MESTO

MYJAVA

Zápisnica č. 1/2017
zo zasadnutia komisie pre financie a hospodársku stratégiu Mesta Myjava,
konaného dňa 20. 2. 2017

Účasť členov na zasadnutí:

prítomní – 8
neprítomní - 1
ospravedlnení - 1

Prítomní členovia:

Ing. Jaroslav Krč-Šebera
Ing. Marián Orávik
Milan Báto
Ing. Milan Majtán
Pavol Balvirčák
Rastislav Eliáš
JUDr. Vladimír Polák
Ing. Jaroslava Saková

Ospravedlnení členovia:

Marián Štvrtecký

Tajomníčka komisie:

Zdenka Ježíková

predseda komisie
podpredseda komisie

Hostia:
Ing. Vladimír Výdurek
Ing. Jarmila Sluková
Ing. Dušan Svítek
Jana Ferancová
Ing. Emil Hlavatovič

hlavný kontrolór
prednostka
vedúci oddelenia majetku
oddelenie rozpočtu a účtovníctva
SMMM

Program:

1. Úvod
2. Otázky a pripomienky občanov
3. Majetkové prevody
Návrh právnej úpravy vlastníctva a výstavby miestnej komunikácie
4. 5. Zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2016
5. Rôzne
6. Záver

K bodu č. 1
Komisiu pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta otvoril Ing. Jaroslav KrčŠebera a predložil program komisie na schválenie.
Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Otázky a pripomienky občanov
Na komisii do bodu otázky a pripomienky občanov dostal priestor p. Mareček, ktorý sa informoval
ohľadom predaja akcií spoločnosti Spartak a.s. Myjava.
Mesto Myjava plánovalo odpredať akcie Spartaku a. s. Myjava vo výške 500 tis. € na základe zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve.
K bodu č. 3
a)

Komisia prerokovala predložené návrhy majetkových prevodov a odporučila ich schváliť.
Hlasovanie za predložený návrh:
1.a)
1.b)
1.c)

Prítomných: 8
Prítomných: 8
Prítomných: 8

za: 8
za: 8
za: 8

proti: 0
proti: 0
proti: 0

zdržal sa: 0
zdržal sa: 0
zdržal sa: 0

b)
Na rokovaní komisie bol predložený návrh ( Metodický pokyn ) pre riešenie problémov , ktoré sa
vyskytujú pri budovaní miestnych komunikácií investormi v meste Myjava a v Turej Lúke pri výstavbe
priemyselných, obchodných a iných objektov. Boli predložené varianty súčasného vecne právneho
vzťahu k pozemku a telese cesty na ňom nachádzajúcom sa v 4 variantoch, s ktorými sa mesto
v praxi stretáva. Boli predložené doposiaľ známe riešenia od bezodplatného až po odplatný spôsob
nadobudnutia týchto stavieb ( miestnych komunikácii ) do majetku mesta pre následne
zabezpečovanie ich letnej, zimnej údržby , rekonštrukcie a modernizácie.
Komisia sa na základe diskusie zhodla na spracovaní Metodického postupu mesta pri riešení
takýchto problémov, ktoré sa vyskytnú v budúcnosti.
K bodu č. 4
Komisia prerokovala a zobrala na vedomie 5. Zmenu rozpočtu k 31.12.2016 rozpočtovým opatrením č.
5/2016, v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z. z. a Zásad hospodárenia
s rozpočtovými prostriedkami.
Celkové príjmy
Celkové výdavky
Prebytok

13 790 296,00 €
13 786 779,00 €
3 517,00 €

Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa:

K bodu č. 5
a)
Ing. Hlavatovič oboznámil členov komisie so zmenami v prevádzkovom poriadku pohrebísk v Meste
Myjava (VZN 6/2015), ktoré komisia odporučila schváliť v mestskom zastupiteľstve.
b)
Ing. Sluková informovala členov komisie o pripravovaných projektoch, ktoré boli schválené
Ministerstvom ŽP SR a o projekte, ktorý sa pripravuje.
Pripravuje sa predloženie novej žiadosti na predloženie projektu na rozšírenie kapacity MŠ Bradáčova
o 50 miest. Predloženie bude k 31.3.2017. Hodnota projektu je 932.639,75 € a požadujeme
nenávratný finančný príspevok NFP 886 007,75 € a 5% spolufinancovanie.vo výške 46.632,- €.
c)
Prednostka Ing. Sluková predložila zmenu v Zásadách odmeňovania poslancov, kde sa vkladá
informácia o podmienkach odmeňovania zástupcu primátora a možnosť vzdať sa odmeny člena
komisie a poslancov.
d)
Ing. Orávik otvoril otázku účasti verejnosti na komisii, ktorá bola prerokovaná na finančnej komisii dňa
20.6.2016. Členovia komisie sa opäť rozhodli za neverejné rokovanie komisie, nakoľko verejnosť má
možnosť zúčastniť sa každého mestského zastupiteľstva.
e)
Ing. Orávik požiadal o zaradenie bodu do programu ohľadom formy predkladania rozpočtu finančnej
komisii a mestskému zastupiteľstvu. Členovia komisie súhlasia so spôsobom vypracovávania rozpočtu
a jeho zmenami.

Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 8

za: 7

proti: 1

zdržal sa:

Ing. Jaroslav Krč-Šebera v. r.
predseda komisie

Zapísala: Zdenka Ježíková, tajomníčka komisie

