Odpovede na okruhy otázok prednesených v rámci bodu Diskusia na zasadnutí MsZ
v Skalici dňa 10.01.2019 vypracované na základe podkladov oddelení MsÚ v Skalici

1.
Vyjadrenie k diskusnému príspevku poslanca Ing. Milana Romana – voľba orgánov
MHKM Skalica, n.o.
Členstvo členov Správnej rady MHKM Skalica, n. o. v zložení do dňa 13.12.2018
zaniklo v zmysle štatútu n.o. u týchto členov nasledovne:
Ing. Ľudovít Barát - odstúpením
Peter Pagáč – zánikom poslaneckého mandátu
Ing. Peter Bartoš – zánikom poslaneckého mandátu
MUDr. Peter Košík – zánikom poslaneckého mandátu
Peter Oremus – odstúpením.
Mestské zastupiteľstvo v Skalici neodvolávalo členov správnej rady. V zmysle
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby funkčné obdobie správnej rady je funkčným obdobím kolektívneho orgánu t. j.
s poukazom na štatút MHKM Skalica n. o. štvorročné, a plynie nie u každého člena
samostatne, ale jednotne u celej správnej rady. V prípade, že pôvodný člen správnej rady
RNDr. František Štefanec bol v priebehu štvorročného funkčného obdobia nahradený
členom dozornej rady MUDr. Petrom Košíkom, tomuto funkčné obdobie by uplynulo zarovno
funkčného obdobia celej správnej rady.
Dňa 14.12.2018 Mestské zastupiteľstvo v Skalica zvolilo členov správnej rady tak, ako
je uvedené v uznesení č. 171/2018.
Či správna rada MHKM Skalica, n. o. mala podľa tvrdenia pána poslanca Ing.
Milana Romana zasadnutie, či ho pozvala resp. nepozvala na zasadnutie správnej rady ako
revízora je v zmysle štátu v plnej pôsobnosti MHKM Skalica, n. o.
2.
Poslancovi predložený podnet občanov na riešenie opravy asfaltových povrchov
príjazdu ku garážam, vytvorenie stratégie a priority opráv podobných komunikácií v meste –
žiadosť občanov zo Zápotočnej ulice bola podaná na podateľňu Mestského úradu v Skalici,
bolo povedané, že občania nedostali odpoveď.
Na základe žiadosti obyvateľov bytového domu na ulici Zápotočná bolo listom
odpovedané. V odpovedi bolo uvedené, že budú vyčíslené náklady na realizáciu opravy
povrchu spevnenej plochy pred garážami bytového domu. Finančné prostriedky potrebné na
realizáciu opravy budú zapracované do Návrhu investičnej výstavby na rok 2019, ktorý bude
predložený na prerokovanie Mestského zastupiteľstva v Skalici.
3.

Podanie podnetu na vytvorenie plánu investičných a rozvojových akcií na rok 2019.

Plán investícií na rok 2019 bude spracovaný a predložený na zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Skalici po pripomienkovaní v komisiách pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici.

4.

Navrhnutie preverenia ďalších lízingových zmlúv Mesta Skalica

Mesto Skalica má v súčasnosti so spoločnosťou BKS -Leasing s.r.o. (okrem riešenej
LZN/14/00014) uzatvorenú leasingovú zmluvu č. LZN/14/00013 zo dňa 11.10.2018.
Predmetom tejto zmluvy je releasing nehnuteľnosti - domu súp. číslo 386 na pozemku reg. C
KN p.č. 2278/1 a pozemku p.č. 2287/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1613 m2.
(Stredoeurópska vysoká škola na ul. Kráľovská)
Na základe dohodnutého splátkového kalendára Mesto Skalica uhrádza 144 mesačných
splátok vo výške 3724,11 €. Riadne ukončenie zmluvy bude zaplatením poslednej splátky ku
dňu 25.10.2023. Posúdením výhodnosti tejto zmluvy sa bude Mestský úrad v Skalici zaoberať
v najbližšom období.

v Skalici 23. januára 2019
Mgr. Eva Lukianová
prednostka MsÚ v Skalici

