Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 09.07.2021

ZÁPISNICA
z 27. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 08.07.2021

________________________________________________________________
Otvorenie : 15:30 hod.
Ukončenie : 18:00 hod.
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Voľba hlavného kontrolóra mesta Svit
4. Udelenie Ceny Mesta Svit
5. Projekt „Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Svit z dôvodu zabezpečenia
efektívneho zberu komunálneho odpadu“ – spolufinancovanie Mestom Svit
6. Budúca zámena nehnuteľného majetku
7. Zriadenie vecného bremena pre stavbu „Polyfunkčný bytový dom Jilemnického SVIT“
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Záver
K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 27. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

K 2:

1.

prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov

Uzn.123:

2.

Program 27. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
08.07.2021

Hlasovanie za program:
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

D. Vojsovičová - za overovateľov zápisnice boli primátorkou určení:
1.

J. Drobný

2. E. Kačmarčíková

- do návrhovej komisie boli navrhnutí:
1.

M. Bezák

2. I. Zima
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J.
I.

J.
I.

- za zapisovateľa bol určený: Ján Hutník
3.

Hlasovanie za návrhovú komisiu:
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
3 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková, I. Zima)
Voľba hlavného kontrolóra mesta Svit

K 3/uz.124:
J. Hutník

-

1.
2.
3.

4.

5.

6.

základné informácie k voľbe hlavného kontrolóra mesta:
VEREJNÉ HLASOVANIE:
Verejné hlasovanie poslancov sa vykonáva na rokovaní MsZ spôsobom obvyklým.
Hlasuje sa o každom kandidátovi samostatne, v abecednom poradí (podľa
priezviska). Predsedajúci oznámi výsledok hlasovania a prednesie uznesenie,
ktoré bolo hlasovaním prijaté.
TAJNÉ HLASOVANIE
V prípade tajného hlasovania sa zriadi z poslancov MsZ trojčlenná volebná komisia
na sčítavanie hlasov.
Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá
poslancom.
Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú
uvedení kandidáti v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového
čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka
Mesta Svit.
Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do
volebnej schránky.
Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
a) na predpísanom tlačive,
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.
Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté
alebo dopísané mená sa neprihliada.
Z každého tajného hlasovania (aj žrebom) volebná komisia vyhotoví zápisnicu.
Zápisnica musí obsahovať najmä tieto údaje:
a) počet poslancov zúčastnených na hlasovaní,
b) počet vydaných hlasovacích lístkov,
c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, z toho
ca)
počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov,
cb)
počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov,
d) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
e) výsledok voľby, resp. 2. kola voľby, príp. žrebovania,
f)
meno zvoleného kandidáta,
g) dátum, miesto konania voľby hlavného kontrolóra, podpisy členov volebnej
komisie.
Vykonanie voľby, informácie:
na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov MsZ (minimálne 7 hlasov)
ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, MsZ ešte na tej istej
schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším
počtom hlasov
v prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti
s najväčším počtom hlasov
v druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných
hlasov
pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom, žrebovanie
v rokovacej miestnosti MsZ vo Svite riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu
a prítomnej verejnosti oznamuje v prípade tajného hlasovania predseda volebnej
komisie, v prípade verejného hlasovania predsedajúci
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hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť,
lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú
činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo
správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle
a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti
funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou, poslanca obecného
zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo
zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona
primátorka mesta Svit je povinná s právoplatne zvoleným hlavným
kontrolórom mesta Svit uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po
dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra, deň
nástupu do práce určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
KANDIDÁTI V PORADÍ DORUČENEJ PRIHLÁŠKY:
1. Ing. Polovková Drahomíra, Svätoplukova 2813/15, 05801 Poprad
2. Ing. Kubalová Mária, Štúrova 130/27, 05801 Poprad
3. Mgr. Ing. Tomáš Milan, Kišovce 179, 05912 Hôrka
4. Mgr. Satury Vlastimil, Okružná 481/31, 05921 Svit
5. Ing. Františková Angela, MBA, Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad
6. Mgr. Peťko Juraj, Cesta k nemocnici 15, 97401 Banská Bystrica
7. Ing. Závacký Štefan, Partizánska 3264/12, 05801 Poprad
J. Hutník

-

konštatoval späťvzatie prihlášky uchádzača Ing. Š. Závackého dňa 08.07.2021

-

jednotlivý uchádzači sa prezentovali v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky
na Mestský úrad vo Svite. Každý uchádzač vystúpil pred MsZ v určenom časovom
rozsahu 5 minút. Uchádzači odpovedali na doplňujúce otázky poslancom MsZ:

E. Cetl

-

položil jednotlivým uchádzačom otázku, čo obsahuje záverečný účet mesta

I. Zima

-

položil jednotlivým uchádzačom otázku aká je úloha hlavného kontrolóra mesta pri
vzatí úveru pred schválením na MsZ

M. Šramková

-

po vystúpení všetkých uchádzačov podala poslanecký návrh na schválenie voľby
hlavného kontrolóra mesta tajným hlasovaním
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
7 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Kačmarčíková, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská)
proti návrhu: 2 poslanci (V. Zentko, I. Zima)
zdržali sa:
3 poslanci (E. Cetl. J. Drobný, M. Bezák)

Hlasovanie:

J. Hutník

Hlasovanie:

-

prečítal návrh uznesenia o určení volebnej komisie na sčítanie hlasov tajnej voľby
(predsedníčka komisie: M. Šramková, členovia: J. Drobný, I. Švagrovská)
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V.
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslanec (J. Drobný)
MsZ vykonalo prvé kolo voľby hlavného kontrolóra mesta tajným hlasovaním
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I. Švagrovská

-

predsedníčka volebnej komisie na sčítanie hlasov po vykonaní voľby tajným
hlasovaním informovala o nezvolení žiadneho z kandidátov v 1. kole voľby
a postúpení dvoch kandidátov do druhého kola voľby s najvyšším počtom hlasov:
Ing. Polovková Drahomíra s počtom hlasov 6, Mgr. Peťko Juraj s počtom hlasov 5
MsZ vykonalo druhé kolo voľby hlavného kontrolóra mesta tajným hlasovaním

I. Švagrovská

-

informovala, že s počtom hlasov 7 sa v tajnom hlasovaní hlavnou kontrolórkou
mesta stala Ing. Polovková Drahomíra, Svätoplukova 2813/15, 05801 Poprad

J. Hutník

-

prečítal návrh uznesenia o voľbe hlavného kontrolóra mesta Svit
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Hlasovanie:

K 4/uz.125:
J. Hutník

J.
I.
J.
I.

Udelenie Ceny Mesta Svit
- Mesto Svit každoročne oceňuje občanov mesta, ktorí sa významnou mierou
zapísali do jeho histórie, resp. ľudí, ktorí majú mimoriadne zásluhy na jeho rozvoji.
Výnimkou bol rok 2020, kedy sa Ceny Mesta Svit a Ceny primátora mesta Svit
neudeľovali z dôvodu pandemickej situácie na Slovensku v súvislosti s výskytom
Covid-19. Na návrhy občanov mesta, poslancov MsZ, príp. aj občanov mesta sa
Ceny mesta a Ceny primátora mesta odovzdávajú slávnostným spôsobom.
- udelenie Ceny mesta je v kompetencii poslaneckého zboru, udelenie Ceny
primátora určuje primátor. V zmysle Štatútu mesta Svit je pre daný rok možné
udeliť maximálne 5 Cien mesta a 10 Cien primátora.
- Cena mesta, ktorá je v hierarchii cenou vyššou ako Cena primátora, sa udeľuje na
základe kritérií stanovených v Štatúte mesta. Sú to:
- vynikajúce tvorivé výkony alebo významné výsledky vedeckej, technickej,
umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej alebo športovej činnosti,
- významný spôsob pričinenia o hospodársky alebo kultúrny rozvoj mesta, jeho
propagáciu doma i v zahraničí,
- výnimočný počin pri záchrane ľudských životov alebo ochrane majetku mesta a
jeho občanov
navrhovateľ: Klub ABŠ vo Svite
• Magdaléna Dvornická
• Ing. Františka Kovalčíková
navrhovateľ: PaedDr. Janka Slobodová
• Mgr. Jozefa Jelačičová Fraňková,
navrhovateľ: Róbert Valčák
• Zuzana Hudáčová
navrhovateľ: kolektív odd. EČ MsÚ vo Svite
• Ing. Alena Balogová
navrhovateľ: Mgr. Iveta Ružeková
• DĽH Jánošíček v zložení Oto Padyšák, Vladimír Bartoš a Ján Michalíček
• vedúcim súboru Jánošíček v zložení Bc. Vlasta Horňáková DiS. Art a Ľubomír
Horňák

J. Drobný

-

návrh komisie školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálnej
a návrh členov MsR: Magdaléna Dvornická za aktívny prístup pri organizovaní
spoločenského života Klubu Absolventov Baťovej školy vo Svite a seniorských
organizácií mesta

-

Občianske združenie Zábavná skupina Svittasenior vzniklo 21.4.2011 a v tomto
roku oslavuje už okrúhle 10. výročie svojho založenia. Členská základňa seniorov
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občianskeho združenia sa od doby vzniku neustále rozširovala a vytvorili sa zložky,
ktoré združovali seniorov, ktorí mali chuť sa angažovať do rôznych súborov.
Vznikla Spevácka skupina senior, Humorné scénky a sólo, Veselé babičky,
Tanečná skupina Mája, ale najznámejší z nich sú práve Podtatranskí Alexandrovci,
ktorí reprezentujú a zviditeľňujú mesto Svit nielen v našom regióne, ale aj na celom
Slovensku a v zahraničí. Skupina Podtatranskí Alexandrovci funguje pod vedením
Alexandra Tokára. Repertoár Alexandrovcov je neustále obohacovaný o rôzne
slovenské, ruské, české ale aj ľudové piesne a marše. Spoločným menovateľom
ich činnosti bolo a neustále je - tešiť sa zo života aj v seniorskom veku a všade
prinášať radosť a zábavu, za čo bolo OZ Svittasenior ocenené v roku 2017 Cenou
primátora.
-

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Hlasovanie:

J. Hutník

navrhol udeliť Cenu mesta OZ Svittasenior pri príležitosti 10 výročia jeho založenia
za kvalitnú verejnoprospešnú činnosť v oblasti kultúry a sebarealizácie seniorov
mesta Svit

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 5/uz.126:

Projekt „Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Svit z dôvodu
zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu“ – spolufinancovanie
Mestom Svit

J. Hutník

- Mesto Svit sa zapojilo do výzvy Environmentálneho fondu, špecifikácia C. Rozvoj
odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov, činnosť
C1. FINANCOVANIE PROJEKTU: príspevok z Environmentálneho fondu 95%,
spolufinancovanie 5%. Spôsob financovania: refundácia. Predmetom žiadosti je
nákup techniky potrebnej pre zefektívnenie zberu komunálneho odpadu (čelný
nakladač v hodnote 67 200€, vlečka v hodnote 9 600€). Celkové oprávnené
výdavky sú vo výške 76 800€, požadovaná dotácia: 72 960€, vlastné zdroje 3 840€
(5%). Z uvedeného dôvodu je potrebné z rozpočtu mesta Svit vyčleniť sumu
3 840€ na spolufinancovanie predmetného projektu.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 6/uz.127:

Budúca zámena nehnuteľného majetku

J. Hutník

-

Mesto Svit je vlastníkom verejnoprospešnej stavby „Cyklistický chodník Svit –
Lopušná dolina“. V roku 2007 bola už stavba chodníka zrekonštruovaná, ale v
súčasnosti je potrebné pristúpiť k jej opätovnej
revitalizácii. Na realizáciu
stavebných úprav je možné využiť finančné prostriedky z Európskeho fondu
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regionálneho rozvoja, ktorý vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí za účelom
podpory aktivity „Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej
infraštruktúry“. Pre podanie žiadosti je potrebné preukázať majetkovoprávne
vzťahy k pripravovanej stavbe. Stavba bola zameraná geometrickým plánom na
majetkovoprávne vysporiadanie cyklistického chodníka č. 4/2018, úradne
overeného dňa 31.07.2018 pod číslom G1-660/18. Vlastníci pozemkov pod
stavbou chodníka v katastrálnom území Svit podľa tohto geometrického sú:
• Mesto Svit v celkovej výmere 1983 m2,
• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v celkovej výmere 6122 m2,
• CHEMOSVIT, a.s. v celkovej výmere 105 m2,
• FINCHEM, a.s. v celkovej výmere 57 m2 + 96 m2.
So Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p, sme vstúpili do rokovania
a v súčasnosti rokujeme o uzavretí nájomnej zmluvy.
Spoločnosť CHEMOSVIT, a.s. a FINCHEM, a s. sme oslovili so žiadosťou
o vysporiadanie a dňa 09.06.2021 sme obdržali spoločnú odpoveď v tom zmysle,
že navrhujú majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklistického
chodníka formou zámeny, za časť pozemku vo vlastníctve mesta, parc. č. KN-C
311/4, ostatné plochy o celovej výmere 1014 m2. Rozsah zámeny by bol v pomere
1:1.
V. Zentko

-

uviedol, že tento bod programu nebol predložený na rokovanie stavebnej komisie,
aby poslanecký zbor bral pri hlasovaní na to dôraz

K. Štinčíková

-

odpovedala, že v dôvodovej správe je uvedené, prečo tento bod programu nebol
prerokovaný na MsZ. Návrh na vysporiadanie pozemkov zámenou bol podaný
spoločnosťami Finchem, a.s. a Chemosvit, a.s. až po rokovaní komisie, pričom
pôvodná žiadosť mesta bola na prenájom týchto pozemkov. Termín na podanie
žiadosti o financovanie opravy chodníka z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
je do 31.08.2021, pričom v tomto čase komisie nezasadajú.

V. Zentko

-

dodal, že nie je predložený geometrický plán a podľa ÚPN mesta je tento pozemok
určený ako komunikácia s chodníkom, ktorá spája východnú časť mesta do
budúcnosti

K. Štinčíková

-

v súčasnosti sa schvaľuje len zmluva o budúcej zámennej zmluve, pri schvaľovaní
zámennej zmluvy bude geometrický plán predložený. V územnom pláne sa nič
nemení ani prípadnou zmenou vlastníka, povinnosťou vlastníka je dodržať ÚPN,
resp. je možné určiť na zámenu inú časť z tejto parcely

J. Hutník

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 7/uzn.128:

Zriadenie vecného
Jilemnického SVIT“

J. Hutník

-

bremena

pre

stavbu

„Polyfunkčný

bytový

dom

Spoločnosť OSA & partners, s.r.o, Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad v zastúpení
investora, spoločnosti PHOENIX Development, s.r.o., Mlynica 158, 059 91 Mlynica,
požiadala Mesto Svit, ako vlastníka pozemku parc. č. KN-E 4884/1, druh pozemku
orná pôda o výmere 1265 m2, parc. č. KN-E 4884/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 48 m2 a parc. č. KN-E 4884/3, druh pozemku orná
pôda o výmere 329 m2, o vydanie súhlasu pre územné konanie na stavbu
„Polyfunkčný bytový dom Jilemnického SVIT“.
Na dotknutom pozemku budú umiestnené inžinierske siete (vodovod, kanalizácia,
VN prípojka), preložka verejného osvetlenia a spevnené plochy – dopravné
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napojenie stavby na miestnu komunikáciu a vjazd na navrhované parkovacie
miesta vrátane prístupu k stojiskám kontajnerov na TKO.
Dňa 06.05.2021 sa na Mestskom úrade vo Svite uskutočnilo stretnutie so
zástupcami investora. Na stretnutí bolo vysvetlené, že projekt pre územné konanie
rieši len jeden vjazd k budúcemu polyfunkčnému domu, a to zo západnej strany –
napojením na pozemok vo vlastníctve mesta. Rovnako parkovacie miesta sú
naprojektované zo západnej a južnej strany budúcej stavby.
Zástupcovia investora tiež informovali, že pôvodne navrhli vjazd zo severnej strany
pozemku, vrátane vytvorenia parkovacích miest, avšak pre toto riešenie sa
nepodarilo získať súhlas vlastníka susedného pozemku parc. č. KN-C 390/94,
spoločnosti Living Park Svit, s.r.o. a ďalej uviedli, že pokiaľ dôjde pri príprave
podkladov pre stavebné konanie k udeleniu súhlasu, vjazd a parkovacie miesta sa
vytvoria aj zo severnej strany bytového domu.
V záujme občanov mesta by bolo výhodné zachovať navrhované parkoviska zo
západnej strany aj v prípade, že dôjde k dohode so spoločnosťou Living Park Svit,
s.r.o. Tieto navrhované parkovacie miesta sa nachádzajú v blízkosti domu smútku,
cintorína a kostola a keby investor deklaroval, že ich ponechá ako verejne
prístupné, bolo by to pre mesto a občanov výhodné..
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 8:

Interpelácie
neboli predložené

K 9:

Diskusia

M. Šramková

-

poďakovala p. Jalovičiarovej a odd. kultúry za pekný úvod do kultúrneho leta,
kultúrne akcie dňa 26.07.2021

E. Cetl

-

upozornil na prebiehajúce strihanie živých plotov v priebehu týždňa Technickými
službami. Zelený odpad tam ostáva počas celého týždňa nepozbieraný, pričom
pokiaľ si občania vyložia odpad pred domy mimo plánu vývozu, sú na to
upozorňovaní mestskou políciou o porušovaní VZN

I. Hus

-

odpovedal, že začiatkom týždňa (pondelok) bol voľný deň, keď sa tento odpad
nevyvážal, TS zabezpečovali zvoz KBRO na začiatku týždňa, ďalej došlo
k zvýšenej miere v kosení a strihaní živých plotov, čím došlo k zvýšení zeleného
bio odpadu z hľadiska objemov. Zabezpečí nápravu, do budúcna tento problém
nebude taký vypuklý

D. Vojsovičová -

uviedla, že v diskusii sa o slovo hlási občan mesta J. Pitoňák a nechala hlasovať
o udelení slova

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
za návrh:
8 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 1 poslankyňa (I. Švagrovská)
zdržali sa:
1 poslankyňa (M. Smatanová)
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J. Pitoňák

-

poďakoval a pochválil prácu odd. a agentúr za profesionálne zabezpečenie
otvorenia kultúrneho leta

V. Zentko

-

taktiež poďakoval za túto kultúrnu akciu a poprosil Technické služby mesta
o skultúrnenie priestoru aj pred domom kultúry, nakoľko aj tam prebiehajú kultúrne
akcie a naposledy tam dôchodcovia zbierali odpadky po zemi pod lavičkami, ďalej
poukázal na poškodené schody na pódium (námestie), či by nebolo možné ich
opraviť

D. Vojsovičová -

všetci poznáme tento dlhodobý problém, je to podnet aj na stavebnú komisiu,
privítala by, ak by stavebná komisia podala návrh na to, ako je možné tento
vstupný portál na námestie opraviť

V. Zentko

-

preto dal tento podnet do diskusie, lebo pozná názor Bytového podniku, že je
potrebná kompletná rekonštrukcia, ktorá je finančne náročná, je možné to opraviť
lacnejšie výmenou poškodených a náhradou odpadnutých obkladov

D. Vojsovičová -

ak stavebná komisia navrhne riešenie, ako tento problém odstrániť, bude to veľmi
na prospech veci

K 10:

Záver

D. Vojsovičová -

poďakovala poslancom a hosťom za účasť, popriala prítomným príjemné
dovolenkové chvíle a ukončila 27. riadne zasadnutie MsZ o 17.30 h.

Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,4,5,6,7
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta

1. J. Drobný
2. E. Kačmarčíková

Zapísal: 09.07.2021

Ján Hutník

8

