MESTO

MYJAVA

Číslo: 2/2020 - záp.

V Myjave dňa 15.05.2020

Zápisnica
z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v M y j a v e,
zo dňa 14. mája 2020.
P r í t o m n í:
1.
Viera
2.
Mgr. Viera
3.
Milan
4.
Ing. Ľubomír
5.
Jaroslav
6.
Branislav
7.
Mgr. Ľubomír
8.
Ing. Pavol
9.
Ing. Rastislav
10. Ing. Jaroslav
11. Ing. Milan
12. Mgr. Lenka
13. Ing. Martin
14. Peter
15. Ing. Stanislav
16. Ing. Vladimír
17. Ing. Peter
18. Zlata
19. Miloš
20. Pavel
21. Ing. Vladimír
22. Ing. Jarmila

Dugová
Feriancová
Fúsek
Halabrín
Hargaš
Havlík
Karika
Kosík
Kostelný
Krč–Šebera
Majtán
Pipová
Podmajerský
Podmajerský
Tomič
Tóth
Valúch
Vydarená
Zábražný
H a l a b r í n, primátor mesta
V ý d u r e k, hlavný kontrolór mesta
S l u k o v á, prednostka MsU Myjava

Ďalej boli prítomní vedúci oddelení MsÚ Myjava:
23.
24.
25.
26.
28.

Ing. Ingrid Vaňová,
Zdenka Ježíková,
Ján Obeda,
Mgr. Jana Gáliková,
Pavol Orság,

vedúca odd. školstva
vedúca odd. rozpočtu a účtovníctva
vedúci odd. majetku a sl.
vedúca odd. soc. služieb
náčelník MsP Myjava

Ako zapisovateľka bola prítomná Denisa Papuláková.

K bodu č. 1: Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie riadneho Mestského zastupiteľstva v Myjave zahájil pán primátor
mesta Myjava Pavel Halabrín. Skonštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle
platných predpisov. Vysvetlil zmenu termínu a priestoru rokovania, ktoré boli
upravené z dôvodu prijatých opatrení SR v súvislosti s COVID-19. Vzhľadom na
priestorové a dispozičné vybavenie kongresovej sály Hotela Štefánik vedenie mesta
usúdilo, že je to najvhodnejšie miesto na uskutočnenie rokovania mestského
zastupiteľstva. Poslanci počas zasadnutia použili ochranné pomôcky rúška,
ochranné štíty a dezinfekciu rúk. Pri zahájení bolo prítomných 19 poslancov a
primátor ho vyhlásil za uznášania schopné. Poslanci obdržali všetky materiály na
dnešné rokovanie. Materiály boli taktiež prerokované v príslušnej komisii MsZ.
Poslanci s návrhom programu dnešného rokovania MsZ súhlasili. Materiál v podobe
Pozvánky sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci schválili hlasovaním program
dnešného rokovania v tomto rozsahu:
U z n e s e n i e č. 32/05/2020
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 14. 05. 2020
II. s c h v a ľ u j e
A. program rokovania MsZ v Myjave dňa 14. 05. 2020:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Majetkové prevody
5. Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2019, hodnotiaca správa programového
rozpočtu za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
6. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava
7. Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n.o. za rok
2019
8. Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro,
Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019
9. Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských
kopaníc, n.o. za rok 2019
10. Základné podmienky riešenia komunálnych služieb v meste Myjava – príprava
k verejnému obstarávaniu
11. Správa o prijatých rozhodnutiach a opatreniach počas mimoriadnej situácie
12. Rôzne
13. Záver
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 2: Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta Pavel Halabrín poslankyne
Vieru Dugovú a Mgr. Vieru Feriancovú.
Vzhľadom na opatrenia prijaté v SR v súvislosti s COVID-19, v dátume keď bolo
pozvánkou zvolávané riadne zasadnutie MsZ, sa zasadnutie MsZ uskutočnilo bez
účasti verejnosti a z tohto dôvodu nebol do programu zaradený bod rokovania
„Pripomienky a dotazy občanov“. Zo zasadnutia bude zabezpečený online prenos na
oficiálnej webovej stránke mesta.

K bodu č. 3: 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 06.02.2020
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Myjave, ktoré boli v plnení ku dňu 06.02.2020
Hlavný kontrolór informoval, o splnených uzneseniach z minulého zasadnutia. Na
minulom zasadnutí bolo prijatých celkovo 31 uznesení, z toho 14 sa týkalo
majetkových prevodov a 4 uznesenia ( 10/02/2020, 11/02/2020, 18/02/2020,
22/02/2020 už boli k dnešnému dňu splnené.
K uzneseniu č. 07/02/2020 zo dňa 06. februára 2020 informoval, že v bode rokovania
majetkové prevody bude podaný návrh na zmenu tohto uznesenia, ktorého obsahom
bolo uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Mestom Myjava a Pavlom Krčom
a Drahoslavou Podzámskou rod. Krčovou, obaja bytom Xxx Xxxx č. XXX, XXX
XX Xxxxx k odpredaju nehnuteľnosti pozemku nachádzajúceho sa v meste Myjava
miestnej časti Turá Lúka „U Vankov“ v katastrálnom území Turá Lúka. Uznesením č.
07/02/2020 bol schválený odpredaj časti z pozemku reg. KN „C“ parc.č. 4990/4
o výmere 954 m2, zastavaná plocha a nádvorie, dielu č.3 o výmere 355 m2
vytvoreného geometrickým plánom č. 003/20 zo dňa 16.1.2020, ktorý je vo
vlastníctve mesta Myjava, v prospech Pavla Krča v podiely ½ a Drahoslavy
Podzámskej rod. Krčovej v podiely ½ .Z dôvodu úmrtia žiadateľa o kúpu dielu č. 3 p.
Pavla Krča, sa navrhuje odpredaj tohto dielu v prospech p. Drahoslavy Podzámskej
v podiele 1/1.
Taktiež informoval poslancov o návrhu na zrušenie uznesenia č. 55/04/2019 zo dňa
25. apríla 2019 v plnom znení, ktorého obsahom bolo uzatvorenie Kúpnej zmluvy
medzi Mestom Myjava a Jánom Priebrachom, bytom Xxx Xxxx č. XXX, XXX XX
Xxxxx k odpredaju nehnuteľností pozemkov nachádzajúcich sa v meste Myjava
miestnej časti Turá Lúka pri reštaurácií „Koliba“, v k.ú. Turá Lúka. V uznesení č.
55/04/2019 bol schválený odpredaj pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1365/1 o výmere
720 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 1365/2 o výmere 808 m2, zastavané
plochy a nádvoria, ktoré sú vo vlastníctve mesta Myjava. Nakoľko žiadateľ o kúpu p.
Ján Priebracha oznámil, že z dôvodu nerealizácie jeho podnikateľského zámeru už

nemá záujem uvedené nehnuteľnosti pozemky od mesta odkúpiť, navrhujeme toto
uznesenie v plnom rozsahu zrušiť.
Niektoré uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli presunuté do pomocnej
evidencie.
Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu
ďalšie pripomienky a hlasovaním prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 33/05/2020
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:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 4: Majetkové prevody
Tento bod programu predložil poslancom mestského zastupiteľstva na
prerokovanie Ján Obeda vedúci oddelenia majetku. Materiál bol predložený
v písomnej forme a obsahuje:1) Návrh na zrušenie uznesenia č. 55/04/2019 zo dňa
25. apríla 2019, 2) Návrh na zmenu uznesenia č. 07/02/2020 zo dňa 06. februára
2020,3) Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v k.ú.
Turá Lúka, 4) Návrh na uzatvorenie zmlúv o zriadení vecných bremien v k.ú. Myjava
a Turá Lúka, 5) Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku „Formou obchodnej
verejnej súťaže“ .Pán poslanec Ing. Jaroslav Krč-Šebera ako predseda komisie
informoval, že materiál bol prerokovaný na komisii pre financie, HS, rozpočet
a majetok mesta a komisia doporučila všetky prevody schváliť tak ako sú
predkladané v materiály. Materiál bol doplnení o Dodatok č. 2 Návrh na schválenie
Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na stavbu „ Bytový dom 39 bytov
Myjava „. V zmysle čl. III. bodu 2. tejto zmluvy sa jej pôvodný text dopĺňa a mení: viď
Príloha č. 1 – znenie Dodatku č.2. Z dôvodu: a) počas realizácie stavby došlo
k zmene: zvýšeniu cien tovarov, plôch bytov: z pôvodnej výmery 2072,74 m2 na
výmeru 2134,1 m2 , t.j. navýšenie o 61,36 m2,minimálnej mzdy: z 520,00 €/mesiac
na 580,00 €/mesiac, sprísnenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy
z MDaV SR: prechod z energetickej triedy B na A1, ostatných nákladov, ktoré majú
priamy dopad na cenu stavby. Kúpna cena sa navyšuje z pôvodnej ceny
1.839.429,84 € na cenu 2.129.791,88 €, t.j. o cenu 290.362,04 € vrátane DPH: viď:
Príloha č.2 – tabuľka a b) iného financovania stavebného objektu SO 701 Cesty
a spevnené plochy. Napriek zvýšeniu ceny bytovky projekt spĺňa legislatívne
podmienky pre priznanie (získanie) štátnej podpory od MDaV SR a úverových
zdrojov zo ŠFRB. K dodatku boli poslancom zaslané i Príloha č. 1 a 2 + Krycí list
rozpočtu. Pán poslanec sa informoval k prístupu k parkoviskám pri realizovanom byt.
dome, aké sú podmienky vyplývajúce zo zmluvy so ŠFRB. Odpovedal primátor.
Materiály sa prikladajú ako prílohy k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému
návrhu ďalšie pripomienky a prijali príslušné uznesenia:

U z n e s e n i e č. 34/05/2020
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 55/04/2019 zo dňa 25. apríla 2019,
ktorého obsahom bolo uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi Mestom Myjava
a Xxxx Xxxxx, nar. XX.XX.XXXX, r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx
č.XXX, XXX XX Xxxxx k odpredaju nehnuteľností pozemkov nachádzajúcich
sa v meste Myjava miestnej časti Turá Lúka pri reštaurácií „Koliba“, v k.ú. Turá
Lúka.
V uznesení č. 55/04/2019 bol schválený odpredaj pozemku reg. KN „C“
parc.č. 1365/1 o výmere 720 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č.
1365/2 o výmere 808 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú vo vlastníctve
mesta Myjava.
II. r u š í
A. Uznesenie MsZ č. 55/04/2019 zo dňa 25. apríla 2019 v plnom rozsahu
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 35/05/2020
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 č. 07/02/2020 zo dňa 06. februára 2020
nasledovne:
Predkladá sa návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na odpredaj dielu č. 3
o výmere 355 m2 , zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreného z pozemku
reg. KN „C“ parc.č. 4990/4, podľa geometrického plánu č. 003/20 zo dňa
16.1.2020, v k.ú. Turá Lúka, s Kupujúcim Xxxx Xxxxx, nar. XX.XX.XXXX,
r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx, do jej
vlastníctva, v podiele 1/1, za účelom komplexného majetkovo právneho
vysporiadania užívaného pozemku tvoriaceho dvor a záhradu k rodinnému
domu súp. č. 796 v sume 3.535,80 €.
Odpredaj pozemku dielu č. 3, vytvoreného z pozemku parc. č. 4990/4, sa
realizuje s uplatnením zák. č. 138/91 Zb. O majetku obcí, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. b) zodpovedajúci
nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
− pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľkou o kúpu, doposiaľ majetkovo
právne nevysporiadaný,
− odpredávaný diel č. 3 spolu s pozemkom parc. č. 4990/5 a rodinným
domom súp . č.796 tvoria jeden ucelený celok,
− pozemok diel č. 3 v jeho odpredávanej výmere a polohe je pre mesto
Myjava nepotrebným pozemkom,
− pri odpredaji sa stanovuje cena 9,96 €/m2 vychádzajúca so znaleckého
posudku č. 89/2019 stanovená odborne spôsobilou osobou k stanoveniu
všeobecnej hodnoty nehnuteľností.
II. s c h v a ľ u j e
A. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy na odpredaj dielu č. 3 o výmere 355 m2 ,
zastavaná plocha a nádvorie, vytvoreného z pozemku reg. KN „C“ parc.č.
4990/4, podľa geometrického plánu č. 003/20 zo dňa 16.1.2020, v k.ú. Turá

Lúka, s Kupujúcim Xxxx Xxxxx, nar. XX.XX.XXXX, r.č. XXXXXX/XXXX, trv.
bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx,, do jej vlastníctva, v podiele 1/1, za
účelom komplexného majetkovo právneho vysporiadania užívaného pozemku
tvoriaceho dvor a záhradu k rodinnému domu súp. č. 796 v sume 3.535,80 €.
Odpredaj pozemku dielu č. 3, vytvoreného z pozemku parc. č. 4990/4, sa
realizuje s uplatnením zák. č. 138/91 Zb. O majetku obcí, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst.8 písm. b) zodpovedajúci
nasledovným skutočnostiam spočívajúcich:
− pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľkou o kúpu, doposiaľ majetkovo
právne nevysporiadaný,
− odpredávaný diel č. 3 spolu s pozemkom parc. č. 4990/5 a rodinným
domom súp . č.796 tvoria jeden ucelený celok,
− pozemok diel č. 3 v jeho odpredávanej výmere a polohe je pre mesto
Myjava nepotrebným pozemkom,
− pri odpredaji sa stanovuje cena 9,96 €/m2 vychádzajúca so znaleckého
posudku č. 89/2019 stanovená odborne spôsobilou osobou k stanoveniu
všeobecnej hodnoty nehnuteľností.
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 36/05/2020
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
na pozemku reg. KN „C“ parcely č. 418 o výmere 1791 m2, zastavaná plocha
a nádvorie, evidovanej na LV č. 1724, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorej
vlastníkom je v podiele vlastníctva 1/1 Mesto Myjava.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného
z vecného bremena Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14
Myjava, IČO: 00309745 ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc.č. 418 a na
strane Oprávneného z vecného bremena Xxxx Xxxxx, rod. Xxxxxxx, nar.
XX.XX.XXXX, r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx,
ČR, (Obch.meno: Alena Trubáčková, Turá Lúka 97, 907 03
Myjava,IČO:43025781), ako vlastníka stavby súp.č. 97, postavenej na pozemku
reg. KN „C“ parcely č. 403/2 a pozemku reg. KN „C“ parcely č.
403/3,v katastrálnom území Turá Lúka.
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom
nehnuteľností stavby súp. č. 97, postavenej na pozemku reg. KN „C“ parcely č.
403/2 a pozemku reg. KN „C“ parcely č. 403/3, Oprávneného z vecného
bremena.
Výška poplatku je stanovená jednorázovo vo výške 2,- € za m2 záberu
pozemku inžinierskymi sieťami, ktoré budú porealizačne zamerané
geometrickým plánom, pre následné uzatvorenie samotnej „Zmluvy o vecnom
bremene“.
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie Zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena na pozemku
reg. KN „C“ parcely č. 418 o výmere 1791 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

evidovanej na LV č. 1724, v katastrálnom území Turá Lúka, ktorej vlastníkom je
v podiele vlastníctva 1/1 Mesto Myjava.
Zmluva o budúcom vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného
z vecného bremena Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14
Myjava, IČO: 00309745 ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc.č. 418 a na
strane Oprávneného z vecného bremena Xxxx Xxxxx, nar. XX.XX.XXXX,
rod. Xxxxxx, r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx,
ČR, (Obch.meno: Alena Trubáčková, Turá Lúka 97, 907 03
Myjava,IČO:43025781), ako vlastníka stavby súp.č. 97, postavenej na pozemku
reg. KN „C“ parcely č. 403/2 a pozemku reg. KN „C“ parcely č.
403/3,v katastrálnom území Turá Lúka.
Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ t.j. spojené s vlastníctvom
nehnuteľností stavby súp. č. 97, postavenej na pozemku reg. KN „C“ parcely č.
403/2 a pozemku reg. KN „C“ parcely č. 403/3, Oprávneného z vecného
bremena.
Výška poplatku je stanovená jednorázovo vo výške 2,- € za m2 záberu
pozemku inžinierskymi sieťami, ktoré budú porealizačne zamerané
geometrickým plánom, pre následné uzatvorenie samotnej „Zmluvy o vecnom
bremene“.
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 37/05/2020
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 na pozemku
reg. KN „E“ parc. č. 1740 o výmere 3124 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
evidovanom na LV č. 2179, v k. ú. Myjava, ktorého vlastníkom v podiele
vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
Zmluva o vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného
bremena Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO:
00 309 745 ako vlastníka pozemku reg. KN „E“ 1740 a
na strane
Oprávneného z vecného bremena Xxxx Xxxxx, nar. XX.XX.XXXX, rod.
Xxxxxx, r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx, ako
vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc. č. 1091/2 o výmere 217 m2, druh
pozemku, záhrada, evidovanom na LV č. 3758 v k. ú. Myjava.
Výsledkom geometrického plánu je zaťažený pozemok mesta parc. č.
1740 v k. ú. Myjava. Záber vecného bremena vychádzajúci z GP č. 027/2020
zo dňa 25.02.2020, ktorý zodpovedá ploche 12 m2.
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierskej siete
Oprávneným a v povinnosti Povinného ako vlastníka tohto pozemku, strpieť
uloženú inžiniersku sieť a umožniť vstup na pozemok oprávneným osobám za
účelom vykonávania údržby, opráv a technického zhodnotenia tam
nachádzajúcej sa siete v pozemku mesta
Vecné bremeno je zriadené „in rem“ t.j. je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti Oprávneného z vecného bremena pozemku reg. KN „C“ parcely
č. 1091/2 o výmere 217 m2, záhrada, evidovanom na LV č. 3758 v k.ú. Myjava.

Výška poplatku je stanovená jednorázovo vo výške 2,- € za m2 záberu
pozemku inžinierskou sieťou, t.j. 24,00 ,-€.
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku reg. KN „E“
parc. č. 1740 o výmere 3124 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom
na LV č. 2179, v k. ú. Myjava, ktorého vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je
Mesto Myjava.
Zmluva o vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného
bremena Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO:
00 309 745 ako vlastníka pozemku reg. KN „E“ 1740 a
na strane
Oprávneného z vecného bremena Xxxx Xxxxx, nar. XX.XX.XXXX, rod.
Xxxxxx, r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx, ako
vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc. č. 1091/2 o výmere 217 m2, druh
pozemku, záhrada, evidovanom na LV č. 3758 v k. ú. Myjava.
Výsledkom geometrického plánu je zaťažený pozemok mesta parc. č.
1740 v k. ú. Myjava. Záber vecného bremena vychádzajúci z GP č. 027/2020
zo dňa 25.02.2020, ktorý zodpovedá ploche 12 m2.
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierskej siete
Oprávneným a v povinnosti Povinného ako vlastníka tohto pozemku, strpieť
uloženú inžiniersku sieť a umožniť vstup na pozemok oprávneným osobám za
účelom vykonávania údržby, opráv a technického zhodnotenia tam
nachádzajúcej sa siete v pozemku mesta.
Vecné bremeno je zriadené „in rem“ t.j. je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti Oprávneného z vecného bremena pozemku reg. KN „C“ parcely
č. 1091/2 o výmere 217 m2, záhrada, evidovanom na LV č. 3758 v k.ú. Myjava.
Výška poplatku je stanovená jednorázovo vo výške 2,- € za m2 záberu
pozemku inžinierskou sieťou, t.j. 24,00 ,-€.
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 38/05/2020
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 na pozemku reg.
KN „C“ parc.č. 3134/1 o výmere 803 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
evidovanom na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka, ktorého vlastníkom v podiele
vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
Zmluva o vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného
bremena Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO:
00 309 745 ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ 3134/1 a
na strane
Oprávnených z vecného bremena Xxxx Xxxxx, nar. XX.XX.XXXX, rod.
Xxxxxx, r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx,
a manž. Xxxx Xxxxxx, nar. XX.XX.XXXX, rod. Xxxxxx, r.č. XXXXXX/XXXX, trv.
bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx, ako spoluvlastníkov pozemku reg. KN
„C“ parc. č. 3079 o výmere 1241 m2, druh pozemku záhrada, evidovanom na
LV č. 6531, v k.ú. Turá Lúka.

Výsledkom geometrického plánu je zaťažený pozemok mesta parc. č.
3134/1, evidovaný na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka. Záber vecného bremena
vychádzajúci z GP č. 009/2020 zo dňa 30.01.2020, ktorý zodpovedá ploche
3 m2.
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia
a údržby
inžinierskej siete Oprávnených a v povinnosti Povinného ako vlastníka tohto
pozemku, strpieť uloženú inžiniersku sieť a umožniť vstup na pozemok
oprávneným osobám za účelom vykonávania údržby, opráv a technického
zhodnotenia tam nachádzajúcej sa siete v pozemku mesta.
Vecné bremeno je zriadené „in rem“ t.j. je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti Oprávnených z vecného bremena pozemku reg. KN „C“ parcely
č. 3079 o výmere 1241 m2, záhrada, evidovanom na LV č. 6531 v k.ú. Turá
Lúka. Výška poplatku je stanovená jednorázovo vo výške 2,- € za m2 záberu
pozemku inžinierskou sieťou, t.j. 6,00 ,-€.
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku reg. KN „C“
parc.č. 3134/1 o výmere 803 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na
LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka, ktorého vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je
Mesto Myjava.
Zmluva o vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného
bremena Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO:
00 309 745 ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ 3134/1 a
na strane
Oprávnených z vecného bremena Xxxx Xxxxx, nar. XX.XX.XXXX, rod.
Xxxxxx, r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx,
a manž. Xxxx Xxxxxx, nar. XX.XX.XXXX, rod. Xxxxxx, r.č. XXXXXX/XXXX, trv.
bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx, ako spoluvlastníkov pozemku reg. KN
„C“ parc. č. 3079 o výmere 1241 m2, druh pozemku záhrada, evidovanom na
LV č. 6531, v k.ú. Turá Lúka.
Výsledkom geometrického plánu je zaťažený pozemok mesta parc. č.
3134/1, evidovaný na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka. Záber vecného bremena
vychádzajúci z GP č. 009/2020 zo dňa 30.01.2020, ktorý zodpovedá ploche
3 m2.
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia
a údržby
inžinierskej siete Oprávnených a v povinnosti Povinného ako vlastníka tohto
pozemku, strpieť uloženú inžiniersku sieť a umožniť vstup na pozemok
oprávneným osobám za účelom vykonávania údržby, opráv a technického
zhodnotenia tam nachádzajúcej sa siete v pozemku mesta.
Vecné bremeno je zriadené „in rem“ t.j. je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti Oprávnených z vecného bremena pozemku reg. KN „C“ parcely
č. 3079 o výmere 1241 m2, záhrada, evidovanom na LV č. 6531 v k.ú. Turá
Lúka. Výška poplatku je stanovená jednorázovo vo výške 2,- € za m2 záberu
pozemku inžinierskou sieťou, t.j. 6,00 ,-€.
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 39/05/2020
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 na pozemku reg.
KN „C“ parc.č. 5782/202 o výmere 200 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
evidovanom na LV č. 1724, v k.ú. Turá Lúka, ktorého vlastníkom v podiele
vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
Zmluva o vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného
z vecného bremena Mesta Myjava, so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4,
907 14 Myjava, IČO: 00 309 745 ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc. č.
5782/202 a na strane Oprávneného z vecného bremena Xxxx Xxxxx, nar.
XX.XX.XXXX, rod. Xxxxxx, r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx č.XXX,
XXX XX Xxxxx, ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc. č. 5782/1 o výmere
3105 m2, druh pozemku záhrada , evidovanom na LV č. 6063, v k.ú. Turá
Lúka.
Výsledkom geometrického plánu je zaťažený pozemok mesta parc. č.
5782/202 v k.ú. Turá Lúka. Záber vecného bremena vychádzajúci z GP č. 720
– 17/2020 zo dňa 14.02.2020, ktorý zodpovedá ploche 8 m2.
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierskej siete
Oprávneným a v povinnosti Povinného ako vlastníka tohto pozemku, strpieť
uloženú inžiniersku sieť a umožniť vstup na pozemok oprávneným osobám za
účelom vykonávania údržby, opráv a technického zhodnotenia tam
nachádzajúcej sa siete v pozemku mesta.
Vecné bremeno je zriadené „in rem“ t.j. je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti Oprávneného z vecného bremena pozemku reg. KN „C“ parcely
č. 5782/1 o výmere 3105 m2, záhrada, evidovanom na LV č. 6063 v k. ú. Turá
Lúka. Výška poplatku je stanovená jednorázovo vo výške 2,- € za m2 záberu
pozemku inžinierskou sieťou, t.j. 16,00 ,-€.
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku reg. KN „C“
parc.č. 5782/202 o výmere 200 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom
na LV č. 1724, v k.ú. Turá Lúka, ktorého vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je
Mesto Myjava.
Zmluva o vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného
z vecného bremena Mesta Myjava, so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4,
907 14 Myjava, IČO: 00 309 745 ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc. č.
5782/202 a na strane Oprávneného z vecného bremena Xxxx Xxxxx, nar.
XX.XX.XXXX, rod. Xxxxxx, r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx č.XXX,
XXX XX Xxxxx, ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc. č. 5782/1 o výmere
3105 m2, druh pozemku záhrada , evidovanom na LV č. 6063, v k.ú. Turá
Lúka.
Výsledkom geometrického plánu je zaťažený pozemok mesta parc. č.
5782/202 v k.ú. Turá Lúka. Záber vecného bremena vychádzajúci z GP č. 720
– 17/2020 zo dňa 14.02.2020, ktorý zodpovedá ploche 8 m2.
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierskej siete
Oprávneným a v povinnosti Povinného ako vlastníka tohto pozemku, strpieť
uloženú inžiniersku sieť a umožniť vstup na pozemok oprávneným osobám za
účelom vykonávania údržby, opráv a technického zhodnotenia tam
nachádzajúcej sa siete v pozemku mesta.

Vecné bremeno je zriadené „in rem“ t.j. je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti Oprávneného z vecného bremena pozemku reg. KN „C“ parcely
č. 5782/1 o výmere 3105 m2, záhrada, evidovanom na LV č. 6063 v k. ú. Turá
Lúka. Výška poplatku je stanovená jednorázovo vo výške 2,- € za m2 záberu
pozemku inžinierskou sieťou, t.j. 16,00 ,-€.
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 40/05/2020
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 na pozemkoch
reg. KN „C“ parc. č. 716/4 o výmere 507 m2, zastavaná plocha a nádvorie
a parc. č. 716/1 o výmere 2396 m2, ostatná plocha evidovaných na LV č. 1724
v k.ú. Turá Lúka, ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
Zmluva o vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného
bremena Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO:
00 309 745 ako vlastníka pozemkov reg. KN „C“ parc. č. 716/4 a 716/1 a na
strane Oprávneného z vecného bremena Xxxx Xxxxx, nar. XX.XX.XXXX,
rod. Xxxxxx, r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx,
ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc. č. 723/2 o výmere 496 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 6384 v k.ú. Turá Lúka.
Výsledkom geometrického plánu sú zaťažené pozemky mesta parc. č.
716/4 o výmere 507 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 716/1 o výmere
2396 m2, ostatná plocha, evidovaných na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka. Záber
vecného bremena vychádzajúci z GP č. 60/2020 zo dňa 23.04.2020, ktorý
zodpovedá ploche 12 m2.
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí
Oprávneným a v povinnosti Povinného ako vlastníka týchto pozemkov, strpieť
uložené inžinierske siete a umožniť vstup na pozemky oprávneným osobám za
účelom vykonávania údržby, opráv a technického zhodnotenia tam
nachádzajúcej sa siete v pozemkoch mesta.
Vecné bremeno je zriadené „in rem“ t.j. je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti Oprávneného z vecného bremena pozemkov reg. KN „C“ parcely
č. 723/2 o výmere 496 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na LV č.
6384 v k.ú. Turá Lúla. Výška poplatku je stanovená jednorázovo vo výške 2,- €
za m2 záberu pozemkov inžinierskymi sieťami, t.j. 24,00 ,-€.
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch reg. KN „C“
parc. č. 716/4 o výmere 507 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 716/1
o výmere 2396 m2, ostatná plocha evidovaných na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka,
ktorých vlastníkom v podiele vlastníctva 1/1 je Mesto Myjava.
Zmluva o vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného
bremena Mestom Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO:
00 309 745 ako vlastníka pozemkov reg. KN „C“ parc. č. 716/4 a 716/1 a na
strane Oprávneného z vecného bremena Xxxx Xxxxx, nar. XX.XX.XXXX,
rod. Xxxxxx, r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx,

ako vlastníka pozemku reg. KN „C“ parc. č. 723/2 o výmere 496 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 6384 v k.ú. Turá Lúka.
Výsledkom geometrického plánu sú zaťažené pozemky mesta parc. č.
716/4 o výmere 507 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 716/1 o výmere
2396 m2, ostatná plocha, evidovaných na LV č. 1724 v k.ú. Turá Lúka. Záber
vecného bremena vychádzajúci z GP č. 60/2020 zo dňa 23.04.2020, ktorý
zodpovedá ploche 12 m2
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí
Oprávneným a v povinnosti Povinného ako vlastníka týchto pozemkov, strpieť
uložené inžinierske siete a umožniť vstup na pozemky oprávneným osobám za
účelom vykonávania údržby, opráv a technického zhodnotenia tam
nachádzajúcej sa siete v pozemkoch mesta.
Vecné bremeno je zriadené „in rem“ t.j. je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti Oprávneného z vecného bremena pozemkov reg. KN „C“ parcely
č. 723/2 o výmere 496 m2, zastavaná plocha a nádvorie, evidovanom na LV č.
6384 v k.ú. Turá Lúla. Výška poplatku je stanovená jednorázovo vo výške 2,- €
za m2 záberu pozemkov inžinierskymi sieťami, t.j. 24,00 ,-€.
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 41/05/2020
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 na pozemkoch
reg. KN „E“ parcely č. 2134/10 o výmere 1715 m2 druh pozemku ostatná
plocha, evidovaný na LV č. 3533 v k.ú. Myjava a reg. KN „C“ parcely č. 2590
o výmere 1313 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na
LV č. 2179 v k.ú. Myjava, ktorých vlastníkom je v podiele vlastníctva 1/1 Mesto
Myjava.
Zmluva o vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného
bremena Mestom Myjava, so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14
Myjava, IČO: 00 309 745 ako vlastníka pozemkov reg. KN „E“ parcely č.
2134/10 a reg. KN „C“ reg. KN „C“ parcely č. 2590 a na strane Oprávnených
z vecného bremena Xxxx Xxxxx, nar. XX.XX.XXXX, r.č. XXXXXX/XXXX, trv.
bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx a manž. Xxxx Xxxxx, nar.
XX.XX.XXXX, r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx,
ako vlastníkov pozemku reg. KN „C“ parc. č. 2578 o výmere 191 m2, druh
pozemku záhrada, evidovanom na LV č.1558, v k.ú. Myjava.
Výsledkom geometrického plánu sú zaťažené pozemky mesta parc. č.
2134/10, evidovaný na LV č. 3533 a parc. č. 2590 evidovaný na LV č. 2179
v k.ú. Myjava. Záber vecného bremena vychádzajúci z GP č. 49/2020 zo dňa
25.032020, ktorý zodpovedá ploche 7 m2.
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia
a údržby
inžinierskych sietí Oprávnených a v povinnosti Povinného ako vlastníka týchto
pozemkov, strpieť uložené inžinierske siete a umožniť vstup na pozemky
oprávneným osobám za účelom vykonávania údržby, opráv a technického
zhodnotenia tam nachádzajúcich sa sietí v pozemkoch mesta.

Vecné bremeno je zriadené „in rem“ t.j. je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti Oprávnených z vecného bremena pozemku reg. KN „C“ parcely
č. 2578 o výmere 191 m2, záhrada, evidovanom na LV č. 1558 v k. ú. Myjava.
Výška poplatku je stanovená jednorázovo vo výške 2,- € za m2 záberu
pozemkov inžinierskymi sieťami, t.j. 14,00 ,-€.
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch reg. KN „E“
parcely č. 2134/10 o výmere 1715 m2 druh pozemku ostatná plocha, evidovaný
na LV č. 3533 v k.ú. Myjava a reg. KN „C“ parcely č. 2590 o výmere 1313 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 2179 v k.ú.
Myjava, ktorých vlastníkom je v podiele vlastníctva 1/1 Mesto Myjava.
Zmluva o vecnom bremene sa zriaďuje na strane Povinného z vecného
bremena Mestom Myjava, so sídlom nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14
Myjava, IČO: 00 309 745 ako vlastníka pozemkov reg. KN „E“ parcely č.
2134/10 a reg. KN „C“ reg. KN „C“ parcely č. 2590 a na strane Oprávnených
z vecného bremena Xxxx Xxxxx, nar. XX.XX.XXXX, r.č. XXXXXX/XXXX, trv.
bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx a manž. Xxxx Xxxxx, nar.
XX.XX.XXXX, r.č. XXXXXX/XXXX, trv. bytom Xxx Xxxx č.XXX, XXX XX Xxxxx,
ako vlastníkov pozemku reg. KN „C“ parc. č. 2578 o výmere 191 m2, druh
pozemku záhrada, evidovanom na LV č.1558, v k.ú. Myjava.
Výsledkom geometrického plánu sú zaťažené pozemky mesta parc. č.
2134/10, evidovaný na LV č. 3533 a parc. č. 2590 evidovaný na LV č. 2179
v k.ú. Myjava. Záber vecného bremena vychádzajúci z GP č. 49/2020 zo dňa
25.032020, ktorý zodpovedá ploche 7 m2.
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve uloženia
a údržby
inžinierskych sietí Oprávnených a v povinnosti Povinného ako vlastníka týchto
pozemkov, strpieť uložené inžinierske siete a umožniť vstup na pozemky
oprávneným osobám za účelom vykonávania údržby, opráv a technického
zhodnotenia tam nachádzajúcich sa sietí v pozemkoch mesta.
Vecné bremeno je zriadené „in rem“ t.j. je spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti Oprávnených z vecného bremena pozemku reg. KN „C“ parcely
č. 2578 o výmere 191 m2, záhrada, evidovanom na LV č. 1558 v k. ú. Myjava.
Výška poplatku je stanovená jednorázovo vo výške 2,- € za m2 záberu
pozemkov inžinierskymi sieťami, t.j. 14,00 ,-€.
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 42/05/2020
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. prevod majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže:
Odpredaj pozemku novovytvorenej parcely reg. KN „C“ parc.č. 4125/129
o výmere 3778 m2, ostatná plocha, z reg. „C“ parcely č. 4125/2, podľa
geometrického plánu č. 050/20 zo dňa 3.5.2020, v k.ú. Myjava, nachádzajúcej
sa na sídl. Kamenné v meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava
v podiele vlastníctva 1/1.

B. podmienky obchodnej verejnej súťaže:
- minimálna kúpna cena odpredávaného pozemku je 45 000,00 €
- podpísanie Kúpnej zmluvy
- úhrada navrhnutej kúpnej ceny Kupujúceho je najneskôr do 15 dní odo
dňa podpisu Kúpnej zmluvy
- výstavba rodinného domu
II. s c h v a ľ u j e
A. prevod majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže:
Odpredaj pozemku novovytvorenej parcely reg. KN „C“ parc.č. 4125/129
o výmere 3778 m2, ostatná plocha, z reg. „C“ parcely č. 4125/2, podľa
geometrického plánu č. 050/20 zo dňa 3.5.2020, v k.ú. Myjava, nachádzajúcej
sa na sídl. Kamenné v meste Myjava, ktorého vlastníkom je Mesto Myjava
v podiele vlastníctva 1/1.
B. podmienky obchodnej verejnej súťaže:
- minimálna kúpna cena odpredávaného pozemku je 45 000,00 €
- podpísanie Kúpnej zmluvy
- úhrada navrhnutej kúpnej ceny Kupujúceho je najneskôr do 15 dní odo
dňa podpisu Kúpnej zmluvy
- výstavba rodinného domu
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

U z n e s e n i e č. 43/05/2020
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 Dodatku č.2 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej
zmluvy zo dňa 6.12.2017, medzi Budúcim kupujúcim: Mestom Myjava so
sídlom, nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745
a Budúcim predávajúcim: STAS, s.r.o., so sídlom ul. Brezovská 459/7, 907
01 Myjava, IČO: 36 298 891, v rozsahu znení a zmien bližšie špecifikovaných
v tomto dodatku.
Kúpna cena sa navyšuje z pôvodnej ceny 1.839.429,84 € na cenu
2.129.791,87 €, t.j. o cenu 290.362,03 € a iného financovania stavebného
objektu SO 701 Cesty a spevnené plochy.
II. s c h v a ľ u j e
A. uzatvorenie Dodatku č.2 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo
dňa 6.12.2017, medzi Budúcim kupujúcim: Mestom Myjava so sídlom, nám.
M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, IČO: 00 309 745 a Budúcim
predávajúcim: STAS, s.r.o., so sídlom ul. Brezovská 459/7, 907 01 Myjava,
IČO: 36 298 891, v rozsahu znení a zmien bližšie špecifikovaných v tomto
dodatku.
Kúpna cena sa navyšuje z pôvodnej ceny 1.839.429,84 € na cenu
2.129.791,87 €, t.j. o cenu 290.362,03 € a iného financovania stavebného
objektu SO 701 Cesty a spevnené plochy.
Hlasovanie poslancov:
za:
15
zdržal sa:
4 (B. Havlík, P. Podmajerský, M. Zábražný, M. Fúsek)
proti:
0

K bodu č. 5: Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2019, hodnotiaca správa
programového rozpočtu za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu
Tento bod programu predložila a prečítala podľa priloženého materiálu a
podrobnej prezentácie p. Zdenka Ježíková, vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva
a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta prečítal p. Ing. Vladimír
Vydúrek, hlavný kontrolór mesta. Pred zasadnutím obdržali poslanci na stôl pre
informáciu Ekonomickú situáciu Mesta Myjava k 31.12.2019 a 31.03.2020,
zadĺženosť Mesta Myjava a prehľad úverov k 31.03.2020, prehľad o úveroch mesta a
zadĺženosť Mesta Myjava ku dňu 30.04.2020. Pán poslanec Ing. Jaroslav Krč Šebera informoval, že Záverečný účet mesta Myjava bol taktiež predmetom
zasadnutia Komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta a
navrhuje sa tak, ako je predložený, schváliť. Pán poslanec Ing. Tóth sa informoval
k niektorým položkám, dlhodobým pohľadávkam a dlhu na nájomnom v Slobodárni
Trokanova. Odpovedal pán primátor a dal za úlohu finančnému oddeleniu spracovať
presné vyčíslenie dlhu na Slobodárni Trokanova a zaslanie tejto informácie
poslancom MsZ. Taktiež požiadal o písomné zaslanie konkrétnych pohľadávok – daň
z nehnuteľnosti, KO, nájom Trokanova a Sanitas. Pán primátor odpovedal, že
požadované informácie mu budú zaslané. Poslanec P. Podmajerský sa informoval, či
v pohľadávkach je zarátaný aj dlh ZOS Nezábudka. 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. 44/05/2020
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 a celoročné hospodárenie za rok 2019
B. Hodnotiacu správu programového rozpočtu Mesta Myjava k 31.12.2019
C. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Myjava za rok
2019
D. Správu audítora za rok 2019
II. s c h v a ľ u j e
A. Záverečný účet Mesta Myjava za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez
výhrad
B. použitie prebytku v sume 41 592,38 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na:
- tvorbu rezervného fondu vo výške 41 592,38 EUR
C. použitie rezervného fondu v roku 2020 na splácanie istín vo výške 41 592,38
EUR.
III. b e r i e n a v e d o m i e
A. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Myjava za rok
2019
B. Správu audítora za rok 2019
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 6: Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Myjava
V tomto bode programu bol predložený materiál písomne a v podobe
prezentácie. Materiál spracovala Mgr. Jana Gáliková - riaditeľka neziskovej
organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. . Mgr. Gáliková vykonala prezentáciu
podľa predloženého materiálu. Informovala, že Mesto vypracúva a schvaľuje
komunitný plán sociálnych služieb, ktorý vychádza z národných priorít rozvoja
sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v
oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby
rozvoja sociálnych služieb. Na základe novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov účinného od 1.januára 2018 bolo
potrebné spracovať do 31. júna 2018 aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych
služieb Mesta Myjava na roky 2016-2019 schváleného Uznesením Mestského
zastupiteľstva v Myjave konaného dňa 09.09.2016 uznesením č.83/09/2016. Z
vyššie uvedeného dôvodu bola predložená aktualizácia Komunitného plánu
sociálnych služieb Mesta Myjava na roky 2016-2020, v ktorej boli premietnuté zmeny
vyplývajúce z aktuálnej právnej legislatívy. Dňa 28.6.1018 bola Aktualizácia
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava na obdobie rokov 2016 – 2020
schválená Uznesením mestského zastupiteľstva č. 75/06//2018 zo dňa 28.6.2018.
Plnenie stanovených cieľov je realizované v súlade so schváleným rozpočtom Mesta
Myjava na príslušný kalendárny rok, prípadne závisí od možnosti mimorozpočtového
financovania. Materiál bol poslancom zaslaný v papierovej i v elektronickej podobe.
Materiál sa prikladá ako príloha k zápisnici.Poslanci nemali k predloženému
vyhodnoteniu pripomienky a prijali príslušné uznesenie:
U z n e s e n i e č. 45/05/2020
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava
II. s c h v a ľ u j e
A. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 7: Správa o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava,
n.o. za rok 2019
V tomto bode programu bol predložený materiál písomne a v podobe
prezentácie. Materiál spracovala Mgr. Jana Gáliková - riaditeľka neziskovej
organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. . Mgr. Gáliková vykonala prezentáciu
podľa predloženého materiálu. Materiál bol poslancom zaslaný v papierovej i v
elektronickej podobe. Materiál obsahuje taktiež Správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky ku dňu 31.12.2019. 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. 46/05/2020
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 neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok
2019
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Správu o činnosti neziskovej organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. za rok
2019
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 8: Správa o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum
Khamoro, Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019
V tomto bode programu bol predložený materiál písomne a v podobe
prezentácie. Materiál spracovala Mgr. Jana Gáliková - riaditeľka neziskovej
organizácie Sociálne služby Myjava, n. o. a vedúca oddelenia sociálnych služieb.
Mgr. Gáliková vykonala prezentáciu podľa predloženého materiálu. Materiál bol
poslancom zaslaný v papierovej i v elektronickej podobe. V úvode pán primátor
poďakoval pracovníkom v sociálnych zariadeniach v meste Myjava ako i
zamestnancom MsÚ Myjava a oddelenia sociálnych služieb za aktívnu činnosť a
ochotu pomôcť počas pandémie COVID-19. Mgr. Jana Gáliková taktiež poďakovala
svojim zamestnancom za obetavosť a súčinnosť počas pandémie ako i v
Komunitnom centre tak i pri zabezpečovaní potrieb obyvateľov mesta. 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. 47/05/2020
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 sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro,
Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Správu o činnosti sociálneho zariadenia Komunitné centrum Khamoro,
Trokanova 232/2A, Myjava za rok 2019
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 9: Správa o činnosti neziskovej organizácie Rozvoj cestovného
ruchu myjavských kopaníc, n.o. za rok 2019
V tomto bode programu bol predložený písomný materiál a v podobe prezentácie.
Materiály spracovala Ing. Ingrid Vaňová - riaditeľka Rozvoj cestovného ruchu
myjavských kopaníc, n.o. a vykonala prezentáciu podľa predloženého materiálu. Mgr.
Vaňová informovala, aké činnosti sa vykonávajú v rámci Gazdovského dvora v Turej
Lúke. Uvažuje o zateplení stodoly a o zakúpení a inštalácii mobilných detských
hracích prvkov, ktoré by sa používali počas rôznych podujatí konaných na
Gazdovskom dvore. Materiál obsahuje taktiež Správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky ku dňu 31.12.2019. 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. 48/05/2020
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 neziskovej organizácie
myjavských kopaníc, n. o. za rok 2019
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Správu o činnosti neziskovej organizácie
myjavských kopaníc, n. o. za rok 2019

Rozvoj

cestovného

ruchu

Rozvoj

cestovného

ruchu

Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 10: Základné podmienky riešenia komunálnych služieb v meste
Myjava – príprava k verejnému obstarávaniu
Tento bod programu predložil a informoval poslancov Ing. Rastislav Kostelný,
konateľ spoločnosti SMMM, spol. s.r.o.. K problematike riešenia komunálnych služieb
bolo už v uplynulom období jedného roka vypracovaných a predložených príslušným
komisiám a MsZ Myjava niekoľko materiálov. Na zasadnutí MsZ dňa 06.02.2020 bola
táto problematika predložená v Bode rokovania č. 10 Návrh - možností riešenia
komunálnych služieb v meste Myjava. Pán primátor na tomto zasadnutí doplnil
informáciu, že na dnešné zasadnutie MsZ v mesiaci 04/2020 bude už predložený
materiál k vypísaniu OVS už s konkrétnymi tabuľkami a podkladmi a následne bude
vypísaná OVS. Preto sa treba tejto problematike vážne a intenzívne venovať
a hľadať najlepší spôsob riešenia. Vyhlásenie verejnej súťaže na zmluvné
zabezpečenie komunálnych služieb pre Mesto Myjava bude na obdobie 15 rokov. Na
zasadnutie v mesiaci 06/2020 už musí byť predložený konkrétny návrh na vypísanie
OVS.
Ing. Kostelný podrobne podľa predloženého materiálu informoval o jednotlivých
zložkách komunálnych služieb:
1. Vývoz komunálneho odpadu
2. Správa a údržba miestnych komunikácií
3. Správa a údržba verejnej zelene vrátane cintorínov
4. Správa a údržba verejného osvetlenia vrátane modernizácie a správa
a údržba mestského rozhlasu

5. Prevádzkovanie priestorov areálu ul. Brezovská ul.
Pri údržbe komunikácií došlo k novinke a doplneniu oproti predchádzajúcim
materiálom a bola do podmienok VOS pridaná a nacenená činnosť posyp soľou a to
z toho dôvodu, že túto činnosť nie je možné vykonávať iným spôsobom, iba ako
technikou na to určenou. Uvidí sa, či to bude budúci uchádzač vedieť vykonávať. Pre
budúceho vykonávateľa je napríklad potrebné brať do úvahy, že len na údržbu
komunikácií je potrebný na zakúpenie a obstaranie potrebnej techniky nemalý obnos
finančných prostriedkov. Pán primátor doplnil informáciu, že mesto má už
vyšpecifikované všetky oblasti, ktoré budú zahrnuté a súčasťou VOS. Mesto taktiež
hľadá možnosti aby niektoré z činností nemuselo objednávať. Mesto sa radí
i s mestami v ktorých v súčasnej dobe prebiehajú VOS. V súčasnej dobe prebieha
výber externého dodávateľa. Mesto myjava by najradšej zahrnulo všetky činnosti do
jednej VOS a nemuselo činnosti deliť na viacero VOS. Cieľom mesta je
na zasadnutie MsZ v mesiaci 06/2020 predložiť už konkrétny návrh VOS. Zmluva so
spoločnosťou Brantner Slovakia v mesiaci 10/2020 končí a súťaž bude určite
dlhodobejšia ako dva mesiace. Mesto už obdržalo niekoľko konkrétnych ponúk na
riešenie verejného osvetlenia a o túto oblasť je veľký záujem. Mesto zatiaľ jednotlivé
zložky nechce rozdeľovať a do konca mesiaca 05/2020 by už malo vedieť aké sú
konkrétne legislatívne možnosti aby sa mohla VOS v druhej polovici mesiaca
06/2020 vypísať. Pán poslanec P. Podmajerský požiadal o vyhodenie predaja
administratívnej budovy a pozemkov a ponechanie si to do budúcna v majetku mesta
ako rezervu a druhou požiadovkou pripomenul, že predpokladá, že do VOS sa
prihlási i terajší zhotoviteľ spoločnosť Brantner Slovakia, pretože Mesto má voči
spoločnosti dlh. Mesto si je vedomé tohto rizika, ktoré ho výrazne znevýhodňuje, ale
na druhej strane výhodou je, že doteraší zhotoviteľ má záujem i naďalej vykonávať
tieto predmetné služby pre Mesto Myjava a preto ani nevytvára tlak na vrátenie dlhu
riešním formou penálov alebo pokút. Dlh voči spoločnosti v roku 2020 klesá. Je to
veľmi ťažke, pretože sa jedná o zahraničnú spoločnosť. Ale nie je v silách mesta, aby
všetky tieto služby dokázalo realizovať samo. Sú na Slovensku 3-4 spoločnosti, ktoré
toto dokážu komplexne zastrešiť a medzi nimi sa bude i vo VOS rozhodovať. K
odpredaju administratívnej budovy primátor informoval, že Mesto nechce iba
odpredať budovu, sú viaceré varianty, rokuje sa a hľadá sa najvhodnejšie riešenie.
Mesto areál v minulosti rozdelilo na dve časti. Pred asi 3-4 rokomi Mesto uvažovalo,
že časť areálu a administratívnu budovu ktoré bolo potrebné zrekonštruovať odpredá
spoločnosti Brantner, čím by sa voči nim znížila časť dlhu. Mesto v tomto období 2
krát podávalo projekt na rozšírenie zberného dvora, a preto tento zámer nebolo
možné zrealizovať. V súčasnosti je vo veľkej časti tohto areálu vybudované stredisko
BRO, ktoré keby Mesto chcelo predať už môže, lebo projekt je už ukončený, ale pre
výšku zostatkových cien je to nerealizovateľné. Mesto zvažuje čo s budovou, má
vypracovanú projektovú dokumentáciu a snaží sa zohnať finančné prostriedky, čo sa
zatiaľ nepodarilo. Do budovy je potrebné reálne investovať. V prípade, že by Mesto
budovu odpredávalo, nijakým spôsobom to neohrozí vykonávanie služieb v oblasti
odpadového hospodárstva, ani ničoho iného. Mesto do budúcnosti neuvažuje
budovu využiť a venovať sa odpadovému hospodárstvu a budovu nepotrebuje. Je
však veľmi potrebné pripraviť v podkladoch ochranu voči legislative, ktorá sa
neustále tvorí a vyvíja a je nepredvídateľná. Problematika odpadového hospodárstva
je však veľká a Mesto sa musí i legislatívne pripraviť a ochrániť. Materiál sa prikladá
ako príloha k zápisnici. Poslanci nemali k predloženému návrhu ďalšie pripomienky
a prijali príslušné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 49/05/2020
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Základné podmienky riešenia komunálnych služieb v meste Myjava
– príprava k verejnému obstarávaniu
II. b e r i e n a v e d o m i e
A. Základné podmienky riešenia komunálnych služieb v meste Myjava
– príprava k verejnému obstarávaniu
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 11: Správa
mimoriadnej situácie

o prijatých

rozhodnutiach

a opatreniach

počas

V tomto bode predložil primátor mesta poslancom ale i širokej verejnosti
informácie ohľadne týkajúcich sa opatrení mesta v priebehu pandémie COVID-19.
Poslanci obdržali písomné materiály 1. Informácia o prijatých opatreniach a 2. Súhrn
prijatých rozhodnutí, opatrení a riešení počas mimoriadnej situácie od 06.03. do
06.05.2020 a taktiež bol poslancom premietnutý krátky dokument TVM o mestu
pridelených ochranných pomôckach zo štátnych hmotných rezerv. Predkladáme Vám
stručný výpis z toho, čo sme riešili, prijali. Je v tom vidieť vývoj situácie, snahu
všetkých a môže to byť i návod pre možné podobné situácie. Niečo sme si vyskúšali,
naučili aj poučili sa. Nie každé opatrenie sa nám páčilo, veľa ich bolo nepríjemných
alebo nepopulárnych. Čas ukáže ako to celkovo bolo a znova nám pomôže lepšie
prekonať podobné situácie. Vo vedení mesta, v mestských zariadeniach a na úrade
sme riešili veci, ktoré sme nepoznali, nemali skúsenosti, nevedeli predpokladať vývoj,
účinok, dobu. Denne sme prijímali rozhodnutia, robili opatrenia a verili, že sú správne
a účinné. Neboli sme na to pripravení my, ani legislatíva, pravidlá, predpisy. Museli
sme improvizovať, radiť sa, intuitívne sa rozhodovať. Všetci kolegovia,
spolupracovníci i zamestnanci mesta túto výzvu brali vážne a zodpovedne
pristupovali k všetkým rozhodnutiam. Prijali sme stovky rozhodnutí, vydali množstvo
opatrení, príkazov, zákazov a rozdali tisícky úloh. Treba si uvedomiť, že máme cez
450 ľudí pracujúcich pre mesto, viac ako 400 ubytovaných v mestských pobytových
zariadeniach, veľa školských, predškolských, kultúrnych, športových, sociálnych,
podnikateľských organizácií a všetci očakávali našu pomoc, podporu, aktivitu
a múdre rozhodnutia. A samozrejme 12 000 obyvateľov mesta, ubytovaných klientov,
poberateľov sociálnych služieb, rodičov detí, zamestnancov uzavretých prevádzok.
Vznikli nové náklady, klesali príjmy, ekonomické prognózy boli veľmi neisté
a znepokojujúce. Veľa rozhodnutí sme prijali skôr ako štát, v mnohom sme veci riešili
komplexnejšie alebo dôslednejšie. Môžem povedať, že som spokojný s prístupom
spolupracovníkov a hrdý na to, ako sme to zvládali. Prirodzene, že sa našli aj
bojazlivejší, opatrnejší či pochybovači a kritici všetkého. Ale boli sme naozaj jeden
tím a každý pomáhal a spolupracoval. Našli sa desiatky pomocníkov, dobrovoľníkov
na šitie rúšok, distribúciu potravín, liekov, na pomoc seniorom, proste na všetko.
Každá organizácia, ktorú sme oslovili, potrebovali, poprosili, sa pridala. Predstavitelia
firiem darovali dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky, Billa darovala potraviny,
vietnamská komunita veľa rúšok a iného materiálu. Klobúk dole pred nemocnicou,

Spojenou školou, mestskými policajtmi a najmä pred ľuďmi pracujúcimi v sociálnych
službách. Nikdy nič neodmietli, hľadali možnosti ako pomôcť a nebrali ohľad na
zvýšené riziko pre nich samých. Poslanci obdržali na stôl grafické vyjadrenie
prehľadu obsahu telefonátov krízovej intervenčnej linky mesta Myjava. V závere
predložil primátor na schválenie návrh uznesenia, ktoré je potrebné schváliť
k opatreniam, ktoré boli realizované počas pandémie. Poslanci s predložením
návrhom uznesenia súhlasili.
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. 50/05/2020
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. Správu o prijatých rozhodnutiach a opatreniach počas mimoriadnej situácie
II. s c h v a ľ u j e
A. zníženie rozpočtovaných dotácií z rozpočtu mesta
B. zrušenie povinnosti platenia nájmu a poplatkov za priestory a pozemky
v majetku mesta pre nájomcov, ktorí z dôvodu prijatých opatrení zatvorili
prevádzky obchodov a služieb
C. odloženie splátok prijatých úverov na obdobie nevyhnutné na konsolidáciu
ekonomickej situácie
D. zabezpečenie finančných prostriedkov na krytie nevyhnutných výdavkov pri
vývoze odpadu a osvetlenia mesta
III. B e r i e n a v e d o m i e
A. vydané príkazy, rozhodnutia, vykonané opatrenia a riešenie situácií a úloh
v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou vírusu COVID-19
B. navrhované spôsoby riešenia existencie a činnosti spoločnosti Samšport
s.r.o.
C. použitie finančných prostriedkov z rozpočtu na zabezpečenie ochranných
pomôcok, dezinfekcie, podporných prostriedkov a vykonanie opatrení na
zníženie rizika rozšírenia vírusu v meste Myjava
IV. v y s l o v u j e p o ď a k o v a n i e
A. zamestnancom mesta a mestom zriadených organizácií za nasadenie a úsilie
vynaložené pri riešení mimoriadnych úloh a činností počas krízového obdobia
B. všetkým občanom a podnikateľom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o zvládnutie preventívnych a ochranných opatrení v meste Myjava a poskytli
pomoc, podporu alebo svoje služby v prospech ostatných obyvateľov
C. všetkým obyvateľom mesta, organizáciám a podnikateľským subjektom za
pochopenie, trpezlivosť a rešpektovanie opatrení a obmedzení v meste
Myjava počas obdobia preventívnych opatrení na odstránenia hrozby
pandémie
D. prijímateľom sociálnych služieb za rešpektovanie mimoriadnych opatrení
v sociálnych zariadeniach, pochopenie, trpezlivosť a spoluprácu pri ich
realizácii
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

K bodu č. 12: Rôzne

V tomto bode programu predložil p. primátor:
1. Informácia k IBV pri NSP Myjava – V súvislosti s veľa diskutovanými petíciami,
ktoré boli i predmetom rokovania MsZ a taktiež boli zástupcovia petičných
výborov prizvaní na zasadnutie MsZ dňa 06.02.2020 kde dostali priestor na
vyjadrenie a boli hlasovaním poslancov prijaté príslušné uznesenia. Primátor
informoval o stave petícií. Mesto odpovedalo na všetky petície v súlade so
príslušným zákonom. Petičný výbor oslovil mesto opäť s nespokojnosťou
k odpovedi mesta a mesto odpovedalo znova. Bolo podané a postúpené podanie
na prokuratúru k zákonnosti vydania zmien a doplnkov Územného plánu mesta.
Mesto už dvakrát dopĺňalo toto podanie prokurátorovi. Boli zaslané všetky
požadované poklady a materiály a beží lehota na konanie a vydanie rozhodnutia
prokurátora. Petičný výbor oslovil aj pani prezidentku SR, ktorá mesto odpovedala
listom, ona však nemá kompetencie do tejto problematiky vstupovať. Naďalej beží
príprava výstavby, spracovávajú sa projekty a vybavujú sa potrebné dokumenty a
vyjadrenia. Celá realizácia sa časovo predlžuje. Mesto malo v tomto roku
v rozpočte plánovaný príjem cca 750 tis. Je otázne či sa to v tomto roku podarí
zvládnuť. Mesto už vložilo svoje finančné prostriedky na prípravu projektovej
dokumentácie a potrebných podkladov. Celý spis s kompletnou dokumentáciou
k tejto problematike je k dispozícii k nahliadnutiu.
2. Informoval poslancov, že dnes pred zasadnutím MsZ obdržali na stôl informáciu
k ekonomickej situácii mesta, prehľad úverov a stav zadĺženosti mesta.
3. Informoval o požiadavke vedenia spoločnosti All Inclusive, ktoré vzhľadom na
pandémiu COVID-19 požiadalo o pochopenie s predĺžením termínov v rámci
prípravy výstavby IBV Vršok. Je to zahraničná spoločnosť a v súčasnosti nie je
možné vycestovať a pokračovať v rokovaniach. Mesto chápe súčasnú situáciu,
pretože niektoré inštitúcie a úrad y ešte stále nepracujú v normálnom režime
a nevydávajú rozhodnutia.
4. Informoval o liste, ktorý poslanci obdržali pred rokovaním na stôl, ohľadne
problematiky termínu konania sa motocrossu 2020 na Myjave. Bol adresovaný list
riaditeľovi Slovenskej motocyklovej federácie. Následne sa uskutočnilo i spoločné
rokovanie s vedením mesta a riaditeľstvom SMF. Motokross na Myjave nebol
zaradený do kalendára konania sa pretekov. Výsledkom spoločného rokovania
bolo, že Motocross by sa na Myjave konal dňa 01.05.202 ako je dlhoročou
tradíciou. Avšak kvôly pandémii sa pretek neuskutočnil. Je však potrebné sa včas
obrátiť na SMF o zaradenie motokrosu do kalendára na budúci rok 2021.

5. Informoval o počte zapísaných detí do I. ročníkov. Vzhľadom počet žiakov bude
zriadených 7 tried.
6. Informoval o plánovaných kultúrnych podujatiach počas víkendov v centre mesta.
Počas dvoch víkendov v mesiaci jún sa bude konať podávanie regionálnych
špecialít na námestí MRŠ v pripravených domčekoch za zvýšených hygienických
opatrení. Túto sobotu 20.05.2020 je plánovaný predaj párancov. Samozrejme za
dodržania prijatých opatrení v súvislosti s COVID-19. Taktiež informoval, že
v mesiaci 07/2020 sa plánuje otvoriť letné kúpalisko a zároveň sa budú konať
v športovom areáli kultúrne podujatia podľa možnej platnej legislatívy a prijatých
opatrení.
7. Primátor predložil poslancom na schválenie zníženie platu primátora zo zvýšenia 33 % na 0 % s účinnosťou od 1.4.2020. Toto zníženie navrhuje v
súvislosti s prijatými opatreniami počas pandémie COVID-19. primátor predložil
na schválenie poslancom návrh uznesenia. Poslanci s predložením návrhom
uznesenia súhlasili a prijali hlasovaním príslušné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 51/05/2020
Mestské zastupiteľstvo v M y j a v e
I. p r e r o k o v a l o
A. V zmysle §4 ods. 2 zákona č 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
zníženie navýšenia platu primátora
II. S c h v a ľ u j e
A. zníženie navýšenia platu primátora - zo zvýšenia 33 % na 0 % s účinnosťou
od 1.4.2020.
Hlasovanie poslancov:
za:
19
zdržal sa:
0
proti:
0

V tomto bode programu predložili poslanci:

Ing. Ľ. Halabrín:
1. Informoval o prevádzke letného kúpaliska a krytej plavárne. Obe by sa asi
spustili súčasne v mesiaci 07/2020 a zároveň informoval o možných
kultúrnych podujatiach, ktoré by sa konali počas letných mesiacov
v športovom areály a zároveň požiadal, ak by mal niekto nápad na atrakciu,
môže ju predložiť na vedenie spoločnosti Samšport. Všetky nápady a námety
sú vítané, samozrejme v rámci finančných možností mesta. Väčšina
kultúrnych podujatí bude vo vlastnej réžii mesta s vlastnými a regionálnymi
interpretmi.
P. Podmajerský:
1. Poďakoval, zaslané podklady ktoré požadoval a zároveň podal návrh v rámci
úsporných opatrení na zrušenie konateľov spoločnosti Správa majetku mesta
Myjava spol. s.r.o.. Odpovedal primátor.
2. Informoval sa k odkupu podielu spoločnosti Spartak Myjava. Odpovedal
primátor.
3. Informoval sa k výkopovým prácam pri výjazde do garáží oproti
novovystavaným obchodom pod Pakanským kopcom, či je na to vydané
stavebné povolenie a čo tam bude. Odpovedal p. primátor.
4. Upozornil opäť na problematiku parkovania dodávok v obytných zónach
hlavne na sídlisku Vršok. Pán primátor požiadal zaslať konkrétne
problematické úseky v meste e-mailom. Ak by však mesto chcelo umiestniť
dopravné značenie, ku každej dopravnej značke je potrebná projektová
dokumentácia. Mesto sa bude snažiť v tejto problematike niečo urobiť.

Ing. V. Tóth:
1. Taktiež upozornil na problematiku parkovania malých dodávok v sídliskách
a obytných zónach. Napríklad na M.R.Štefánika a na Hurbanovej ulici pribudli
parkovacie miesta už iba pre osobné vozidlá čo je taktiež jedno z riešení ako
zabrániť parkovaniu dodávok. V niektorích úsekoch je to dosť nebezpečné
a neprehľadné. Ak by bolo možné aspoň umiestniť dopravné značenie že
parkovanie určené iba pre osobné vozidlá Ešte raz pán primátor požiadal, že
ak vie niekto o konkrétnom problematickom úseku, nech dá vedieť e-mailom.

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, informoval poslancov, že nasledujúce zasadnutie MsZ sa uskutoční podľa
schváleného plánu zasadnutí MsZ dňa 25.06.2020 v zasadacej miestnosti MsÚ č.
305 na II. poschodí. Po skončení zasadnutia bude prehliadka investičných akcií.

Pavel H a l a b r í n

Ing. Stanislav Tomič
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