Zápisnica MsZ v Skalici zo dňa 14.12.2018

Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici
konaného dňa 14.12.2018
Predsedajúci: Ing. Anna Mierna, primátorka mesta
Prítomní : podľa predloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení MsZ
4. Odpovede na interpelácie poslancov
5. Návrh - Voľba predsedov a podpredsedov komisií pri Mestskom zastupiteľstve
v Skalici: komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo, komisie pre
životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie, komisie pre kultúru, cestovný ruch,
miestne tradície a družobné styky, komisie pre vzdelávanie, mládež a šport, komisie
pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
6. Vymenovanie predsedu správnej rady Neinvestičného fondu Mesta Skalica
7. Návrh - Voľba členov správnej rady neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o.
8. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 6/2018 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica na rok 2019
9. Návrh - Viacročný rozpočet Mesta Skalica na roky 2019 – 2021, Rozpočet Mesta
Skalica na rok 2019 a Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Skalica
10. Návrh Plánu práce Mestskej rady v Skalici a Mestského zastupiteľstva v Skalici na
I. polrok 2019
11. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol
12. Informácia o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu
komunálneho odpadu v meste Skalica vykonanej Najvyšším kontrolným úradom
Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia
15. Rekapitulácia uznesení MsZ
16. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Ing. Anna Mierna.
Prítomných privítala na dnešnom rokovaní. Privítala aj zástupcov médií, zvlášť dvoch
skalických televízií, na také mesto ako je Skalica sú dve televízie celkom unikát.
Za zapisovateľku zápisnice z dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici
primátorka mesta Ing. Anna Mierna určila pani Máriu Vašíčkovú.
Na úvod informovala, že menovala dňom 29.11.2018 za prednostku Mestského úradu
v Skalici Mgr. Evu Lukianovú.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna požiadala poslancov o prezentáciu. Bolo prítomných 18
poslancov, mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Bol predložený program.
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Poslanec Ing. Ľudovít Barát povedal, že keď vznikne situácia, že poslanci nemali vymenené
tablety, pozvánka a materiály by mali byť doručený písomne. On osobne tablet nedostal.
Prednostka MsÚ v Skalici Mgr. Eva Lukianová povedala, že podľa jej dostupných informácii
z oddelenia všeobecnej správy, toto oddelenie zabezpečilo pre všetkých poslancov nové
tablety, tablety na základe zmluvných dohôd sú doručované v lehotách podľa naskladňovania.
Staronoví poslanci majú k dispozícii tablet z predchádzajúceho obdobia, novozvoleným sa
doručili nové tablety.
Faktická poznámka – poslanec Ing. Ľudovít Barát povedal, že odovzdal sim kartu.
Prednostka MsÚ v Skalici Mgr. Eva Lukianová povedala, že táto informácia je pre ňu nová
a vyvodí z toho personálne dôsledky voči zamestnancom, ktorí to mali v náplni.
Faktická poznámka – Ing. Anna Ozábalová povedala, že poslanec Ing. Ľudovít Barát si
odkúpil za euro tablet, tak ho môže používať, ona má tiež tablet, ktorý mala predtým.
Ing. Ľudovít Barát povedal, že sim kartu odovzdal.
Hlasovanie poslancov o predloženom programe dnešného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Skalici. S programom súhlasilo 16 prítomných poslancov. Program bol
schválený.

2. Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna navrhla do návrhovej komisie poslanca Ing. Rudolfa
Šantavého ako predsedu návrhovej komisie a poslankyňu Bc. Ľubicu Bučkovú ako člena
návrhovej komisie.
S predloženým návrhom súhlasilo 16 prítomných poslancov.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna určila za overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Petra
Košíka a poslankyňu Ing. Janu Rekošovú, PhD.

3. Kontrola plnenia uznesení MsZ
Kontrolu plnenia uznesení MsZ v Skalici predniesla prednostka MsÚ v Skalici Mgr. Eva
Lukianová, ktorá povedala, že v štádiu realizácie sú nasledovné uznesenia- uznesenia z roku
2018:
Uznesenie č. 10/2018 a č. 11/2018, ktorým MsZ schválilo investičný zámer a nájom pozemku
pre firmy HANT Development, a.s.,na výstavbu Multifunkčnej športovej haly.
Firma HANT Development, a.s. s výstavbou Multifunkčnej haly nezačala. Pripravené sú
podklady na prevod práv zo stavebného povolenia, ktoré je vydané na Mesto Skalica.
O prevod práv zo stavebného povolenia firma HANT Development do súčasnosti
nepožiadala.
Uznesenie č. 96/2018, ktorým MsZ uložilo Mestskému úradu v Skalici zabezpečiť zadanie
spracovania aktualizácie Urbanistickej štúdie Lokality Lúčky a spracovať žiadosť ovyhlásenie
stavebnej uzávery na Lokalitu Lúčky.
Žiadosť o vyhlásenie stavebnej uzávery bola stavebnému úradu zaslaná dňa 07.06.2018,
rozhodnutie o stavebnej uzávere bolo vydané dňa 06.08.2018. V zákonnej lehote sa jeden
2

Zápisnica MsZ v Skalici zo dňa 14.12.2018
z účastníkov odvolal, spis bol postúpený na odvolací orgán - OÚ Trnava. OÚ Trnava
rozhodnutie potvrdil, čakáme na právoplatnosť rozhodnutia. Pripravený je návrh Zadania
urbanistickej štúdie Lokality Lúčky. Návrh Zadania je možné predložiť na prvé zasadnutie
MsZ v zmysle rokovacieho poriadku po prerokovaní v novoutvorenej komisii výstavby. Po
jeho schválení môže byť na základe Zadania spracovaná Urbanistická štúdia.
Uznesenie č. 128/2018, ktorým MsZ uložilo Mestskému úradu v Skalici vypracovať návrh
koncepcie plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne mesta Skalica a tento návrh
predložiť na prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Skalici v roku 2019.
Koncepcia plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne (CMZ) mesta Skalica je
rozpracovaná, je možné ju predložiť na zasadnutie MsZ v roku 2019 po prerokovaní
v novoutvorenej komisii výstavby v zmysle rokovacieho poriadku. Dá sa na zváženie
poslancom MsZ, či návrh koncepcie nebude vhodnejšie dať na schválenie až po zvolení
členov komisií, aby bol prerokovaný aj na zasadnutiach príslušných komisií.
Uznesenie č. 148/2018 a uznesenie č. 149/2018, ktorým MsZ schválilo prolongáciu
kontokorentného úveru vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. do výšky 1 000 000,- €.
Uznesenie je v štádiu vybavovania. Jestvujúci kontokorentný úver končí 26. 2. 2019. To isté
platí aj u uznesenia č. 149/2018.
Uznesenie č. 150/2018 a uznesenie č. 151/2018, ktorým MsZ schválilo prijatie
preklenovacieho úveru na financovanie projektov zo zdrojov EÚ vo výške 200 000,- €
poskytnutého z VÚB, a.s. za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na účely
zabezpečenia financovania projektu: Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého.
Uznesenie je v štádiu vybavovania. Úver sa nezapočítava do dlhu obce ani do dlhovej služby.
Predpokladaný termín plnenia je 03/2019
Uznesenie č. 152/2018 –kúpa obecných nájomných bytov v bytovom dome 22 b.j. od
stavebníka HantDevelopment, a.s.
Pripravuje sa žiadosť na poskytnutie úveru zo ŠFRB a žiadosť na poskytnutie dotácie na
Ministerstvo dopravy a výstavby SR .
Uznesenie č. 155/2018
- kúpa pozemkov v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina od spoločnosti Fakultná nemocnica s
poliklinikou Skalica, a.s. o výmere 438 m2 za cenu 10 €/m2 - uznesenie v realizácii –
predávajúcemu bol zaslaný návrh kúpnej zmluvy na odsúhlasenie a doplnenie
Uznesenie č. 156/2018 týkajúce sa
odpredaju pozemku na ul. Vajanského prislúchajúceho k obchodnej prevádzke CBA o výmere
1371 m2 spoločnosti OLÝRA, s.r.o. Považská Bystrica za cenu 36125,85 €. Uznesenie s
platnosťou do 1.11.2019 je v realizácii. Spoločnosti OLÝRA bolo zaslané oznámenie o
schválení zmluvného prevodu spolu s uznesením MsZ v Skalici. Zatiaľ sme neobdržali návrh
kúpnej zmluvy (náklady spojené s prevodom znáša spoločnosť OLÝRA ako žiadateľ).
Staršie uznesenia v realizácii:
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Uznesenia č.90/2015 - vysporiadanie pozemkov pod stavbami rodinných domov alebo k nim
priľahlých za cenu 10 €/m2, je to úloha trvalá, plnená priebežne.
Uznesenie č.16/2016 - vysporiadanie pozemkov pod stavbami rekreačných chát v RO
Zlatnícka dolina za cenu 10 €/m2, je to úloha trvalá, plnená priebežne.
Uznesenie č. 83/2017 - budúci odpredaj pozemku pre trafostanicu v RO Zlatnícka dolina - v
realizácii - podľa informácie Západoslovenskej distribučnej, a.s. je stavba novej TS
zrealizovaná, po administratívnom dokončení stavby predložia geometrický plán a žiadosť o
odpredaj dotknutého pozemku v súlade s uznesením MsZ č. 83/2017.
Uznesenie č. 142/2017 - vysporiadanie pozemkov pod stavbami jestvujúcich garáží za cenu
10 €/m2, je to úloha trvalá, plnená priebežne.
4. Odpovede na interpelácie poslancov
Prednostka mestského úradu Mgr. Eva Lukianová povedala, že na minulom zasadnutí
mestského zastupiteľstva, že neboli podané žiadne interpelácie poslancov.

5. Návrh - Voľba predsedov a podpredsedov komisií pri Mestskom zastupiteľstve
v Skalici: komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo, komisie
pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie, komisie pre kultúru,
cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky, komisie pre vzdelávanie,
mládež a šport, komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
Bol predložený materiál Návrh na Voľbu predsedov a podpredsedov komisií pri Mestskom
zastupiteľstve v Skalici: komisie pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo,
komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie, komisie pre kultúru, cestovný
ruch, miestne tradície a družobné styky, komisie pre vzdelávanie, mládež a šport, komisie pre
sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie.
Rozprava k predloženému materiálu:
Poslanec Ing. František Kadlečík sa vyjadril k e-mailu, ktorý dostali všetci poslanci. Nakoľko
sa Ing. Mareček v ňom vyjadril, že on ako poslanec a predseda stavebnej komisie je
nekompetentný na túto funkciu a nemá morálne právo túto funkciu vykonávať, musí na túto
situáciu reagovať. Má z toho taký dojem, že niekto má strach, že starí poslanci si mnohé
pamätajú a niekomu to nevyhovuje. Za dvadsať rokov jeho pôsobenia v samospráve sa udialo
mnoho vecí, ale takéto niečo sa nikdy nerobilo. Práca v komisii výstavby je zložitá, zasahuje
do mnohých oblastí. Spomenul, že komisia za jeho pôsobenia sa podieľala na prípravných
prácach obchvatu Skalica – Sudoměřice, vybudovali svoje prevádzky obchodné reťazce Lidl,
Billa, Tesco a OD MAX, vybudovala sa priemyselná zóna, bola umožnená výstavba firmy
INA. Ďalej sa vybudovala skládka na uskladanie a spracovanie bioodpadu, výstavba
fotovoltaickej elektrárne v Krivých kútoch, zamedzilo sa umiestneniu prevádzky na
spracovanie pneumatík. Vybudoval sa pavilón pre ležiacich JESÉNIA. Vykonala sa
rekonštrukcia komunikácií a zelene v historickom centre mesta, rekonštrukcia historických
budov, boli podporované opravy a rekonštrukcie v historickom jadre mestaa mnoho ďalšieho.
Pri tomto počínaní sa komisia snažila maximálne využiť prostriedky z eurofondov. Pýta sa,
bolo toho dosť alebo málo, to nech posúdia iní, či takéto počínanie bolo prínosom alebo
brzdou pre rozvoj nášho mesta. Robilo sa v danom čase to, čo finančné prostriedky dovolili.
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Všetko to robil vo svojom voľnom čase spolu s členmi komisie výstavby, ktorým patrí za to
poďakovanie. Robil to rád, bola to práca pre naše mesto a pre Skaličanov. Čo sa týka jeho
morálneho kreditu, na to dali odpoveď jednoznačne voliči.
Poslankyňa Ing. Jana Rekošová, PhD. povedala, že aj ona čítala tento e-mail a veľmi ju to
zamrzelo, nemá nikto poslanca Ing. Františka Kadlečíka právo súdiť za prácu, ktorú doteraz
vykonáva, určite ho podporí a bude naďalej podporovať.
Poslanec Ing. Martin Kojš sa vyjadril k hlasovania unblock, nie je pre neho problém hlasovať
unblock, rokovania s poslancami prebehli, počas rokovania mohol každý vystúpiť a povedať
svoj názor. Čo sa týka predloženého návrhu, súhlasí s ním, sú navrhnutí ľudia, ktorí majú
v danej oblasti skúsenosti. K e-mailu sa vyjadril, že v komisii výstavby sa prerokovali mnohé
veci, s niektorými sa nesúhlasilo, ale to neznamená, že by sa mal niekto za to odsúdiť.
Poslanec Peter Pagáč povedal, že je to veľmi zlý úvod, keď človek, ktorý roky pracoval pre
mesto, sa musí takto obhajovať. Všetci dobre vedia, že pod vedením Ing. Františka Kadlečíka
komisia pracovala veľmi zodpovedne, bude ho naďalej podporovať.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna povedala, že stojí za predloženým návrhom.
Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 172/2018:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje pre voľbu predsedov komisií pri Mestskom
zastupiteľstve v Skalici verejný spôsob volieb – unblock.
Celkový počet prítomných poslancov: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.

Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 173/2018:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici volí:
Ing. Miroslava Horňáka za predsedu komisie pre ekonomiku, správu majetku
a pôdohospodárstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici,
Ing. Františka Kadlečíka za predsedu komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné
plánovanie pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici,
Bc. Ľubicu Bučkovú za predsedu komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície
a družobné styky pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici,
MUDr. Jozefa Skálu za predsedu komisie pre vzdelávanie, mládež a šport pri Mestskom
zastupiteľstve v Skalici,
Mgr. Veroniku Hanzalíkovú, PhD. za predsedu komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo
a bývanie pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici.
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Celkový počet prítomných poslancov: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 14
/Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl, Ing. Miroslav Horňák,
Bc. Katarína Chovancová, Ing. Martin Kojš, MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský,
Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD.,
MUDr. Jozef Skála, /
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 2 / Ing. Ľudovít Barát, Ing. František Kadlečík/
Nehlasoval: 1 /Ing. Rudolf Šantavý/
Uznesenie bolo prijaté.

Návrh uznesenia :
Uznesenie č. 174/2018:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje pre voľbu podpredsedov komisií pri Mestskom
zastupiteľstve v Skalici verejný spôsob volieb – unblock.
Celkový počet prítomných poslancov: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.

Návrh uznesenia :
Uznesenie č. 175/2018:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici volí:
Ing. Annu Ozábalovú za podpredsedu komisie pre ekonomiku, správu majetku
a pôdohospodárstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici,
Ing. Rudolfa Šantavého za podpredsedu komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné
plánovanie pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici,
Bc. Katarínu Chovancovú za podpredsedu komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne
tradície a družobné styky pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici,
Mgr. Miroslava Lipovského za podpredsedu komisie pre vzdelávanie, mládež a šport pri
Mestskom zastupiteľstve v Skalici,
Ing. Janu Rekošovú, PhD. za podpredsedu komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici.
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Celkový počet prítomných poslancov: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 14
/Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl, Ing. Miroslav Horňák,
Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš, MUDr. Peter Košík,
Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD.,
MUDr. Jozef Skála/
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 2 /Ing. Ľudovít Barát, Mgr. Miroslav Lipovský/
Nehlasoval: 1 /Ing. Rudolf Šantavý /

6. Vymenovanie predsedu správnej rady Neinvestičného fondu Mesta Skalica
Bol predložený materiál - Vymenovanie predsedu správnej rady Neinvestičného fondu Mesta
Skalica. Materiál doplnila primátorka Mesta Skalica Ing. Anna Mierna, ktorá povedala, že na
najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva bude predložený návrh na menovanie členov
správnej rady, aby nimi boli len poslanci mestského zastupiteľstva, nakoľko len oni majú
právo rozhodovať akým spôsobom sa budú prideľovať dotácie z mestského rozpočtu. V roku
2019 budú dotácie z Neinvestičného fondu Mesta Skalica. Mesto po právnej a ekonomickej
analýze uznalo, že koncom roku 2019 bude Neinvestičný fond Mesta Skalica zrušený
a dotácie budú prideľované priamo z rozpočtu mesta.
Rozprava k predloženému materiálu:
Poslanec Ing. Ľudovít Barát povedal, že v polovici roku 2018 na základe zistenia hlavného
kontrolóra mesta sa uvažovalo, že fond by mal byť zrušený a dotácie pôjdu priamo
z rozpočtu. Na základe tohto bol posunutý i termín na predkladanie žiadostí. Vedenie bolo
pripravené tento fond zrušiť, nevie prečo sa to neudialo a dáva poslanecký návrh, aby sa tento
materiál stiahol z dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Je to aj z toho dôvodu, že
súčasne by mali byť menovaní noví členovia správnej rady.
Hlasovanie za poslanecký návrh poslanca Ing. Ľudovíta Baráta:
S návrhom súhlasilo 5 poslancov, proti bolo 6 poslancov, zdržali sa hlasovania 6 poslanci,
návrh nebol prijatý.
Návrh uznesenia :
Uznesenie č. 176/2018:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici vymenúva za predsedu správnej rady Neinvestičného fondu
Mesta Skalica primátorku Mesta Skalica Ing. Annu Miernu.
Celkový počet prítomných poslancov: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 15
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/Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl, Ing. Miroslav Horňák,
Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš, Mgr. Miroslav
Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana
Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Proti: 1 /Ing. Ľudovít Barát/
Zdržal sa hlasovania: 1 /MUDr. Peter Košík/
Uznesenie bolo prijaté.
7. Návrh - Voľba členov správnej rady neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o.
Bol predložený materiál na Voľbu členov správnej rady neziskovej organizácie MHKM
Skalica, n.o.
Rozprava k predloženému materiálu:
Poslanec MUDr. Jozef Skála sa opýtal, či Ing. Vladislav Horňák súhlasí s členstvom.
Faktická poznámka – poslanec Ing. Ľudovít Barát povedal, že by mal byť predložený
písomný súhlas.
Poslanec Ing. Miroslav Horňák povedal, že v súčasnosti je len e-mailová komunikácia s Ing.
Vladislavom Horňákom a súhlasí.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna povedala, že akceptuje jeho emailovú komunikáciu.
Predseda návrhovej komisie Ing. Rudolf Šantavý prečítal návrh uznesenia :
Uznesenie č. 177/2018:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici volí za členov správnej rady neziskovej organizácie MHKM
Skalica, n.o.:
1. Žigmund Pálffy
2. Mgr. Miroslav Lipovský
3. Peter Pagáč
4. Peter Oremus
5. Ing. Vladislav Horňák
Celkový počet prítomných poslancov: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 15
/Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl, Ing. Miroslav Horňák,
Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš, MUDr. Peter Košík,
Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund Pálffy, Erik Rangl,
MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Proti: 1 /Ing. Ľudovít Barát/
Zdržal sa hlasovania: 1 /Ing. Jana Rekošová, PhD./
Uznesenie bolo prijaté.
8. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 6/2018 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica na rok
2019
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Bol predložený materiál návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 6/2018 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica na rok 2019.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna dodala, že na rokovaní mestskej rady boli vznesené
pripomienky, ktoré boli zapracované do predloženého návrhu a na základe rokovania vedenia
mesta so zástupcami materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
fyzickej alebo inej právnickej osoby, súkromné školy a súkromné školské zariadenia sa
navrhlo, aby aj tieto subjekty boli dotované na úrovni subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Skalica. Požiadala právničku mesta Mgr. Moniku Kušnierovú, aby doplnila predložený
materiál.
Právnička mesta Mgr. Monika Kušnierová povedala, že je predložené všeobecne záväzné
nariadenie mesta. Tým, aby bolo všeobecne záväzné nariadenie platne schválené, aby bolo
účinné, musí byť v zmysle zákona o obecnom zriadení najprv zverejnené 15 dní pred
rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta
Skalica. Túto povinnosť si mesto splnilo a 29.11.2018 bol návrh všeobecne záväzného
nariadenia zverejnený. V pôvodnom znení v zmysle platnej legislatívy bola dotácia pre
súkromné školy oproti ostatným školským zariadeniam v pôsobnosti mesta vo výške 88%.
Zdôvodnenie je uvedené v dôvodovej správe. Po zverejnení návrhu primátorka mesta Ing.
Anna Mierna rokovala so zástupcami súkromných škôl a školských zariadení a prišlo
k návrhu, ktorý bol predložený na zasadnutí mestskej rady, ktorá sa konala 7.12.2018. Tento
návrh bol zapracovaný do materiálov mestského zastupiteľstva tak, ako ho máte predložený
a zapracované pripomienky boli i vo zverejnených materiáloch.
Rozprava k predloženému materiálu:
Poslanec Ing. Ľudovít Barát povedal, že je rád, že sa hodnotový koeficient dostal na úroveň,
ktorú on kedysi navrhol, 75,- €. Keby to tak ostalo, bolo to zarátané do rozpočtu a mohli sme
sa vyhnúť tejto situácii. Nikdy úrad nekrátil súkromných školám koeficient a tento krok víta.
Upozornil však, že tento spôsob, akým všeobecne záväzné nariadenie idú schváliť, je
absolútne v rozpore so zákonom. V zákone o obecnom zriadení v § 6 sa hovorí, že mestské
zastupiteľstvo rokuje o zverejnenom návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Ak bol takýto
problém v minulosti, riešilo sa to tak, že sa návrh zmenil poslaneckým návrhom na rokovaní
mestského zastupiteľstva, lebo len zastupiteľstvo môže návrh schváliť.
Právnička mesta Mgr. Monika Kušnierová odpovedala, že je to pravda, že to išlo v tomto
režime, nad každým materiálom, pod ktorý sa podpíše ako spracovateľ rozmýšľa a túto vec,
nielen z hľadiska svojej právnej analýzy, ale si to aj odkonzultovala. Samozrejme to nie je
podstatný argument, ide o to, akou formou sa pripomienky dávajú. Po konzultácii s inými
právnikmi sa zhodli, že mestská rada, ktorá pripomienky vzniesla a mestské zastupiteľstvo ich
akceptuje, môže byť aj takýmto spôsobom predložený návrh. Pripomienky boli zapracované
do materiálu, ktorý bol zverejnený, samozrejme môže mať pán poslanec na to iný názor.
Faktická poznámka – poslanec Ing. Ľudovít Barát povedal, že mestská rada nemôže
rozhodnúť o zmene, len mestské zastupiteľstvo, tak isto i pripomienky schvaľuje len mestské
zastupiteľstvo.
Poslanec MUDr. Jozef Skála povedal, že poslanec Ing. Ľudovít Barát má pravdu, všetkým ide
o to, aby boli finančné prostriedky rozdelené pre všetky deti rovnako, momentálne sa bavia
o právnických kľučkách, ktorým mnohí nerozumejú.
Poslanec Ing. Miroslav Horňák povedal, že sa rokuje o všeobecne záväznom nariadení mesta,
ktoré má svoju prísnu právnu formu ako má byť schvaľované. Podporuje a zhoduje sa
s názorom poslanca Ing. Ľudovíta Baráta v tom, že zrovnoprávnime súkromné školstvo so
školstvom v zriadení mesta. Navrhuje, aby bol predložený nový návrh VZN tak, aby ho
prokuratúra nezrušila.
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Právnička mesta Mgr. Monika Kušnierová povedala, určite by VZN nemalo byť zrušené,
základom spoločnosti je klásť dôraz na právnu istotu, keďže je právnik, tak vie v tomto
okamihu navrhnúť uznesenie, ktoré by mal niektorý poslanec predložiť ako poslanecký návrh.
Poslanecký návrh by bol, že §4 znie:
„§ 4
Dotácia pre školu a školské zariadenie
1/ Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu žiakov a
detí uvedených vo „Výkaze Škol (MŠ SR ) 40-01“ – o počte žiakov základných umeleckých
škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej
pôsobnosti mesta podľa stavu k 15. 9. a normatívu uvedeného v prílohe č. 1 tohto VZN pre
jednotlivé školy a školské zariadenia.
2/ Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov škôl a školských zariadení a pri jej použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť, účelnosť a účinnosť jej použitia.“
Príloha č. 1a) znie:
Dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzickej alebo inej právnickej osoby

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na prevádzku a mzdy
na žiaka v eurách

Súkromné ŠKD pri ZŠ Gorkého 4, 450
Skalica
Súkromná výdajná školská jedáleň pri
Súkromnej ZŠ Gorkého 4, Skalica

135

Centrum voľného času pri Súkromnej
základnej škole Gorkého 4, Skalica

79

Súkromná špeciálna MŠ L. Svobodu 31,
Skalica

5 115

Súkromné centrum špeciálno150
pedagogického poradenstva, L. Svobodu
31, Skalica
Súkromná materská škola a detské jasle
Slniečko n.o., L. Svobodu 18, Skalica
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Poslanec Ing. Rudolf Šantavý navrhol, aby sa hlasovalo o návrhu ako ho právnička mesta
vysvetlila.
Faktická poznámka – Ing. Miroslav Horňák povedal, že jediné rozumné riešenie je vyhlásiť
prestávku a na stôl dodať nový návrh VZN.
Poslanec Ing. Martin Kojš navrhuje 10 minútovú prestávku.
Primátorka mesta vyhlásila prestávku.
Právnička mesta Mgr. Monika Kušnierová predniesla materiál, ktorý dostali poslanci písomne
na stôl. /príloha/
Poslanec Ing. Rudolf Šantavý podal poslanecký návrh:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2018 O určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Skalica na rok 2019 sa mení nasledovne:
§4
Dotácia pre školu a školské zariadenie
1/ Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu žiakov a
detí uvedených vo „Výkaze Škol (MŠ SR ) 40-01“ – o počte žiakov základných umeleckých
škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej
pôsobnosti mesta podľa stavu k 15. 9. a normatívu uvedeného v prílohe č. 1 tohto VZN pre
jednotlivé školy a školské zariadenia.
2/ Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov škôl a školských zariadení a pri jej použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť, účelnosť a účinnosť jej použitia.
2/ Príloha č. 1a) znie:
„Príloha č. 1a)
Dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzickej alebo inej právnickej osoby

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na prevádzku a mzdy
na žiaka v eurách

Súkromné ŠKD pri ZŠ Gorkého 4, 450
Skalica
Súkromná výdajná školská jedáleň pri
Súkromnej ZŠ Gorkého 4,Skalica

135

Centrum voľného času pri Súkromnej
základnej škole Gorkého 4, Skalica

79

Súkromná špeciálna MŠ L. Svobodu 31,
Skalica

5 115
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Súkromné centrum špeciálno150
pedagogického poradenstva, L. Svobodu
31, Skalica
Súkromná materská škola a detské jasle
Slniečko n.o., L. Svobodu 18, Skalica

2 047,50

Poslanec Ing. Martin Kojš povedal, že by bolo vhodné viac si povedať o dotáciách do
materských škôl, do školských klubov a ďalších zariadení. Mesto Skalica touto dotáciou
prideľuje jednotkový koeficient v hodnote 75,- €. Ministerstvo financií SR odporúča 89,47 €.
Ak sa pozrieme na odhad podielových daní, vidíme nárast, čo by malo znamenať, že
koeficient by sa mal opäť zvýšiť na 92 - 93,- €, má za to, že príde k zmene rozpočtu
v priebehu budúceho roka a bude sa rokovať o výške dotácií pre tieto rozpočtové organizácie.
Poďakoval, že prebehli rokovania pani primátorky so zástupcami organizácií a došlo
k dohode.
Faktická poznámka – poslanec Ing. Ľudovít Barát povedal, že každý rok sa koeficient
zvyšoval o 5,- €, jeho filozofia bola: všetci rovnaký koeficient a tento trend udržať.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu poslanca Ing. Rudolfa Šantavého.
S predloženým návrhom súhlasilo 17 prítomných poslancov. Poslanecký návrh bol prijatý.
Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 178/2018:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Skalica
č. 6/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica na rok 2019.
Celkový počet prítomných poslancov: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.

9. Návrh - Viacročný rozpočet Mesta Skalica na roky 2019 – 2021, Rozpočet Mesta
Skalica na rok 2019 a Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Skalica
Bol predložený materiál - Návrh - Viacročný rozpočet Mesta Skalica na roky 2019 –
2021, Rozpočet Mesta Skalica na rok 2019 a Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta
Skalica.
12

Zápisnica MsZ v Skalici zo dňa 14.12.2018

Primátorka mesta Ing. Anna Mierna sa vyjadrila k predloženému návrhu. Skôr ako sa bude
rokovať o predloženom návrhu, chcela by priblížiť jeho genézu. Predchádzajúce vedenie
mesta a zamestnanci pripravili návrh rozpočtu niekoľko mesiacov dopredu. Pre mnohých bolo
prekvapením, že návrh nebol schválený predchádzajúcim vedením a so šibeničným termínom
to bolo prenechané novému vedeniu mesta a následne novému poslaneckému zboru.
Povedala, že ešte ani nezložila sľub primátorky a už musel byť návrh rozpočet mesta
zverejnený. Pritom to bol návrh, ktorým ju bývalé vedenie doslova hodilo do vody.
Predovšetkým preto, že bol vysoko deficitný, mínus vyše 900 tis. €. S týmto sa nemohla
absolútne stotožniť a preto v spolupráci s jednotlivými oddeleniami mestského úradu musela
urýchlene tento návrh korigovať a pripraviť nový. Návrh rozpočtu Mesta Skalica, ktorý je
predložený je krízový a reštriktívny, ale vyrovnaný. Je pripravený tak, aby všetky organizácie
Mesta Skalica, základné školy, základná umelecká škola, materská škola, mestská knižnica,
Zariadenie pre seniorov, Zariadenie JESÉNIA ho nepocítili a pracovali bez obmedzení. Návrh
je postavený tak, aby občania nášho mesta mali počas celého roka služby poskytované na
úrovni na akú boli zvyknutí. Zároveň sa musia riešiť nepríjemné skutočnosti ako sú tzv.
vratky z realizovaných projektov v aktuálnej výške 43 tis. €, k tomu ako nechcený darček
dostala poslednú vratku za projekt Cyklotrasy, kde riadiaci orgán vymeral neuveriteľných 450
tis. €. Tu ani nemusíme hovoriť, kde by sa všade dali tieto peniaze použiť. Primátorka mesta
Ing. Anna Mierna ďalej povedala, že sa musíme vysporiadať s nepochopiteľným záväzkom
bývalého vedenia mesta, nazvala ho tradične zlatým padákom pre bývalú poverenú
prednostku úradu, ktorej musela byť vyplatená suma zhruba 10 tis. €. Sú to podľa nej
vyhodené finančné prostriedky, ktoré sa mohli použiť napríklad na usporiadanie mestského
plesu alebo na čokoľvek iné, zmysluplnejšie. V rámci plnenia rozpočtu mesta, by sa chcela
spolu s poslancami zamerať na postupné lepšie hospodárenie mesta. Stará múdrosť hovorí, že
nič nie je dokonalé, dokonalým nie je ani predložený návrh rozpočtu, je ale pripravený
maximálne hospodárne, účelne a zodpovedne. Poprosila poslancov, aby ho vnímali takto aj
oni. Príslušné právne predpisy umožňujú jeho zmenu podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek.
Túto legitímnu možnosť využijú v nasledujúcich mesiacoch, keď to bude potrebné. Musí sa
z niečoho vychádzať a mať jasné stanovené ciele a mantinely. Na záver požiadala poslancov
pre pokojný a bezproblémový chod nášho mesta, aby návrh Rozpočtu Mesta Skalica na rok
2019 schválili a sľúbila, že na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa bude so
zmenami zaoberať. Je predložený návrh, ktorý bude mať v budúcom roku vyššiu príjmovú
časť, o ktorú sa bude snažiť v priebehu celého roka.
Vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu Bc. Božena Novomestská objasnila pre
nových poslancov zákon o rozpočtových pravidlách.
Rozprava k predloženému materiálu:
Poslanec Ing. Ľudovít Barát povedal, že filozofia tohto rozpočtu je postavená na tom, že
mesto si zoberie úver vo výške 700 tis. €. On sa štyri roky snažil, aby úverové zaťaženie
kleslo o 1,7 mil. €, týmto tempom bude mesto za dva a pol roka tam, ako ho pred štyrmi
rokmi prevzal. Na margo vratky projektu cyklotrasy by bolo dobré, aby tu korektne zaznelo,
o čo sa vlastne jedná. Pôvodná sankcia mala byť vo výške 800 tis. €, rokovaním
a dokazovaním sa podarilo znížiť tesne pred koncom volebného obdobia, mesto obdržalo list.
Treba však povedať, že je to ešte z obdobia predchádzajúceho vedenia. Na druhej strane si
treba uvedomiť, že tam sa nejedná o pochybenie verejného obstarávania, ale sa jedná o to, že
dodávateľ neodviedol práce v takej kvalite ako bolo rozpočtované, ako bolo zaplatené, ako
bolo projektované. Stavebný dozor robila firma, kde mesto nemalo zastúpenie, to znamená, že
mesto to musí zaplatiť, ale mesto môže peniaze získať na základe pochybenia stavebného
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dozoru a dodávateľa, nakoľko sa jedná výhradne o technické záležitosti. Verí tomu, že mesto
dostane 450 tis. € späť od dodávateľa. K predloženému rozpočtu povedal, že rozpočet
nepodporí a vyjadril sa k niektorým položkám.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna povedala, že dostala rozpočet s 900 tisícou stratou a keď
mesto zoberie úver tak, len na veci, ktoré sa budú kapitálovo investovať.
Faktická poznámka – poslanec Ing. Ľudovít Barát povedal, že spolu o tom rozprávali, je to
vždy o tom: zavolať si vedúcich oddelení a veci vyriešiť, zredukovať.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna sa opýtala, prečo rozpočet nebol schválený na poslednom
zasadnutí mestského zastupiteľstva a ona mala len deň na zverejnenie.
Poslanec Ing. Miroslav Horňák povedal, že ho mrzí reakcia od bývalého primátora, ktorý štyri
roky zostavoval rozpočty a nepovie, že hlavný problém mesta v rozpočte nebol v tom, že má
mesto vysoké zadĺženie, ale nemalo zdroje na splácanie úverov. Štyri roky sa splácali staré
úvery predajom majetku, neboli zdroje na to, aby sa brali úvery a mali sa z čoho splácať.
Právo o tom je základná filozofia predloženého rozpočtu, celá dlhová služba sa kryje
z bežných príjmov. Vo finančných výdavkoch sa vytvorila rezerva na to, aby sa konečne
mohli zobrať úvery a týmto sa mestu otvára cesta, aby sa mohli realizovať opravy
a rekonštrukcie a nových kapitálových výdavkov. Je to obrovská devíza predloženého
rozpočtu, bude to bolieť, že viacerí dostanú menej finančných prostriedkov ako očakávajú. Je
to však jediná cesta k tomu, aby sa mesto mohlo znovu naštartovať a začať opravovať
zanedbanosť majetku a pustiť sa do nových kapitálových výdajov. Je za to, aby sa hovorila
pravda, a aby sa hovorila pravda aj o vratke za projekt Cyklotrasy do Zlatníckej doliny. Kauza
bola otvorená nálezom na úrade vlády v roku 2012, nejednalo sa o pochybenia z hľadiska
dodávok ohľadom kvality komunikácie, ale hovorilo sa o tom, že stavba bola postavená bez
stavebného povolenia. Mesto to riešilo obkľukou cez povolenie drobnej stavby cestných
komunikáciách. Päť rokov prebiehali tieto prieťahy až sa to dostalo k občanom mesta, že sa
bude musieť vrátiť celá dotácia. Neudialo sa nič ani za primátorovania Ing. Ľudovíta Baráta,
až to rezort vyriešil tým, že sa poslala kontrola, ktorá našla pochybenia v technickom stave
a vyčíslili pokutu. Súhlasí s tým, že tento právny stav je ďaleko lepší ako prvé pochybenie,
súhlasí s tým, že mesto má možnosť financie dostať späť, alebo naopak celú dotáciu vrátiť, ak
sa zistia pochybenia v stavebnom povolení.
Poslanec Ing. Miroslav Horňák predložil poslanecký návrh na zmenu v rozpočte na základe
schválenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 6/2018 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Skalica na rok 2019. Návrh bol dodaný písomne.
Poslanec Žigmund Pálffy povedal, že by bol nerád, aby sa poslanci dostali do situácie, že
budú tlačený do kúta a za každú cenu musia schváliť rozpočet. Vyjadril sa k predloženému
rozpočtu a konkrétne k športovým organizáciám, ktorým boli krátené dotácie. Pýta sa, kto
zaplatí tento rozdiel, bol by nerád, aby sa zvyšovali príspevky rodičov. Podal pozmeňujúci
návrh, aby v rozpočte boli upravené financie na športovú činnosť na úroveň tohto roku, čo
tvorí sumu 60 750,- €.
Poslanec Ing. Martin Kojš sa vyjadril k predloženému návrhu rozpočtu. Po preštudovaní
rozpočtu zistil, že mesto zásadným spôsobom znižuje financie v jednotlivých položkách.
Nemyslí si, že mesto za posledné štyri roky bolo v takom stave. Keď sa pozrieme celkovo na
rozpočet, tak škrtanie je férové, sú financie znížené vo všetkých oblastiach rovnako. Pani
primátorka s jednotlivými oddeleniami rokovala, a to je prísľub, že bude naďalej
komunikovať. A pokiaľ by nastal problém, aj v minulosti sa vedel problém vyriešiť zmenou
rozpočtu. Na rozpočte sa mu nepáčil úver vo výške 700 tis. €, momentálne sme v takej
ekonomickej situácii na Slovensku, že úvery sú veľmi lacné, oplatí sa ich brať. Verí, že pani
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primátorka na ďalšie rokovania mestského zastupiteľstva predloží upravený rozpočet.
K návrhu poslanca Žigmunda Pálffyho sa vyjadril, že všetky športové organizácie by mohli
prísť takisto s podobnou požiadavkou.
Faktická poznámka – poslanec Ing. Ľudovít Barát upozornil, že položka MHD sa neponižuje.
Faktická poznámka – poslankyňa Bc. Katarína Chovancová povedala, že keby sa pozreli na
návrh poslanca Žigmunda Pálffyho, tak by sa mohlo navýšiť vo všetkých oblastiach, v kultúre
a podobne. Ďalej sa vyjadrila ku mzdám, a to konkrétne ku mzdám mestskej polície, kde je
položka dosť výrazne ponížená. Pýta sa, či toto je ten správny postup, čo sa týka mestskej
polície, nakoľko sa chce zabezpečovať poriadok v meste. Myslí si, že toto by sa malo
prerokovať, nakoľko by boli znížené mzdy, či mestskí policajti budú pokračovať vo svojej
práci. Pritom nebude zabezpečená ochrana majetku a bezpečnosť ľudí.
Faktická poznámka – poslanec Ing. Martin Kojš povedal, že by sa v tejto chvíli nebál
poníženia, nakoľko pani primátorka dala prísľub, že sa prehodnotí rozpočet a ešte do rozpočtu
prídu financie z podielových daní.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna sa opýtala, pokiaľ by sa zvýšilo športu, odkiaľ by tieto
financie zobrala. Včera bolo rokovanie s firmou VEPOS – SKALICA s.r.o. a rokovalo sa
o tom, ako budú vyzerať cenníky na budúci rok. V ďalšom bode programu je Informácia
o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v meste
Skalica vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a o prijatých
opatreniach. Jedným z opatrení je zvýšenie poplatku za komunálny odpad. Nič sa roky
nekonalo v tejto oblasti, pre ňu boli jasné mantinely, z ktorých vychádzala a mala neskutočne
málo času. Postaviť sa pred Skaličanov s takýmto rozpočtom pokladá za veľmi odvážne,
pretože nebudú všetci nadšení, a ako aj ju budú občania vnímať.
Poslanec Žigmund Pálffy upozornil, že pokiaľ príde k znižovaniu dotácie, budú sa zvyšovať
poplatky rodičom a týmto smerom by sa nechcel uberať.
Poslankyňa Ing. Anna Ozábalová sa vyjadrila k predloženému návrhu rozpočtu, treba sa ním
zaoberať, spomenula, že sa príjem rozpočtu napĺňal predajom mestského majetku, s čím
niektorí poslanci nesúhlasili, ale boli prehlasovaní. Ona osobne vidí rezervy vo výdajoch na
skalické dni, trdlofest, ohňostroj, televízia či mestský ples, navrhuje hľadať možné príjmy do
rozpočtu cez stavebný úrad atď. Rozpočet podporí a bude zaň hlasovať.
Poslankyňa Bc. Ľubica Bučková povedala, že ako predseda kultúrnej komisie veľmi rada
s poslankyňou Ing. Annou Ozábalovou navštívi firmu, ktorá má momentálne uzatvorenú
zmluvu ešte na rok 2019 ohľadne spomínaných akcií, napriek tomu, že sa so zmluvou teraz
nič nedá robiť, ale verí, že do budúcna sa nájdu riešenia ako to robiť svojpomocne, za úplne
iné peniaze.
Faktická poznámka – poslanec Ing. Marin Kojš povedal, že bol schválený zoznam
nepotrebného majetku, mali by sa pozrieť, čo je tam napísané a aj takto si pomôcť na strane
príjmovej, že sa zbavíme nepotrebného majetku.
Faktická poznámka – poslankyňa Ing. Anna Ozábalová povedala, že niekoľkokrát po
skalických dňoch požiadala o správu o financovaní a nikdy nedostala adekvátne čísla.
Navrhuje, aby sa urobilo celkové vyhodnotenie spomínaných akcií za rok 2018 a z toho by
bolo možné rozhodovať, čo mesto chce alebo nie. Súhlasí s tým, čo povedal poslanec Ing.
Martin Kojš, aby sa prezrel zoznam nepotrebného majetku mesta.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna povedala, že čo sa týka týchto akcií, bude sa pýtať
Skaličanov, akým spôsobom chcú, aby boli zabezpečené.
Poslanec MUDr. Peter Košík povedal, že sa už hlásil do rozpravy a nebolo mu to umožnené,
dúfa, že to bolo spôsobené technickým zaradením. Ďalej povedal, že podporí poslanecký
návrh poslanca Žigmunda Pálffyho napriek tomu, že pani primátorka dala verejný prísľub
a chcel by ho upresniť.
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Primátorka mesta Ing. Anna Mierna povedala, že je za rokovania, komunikáciu s každým,
i ohľadom iných akcií – hudba v meste, šport, kultúra a bude hľadať možnosti, aby boli všetci
spokojní.
Poslanec Peter Pagáč povedal, že takisto aj on je nespokojný s predloženým návrhom
v niektorých položkách a dúfa, že príde k debate, rozpočet podporí. Vyjadril sa k skalickým
dňom, hlavne k podpísanej zmluve, mesto Skalica je kultúrne mesto, nemyslí si, že by sa na
kultúre v meste malo škrtať.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna povedala, že čo sa týka týchto akcií bude sa pripravovať
v priebehu roka verejná obchodná súťaž. Na prvom mieste sa budeme pýtať Skaličanov, čo
chcú a na druhom mieste sa bude súťažiť v týchto veciach, aby boli s čo najnižšími nákladmi
a vzhľadom na kvalitu, ktorú vyžadujeme.
Vedúca ekonomického oddelenia Bc. Božena Novomestská podala vyjadrenie
k poslaneckému návrhu poslanca Žigmunda Pálffyho, ktorý uviedol, že je krátenie o 60 tis. €,
tá suma je 28 540,- €, v roku 2019 vypadne projekt športoviská. Konkrétne bolo skrátené
MHKM – 16 350,- €, 3950,- € MFK a 8240,- € na drobné podpory športov
z Neinvestičného fondu Mesta Skalica.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna povedala, že postupne prebiehajú stretnutia s ostatnými
organizáciami mesta a sa snaží sa všetkým vysvetliť túto situáciu a budú sa hľadať riešenia.

Hlasovanie za poslanecký návrh poslanca Ing. Miroslava Horňáka.
U súkromných škôl a súkromných školských zariadení navýšiť dotáciu z 88% na 100%, čo je
zvýšenie o sumu 40 325 €, na základe toho znížiť výdavky na splátky úrokov o sumu 40 325
€.
S predloženým návrhom súhlasilo 17 poslancov, poslanecký návrh bol prijatý.
Poslanec Žigmund Pálffy stiahol svoj poslanecký návrh a povedal, že návrh rozpočtu
nepodporí.
Návrh uznesenia :
Uznesenie č. 179/2018:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra Mesta
Skalica k Viacročnému rozpočtu Mesta Skalica na roky 2019 – 2021 a Rozpočtu Mesta
Skalica na rok 2019, ktorým odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Skalici predložený
Viacročný rozpočet Mesta Skalica na roky 2019 – 2021 vziať na vedomie a Rozpočet Mesta
Skalica na rok 2019 schváliť.
Celkový počet prítomných poslancov: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 16
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Erik Rangl,
Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
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Proti:1 /Žigmund Pálffy/
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 180/2018:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje Rozpočet Mesta Skalica na rok 2019.
Celkový počet prítomných poslancov: 16
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. Martin Kojš, MUDr. Peter Košík, Mgr.
Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana
Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 12
/Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl, Ing. Miroslav Horňák,
Bc. Katarína Chovancová, Ing. Martin Kojš, MUDr. Peter Košík, Ing. Anna Ozábalová, Peter
Pagáč, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála+Erik Rangl – hlasoval ručne/
Proti: 2 /Ing. Ľudovít Barát, Žigmund Pálffy/
Zdržal sa hlasovania: 2 /Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Rudolf Šantavý/
Uznesenie bolo prijaté.
Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 181/2018:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie Viacročný rozpočet Mesta Skalica na roky
2019 – 2021.
Celkový počet prítomných poslancov: 16
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. Martin Kojš, MUDr. Peter Košík, Mgr.
Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana
Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 14
/Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl, Ing. Miroslav Horňák,
Bc. Katarína Chovancová, Ing. Martin Kojš, MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský,
Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef
Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Proti: 2
/Ing. Ľudovít Barát, Žigmund Pálffy/
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.

10. Návrh Plánu práce Mestskej rady v Skalici a Mestského zastupiteľstva v Skalici
na I. polrok 2019
Bol predložený materiál návrh Plánu práce Mestskej rady v Skalici a Mestského
zastupiteľstva v Skalici na I. polrok 2019.
K predloženému materiálu neboli žiadne pripomienky.
Návrh uznesenia:
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Uznesenie č. 182/2018:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje Plán práce Mestskej rady v Skalici a Mestského
zastupiteľstva v Skalici na I. polrok 2019.
Celkový počet prítomných poslancov: 15
/Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl, Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína
Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš, MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav
Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana
Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 15
/Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl, Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína
Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš, MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav
Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana
Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.
11. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol
Bol predložený materiál Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol. Materiál doplnil
hlavný kontrolór, ktorý povedal, že je v správe kontrola týkajúca sa spoločnosti SPRÁVA
MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o., je to dlhodobý problém, s ktorým sa mesto zapodieva.
Navrhuje, aby v spoločnosti bol vykonaný externý audit, vrátane návrhu na opatrenia.
Rozprava k predloženému materiálu:
Poslankyňa Ing. Anna Ozábalová povedala, že sa chce vyjadriť k tejto kontrole, pretože
kontrola bola vykonaná na jej podnet na základe poslaneckého návrhu. V správe je napísané,
že neboli zistené žiadne závažné pochybenia a pritom chce, aby sa dal urobiť audit. Z titulu,
že ona dala podnet, tak bola prizvaná na kontrolu aj ona, prebehli niekoľkokrát stretnutia aj
v samotnej spoločnosti. Prítomní boli aj riaditeľ spoločnosti aj s predsedom dozornej rady.
Na tomto stretnutí poukázala na niektoré oblasti, na ktoré by sa hlavný kontrolór hlbšie
pozrel. Veľkým problémom si myslí, že je nájomná zmluva na mestské lesy a z nej
vyplývajúce protokoly, ktoré majú obsahovať ročné vyúčtovanie, opravu lesných ciest.
Nájomca firma ARGOMA má ročne upraviť cesty v sume 11 tis.€ , poukázala na sumu 15
tis.€, v ktorej boli vyfaktúrované práce vykonané v Lopašove, nie v Skalici. Ročný nájom je
vo výške 44 tis.€, nikto jej nepodal informáciu, prečo v rokoch 2016 a 2017 nebol vyplatený,
chýba zmluva o rekonštrukcii a využívaní retenčnej nádrže v Zlatníckej doline. Ďalej
poukázala na zmluvu s pánom Kamačajom, na kontrolu mestských lesov, ktorý pracuje aj
pre spoločnosť AGROMA. Spoločnosť SMM, s.r.o. robí zmluvy na pozemky pod chatami
v Zlatníckej doline, kde ani mesto a ani SMM, s.r.o. nie sú vlastníkmi. Riaditeľ spoločnosti
hlavnému kontrolórovi udal nesprávne údaje, na čo upozornila. V správe to nie je uvedené.
Upozornila na nedostatky v oblasti výsadby vinohradov, mali byť kontrolované súvislosti
s priamymi platbami tykajúcimi sa vinohradov. Ďalšími kontrolovanými oblasťami mali byť
ohňostroj, pohrebníctvo, pokuta za verejné osvetlenie. Z jej pohľadu hlavný kontrolór
nezvládol túto kontrolu. Pri každom spoločnom stretnutí hovoril, ako je to tam zlé, ako to
všetko treba meniť a teraz napíše do správy, že neboli zistené žiadne pochybenia a pritom
žiada externý audit. Sama nevie, či sa dá hlavnému kontrolórovi veriť a kedy zavádza. Na
zasadnutí mestského zastupiteľstva 24.10.2018 v diskusii vystúpil Ing. Anton Bobrík, ktorý
požiadal hlavného kontrolóra Ing. Gejzu Lisku o vyjadrenie, či je pravda, že povedal, že on
a Ing. Jozef Hlavatý zobrali od istej spoločnosti úplatok každý 40 tis. €. Poslankyňa Ing. Anna
Ozábalová povedala, že prehlasuje, že toto povedal jej a povedal týchto obvinení ešte ďaleko
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viacej na iných pracovníkov mestského úradu. Tým, že hlavný kontrolór poprel toto tvrdenie
aj vyhlásením na mestskej stránke je vrchol a stal sa pre ňu nedôveryhodnou osobou, hlavne
tým, že zavádza, a nie je vhodný vykonávať funkciu hlavného kontrolóra.
Hlavný kontrolór mesta Ing. Gejza Liska povedal, že sa chce poďakovať Ing. Anne
Ozábalovej, že sa zúčastnila kontroly, tie veci týkajúce sa výsadby vinohradov, retenčnej
nádrže a iné prezrel, spoločnosť má všetky doklady, boli riaditeľom spoločnosti vyjasnené
a k ostatným veciam sa nebude vyjadrovať. K pánovi Kamačajovi sa vyjadril, že zákon
umožňuje takúto kontrolu, k ostatným veciam sa nevie vyjadriť, nevie to zistiť, ako napríklad
výsadbu korenáčov.
Poslanec Ing. Miroslav Horňák povedal, že nevie odkliaľ pramení táto osobná nedôvera.
Pokúsi sa zrekapitulovať pár vecí od nástupu hlavného kontrolóra Ing. Gejza Lisku od roku
2017. Intenzívne sledoval všetky materiály, ktoré boli predložené na zasadnutí mestského
zastupiteľstva i ako neposlanec, ako člen ekonomickej komisie. Od tej doby sa začali
objavovať nálezy, tie sa odstraňovali a pre neho sa práca na úrade začala čistiť a vyčisťovať.
Tie podania, ktoré tu takýmto spôsobom podala poslankyňa Ing. Anna Ozábalová, sú pre neho
nepochopiteľné a nevie z čoho pramenia. Čo sa týka kontroly hlavného kontrolóra, nevie do
akej hĺbky môže zasahovať do spoločnosti SMM, s.r.o., myslí si, že do výšky toho, čo tam
mesto dáva. Je to obchodná spoločnosť, má svoju dozornú radu. Táto spoločnosť spravuje
majetok vo výške okolo 8 mil.€, cez spoločnosť sa točila tretina rozpočtu mesta, dnes je to
podstatne menej, je vytvorená účelovo, aby spravovala majetok aj s dopadom na rozpočet
mesta a tá situácia vzhľadom na záväzky, ktoré tam sú a vzhľadom na ďalšie veci, ktoré tam
sú, je tak významná, aby sme do toho „nešľahli kameňom a sekerou“, ale si sadli a hľadali
riešenie s maximálnou rozvahou a s podporou externých ľudí. On osobne si to netrúfa a nevie,
kto z tohto zastupiteľstva je tak erudovaný odborník, kto by tak zložito nastavený komplex
služieb dnes vyriešil jednou kontrolou. Záver, ktorý hlavný kontrolór predkladá je
najrozumnejšie, čo môžeme urobiť.
Faktická poznámka – poslankyňa Ing. Anna Ozábalová povedala, že jej cieľom nie je
likvidovať spoločnosť, bola pri jej založení, pracovala v nej desať rokov, vie o čom to je, jej
cieľom je, aby sa tam hospodárilo ako s vlastným majetkom, ako to káže zákon o obecnom
zriadení. Ak napíše kontrolór, že neboli zistené žiadne závažné nedostatky, s tým nemôže
súhlasiť.
Faktická poznámka – Ing. Gejza Liska povedal, že napísal, že neboli zistené závažné
pochybenia, ale v tých veciach, ktoré smerovali voči konkrétnym osobám.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna povedala, že spoločnosť SPRÁVA MESTSKÉHO
MAJETKU, s.r.o. je stopercentnou obchodnou spoločnosťou mesta, mesto má mať absolútnu
kontrolu a máme vedieť, čo sa tam deje. Berú sa do úvahy výsledky kontroly a mesto sa bude
zaoberať externým auditom tak, ako to odporúča hlavný kontrolór mesta. Tak isto sa bude
mesto zaoberať so všetkými podnetmi poslankyne Ing. Anny Ozábalovej.
Návrh uznesenia :
Uznesenie č. 183/2018:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch
kontrol.
Celkový počet prítomných poslancov: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 15
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/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Peter Pagáč, Žigmund Pálffy, Erik Rangl, Ing.
Jana Rekošová, PhD., Ing. Rudolf Šantavý/
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 2 /Ing. Anna Ozábalová, MUDr. Jozef Skála/
Uznesenie bolo prijaté.

12. Informácia o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu
komunálneho odpadu v meste Skalica vykonanej Najvyšším kontrolným úradom
Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach
Bol predložený materiál Informácia o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného
zberu komunálneho odpadu v meste Skalica vykonanej Najvyšším kontrolným úradom
Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach. Materiál doplnil vedúci oddelenia výstavby
MsÚ v Skalici Ing. Jozef Hlavatý – súčasť dôvodovej správy.
Rozprava k predloženému materiálu:
Poslanec Ing. Rudolf Šantavý povedal, že pred rokom mestské zastupiteľstvo podalo návrh na
zvýšenie vriec v IBV na triedený odpad a ubudne komunálny odpad, výsledok ešte nie je
známy. Teraz má návrh, aby sa v budúcom roku pridali vrecia na drobné kovy, mesto by tak
viacej triedilo, náklady sú náklady spoločnosti ENVIPAK.
Poslankyňa Ing. Jana Rekošová, PhD., dodala, že možno by nebolo zlé využiť naše noviny,
Skalický press na to, aby sa občanom robila osveta v triedení odpadu. Sú síce tabule pri
zberných miestach, ale bolo by vhodné v novinách podať podrobnejšie informácie.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna povedala, že mesto to už začalo riešiť, urobí sa veľa
v marketingu, aby sa veci posunuli ďalej.
Poslanec Ing. Miroslav Horňák povedal, že hodnotenie, že mesto Skalica je jedným najlepším
v triedení odpadu, nie je naša chvála, ale hanba Slovenska. Systém zberu, ktorý je dnes bežný
v našom meste zavádzal, ešte pán primátor Ing. Michal Srholec spolu s Technickými
službami, ktoré viedol pán Miloslav Kuba, bolo to v deväťdesiatych rokoch a odvtedy sa v
zásade nič nezmenilo. Spôsobov na zlepšenie je mnoho. Ďalej sa vyjadril k separácii odpadu,
v materiáloch sa uvádza, že Skalica separuje 60%, dnes je v správe 42% a tvrdí, že ani to nie
je pravda. Do domáceho separovaného odpadu ide rada odpadu z priemyslu, obchodov, zo
služieb, ktoré nekontrolujeme. Keby sa to očistilo, tak mesto je ďaleko pod 40%.
K neprehľadu fakturácii za zvoz tuhého komunálneho odpadu a odkladanie, je treba si
uvedomiť, že mesto Skalica má najvyšší poplatok, na maximálnej úrovni, ktorú povoľuje
zákon a napriek tomu mesto dopláca 150 tis. €, a toto sú témy, ktoré treba riešiť.
Ing. Jozef Hlavatý povedal, že výška poplatku nie je pravda, uviedol, že mesto Holíč 26,- €,
Hlohovec zvyšoval z 28,- € na 33,- €, určite nie sme na strope, podniky separujú zvlášť.
Ing. Miroslav Horňák povedal, že ho mrzí, že odborník, ktorý má hájiť záujmy mesta sa takto
vyjadruje, a vyzýva ho, že by sa mal zo svojej pozície pozrieť na tento problém a začať ho
riešiť.
Poslankyňa Bc. Katarína Chovancová sa vyjadrila k odpovedi, ktorá bola poslaná ešte
9.11.2018, kde mesto písalo, že budú vytvorené merateľné ukazovatele vytriedeného odpadu
v jednotlivých zložkách, v rozpočte to nie je a pýta sa, či by nebolo dobré stanoviť ciele
v jednotlivých zložkách, aby sa vedelo zhodnotiť, kde sú slabé a silné miesta.
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Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 184/2018:
Mestské zastupiteľstvo v Skalici berie na vedomie Informáciu o výsledku kontroly
efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Skalica vykonanej
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach.
Celkový počet prítomných poslancov: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.

13. Interpelácie poslancov
Poslanec Ing. Ľudovít Barát podal interpeláciu:
„Interpelácia primátorky mesta Skalica
V súlade s rokovacím poriadkom MsZ v Skalici podávam nasledovnú interpeláciu.
Podľa zákona 369/1990 Zz. v platnom znení, paragraf 18f, odstavec 2 hovorí:
„Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady
s hlasom poradným......“
Preto sa Vás pani primátorka pýtam, kto rozhodol o tom, že riadne zaslanú pozvánku spolu
s materiálmi na rokovanie MsR, ktorá sa konala 7.12.2018 mal hlavný kontrolór mesta
Skalica na základe nasledujúceho mailu pokladať za bezpredmetnú. Rovnako sa pýtam, ako
bola uvedená situácia riešená. Na moju interpeláciu žiadam písomnú odpoveď.“
Hlavný kontrolór mesta Ing. Gejza Liska potvrdil, že dostal e-mail, že pozvánka bola zaslaná
omylom. Ďalej sa opýtal, prečo nedostáva pozvánku na pracovné porady vedúcich
zamestnancov a porady poslancov.
Prednostka MsÚ v Skalici Mgr. Eva Lukianová povedala, že sa vyjadrí len k otázke hlavného
kontrolóra, že nedostáva pozvánku na pracovné porady vedúcich zamestnancov. Upozornila
hlavného kontrolóra na zákon o obecnom zriadení a jeho kompetencie. Ona je v pozícii
prednostky a riadi úrad, nemá v kompetencii pozývať hlavného kontrolóra na pracovné
porady vedúcich zamestnancov, z pohľadu kompetencií v rámci organizačnej štruktúry nemá
v kompetencii pozývať náčelníka mestskej polície. Pozýva tých, ktorí sú v jej priamej
podradenosti a je na jej zvážení, či pozve alebo nepozve ďalších hostí, je to v súlade so
zákonom. Berie to tak, že ona je výkonný orgán a kontrolór je kontrolný orgán.
Faktická poznámka – Ing. Gejza Liska povedal, že zákon pozná a bolo dobrým zvykom, že sa
týchto stretnutí zúčastňoval a nevie prečo to nebude ďalej, uznáva, že je to v kompetencii
prednostky úradu, len nevie, aký je dôvod.
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Prednostka MsÚ v Skalici Mgr. Eva Lukianová povedala, že po pracovnej porade, kde bol
hlavný kontrolór pozvaný a zúčastnil sa, si tieto veci rozdiskutovali a povedala, že nenamieta,
že tam bude chodiť, a preto je prekvapená, prečo sa to dostalo na toto fórum.
Hlavný kontrolór Ing. Gejza Liska potvrdil, že prebehlo stretnutie a že sa ešte stretnú, ale
doposiaľ k stretnutiu nedošlo.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna povedala, že je to interná záležitosť mestského úradu,
a nie, aby sa to preberalo na rokovaní mestského zastupiteľstva.
14. Diskusia
Na dnešnom zasadnutí boli predložené diskusné príspevky poslancov:
Ing. Rudolf Šantavý povedal, že poslanci majú predloženú správu o plnení uznesenia č.
128/2018 zo dňa 26.09.2018. Je to z toho dôvodu, že bývalé mestské zastupiteľstvo schválilo
veľmi šibeničný termín, aby na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol vypracovaný
návrh koncepcie plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne. Podáva poslanecký návrh,
aby bol pozmenený termín, nie na prvé zasadnutie, ale na tretie zasadnutie mestského
zastupiteľstva v Skalici v roku 2019. Materiál by mal byť riadne prerokovaný na zasadnutiach
komisií, či ekonomickej a komisie výstavby.
Hlasovanie za poslanecký návrh:
S predloženým návrhom súhlasilo 17 prítomných poslancov. Poslanecký návrh bol prijatý.
Návrh uznesenia:
Uznesenie č. 185/2018
Mestské zastupiteľstvo v Skalici schvaľuje zmenu v uznesení MsZ č. 128/2018 zo dňa
26.09.2018 nasledovne: slová, ktoré znejú: „na prvé“ sa nahrádzajú slovami, ktoré znejú: „na
tretie“.
Celkový počet prítomných poslancov: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Za: 17
/Ing. Ľudovít Barát, Bc. Ľubica Bučková, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., Adrián Hertl,
Ing. Miroslav Horňák, Bc. Katarína Chovancová, Ing. František Kadlečík, Ing. Martin Kojš,
MUDr. Peter Košík, Mgr. Miroslav Lipovský, Ing. Anna Ozábalová, Peter Pagáč, Žigmund
Pálffy, Erik Rangl, Ing. Jana Rekošová, PhD., MUDr. Jozef Skála, Ing. Rudolf Šantavý/
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Poslanec Ing. František Kadlečík povedal, že by chcel reagovať na e-mail, ktorý zaslala
riaditeľka ZŠ Strážnická, ohľadom zlého stavu telocvične. Treba s týmto havarijným stavom
niečo robiť, hľadať riešenie. Povedal, že s týmto problémom sa zaoberali aj s inými
poslancami už niekoľkokrát, ale kvôli relízingu školy, nebolo nič možné v tomto podniknúť.
Pýta sa bývalého vedenia, pretože vie, že niektoré kroky boli urobené, či nastali nejaké
zmeny, či bola ochota zo strany lízingovej spoločnosti. V akom stave, v akom štádiu je toto
rozjednané a či je nádej, že by sa mesto dostalo ku vlastníctvu, aby sa mohla telocvičňa
nejakým spôsobom zrekonštruovať, lebo sa obáva, že príde statik a podľa stavu aký tam je,
zakáže tam vstup.
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Faktická poznámka - poslanec Ing. Ľudovít Barát povedal, že sú tri možnosti, rekonštrukcia
z vlastných zdrojov, presunutie relízingu na iný objekt, kapitálový úver. Všetko to treba
postaviť na čísla a podľa toho rozhodnúť. Rozhodne o tom mestské zastupiteľstvo, a nie
vedenie mesta.
Poslankyňa Ing. Anna Ozábalová povedala, že aj ona chcela začať a bude pokračovať v tejto
rozprave. Bolo prijaté uznesenie, v ktorom bol vtedajší zástupca primátora Ing. Milan Roman
poverený jednaním v tejto veci so spoločnosťou BKS Finance. Chcela sa opýtať ako to
pokračuje, Ing. Milan Roman však nie je prítomný. Niekoľkokrát predkladala možnosť urobiť
geometrický plán a odčleniť telocvičňu od budovy školy. Splatilo sa tam už veľa peňazí,
možno by sa dalo so spoločnosťou jednať tak, že by telocvičňa bola odčlenená z toho lízingu,
lebo aj okolité pozemky nemáme v lízingu, možností je viac, ale treba začať jednať. Pani
poslankyňa ďalej tlmočila informácie rodičov detí z rekonštruovanej MŠ Pod Kalváriou, že sa
položila nevhodná, šmykľavá dlažba do vstupu do jednotlivých pavilónov, keď pršalo, tak sa
to tam šmýkalo. Vieme, že projekt bol zle urobený, bolo to potvrdené aj bývalým primátorom,
keď je možnosť vymáhať finančnú čiastku za chybné vyhotovenie, určite by sa mali v tomto
kroky urobiť. Ďalšia vec je, že na uliciach Široká, Krivé kúty, po ľavej strane sú nové domy,
na kúsku by bolo treba urobiť chodník, je tam stále tráva. Ďalej upozornila na verejné WC
v našom meste, je jednoznačne za to, aby verejné WC boli prevádzkované celoročne, mesto
navštevujú občania z okolitých miest, je tu okresný úrad, nemocnica, ale aj turisti. Ďalej sa
chcela opýtať, ako budú pokračovať družobné aktivity, robieval sa na konci roka plán
družobných aktivít, ďalej žiada požiadať o vyčistenie potoka – Povodie Moravy. Ďalej oživila
prijaté uznesenie č. 59/2017 ohľadom riešenia dopravy v meste, mali by sa poslanci k tomu
vrátiť, mali začať niečo robiť, vyvolať verejnú diskusiu. Opýtala sa, či sa budú naďalej
vyrábať zvukové a obrazové záznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva ako doteraz.
Primátorka Ing. Anna Mierna povedala, že na januárovom zasadnutí budeme mať vykreované
komisie, s družobnými stykmi sa budeme veľmi rýchlo zaoberať, máme pracovníčku na
úrade, budeme konať a druhá vec, čo sa týka vecí, ktoré podliehajú rozpočtu mesta, ktorý bol
dnes schválený, za čo veľmi pekne ďakuje, treba urobiť zásobník vecí, prehodnotiť ho
a potom sa s týmto zaoberať.
Faktická poznámka – poslanec Ing. Ľudovít Barát povedal, že sa skúšalo viackrát jednať
s lízingovou spoločnosťou, a nie je ochota z ich strany odčleniť telocvičňu aj vzhľadom na to,
čo je už splatené. Podľa jemu dostupných informácii bolo vyjednané, že zaplatíme voči anuite
voči toho relízingu naviac o 125, alebo 128 tis. €, tie čísla, by bol rád, keby boli predložené.
Spoločnosť by súhlasila s relízingom iného objektu.
Poslanec Ing. Miroslav Horňák povedal, že by chcel dať k tomu relízingu informáciu ako to
v skutočnosti je. Je to v intenzívnom riešení, jedná so spoločnosťou poslanec Ing. Milan
Roman. Bolo stretnutie s prednostkou Mgr. Evou Lukianovou, vedúcou ekonomického
oddelenia Bc. Boženou Novomestskou a riaditeľkou ZŠ Strážnická pri stavbe rozpočtu.
Predosiela, že žiadosti na eurofondy sa môžu odovzdávať do polovice februára, aj na takéto
veci. Na tomto stretnutí si našli riešenie, ktoré je veľmi rýchle, efektívne a prijateľné, splátka
lízingu je okolo mil. €, splátka úrokov je 120 tis. €, všetky tieto náklady na úver sú kryté plne
lízingovými splátkami, vrátane úrokov. Ak toto prejde cez klasický úver, ešte sa znížia
splátky, pretože vieme toto rozložiť do desiatich rokov. Lízingová spoločnosť na základe
jednania s Ing. Milanom Romanom s týmto súhlasí. Toto dostala Mgr. Lukianová ako
riešenie, ktoré mala odovzdať pani primátorke a upozorňuje, že 10.01.2019 je termín na
schválenie mestským zastupiteľstvom.
Do rozpravy sa prihlásil pán Príkopa.
Primátorka Ing. Anna Mierna dala hlasovať, aby mohol vystúpiť v rámci diskusie pán
Príkopa. Poslanci s týmto súhlasili s počtom 16 prítomných poslancov.
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Pán Príkopa prítomných pozdravil a poďakoval, že sa mu dostalo slovo. Informoval o televízii
TV Skalica, ktorá funguje od roku 2001, prináša občanom informácie o dianí v meste, o práci
poslancov mestského zastupiteľstva a práci mestského úradu atď. V roku 2015 svojvoľným
rozhodnutím vtedajší primátor mesta Ing. Ľudovít Barát zmluvu ukončil a tak sa aj stalo,
vzhľadom ako bola výpoveď podaná, spoločnosť v roku 2016 a 2017 sa nepodarilo nájsť
spoločnú reč a pokračovať ďalej v spolupráci. Toto sa nepodarilo, tak sa rozhodli pre krok
a podali daný problém na súd, súd doteraz nerozhodol. Prišlo nové vedenie mesta, prebehli
dve rokovania a hľadá sa spoločná reč, spoločné východisko, nájsť mimosúdnu dohodu a opäť
bude spolupráca pokračovať.
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna poďakovala prítomným poslancom, že odsúhlasili
možnosť, aby pán Príkopa vystúpil v diskusii, mesto bude rokovať s obidvomi televíziami,
nakoľko majú veľký vplyv v rozpočte. Hľadá sa riešenie tejto neštandardnej situácie.
15. Rekapitulácia uznesení MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Skalici na svojom zasadnutí dňa 14.12.2018 uzneseniami číslo:
179, 181, 183, 184 – berie na vedomie
172, 174, 180, 182, 185 – schvaľuje
173, 175, 177 – volí
176 – vymenúva
178 – sa uznáša

16. Záver
Primátorka mesta Ing. Anna Mierna na záver dnešného zasadnutia poďakovala všetkým za
účasť a spoluprácu na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a zablahoželala v mene
všetkých, poslancovi Ing. Miroslavovi Horňákovi k životnému jubileu.
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Skalici konaného dňa 14.12.2018 obsahuje
stručný výpis, zvukový záznam je uložený na oddelení všeobecnej správy Mestského úradu
v Skalici.
Overovatelia zápisnice:
MUDr. Peter Košík

...................................

Ing. Jana Rekošová, PhD.

....................................

Mgr. Eva Lukianová
prednostka MsÚ
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