MESTO

MYJAVA

Zápisnica č. 4/2019
zo zasadnutia komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu Mesta Myjava konanej dňa
16. 9. 2019

Účasť členov na zasadnutí:
Prítomní členovia:

Ospravedlnení členovia:

Tajomníčka komisie:
Hostia:

prítomní – 7
neprítomní – 5, z toho ospravedlnení - 5
Ing. Jaroslav Krč – Šebera
Ing. Vladimír Tóth
Ing. Ľubomír Halabrín
Rastislav Eliáš
Ondrej Bučenec
Milan Fúsek
Ing. Emil Hlavatovič

predseda komisie

Ing. Milan Majtán
Mgr. Tomáš Šimo
Ján Priebracha
Miloš Zábražný
Ing. Eva Krčová

podpredseda komisie

Zdenka Ježíková
Ing. Vladimír Výdurek
Ján Obeda
Ing. Jana Cablková

hlavný kontrolór
oddelenie majetku
oddelenie výstavby a ŽP

Program:
1. Úvod
2. Majetkové prevody
3. Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
4. Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu
k 30.6.2019
5. Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2020
6. Návrh investičných akcií mesta v roku 2020

7. Rôzne
8. Záver

K bodu č. 1
Komisiu pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta otvoril Ing. Jaroslav Krč – Šebera,
predseda komisie, privítal členov komisie a hostí a predložil program na schválenie.
Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Pán Obeda informoval komisiu o majetkových prevodoch pripravených na rokovanie MsZ dňa 19.9.2019.
Členovia komisie odporučili MsZ schváliť návrhy:
- na odpredaj a zámenu pozemkov predložené pod č. bodu 1a – k
- na kúpu pozemkov pod č. bodu 2
- na kúpu pozemkov v k. ú. Turá Lúka pod plánovanou výstavbou „Ochrannej nádrže Padelky“ pod č.
bodu 3
- na uzatvorenie vecného bremena pod bodom č. 4
- na odpredaj budúcich stavebných pozemkov IBV pri NsP Myjava pod bodom č. 5
Členovia komisie k bodu č. 5 požadovali informáciu ohľadom hodnoty pozemkov, ktoré mesto získalo v rámci
zámennej zmluvy z TSK. Táto hodnota bola vyčíslená vo výške 401.450,00 €.
.
Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Komisia prerokovala „Konsolidovanú výročnú správu“ za rok 2018, v súlade s § 22, ods. 6 zákona 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Majetok za konsolidovaný celok:
Náklady za konsolidovaný celok:
Výnosy za konsolidovaný celok
Hospodársky výsledok

71 184 733,60 €
12 661 456,17 €
13 233 196,50 €
571 740,33 €

Komisia informáciu o konsolidovanom celku zobrala na vedomie.
K bodu č. 4
Komisia prerokovala plnenie rozpočtu Mesta Myjava k 30.6.2019
programového rozpočtu k 30.6.2019 a informácie zobrala na vedomie.
Celkové príjmy
Celkové výdavky
Prebytok

a Monitorovaciu

správu

7 729 240,03 €
6 780 610,26 €
948 629,77 €

Členovia komisie požiadali o predloženie tabuľky zadĺženosti mesta, ktorá bude spolu s ekonomickou situáciou
prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 5
Komisia prerokovala a zobrala na vedomie materiál „Východiská rozpočtu na rok 2020“.
Ing. Tóth pripomienkoval položku 292 vo výške 1.400 tis. €, ktorá sa nachádza opäť v nedaňových príjmoch
rozpočtu v predložených Východiskách na rok 2020. Ide o doteraz neukončený súdny spor o NFP k projektu ZOS

Nezábudka a prislúchajúcich úrokov z omeškania. Tento príjem nebol stále naplnený, preto navrhol, aby bola táto
položka vyvážená výdavkami, ktoré v takomto prípade nebude nutné vynaložiť.
V roku 2018 bol súdny spor odročený, avšak v roku 2019 sa opäť pokračuje v súdnych pojednávaniach.
Keďže táto položka musí byť súčasťou rozpočtu a účtovnej závierky, jej nenaplnením príjmov nebude môcť mesto
uskutočniť všetky naplánované investičné akcie v roku 2020.
Tento návrh MsZ berie na vedomie.
Celkové príjmy
Celkové výdavky
Prebytok

18 293 599,95 €
18 091 353,52 €
202 246,43 €

K bodu č. 6
Komisia prerokovala „Návrh investičných akcií mesta v roku 2020“, ktoré predložila vedúca oddelenia
výstavby a životného prostredia Ing. Jana Cablková.

K bodu č. 7
Rôzne
Vedúci oddelenia majetku a prevádzky úradu informoval prítomných o návrhu na splatenie zostávajúcej časti ZI
spoločnosti Spartak Myjava a. s. nepeňažným vkladom.
Zostávajúca nesplatená hodnota ZI zo strany mesta predstavuje 472.500,- €. Uznesením MsZ č. 90/2015 má
mesto povinnosť uhradiť tento záväzok do 31.12.2019.
P. Ján Obeda predniesol návrh splatenia záväzku nepeňažným vkladom formou pozemkov nachádzajúcich sa v
k. ú. Myjava o celkovej výmere 39.238 m2.
Komisia požiadala Správu majetku mesta Myjava s. r. o. o vyčíslenie nákladov na rekonštrukciu Domu smútku
v Myjave a príjmov, ktoré na rekonštrukciu poskytli príslušné obce, využívajúce Dom smútku a cintoríny v meste
Myjava.
Ing. Ľubomír Halabrín požiadal o vyčíslenie výšky nenávratného finančného príspevku mesta Myjava od roku
2015.
Ing. Bunčiaková, vedúca regionálneho rozvoja poskytla nasledovnú informáciu:
Od roku 2016 sme v rámci programového obdobia 2014-2020 získali nenávratný finančný príspevok vo výške
3 332 078,05 eur (stav ku dňu 18.9.2019).
Z celkovo 10 zazmluvnených projektov 3 projekty sú už finančne ukončené, u 2 projektov sme zatiaľ nečerpali
a zvyšných 5 je ešte finančne neukončených. Očakávaný zvyšný príjem NFP z doposiaľ nepredložených
a nečerpaných výdavkov predstavuje max. 5,9 mil. eur.
Na záver predseda komisie Ing. Jaroslav Krč - Šebera poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu Mesta Myjava.

Ing. Jaroslav Krč - Šebera
predseda komisie
Zapísala: Zdenka Ježíková, tajomníčka komisie

