Martin Černáček v mene spoločnosti Samšport, s.r.o.
informoval, že je s týmto zámerom oboznámený, prebehli rokovania
s možnými dodávateľmi a prišli už i konkrétne ponuky. Realizácia je veľmi
nákjladná a v súčasnej dobe, keď spoločnosť Samšport spláca úver, nje je
možné uvažovať s takto objemnou investíciou. Úver bude splatený až o 5
rokov. Zároveň zdôraznil, že je nutné zvážiť, či sa bude jednať o nadokrytú
umelú ľadovú plochu a aká bude jej využiteľnosť. Súčasnú ľadovú plochu nie
je možné zrekonštruovať pri dnešnej novej technike chladenia a preto bude
nutné vybudovať novú. Je otázkou, či bude táto locha využívaná celoročne
alebo iba sezónne a akou formou. Pán primátor sa priklonil k názoru p.
poslanca a upozornil, že tento zámer nie je v štádiu už schvaľovania preto
nebude predložený na budúce zasadnutie MsZ. V minulosti už bol spracovaný
podobný projekt. Je to otvorená diskusia pre príslušné komisie, musia sa nájsť
alternatívy a v budúcnosti sa bude týmto zámerom mesto zaoberať. Nie je
však prioritou v súčasnej dobe. Pán primátor taktiež poďakoval o ocenil
iniciatívu p. Gálika, pretože jeho myšlienka a koncepcia je veľmi dobrá
a kvalitne spracovaná.
Ing. Marián Orávik:
1. Návrh na verejné zasadnutia Komisií mesta Myjava – pán poslanec požiadal
vedenie mesta, či by nebolo možné, tak ako sa zverejňuje Pozvánka
s programom na zasadnutie Mestského zastupiteľstva zverejniť aj pozvánku
na zasadnutie jednotlivých komisií aj s programom, aby sa mohli aj občania
zúčastniť na komisiách. Odpovedal p. primátor i pani prednostka, že
zasadnutie komisií nie su verejné, komisie slúžia ako odborný orgán ale ak sa
predsedovia, podpredsedovia a členovia jednotlivých komisií dohodnú môže
sa pozvánka zverejniť na webovej stránke mesta.

Ing. Rastislav Kostelný:
Verejne poďakoval všetkým účastníkom tzv: „Jarného upratovania mesta“ ktoré sa
uskutočnilo v sobotu dňa 23. apríla 2016. Celkovo sa zúčastnilo 20 ľudí z čoho bolo 5
zamestnancov mestského úradu v Myjave. Zároveň informoval o zberovej sobote
ktorá sa konala v meste.

K bodu č. 17: Prehliadka okrajových častí mesta
Tento bod programu sa z dôvodu neskorého ukončenia zasadnutia neuskutočnil.

K bodu č. 18: 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 23. 06. 2016 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. Ľubomír Karika

Ing. Milan Majtán

poslanec MsZ

poslanec MsZ

