Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 14.12.2018

ZÁPISNICA
z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2018

________________________________________________________________
Otvorenie : 14.45 hod.
Ukončenie : 16:45 hod.
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

podľa prezenčnej listiny
Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit
Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2019
Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
VZN Mesta Svit č. 1/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit
VZN Mesta Svit č. 2/2019 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit
Návrh Programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2019-2021
Projekt Zateplenie MsÚ – Zníženie energetickej náročnosti – rozpočtové opatrenie
Zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie Materská škola Svit
Určenie termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Svit
v kalendárnom roku 2019
Žiadosť o zmenu termínu uznesenia MsZ mesta Svit č. 72/2018
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver

K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 1. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
1. prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V.
Zentko, I. Zima)
- navrhla doplniť do programu bod: Návrh na preplatenie dovolenky primátora mesta
a dala hlasovať za tento návrh:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám,
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M.
I. Zima)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám,
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M.
I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko,
J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko,

Návrh na preplatenie dovolenky primátora bol zaradený do programu ako 4. v poradí.
Zaradením tohto bodu došlo k prečíslovaniu jednotlivých bodov v programe.
-

informovala o tom, že počnúc dnešným dňom sa bude zo zasadnutia MsZ
vyhotovovať obrazový a zvukový záznam pre potreby informovania občanov
a masovokomunikačných prostriedkov
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Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

K 2:

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

2. V. Zentko

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. M. Smatanová

2. M. Šramková

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
2.

hlasovanie za NK:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko,
I. Zima)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, I. Švagrovská, V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslankyňa (M. Šramková)
Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit

K 3/uz.138:
J. Hutník

-

informoval o tom, že vo voľbách do orgánov samosprávy obcí bol v meste Svit
s počtom hlasov 755 zvolený za poslanca MsZ mesta Svit JUDr. Marián Bezák.
Podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení poslanec je povinný najmä zložiť sľub na prvom zasadnutí, ktorého sa
zúčastní.

S.Andrašová

-

prečítala znenie sľubu poslanca:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia."

M. Bezák

- po prečítaní zložil sľub do rúk primátorky mesta a podpísal ho na osobitnom liste

J. Hutník

-

Hlasovanie:

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)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko,
I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
nehlasoval:
1 poslanec (M. Bezák)
Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta Svit

K 4/uz.139:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie

-

vysvetlil, že primátorovi mesta počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie
v zmysle Zákonníka práce. Podmienky preplatenia nevyčerpanej dovolenky
upravuje § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno primátorovi poskytnúť, len ak
nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o
tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Primátor mesta nevyčerpal z dovolenky za
rok 2018 celkom 18,5 dňa z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Vzhľadom na
vyššie uvedené navrhujem Mestskému zastupiteľstvu vo Svite schváliť vyplatenie

2

náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 18,5 dňa, s poukázaním na
ustanovenie §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
Hlasovanie:

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
za návrh:
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)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 5/uz.140:

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2019

J. Mezovský

- informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2018, o plnení uznesení MsZ
prijatých v roku 2018 za obdobie od 01.01.2018 do 12.11.2018, o štruktúre
uznesení, VZN a o účasti poslancov na MsR a MsZ
- odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách a vyhodnotenie plnenia MsZ
mesta Svit na vedomie
- odporučil schváliť návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
- prečítal návrh na uznesenie

J. Hutník
Hlasovanie:

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
za návrh:
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)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K6:

Informácia o prijatých opatreniach
odpovede na interpelácie
-

K 7/uz.141:

J. Hutník

v rámci

interpelácií

MsZ,

písomné

bez interpelácií
VZN Mesta Svit č. 1/2019 o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta
Svit

- informoval o tom, že každoročne je potrebné v zmysle platnej legislatívy schváliť
financovanie škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit. V
tomto roku je to Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, v ktorom sa mení text
„2018“ na „2019“ v celom texte a v §4 sa mení minimálna výška dotácie na
dieťa/žiaka v školách a školských zariadeniach zriadených na území mesta Svit.
Viď: dôvodová správa
V prílohe tejto dôvodovej správy je aj tabuľka prepočtu týchto koeficientov.

J. Hutník
Hlasovanie:

- prečítal návrh na uznesenie
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
za návrh:
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)
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proti návrhu:
zdržali sa:

VZN Mesta Svit č. 2/2019 o miestnych daniach a poplatku na území mesta
Svit

K8/uz.142:

J. Hutník

0 poslancov
0 poslancov

- vysvetlil, že Mesto Svit sa v oblasti miestnych daní a poplatku za odpady riadi VZN
Mesta Svit č. 1/2016 zo dňa 09.12.2015, v znení jeho Dodatku č. 1/2016 zo dňa
29.09.2019 a Dodatku č. 2/2018 zo dňa 26.04.2018. Miestne dane a poplatok za
odpady pre fyzické ako aj právnické osoby sú v rovnakej výške od roku 2016, t.j. 3
roky. S účinnosťou od 01.01.2019 sa navrhuje prijať nové VZN č. 2/2019, kde sa
miestne dane (t.j. daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného
priestranstva, daň z ubytovania, daň za predajné automaty, daň za nevýherné
hracie prístroje) nemenia. Navrhuje sa len zvýšenie poplatkov za odpad rovnako
pre všetky kategórie – t.j. občanov, právnické osoby, podnikateľov.
Mesto Svit v zmysle ustanovenia § 81 ods.12 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
má pri stanovení výšky miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný
odpad vychádzať zo skutočných nákladov obce v tejto oblasti. Keďže sa tento
poplatok posledné 3 roky nemenil a náklady TS sa v tejto oblasti medziročne
zvyšovali, nie je naplnené vyššie uvedené ustanovenie zákona.
Kontroly NKÚ zrealizované v mestách v tejto oblasti vytýkali samosprávam
skutočnosť, keď výber poplatku bol nižší ako skutočné náklady v tejto oblasti, t.j. ak
mestá túto oblasť financovali z iných zdrojov. Náklady príspevkovej organizácie
Technické služby Mesta Svit od 01.01.2019 ovplyvní aj novela zákona č. 587/2004
Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, na základe ktorej vzhľadom na nízku
úroveň vytriedenie komunálneho odpadu (cca 15%) v meste Svit dochádza
k zvýšeniu poplatku za uloženie odpadu viac ako dvojnásobne a to z 5,04€/tonu na
12€/tonu. Toto zvýšenie poplatku nie je ešte pre rok 2019 zohľadnené vo výške
poplatku. Pri stanovení poplatku sa prihliadalo na skutočné náklady Technických
služieb v oblasti TKO v roku 2018. Návrhy zmien poplatkov sú uvedené
v dôvodovej správe.
-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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
za návrh:
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)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K9/uz.143:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2019-2021

I.Korenková

A.
A.1
1.

- informovala o východiskách k tvorbe rozpočtu na rok 2019, výhľadovo 2020
a 2021.
Predkladá sa na schválenie návrh bežného rozpočtu na rok 2019, na vedomie rok
2020 a 2021. Rozpočet na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške
11 215 449€.
PRÍJMY
BEŽNÉ PRÍJMY:
Podielové dane - rozpočtovaná výška vychádza z návrhu štátneho rozpočtu resp.
rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 , ktorý už bol schválený vládou SR a
bol posunutý do NR SR. Rozpočet mesta Svit v oblasti podielových daní pre rok
2019 počíta s 9,3%-ntným nárastom oproti očakávanej skutočnosti roku 2018, v
absolútnej hodnote sa očakáva medziročný nárast o 303 273€. Podielové dane
predstavujú cca 50% rozpočtovaných bežných príjmov mesta Svit.
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Vývoj PD:
PD 2015

PD 2016

PD 2017

PD 2018
predp

PD 2019
predp.

Predpok.
nárast v%

2 389 527

2 792 445

3 014 703

3 261 000

3 564 273

9,3 %

2.

3.

Predpok.
nárast
v eur
303 273

Miestne dane – rozpočtovaný je mierny nárast oproti roku 2018, výraznejší nárast
je rozpočtovaný u miestneho poplatok za TKO, a to najmä z dôvodu zmeny
legislatívy v oblasti odpadov - zvýšenie poplatkov za uloženie odpadov (za
skládku) pre Technické služby Mesta Svit a to najmä z prihliadnutím na nízky %ntuálny podiel separovaného zberu z celkového zberu odpadov, ako aj s
prihliadnutím na zvýšenie ostatných súvisiacich nákladov tejto organizácie. Podiel
miestnych daní na bežných príjmoch je 12%.
Dotácie zo ŠR, najmä na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy –
v podmienkach mesta Svit je to školstvo, matričná činnosť, hlásenie pobytu
obyvateľov, register adries, starostlivosť o životné prostredie, stavebný poriadok a
pod, kde sa očakáva v globále rovnaká úroveň ako v roku 2018. Podiel na
celkových príjmoch mesta 26%.
Celkové plánované bežné príjmy – 7 115 113€. Predpoklad roku 2018 - 6 580
523€, t.j. nárast o 534 590€, čo je v percentuálnom vyjadrení nárast o 8%.

A.2

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
Kapitálové príjmy sa spravidla v návrhu rozpočtu mesta Svit priamo nerozpočtujú,
keďže obvykle sú známe až v príslušnom rozpočtovom roku. Výnimku tvoria pre
rok 2019 kapitálový príjmy, ktoré sú zdrojom krytia kapitálových výdavkov, a to
konkrétne na odkúpenie polyfunkčného 84-bytového domu začiatkom roku 2019 v
celkovej hodnote 4 020 336€. Do tejto kategórie patrí dotácia MVaRR na byty vo
výške 1 418 840€ a na technické vybavenie vo výške 75 070€, doplnené vlastnými
zdrojmi v sume 6€.

A.3

FINANČNÉ OPERÁCIE
Tu patrí vo vzťahu k nájomnej bytovke aj úver ŠFRB vo výške 2 128 260€ a
komerčný úver v sume 398 160€. Taktiež splátka istín úverov (doterajších) vo
výške 80 000€.
Celkové rozpočtované príjmy sú vo výške 11 215 449€, z toho bežné príjmy 7
115 113€, kapitálové príjmy 1 493 916€, finančné operácie v sume 2 606 420€.

RIZIKÁ ROZPOČTU PRÍJMOV:
1.
nenaplnenie prognózy podielových daní – nižší reálny výber daní fyzických osôb v
štáte ( zmeny zákona o dani z príjmov- zvýšenie daňového bonusu, rekreačné
poukazy- živnostníci si tým budú môcť znížiť daň a pod. )
2.
nedostatočná výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy, ktorá by pokryla
najmä legislatívny nárast platov v oblasti školstva, stavebného poriadku, na
matričná činnosť, financovanie služieb a výkonov v sociálnej oblasti.
3.
nižší výber miestnych daní – najmä poplatku za TKO
B.
B.1.

VÝDAVKY :
BEŽNÉ VÝDAVKY
Oblasť výdavkov vychádza najmä z legislatívnych potrieb mesta, ako aj z doteraz
uzatvorených zmluvných vzťahov. Ide najmä o legislatívne zvyšovanie miezd vo
verejnej správe, ako aj o financovanie školstva v nadväznosti na príjmy z
prenesených kompetencií, ako aj z vývoja podielových daní pri originálnych
kompetenciách ZUŠ, MŠ, CVČ , ŠKD a ŠJ ZŠ. Taktiež výdavky v oblasti údržby
vychádzajú z dlhodobej potreby riešenia dlhodobo neriešených havarijných stavov
budov v majetku mesta.
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V globále sa dá povedať, že výdavky jednotlivých správcov kapitol sú v návrhu
rozpočtu na úrovni roku 2018 s výnimkou miezd, kde sa zohľadňuje legislatívny
nárast tarifných platov. Vládou bolo deklarované priemerné zvýšenie o 10%, no
reálne ide o zvýšenie od 6% u kategórií zamestnancov s vyšším vzdelaním
(referenti, vedúci oddelení a pod.) až do 37% u najnižších kategórií. Zvýšenie
tarifného platu znamená aj príslušné zvýšenie príplatkov u zamestnancov
pracujúcich na zmeny resp. počas víkendov,
sviatkov ( MsP, ZOS, DOS).
Vzhľadom na uvedené sú celkové výdavky na mzdy
oproti roku 2018
rozpočtované o 20% vyššie.
Bežná údržba budov a priestorov je rozpočtovaná rovnako ako v roku 2018 a to vo
výške 25 500€. Jednorázovým výnimočným výdavkom je v roku 2019 aj úhrada
2.časti výdavkov za opravu zametacieho vozidla
TS vo výške 33 tis. eur.
Vzhľadom na nefunkčnosť, resp. neopraviteľnosť pôvodného autobusu MHD bolo
potrebné v priebehu roka 2018 riešiť pridelenie nového autobusu MHD, ktorý
vzhľadom na jeho obstarávaciu hodnotu vyvoláva vyššie ročné výdavky a to v
sume 63 000 eur.
Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj potreba zvýšeného príspevku pre TS mesta
Svit nielen v oblasti likvidácie odpadov, ale aj v ostatných verejno-prospešných
činnostiach tejto organizácie. Taktiež je potrebné vzhľadom na legislatívu v
oblastí miezd, ako aj predpokladaný nárast výdavkov za energie, ktoré mesto Svit
rieši cez spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. navýšiť aj výdavky pre túto
spoločnosť.
B.2.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Tak ako kapitálové príjmy, aj kapitálové výdavky sa rozpočtujú obvykle začiatkom
kalendárneho roka na základe spracovaného plánu priorít. Pre rok 2019 rozpočet
počíta momentálne len s kapitálovými výdavkami na odkúpenie polyfunkčného 84bytového domu v celkovej sume 4 020 336€.

B.3

FINANČNÉ OPERÁCIE
Tu patria splátky istín úverov za nájomné bytové domy vo vzťahu k ŠFRB, ako aj
splátky istiny komerčného úveru vo vzťahu k SLSP.
Celkové rozpočtované výdavky sú vo výške 11 215 449€, z toho bežné výdavky 6
955 630€, kapitálové výdavky 4 020 336€, finančné operácie v sume 239 483€.

RIZIKÁ ROZPOČTU VÝDAVKOV:
1. novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách – tzv. obedy zadarmo (potreba
vykrytia
navýšenia personálneho a materiálno-technického zabezpečenia
školských jedálni pre deti v poslednom ročníku MŠ )
2. novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (odmeňovanie poslancov,
zástupcu primátora, komisií)
3. novela zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (nová povinnosť
obce – starostlivosť o údržbu všetkých chodníkov slúžiacich verejnosti)
4. pripravovaná novela zákona o pedagogických zamestnancoch (riaditelia ZŠ len
manažéri, bez toho aby učili, potreba nových úväzkov učiteľov)
5. viac ako 2-násobné predpokladané zvýšenie poplatku za uloženie odpadu – TS
mesta Svit
6. zvýšenie výdavkov na energie - najmä elektrickú energiu a teplo- BYTOVÝ
PODNIK SVIT, s.r.o.
7. využívanie inštitútu rekreačných poukazov zo strany zamestnancov – zvýšenie
výdavkov zamestnávateľov (mesto, všetky jeho organizácie)
Predchádzajúca Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporučila
Programový rozpočet Mesta Svit na roky 2019-2021 v zmysle navrhovaného
uznesenia schváliť.
Prílohy:
- Programový rozpočet príjmy a výdavky 2019-2021
- Programový rozpočet 2019-2021 – zámery, ciele, ukazovatele
J. Mezovský

- podal kladné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Svit k predkladanému rozpočtu
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J. Drobný

- dal poslanecký návrh na úpravu rozpočtu na r. 2019:
- povedal, že vzhľadom na potrebu zachovania výšky dotácií do oblasti športu pre
rok 2019 v rovnakej výške ako v roku 2018, navrhujem zvýšiť oproti
predloženému návrhu rozpočtu dotácie do oblasti športu o 20 000€, t.j. zo sumy
80 000€ na 100 000€. ( podprogram 11.1 kapitola 0810 položka 640)
Navýšenie o 20 000€ požadujem riešiť znížením týchto výdavkových položiek:
• podprogram 11.1 kapitola MsÚ položka 630 výkonné a zákon. orgány - 9 000€
• podprogram 15.1 kapitola MsÚ položka 630 dohody správa mesta - 9 000€
• podprogram 15.1 kapitola MsÚ položka 610 mzdy správa mesta
- 2 000€
spolu
-20 000€
Týmto návrhom dochádza len k presunu v rámci výdavkov a celkový rozpočet
Mesta Svit pre rok 2019 zostáva v nezmenenej výške.

D. Vojsovičová
Hlasovanie:

J. Hutník

- dala hlasovať za poslanecký návrh J. Drobného:
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
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I.
Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslankyňa (I. Švagrovská)
- prečítal návrh na uznesenie, schválenie rozpočtu mesta

Hlasovanie:

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
za návrh:
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)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K10/uz.144:

Projekt Zateplenie MsÚ – Zníženie energetickej náročnosti – rozpočtové
opatrenie

J. Hutník

- vysvetlil, že dňa 25.10.2018 na 41. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Mesta Svit bolo schválené Uznesenie č. 119, ktorým Mestské zastupiteľstvo
schválilo rozpočtové opatrenie č.25/2018 na zmenu Programového rozpočtu Mesta
Svit pre rok 2018.
Týmto rozpočtovým opatrením sa vyčlenili prostriedky na kapitálové výdavky mesta
Svit, ktoré budú použité do konca roka 2018.
Projekt Zateplenie MsÚ – Zníženie energetickej náročnosti má vyčlenenú celkovú
výšku spoluúčasti vo výške 31 753 €, na základe predbežných informácií od
zhotoviteľa stavby sme pre tento rok vyčlenili sumu 15 000 €.
Na základe zhotoviteľom reálne vystavenej faktúry a následnej kontroly
Slovenskou Inovačnou a Energetickou Agentúrou je však potrebné zaplatiť
spoluúčasť 15 294,62 €.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti je schválených 15 000 €, je potrebné schváliť
navýšenie tejto položky o 300 €. Vzhľadom na skutočnosť, že Mesto Svit do konca
roka 2018 nedočerpá celú sumu
kapitálových výdavkov na projektovú
dokumentáciu, túto sumu navrhujeme presunúť na dofinancovanie projektu

7

Zateplenie MsÚ v sume 300 €. Týmto rozpočtovým opatrením nedôjde k navýšeniu
kapitálového rozpočtu, len k presunu medzi položkami.
D. Vojsovičová - informovala o súčasnom stave výmeny okien v budove – I. etapa, následnej
kontrole a odstránení závad, II. etapa : zateplenie budovy sa bude konať na budúci
rok v marci, keď bude priaznivé počasie
- prečítal návrh na uznesenie

J. Hutník
Hlasovanie:

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
za návrh:
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)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 11/uz.145:

Zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie Materská škola Svit

- oboznámil prítomných s tým, že Materská škola, Mierová 141, Svit listom č. j.

J. Hutník

28/2018 požiadala o rozpočtové opatrenie na navýšenie vlastných príjmov z
poplatkov školného o 8 300 €, ako aj o navýšenie rozpočtu poskytnutím
finančných prostriedkov vo výške 34 000 € na mzdy a odvody za mesiac 12/2018,
ktoré by chceli dať do depozitu. Následným listom č. j. 30/2018 zo dňa 26.11.2018
MŠ upravila požiadavku na navýšenie vlastných príjmov na sumu 7 600 €. Podľa
vývoja čerpania rozpočtu MŠ a po zapojení príjmov v sume 7 600 € nad terajší
rozpočet, MŠ má dostatočnú rezervu vykryť aj výdavky na mzdy za mesiac
december zo svojho rozpočtu. Mesto Svit v súčasnosti nemá voľné zdroje na
vykrytie výdavkov na mzdy pre MŠ za mesiac december 2018 z rozpočtu roku
2018.
Záver:
Predchádzajúca Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit na svojom
zasadnutí 20.11.2018 prerokovala tento návrh a odporučila vzhľadom na
obmedzené možnosti bežného rozpočtu Mesta Svit schváliť rozpočtové opatrenie v
sume 7 600 €.

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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
za návrh:
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)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K12/uz.146:

Určenie termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta
Svit v kalendárnom roku 2019

J. Hutník

- informoval o tom, že v prechádzajúcom volebnom období sa schvaľovali termíny
zasadnutí MsZ mesta Svit každý posledný štvrtok v mesiaci o 15:30 hod. okrem
mesiacov jún (dovolenky poslancov a zamestnancov mesta – predposledný
štvrtok), november (predposledný štvrtok) a december (povinnosť zverejniť
schválený rozpočet mesta a VZN minimálne na 15 dní – štvrtok max. do 15.12.). V
mesiacoch júl a august sa riadne zasadnutie MsZ spravidla nekonávalo.
Zasadnutia MsR mesta Svit sa konali v pondelky, 10 dní pred zasadnutím MsZ o
15:30 hod.
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Na obdobie kalendárneho roka 2019 je nutné zasadnutia MsZ a MsR mesta Svit
opätovne schváliť (zasadnutia MsZ a MsR sú povinne zverejňovanou informáciou v
zmysle § 5 ods. 2 a 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v z.n.p.).
I.Zima

-

dal poslanecký návrh na zmenu termínu januárového MsZ z 31.1.2018 na
24.1.2018 a následne MsR z 21.1.2018 na 14.1.2018

D. Vojsovičová - dala hlasovať za poslanecký návrh I. Zimu
Hlasovanie:

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
za návrh:
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)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

- prečítal návrh na uznesenie, schválenie termínov zasadnutí MsZ a MsR
Hlasovanie:

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
za návrh:
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)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K13/uz.147:

Žiadosť o zmenu termínu uznesenia MsZ mesta Svit č. 72/2018

J. Hutník

-

vysvetlil dôvodovú správu, v ktorej Mestské zastupiteľstvo určilo uznesením č.
72/2018 zo dňa 31.05.2018 za prebytočný majetok mesta nebytové priestory (ďalej
aj „NP“) v bytových domoch na ulici Štúrovej súp. č. 289, 293, 295, 237 a na ul.
Kpt. Nálepku súp. č. 134.
Po prijatí uznesenia č. 72/2018 došlo k zmene legislatívy. Novelou zákona o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov boli v zákone zrušené ustanovenia o
predkupnom práve v prospech nájomcu nebytového priestoru, vlastníkov a
nájomcov bytov v bytovom dome. Napriek uvedenému mesto ponúka NP na
odpredaj prioritne vlastníkom bytov v bytovom dome.
O možnosti predaja NP do vlastníctva vlastníkov bytov v jednotlivých bytových
domoch sme informovali ich domových dôverníkov, a to prostredníctvom
BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o., na schôdzi domových dôverníkov. Následne
bude predaj NP prerokovaný priamo s vlastníkmi bytov na domových schôdzach
jednotlivých bytových domov, ktoré budú zvolané za týmto účelom.
Z dôvodu dlhšieho procesného postupu predaja NP je potrebné zmeniť termín
uznesenia.

- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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
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za návrh:
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)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
K14:
M. Bezák

Interpelácie poslancov
navrhol, aby vedenie mesta, urobilo analýzu stavu a právnych vzťahov medzi
mestom a Štrkopieskami
- na základe toho, je potrebné určiť, čo s týmto priestorom bude, aké máme
možnosti

-

D. Vojsovičová

- odpovedala, že momentálne je Mesto Svit so Štrkopieskami v súdnom spore
- má záujem a snahu o to, aby sa tento priestor začal v budúcnosti využívať ako
oddychová zóna

K 15:

Diskusia

I.Zima

- apeloval na to, aby sa ešte pred prázdninami vyriešila prevádzka klziska vo Svite

D. Vojsovičová

- odpovedala, že 13.12.2018 bola poslaná žiadosť na TS so žiadosťou
o zmonitorovanie stavu plochy, nie je to mestský priestor, ale plocha patrí
spoločnosti Chemosvit
- zmluva je pripravená, 17.12.2019 sa zúčastní rokovania v Chemosvite, kde ju
predloží vedeniu spoločnosti na schválenie
- je pripravená rokovať s Mládežníckym parlamentom a občanmi a poprosí ich tiež
o pomoc

I.Švagrovská

- opýtala sa aj na klzisko v Podskalke

D. Vojsovičová

- odpovedala, že tam je všetko pripravené na prevádzku klziska

I.Švagrovská

- opýtala, či sú nejaké ponuky na riešenie ohľadom potravinového obchodu
v Podskalke, pred voľbami sme boli svedkami sľubov, že chod obchodu sa
zabezpečí

D. Vojsovičová

- povedala, že prebiehajú prvé rokovania, na tému, čo budeme s týmto priestorom
robiť, o mesiac povieme výsledok

J. Hutník

- pripomenul poslancom, že do 5.1.2019 je potrebné podať majetkové priznania
predsedníčke Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov J. Bobulovej

D. Vojsovičová

- popriala prítomným krásne Vianočné sviatky a šťastný nový rok
- pri tejto príležitosti pozvala všetkých v nedeľu o 15.30 h na adventný koncert pod
stromčekom pred Kultúrnym domom vo Svite

K 16:

Záver

D. Vojsovičová - ukončila 1.riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť
Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:

Poznámky:
-

k bodom programu: 3,4,6,7,8, 10,11
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátor mesta Svit

Ing. Ján Hutník
prednosta MsÚ

10

Overovatelia:

1.
2.

Zapísala: 19.12.2018

Marcela Berkešová
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