Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 30.05.2019

ZÁPISNICA
zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 30.05.2019

________________________________________________________________
Otvorenie : 15.30 hod.
Ukončenie : 18:30 hod.
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
K 1:

podľa prezenčnej listiny

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Plnenie uznesení MsZ mesta Svit, správa o vykonaných kontrolách
Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
Zámena nehnuteľného majetku medzi Mestom Svit a spoločnosťou KINOX.SK s.r.o.
Návrh na zrušenie uznesenia č. 122/2018 zo dňa 25.10.2018
Záverečný účet Mesta Svit za rok 2018
Spoluúčasť - projekt „Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov pozdĺž cesty I/18“ rozpočtové opatrenie
Dobropis za energie MŠ Mierová Svit - rozpočtové opatrenie
Spoluúčasť - projekt „Materiálno-technické vybavenie ZOS profesionálnou práčkou“ rozpočtové opatrenie
Spoluúčasť - projekt „Prevencia kriminality - priechody pre chodcov“ - rozpočtové opatrenie
Dotácia pre Futbalový klub - spolufinancovanie projektu výstavby zavlažovacieho systému
FŠ
Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 01-03/2019
Udelenie Ceny Mesta Svit
Prebytočný majetok Mesta Svit
Prestavba budovy internátu súp. č. 263 na bytový dom s 84 b.j. – stanovenie nájomného
Predaj pozemku a zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti STM Invest, s.r.o.,
Jilemnického 303, 059 21 Svit
Interpelácie poslancov
Diskusia
- Dofinancovanie projektu - prestavba Domu smútku vo Svite
Záver
Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 6. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

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

2. M. Bezák

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. R. Abrahám

2. V. Zentko

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
1.

prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I.
Zima)
Neprítomných: 1 poslankyňa (E. Kačmarčíková)
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D. Vojsovičová - informovala, že bod č. 5 bude vypustený z programu rokovania MsZ na žiadosť
spoločnosti KINOX
2.

Hlasovanie program:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I.
Zima)
Neprítomných: 1 poslankyňa (E. Kačmarčíková)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, 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
3.

Hlasovanie za NK:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I.
Zima)
Neprítomných: 1 poslankyňa (E. Kačmarčíková)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, 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
Plnenie uznesení MsZ mesta Svit, správa o vykonaných kontrolách

K 3/uz.62:
J. Mezovský

- informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2019, o plnení uznesení MsZ
prijatých v roku 2019 za obdobie od 01.01.2019 do 20.05.2019, štruktúre uznesení,
VZN a o účasti poslancov na MsR a MsZ
- odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia MsZ
Mesta Svit na vedomie

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I.
Zima)
Neprítomných: 1 poslankyňa (E. Kačmarčíková)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, 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:

Poslanci vzali plnenie uznesení MsZ Mesta Svit za obdobie od 01.01.2019 do 20.5.2019 na
vedomie.
Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie

K 4:
J. Hutník

-

povedal, že interpeláciám z minulého MsZ sú písomné odpovede: Chodník pri MilkAgre-vlastnícke vzťahy- odd. PaM. Situácia ohľadom osvetľovania mestských
budov a ohľadom spotreby elektriky na billboard pri MsÚ. Zmluvný vzťah na
stojisko kontajnerov v spodnej časti ul. Kpt. Nálepku. Možnosť výrubov resp.
orezávok ovocných stromov na pozemkoch mesta obyvateľmi a preverenie, či
v projekte sa počíta aj s opravou mosta (lávky cez rieku Poprad) pri rekonštrukcii
chodníka popri ceste 1/18. Budú zverejnené na webe.
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K 5:

Zámena nehnuteľného majetku medzi Mestom Svit a spoločnosťou
KINOX.SK s.r.o.

Bod č. 5 bol vypustený z programu rokovania MsZ na žiadosť spoločnosti KINOX.

K 6/uz.63:
J. Hutník

Návrh na zrušenie uznesenia č. 122/2018 zo dňa 25.10.2018
- informoval o tom, že MsZ č. 122/2018 zo dňa 25.10.2018 schválilo budúci predaj
priľahlého pozemku k nehnuteľnosti súp. č. 303 na ulici Jilemnického vo Svite,
postavenej na pozemku parc. č. 379/6, KNC, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 689 m2, zapísanej na LV č. 2321 pre k.ú. Svit, a to
pozemku o výmere 772 m2 (novovytvorený pozemok parc. č. 379/42), odčlenený
od pozemku parc. č. 379/7, KNC, ostatné plochy o celkovej výmere 1855 m2,
vlastníkovi nehnuteľnosti súp. č. 303 vo Svite Jánovi Stenchlákovi, Kpt. Nálepku
93/1, 059 21 Svit, s tým, že po splnení podmienky podľa § 2 ods. 2 zákona č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov postúpi Ján Stenchlák
svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o budúcej zmluve, na vlastníkov
bytov a nebytových priestorov bytového domu.
Mestu Svit bol dňa 03.04.2019 doručený protest prokurátora proti uzneseniu MsZ
č. 122/2018. Prokurátor navrhuje napadnuté uznesenie zrušiť v zmysle § 23 ods. 2
písm. f) zákona o prokuratúre.
V odôvodnení prokurátor uvádza, že znenie napadnutého uznesenia je v rozpore
so zákonnou úpravou výnimky podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí.
Za rozporné so zákonom považuje využitie uvedeného ustanovenia pre schválenie
budúceho predaja nehnuteľného majetku obce v prospech zatiaľ konkrétne
neurčeného okruhu budúcich nadobúdateľov (budúcich vlastníkov bytov a
nebytových priestorov bytového domu). Prokurátor ďalej uvádza, že MsZ je
povinné posúdiť splnenie podmienok pre nadobudnutie nehnuteľného majetku u
každého nadobúdateľa.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I.
Zima)
Neprítomných: 1 poslankyňa (E. Kačmarčíková)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, 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/uz.64:

Záverečný účet Mesta Svit za rok 2018

I.Korenková

- informoval o tom, že Záverečný účet Mesta Svit za rok 2018 obsahuje tieto časti:
I.
PLNENIE ROZPOČTU SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY
II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
IV. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA a PREHĽAD O
POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM
OSOBÁM – PODNIKATEĽOM podľa §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. v ZNP
V. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
VI. HOSPODÁRENIE S FONDAMI MESTA
VII. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA
PRÍLOHA č. 1 Hodnotiaca správa o plnení Programového rozpočtu Mesta Svit za
rok 2018
PRÍLOHA č. 2 Rozpočtové opatrenia 2018
Prílohy:
Záverečný účet za rok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra
Správa audítora
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J. Hutník

-

-

Hodnotiaca správa programového rozpočtu 2018
Prehľad rozpočtových opatrení 2018

-

podrobné informácie 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 poslancov
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko, I.
Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslankyňa (E. Kačmarčíková)

K 8/uz.65:

Spoluúčasť - projekt „Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov pozdĺž
cesty I/18“ - rozpočtové opatrenie

J. Hutník

- informoval o tom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo
Mestu Svit žiadosť o NFP pre projekt „Spoločný chodník pre cyklistov a chodcovpozdĺž cesty I/18, Svit“. Predmetom projektu je vybudovanie obojsmerného
spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov a to rekonštrukciou existujúceho
chodníka pre peších. Vybuduje sa chodník šírky 3 m medzi hranou nástupy štátnej
cesty I/48 v jej prieťahu mestom a oplotením priemyselných areálov CHEMOSVIT,
TATRAPEKO, NORD a rodinných domov. Ide o vybudovanie 3 úsekov. Úsek A –
dĺžky 79,34m medzi vyústením MK Hviezdoslavova a Sládkovičova na cestu I/18,
úsek B – dlážky 65,01m medzi MK Sládkovičova a SNP a úsek C v dĺžke
1722,47m medzi vyústením MK SNP až po komunikáciu do Lopušnej doliny.
Schválená výška NFP je 468 873,40 €, pričom celkové oprávnené výdavky
projektu boli schválené vo výške 493 550,95€. t.j. 5%-ntná spoluúčasť mesta je vo
výške 24 677,55€. Okrem toho boli identifikované neoprávnené výdavky v sume 6
415,24€ (geodetické práce a sťažené podmienky).
Vo verejnej súťaži bola vybratá ponuka víťazného uchádzača v celkovom objeme
455 424,60€ s DPH. Ponuka obsahuje aj neoprávnené výdavky v celkovej sume 2
556,29€, ktoré budú musieť byť hradené z rozpočtu mesta. Taktiež je potrebné z
rozpočtu mesta vyčleniť spoluúčasť 5%, z vysúťaženej sumy t.j. v sume 22
643,42€. Vzhľadom na uvedené je potrebné rozpočtovým opatrením riešiť sumu 25
199,71€.

J. Hutník

- 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 poslancov
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 9/uz.66:

Dobropis za energie MŠ Mierová Svit - rozpočtové opatrenie

I.Korenková

- vysvetlila, že MŠ Mierová Svit požiadala o rozpočtové opatrenia na poskytnutie
finančných prostriedkov v sume 717,91€, ktorý predstavuje dobropis za teplo za
rok 2018. Uvedené prostriedky odviedla MŠ na účet mesta s tým, že môžu byť
použité len v prípade, ak budú zapojené do rozpočtu.

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie
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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 poslancov
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 10/uz.67:

Spoluúčasť - projekt „Materiálno-technické vybavenie ZOS profesionálnou
práčkou“ - rozpočtové opatrenie

J. Hutník

- povedal, že Mesto Svit poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) na ul. Kpt.
Nálepku 130/42, Svit od r. 2002. Kapacita ZOS predstavuje 16 klientov so
100%ntnou obsadenosťou počas celého roka. Služby sú poskytované väčšinou
ležiacim pacientom, kde zabezpečenie potrebnej hygieny si vyžaduje zvýšené
nároky. Na pranie šatstva, posteľnej bielizne sa využívajú spotrebiteľské práčky s
kapacitou 5kg, ktoré sú nevyhovujúce. Vzhľadom na túto skutočnosť mesto
požiadalo o PSK o dotáciu na zabezpečenie profesionálnej práčky pre toto
zariadenie..
Uznesením č. 189/2019 zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho
kraja zo dňa 8.4.2019 nám bola schválená dotácia na projekt „Materiálno-technické
vybavenie ZOS profesionálnou práčkou“ vo výške 1 970,- €. K uvedenej dotácii je
potrebné zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 20 %, t. j.
394,- €.
- 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 poslancov
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.68:

Spoluúčasť - projekt „Prevencia kriminality - priechody pre chodcov“ rozpočtové opatrenie

J. Hutník

- informoval o tom, že dňa 15.3.2018 sa mesto Svit zapojilo do výzvy Ministerstva
vnútra SR prostredníctvom Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019.
Z analýz dopravno-bezpečnostnej situácie v poslednom období vyplýva, že vo
Svite došlo k nárastu evidovaného počtu motorových vozidiel, k zvýšeniu hustoty
cestnej premávky a s tým spojeným zvýšeným rizikom vzniku dopravných nehôd a
škodových udalostí. V tomto kontexte sa ako najrizikovejšia a najohrozenejšia
skupina účastníkov cestnej premávky javia nemotoroví účastníci cestnej premávky,
t.j. chodci a cyklisti, predovšetkým deti a seniori. Štátna cesta I/18 je prechádza
prieťahom mesta Svit. Dopravnými analýzami bolo zistené, že táto štátna cesta je
veľmi vyťažená. V prípade uzavretia diaľničného úseku D1 je celá doprava
presmerovaná na úsek cesty I/18 prieťahom mesta Svit.
Inštaláciou tzv. „via cross flash“ priechodov pre chodcov by sa samotné miesta
priechodov pre chodcov pre vodičov motorových vozidiel zvýraznili a bolo by ich
možné vidieť z väčšej vzdialenosti ako tomu bolo doteraz. Inštaláciou svetelnej
LED technológie by sa samotné priechody pre chodcov zviditeľnili aj za nezníženej
viditeľnosti a to cez deň a zároveň by pre účastníkov cestnej premávky boli
viditeľnými z väčšej vzdialenosti aj pri nepriaznivých klimatických a
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poveternostných podmienkach – odraz slnka nízko nad obzorom, viditeľnosť pri
hustom daždi, snežení, resp. hmle a pod.
Jedná sa o dva priechody:
Priechod pre chodcov cez št. cestu I/18 v km 596,102 pri mäsokombináte NORD
vo Svite – na tomto mieste je v súčasnosti vyznačený priechod pre chodcov cez
štátnu cestu, nenadväzujú však na neho chodníky po okrajoch a priechod nie je
osobitne osvetlený (náklady na elektromontáž – 12 000€ s DPH, z toho NFP 95%
- 11 400€ s DPH, 5% spoluúčasť 600€ s DPH)
Priechod pre chodcov cez št. cestu I/18 v km 596,730- prepojovací chodník- smer
na Podskalku (náklady na elektromontáž – 12 000€ s DPH, z toho NFP 95% - 11
400€ s DPH, 5% spoluúčasť 600€ s DPH)
Je potrebné vyčleniť z rozpočtu vo výške 5% zo sumy pre oba priechody, teda 1
200€.
prečítal návrh na uznesenie

1.

2.

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 poslancov
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 12/uz.69.:

Dotácia pre Futbalový klub - spolufinancovanie projektu výstavby
zavlažovacieho systému FŠ

J. Hutník

- povedal, že Futbalový klub Svit žiadosťou zo dňa 7.5.2019 požiadal mesto Svit o
poskytnutie prostriedkov z rozpočtu mesta v sume 5 000€ na spolufinancovanie
projektu výstavby zavlažovacieho systému na futbalovom štadióne. Futbalový klub
Svit získal prostriedky vo výške 15 000€ z projektu Slovenského futbalového zväzu
„Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry z prostriedkov MŠVVaŠ
SR. Účelom predmetu plnenia v zmysle Zmluvy je vybudovanie Automatického
zavlažovacieho systému futbalového ihriska vo Svite. Neoddeliteľnú podmienkou
využitia prostriedkov podpory je spoluúčasť vo výške 25%, čo v uvedenom prípade
predstavuje čiastku 5.000€.
Mesto Svit v roku 2019 už poskytlo FK dotáciu na činnosť v sume 30 000€, pričom
nemalo vedomosť o potrebe dofinancovanie projektu zavlažovacieho systému na
FŠ.
Vzhľadom na obmedzené disponibilné zdroje mesta je možné vyčleniť z rozpočtu
mesta
na projekt výstavby zavlažovacieho systému maximálne 3 000€.
Zostávajúcu sumu 2 000€ uhradiť z iných zdrojov Futbalového klubu Svit
(vlastné príjmy, dotácie, sponzorské, 2% z daní a pod.)
- 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 poslancov
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 13/uz.70:

Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 01-03/2019

I.Korenková

-

informovala o prehľade hospodárenia Mesta Svit
ako celku vrátane jeho
rozpočtových organizácii za obdobie 1-3/2019. Je uvedený v štandardných
tabuľkách o hospodárení v príjmovej aj výdavkovej časti.

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie
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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:
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

Hlasovanie:

Poslanci vzali Informáciu o hospodárení Mesta Svit za obdobie 01-03/2019 na vedomie.
K 14/uz.71:

Udelenie Ceny Mesta Svit

D. Vojsovičová - vysvetlila, že Mesto Svit každoročne oceňuje občanov mesta, ktorí sa významnou
mierou zapísali do jeho histórie, resp. ľudí, ktorí majú mimoriadne zásluhy na jeho
rozvoji. Na návrhy občanov mesta, poslancov MsZ, príp. aj občanov mesta sa
každoročne 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. Odovzdanie týchto cien sa koná slávnostným spôsobom v závere júna –
tentokrát 21.6.2019.

-

J. Hutník

-

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.
Na udelenie Ceny mesta pre rok 2019 prišli 4 návrhy: Mgr. Mária Smatanová, Ján
Perinaj, Ing. Antonín Bezák, Mgr. Karol Šramko. J. Hutník
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 poslancov
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko, I.
Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
1 poslankyňa (M. Smatanová)

K 15/uz.72:

Prebytočný majetok Mesta Svit

D. Vojsovičová - informovala, že Mesto Svit je vlastníkom nehnuteľností:
- bývalá budova polície na ul. Štefánikovej vo Svite, ktorú mesto nevyužíva
- budova pri bývalých skleníkoch TS na ulici Hlavnej vo Svite, ktorá je v zlom
a nevyhovujúcom technickom stave
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb
a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporučila označiť nehnuteľnosti za
prebytočný majetok mesta a dať vypracovať znalecké posudky na stanovenie ich
všeobecnej hodnoty.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 20.05.2019. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
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J. Hutník

- 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 poslancov
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 16/uz.73:

Prestavba budovy internátu súp. č. 263 na bytový dom s 84 b.j. – stanovenie
nájomného

J. Hutník

- informoval o tom, že Mestské zastupiteľstvo Mesta Svit schválilo ešte na svojom
zasadnutí dňa 12.01.2017 uznesením č. 8/2017 investičný zámer na obstaranie
bytového domu s 84 bytovými jednotkami, ktorý vznikne rekonštrukciou a
prestavbou budovy internátu súp. č. 263, rovnako bol schválený aj spôsob jeho
financovania. Konkrétne ide o prostriedky z úveru ŠFRB v rozsahu 60% kúpnej
ceny nájomných bytov a to vo výške 2 128 260€, z dotácie ministerstva dopravy a
výstavby vo výške 40% oprávnených nákladov, t.j. v sume 1 418 840€, z dotácie
ministerstva dopravy a výstavby na obstaranie technickej vybavenosti vo výške 75
040,00€, ako aj vlastné zdroje vo výške 398 166€. Úver ŠFRB ako aj dotácia z
MDVaRR boli Mestu Svit ešte v roku 2017 schválené. Vlastné zdroje - t.j. investičný
úver bol schválený MsZ v r. 2018 uznesením č. 86/2018. Taktiež boli v roku 2017 aj
v roku 2018 riešené aj rozpočtové opatrenie, no ani do konca roku 2018 k
odkúpeniu nedošlo. Keďže v najbližšom období je predpoklad odovzdania resp.
odkúpenia nájomného 84-bytového domu zo strany mesta, je potrebné schváliť
všetky súvisiace uznesenia.
Keďže ide o nájomné byty, ktoré sa budú odovzdávať nájomcom je potrebné schváliť
výšku nájomného. Výška nájomného v jednotlivých bytových domoch môže ročne
predstavovať maximálne 5% obstarávacej ceny bytového domu (§ 2 opatrenia MF
SR č.01/R/2008 z 23.4.2008).
Vzhľadom na skutočnosť, že po preverení stanovenia nájmu v starších nájomných
bytových domoch stanovená výška nájmu nepokrýva splátky úverov ŠFRB je
navrhnuté zreálniť nájom aj v nájomných bytových domoch - 30 b.j Štúrova 986 a 74
b.j. P. Jilemnického 839. (viď tabuľka prepočtu nájomného)

M. Šramková
K. Štinčíková
J. Hutník
Hlasovanie:

K 17:

- opýtala sa, či a kedy bude možná obhliadka priestorov pre členov Komisie
zdravotnej, sociálnej...
-

odpovedala, že obhliadka bude možná po zápise stavby do vlastníctva spol.
TIRAXIM, po zápise si dohodneme s vlastníkom termín
- 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 poslancov
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
Predaj pozemku a zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti STM
Invest, s.r.o., Jilemnického 303, 059 21 Svit
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D. Vojsovičová

- informovala o tom, že Mesto Svit uzatvorilo dňa 05.12.2018 Zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve s Jánom Stenchlákom, Kpt. Nálepku 93/1, 059 21 Svit, na odpredaj
časti pozemku parc. č. KN-C 379/7 v katastrálnom území Svit o výmere 772 m 2 za
účelom výstavby polyfunkčného objektu.
V nadväznosti na predložený bod rokovania „zrušenie uznesenia č. 122/2018 zo dňa
25.10.2018“ je potrebné doriešiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre
stavbu „Polyfunkčný objekt Svit“. Predmetom budúcej kúpnej zmluvy bola časť
pozemku o výmere 772 m2, potrebná na rozšírenie pôdorysu budúcej stavby
polyfunkčného objektu vrátane schodiska, spevnených plôch a oporného múrika zo
severnej strany pozemku.
Investorom stavby bude spoločnosť STM Invest, s.r.o., Jilemnického 303, 059 21
Svit, IČO: 52 111 504. Dňa 30.04.2019 podala spoločnosť STM Invest, s.r.o. žiadosť
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Svit, a to časti pozemku parc. č. KN-C
379/7 o výmere 333 m2, čo predstavuje pôdorys budúceho polyfunkčného objektu
vrátane manipulačného priestoru a priemetu balkónov budúcej stavby.
Žiadateľ doložil geometrický plán č. 43849954-31/2019 zo dňa 29.04.2019,
vyhotovený spoločnosťou A-GEO TATRY, spol. s r. o., Štefánikova 7, 059 21 Svit,
na oddelenie žiadanej časti pozemku, podľa ktorého je predmetom prevodu
novovytvorený pozemok v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 379/45,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 333 m2, odčlenený z pozemku parc. č. KNC 379/7, ostatné plochy o výmere 1855 m2 a znalecký posudok na určenie
všeobecnej hodnoty predmetu prevodu č. 7/2019, zo dňa 14.05.2019, vypracovaný
znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Andreou Kromkovou, Záhradná 913/14A, 059
21 Svit, ktorý stanovil jednotkovú všeobecnú hodnotu pozemku vo výške 20,86 €/m2,
spolu vo výške 6.946,38 €. (V súlade so Zákonom č. 138/91 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, ako aj so Zákonom č. 358/2015 o úprave niektorých vzťahov
v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov by nemala byť cena za odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom.)
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
pri MsZ mesta Svit:
Komisia odporúča odpredaj celého pozemku o výmere 772 m2, podľa pôvodného
geometrického plánu, nakoľko celá táto časť pozemku prislúcha k predmetnej
stavbe.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit:
Komisia odporúča odpredaj pozemku parc. č. 379/45 o výmere 333 m 2 za cenu
podľa znaleckého posudku a zostávajúcu časť, t.j. pozemok o výmere 439 m 2 riešiť
ako priľahlý pozemok na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, so zmluvnou
pokutu pre nesplnenie vo výške 20 000,- €.
Oddelenie právne a majetkové MsÚ Svit predaj pozemku o výmere 439 m2 ako
priľahlý pozemok v súčasnosti neodporúča, nakoľko stavba bude spĺňať definíciu
„bytového domu“ až po jej kolaudácii, preto predaj pozemku podľa zákona
o vlastníctve bytov by bol v tomto štádiu v rozpore s legislatívou.
Na rokovaní, konanom dňa 15.05.2019 na Mestskom úrade vo Svite sa pán
Stenchlák zaviazal, že v prípade odpredaja pozemku výmere 333 m2, zrealizuje na
vlastné náklady rekonštrukciu existujúcich plôch dotknutého územia (oprava
prístupového schodiska, oprava oporného múrika, osadenia bezpečnostného
zábradlia, novej dlažby za schodiskom), ktoré po realizácii bezodplatne odovzdá
mestu. Vzhľadom k tomu, projekt nerieši prístup k parkovacím miestam zo severnej
strany budovy, ktorý je riešený cez chodník, mala by sa do navrhnutej úpravy
zahrnúť aj táto časť dotknutého územia.
V súvislosti s týmto návrhom navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu mesta Svit
schváliť zriadenie bezodplatného budúceho vecného bremena, pre preukázanie
vzťahu k dotknutému pozemku, za účelom opravy spevnených plôch, s povinnosťou
bezodplatného odovzdania dokončených stavieb do majetku Mesta Svit.
Zámer predaja majetku Mesta Svit, a to novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C
379/45 o výmere 333 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, je od 14.05.2019
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Svit.
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Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 20.05.2019. Mestská rada mesta Svit
odporučila žiadosť prerokovať na mestskom zastupiteľstve.
I.Švagrovská -

opýtala sa, prečo Finančná komisia nerešpektuje stanovisko Komisie stavebnej
a neurčuje len cenu a prečo sa zmenila rozloha pozemku, o ktorú má táto firma
záujem z výmery 772 m2 na výmeru 333 m2. Na stavebnej komisii sa to rozoberalo
a dali stanovisko také, aby sa odpredala celá plocha nielen časť, tak ako to bolo
v pôvodnom zámere

- opýtala sa, prečo je určená cena 26,86 m2 je taká nízka, myslí si, že podnikateľom
sa odpredávajú pozemky za iné ceny
I.Zima

- povedal, že Komisia finančná, správy majetku sa vyjadruje tiež, čo sa má z majetkom
urobiť. Je pravda, že najlepším riešením by bolo predať záujemcovi pozemok
v celku, taký bol aj pôvodný verdikt MsZ, kde sa mu to na základe osobitného
zreteľa celé schválilo za cenu priľahlého pozemku.
Iný občan dal podnet
prokurátorovi a bolo to napadnuté. Považuje to za nejaký konkurenčný boj medzi
podnikateľmi. Určite to nie je dobré riešenie pre mesto, lebo to, čo sme už vyriešili
pred niekoľkými mesiacmi, sa tak vrátilo späť a musíme to riešiť.
Problém je v tom, že žiadateľ, nemá záujem o kúpu celej parcely, ale za tú cenu
priľahlého pozemku by to bol ochotný akceptovať a kúpiť. Ale za cenu podľa
znaleckého posudku nie je ochotný celú parcelu kúpiť a my ho k tomu donútiť
nemôžme. Na druhej strane máme záujem, aby sa projekt realizoval, pretože ten
objekt a okolie chátra a na rozdiel od iných projektov, tento projekt bytovky architekti
s nadšením prijali. Je to na dobrom mieste na sídlisku, patrí to tam. Preto sa
snažíme žiadateľovi vyjsť v ústrety a odpredať mu
časť ktorú potrebuje. To zo sebou nesie riziko toho, že nám ten zostávajúci kus
parcely zostane, a to sa snažíme vykompenzovať tým, že ho zaviažeme, aby tie
priestory stavebne zveľadil a zrekonštruoval. Celé sa to skomplikovalo, len kvôli
tomu, že iný občan sa do toho zamiešal.

J. Hutník

- poopravil, že my sme to neschvaľovali na MsZ ako prípad hodný osobitného zreteľa.
My sme schvaľovali priľahlý pozemok budúcim vlastníkom bytov a to bol problém
a ten napadol prokurátor.

I.Zima

- je dôležité povedať to, že prokurátor nenapadol samotný akt predaja, ale to, že nie
sú známi budúci vlastníci bytov.

K. Štinčíková - odpovedala, že v odôvodnení prokurátor uvádza, že znenie napadnutého uznesenia
je v rozpore so zákonnou úpravou výnimky podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona
o majetku obcí. Za rozporné so zákonom považuje využitie uvedeného ustanovenia
pre schválenie budúceho predaja nehnuteľného majetku obce v prospech zatiaľ
konkrétne neurčeného okruhu budúcich nadobúdateľov (budúcich vlastníkov bytov
a nebytových priestorov bytového domu). Prokurátor ďalej uvádza, že MsZ je
povinné posúdiť splnenie podmienok pre nadobudnutie nehnuteľného majetku
u každého nadobúdateľa.
- na druhú časť otázky ohľadom stanovenia ceny podľa znaleckého posudku. Mesto
nemôže predať majetok za cenu nižšiu ako je cena podľa znaleckého posudku. Či
bude vyššia alebo nie závisí od odporúčania finančnej komisie a poslancov
J. Drobný

- vysvetlil, že stanoviská oboch komisií sú v podstate rovnaké, len sa hľadá riešenie
ako záujemcovi predať pozemok ako celok

D. Vojsovičová - ešte raz informovala, že na rokovaní, konanom dňa 27.05.2019 na Mestskom úrade
vo Svite sa p. Stenchlák zaviazal, že v prípade odpredaja pozemku výmere 333 m2,
zrealizuje na vlastné náklady rekonštrukciu existujúcich plôch dotknutého územia
(oprava
prístupového
schodiska,
oprava
oporného
múrika,
osadenia
bezpečnostného zábradlia, novej dlažby za schodiskom), ktoré po realizácii
bezodplatne odovzdá mestu. Vzhľadom k tomu, projekt nerieši prístup k parkovacím
miestam zo severnej strany budovy, ktorý je riešený cez chodník, mala by sa do
navrhnutej úpravy zahrnúť aj táto časť dotknutého územia.
V súvislosti s týmto návrhom navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu mesta Svit
schváliť zriadenie bezodplatného budúceho vecného bremena, pre preukázanie
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vzťahu k dotknutému pozemku, za účelom opravy spevnených plôch, s povinnosťou
bezodplatného odovzdania dokončených stavieb do majetku Mesta Svit.
M. Bezák
M. Míčka
Hlasovanie:

- dal poslanecký návrh, na určenie presnej finančnej fixnej pokuty 20.000 € za
nezrealizovanie stavebných opráv na zvyšku priľahlého pozemku
- upozornil, čo ak tie náklady prevýšia túto fixnú sumu
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:
4 poslanci (M. Bezák, J. Drobný, E. Kačmarčíková, I. Zima)
proti návrhu:
5 poslancov ( R. Abrahám, J. Bobulová, M. Míčka, M. Šramková,
I. Švagrovská)
zdržali sa:
3 poslanci (E.Cetl, M. Smatanová, V. Zentko)

Poslanecký návrh poslanca M. Bezáka nebol schválený.
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 poslancov
za návrh:
3 poslanci (M. Bezák, J. Drobný, I. Zima)
proti návrhu: 3 poslanci (R. Abrahám J. Bobulová, I. Švagrovská)
zdržali sa:
6 poslancov (E. Cetl, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová,
M. Šramková, V. Zentko)

Uznesenie nebolo schválené.
K18:

Interpelácie

E. Kačmarčíková - opýtala sa, kedy bude ukončená oprava výtlkov na komunikáciách
M. Korčok

- odpovedal, že asfaltovanie sa blíži ku koncu, ak počasie dovolí, tak sa opravia
ešte dve ulice vo Svite a potom sa presunú na Podskalku

D. Vojsovičová - dodala, že TS sa chceli vyhnúť problémom, ktoré vznikli minulého roku pri frézovaní
a asfaltovaní, dobehlo nás to, aj keď sa posunul termín kvôli nepriaznivému
počasiu. Nepracovala v tomto období žiadna spoločnosť, ktorá vyrába asfaltovú
hmotu a bola by schopná poskytnúť TS materiál v požadovanom množstve. Boli
sme týmto blokovaní. Na opravu je potrebné, aby cesta bola suchá, aby opravy boli
efektívne. Do budúcna tento problém chceme vyriešiť zakúpením frézy do
vlastníctva TS a nebudeme odkázaní na frézovanie dodávateľsky.
M. Bezák

- opýtal sa na vyčíslenie týchto opráv výtlkov a ďalší harmonogram opráv ciest

R. Abrahám

- povedal, že s p. Sadloňom si prešiel Ul. Mierovú a pýta sa, či je celá ulica
opravená, pretože sú tam ešte neopravené diery

D. Vojsovičová - povedala, aby upresnili p. riaditeľovi TS o aké neopravené výtlky ide
R. Abrahám

- upozornil na popukané škáry v strede na komunikáciách po Svite, je potrebné ich
zaliať asfaltom, aby sa predĺžila ich životnosť

D. Vojsovičová - odpovedala, že TS majú preveriť svoje možnosti o vyriešení tohto problému
a oboznámiť s tým poslancov
M. Šramková

- povedala, že na minulom MsZ v apríli bolo povedané, čo sa týka úpravy stromov na
ul. Štúrovej 71, že to bude zrealizované v mesiaci máj. Pýta sa, aký je problém,
prečo ešte nie sú orezané.
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M. Korčok

- odpovedal, že pre zlé počasie sa termín a realizácia orezu posúva

M. Šramková - opýtala sa, či bola vystavená objednávka alebo faktúra Technickým službám od
Občianskeho združenia ROZPUK za práce na akciu Čistenie studničky 1.5.2019.
Podotkla, že studnička nepatrí k nášmu katastru. Opýtala sa tiež, či každé
občianske združenie môže mať takúto ponuku.
J. Bobulová

- povedala, že keď sa organizuje brigáda Únie žien, tak požiada o kontajner a má ho
bezplatne.

D.Vojsovičová

- odpovedala, že prax je taká, že v záujme udržiavania čistoty a zveľadenia mesta
sa tieto akcie robia bez vyčíslenia, nakoľko to občania robia v rámci svojho
voľného času, patrí im poďakovanie

V. Zentko

-

upresnil informáciu a to, že studnička sa nachádza v katastri mesta Svit. Reakcia
na druhý podnet ohľadom faktúry TS: opýtal sa, či chceme znemožňovať aktívnym
občanom vo vlastnom čase na vlastné náklady zveľaďovať okolie ostatným
obyvateľom. Akcia sa organizovala v spolupráci s TS.

M. Korčok

-

povedal, že sú radi, že sa okolie dobrovoľne čistí. Pokiaľ to nebude únosné
vzhľadom na financie, vedia pomôcť, čiže sa to môže brať ako sponzorský dar od
mesta

D. Vojsovičová -

spomenula, že na stretnutí s domovými dôverníkmi ich mesto ponúklo spoluprácu
s Technickými službami a Bytovým podnikom pod záštitou Mesta Svit. Dohodli sa,
že mesto poskytne súčinnosť, mechanizmy a dostupný materiál. Práca obyvateľov
bude potrebná na zveľadenie okolia ich bytových domov. Technické služby nemajú
kapacity na to, aby upratovali pri každom bytovom dome. Vítame každú takúto
iniciatívu, ktorá pôjde v záujme zveľadenia prostredia, pokiaľ to bude naozaj
finančne únosné.

V. Zentko

- poďakoval Mestu Svit, Technickým službám, všetkým aktívnym občanom, ostatným
zúčastneným za iniciatívu za účasť na revitalizácii tejto oddychovej zóny dňa 1.
mája 2019.

E. Cetl

-

I.Švagrovská

- ozvala sa v mene lekárov, ktorí sa dozvedeli, že sa mení zabezpečenie upratovania
v popoludňajších hodinách na Zdravotnom stredisku vybranou firmou

D. Meriačová

- odpovedala, že Bytový podnik zaviedol skúšobnú prevádzku upratovania na pol
roka cez externú firmu, Zdravotnému stredisku je pridelená aj upratovačka z BP
a aj upratovanie cez túto firmu, ak sa to neosvedčí, tak sa spolupráca zruší.

I.Švagrovská

- opýtala sa, či sa už plánuje aspoň nejaká čiastočná úprava parkoviska za
Zdravotným strediskom, parkujú tam hlavne lekári, pretože je nevhodné na
parkovanie, hlavne za nepriaznivého počasia je tam veľa vody

požiadal, v čo najkratšom čase o dočistenie komunikácií a chodníkov v lokalite
Losky pri Mäsopriemysle a takisto o vyčistenie chodníka od Mäsopriemyslu až po
ulicu SNP Technickými službami

D. Vojsovičová - odpovedala, že v minulosti sa malo mesto zapojiť do projektu do výstavby
špecializovaného integrovaného zdravotného strediska a sociálnej pomoci,
momentálne máme ponuku na rekonštrukciu. Dala ponuku preveriť na právne
oddelenie. Hneď ako bude táto ponuka vyhodnotená, tak zvolá stretnutie s lekármi
a oboznámi ich s ňou. Parkovisko je investičná vec, ktorú potrebujeme riešiť
s istými nákladmi, uvidíme ako dopadne jednanie o rekonštrukcii existujúceho
Zdravotného strediska, prejednáme to s p. Korčokom
K 19:

Diskusia
Dofinancovanie projektu - prestavba Domu smútku vo Svite
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D.Vojsovičová

- povedala, že k tomuto bodu predchádzalo stretnutie s poslancami pred MsZ
vzhľadom na jeho rozsiahlosť a vzhľadom na nevyjasnené okolnosti sa k nemu
vrátime nabudúce

R. Abrahám

- doporučil, aby sa išlo do obidvoch projektov, čiže aj do Rekonštrukcie MŠ na ul.
Kpt. Nálepku

M. Smatanová

- poďakovala p. Jozefovi Mezovskému za promptné vybavenie interpelácie k rozboru
vody v studničke, takže voda je pitná
- informovala, že včera zasadala Rada školy pri MŠ a na nej sa spomenula už
staršia požiadavka o vyriešenie parkovania pre učiteľky MŠ

D. Vojsovičová - odpovedala, že sa táto požiadavka zaradí do investícií a nového rozpočtu
v 10.mesiaci r.2019
M. Smatanová

- pozvala prítomných povzbudiť seniorov sa na Okresné športové hry seniorov, ktoré
sa uskutočnia 12.6.2019 o 10.00 h v areáli Iskra Arény

D. Vojsovičová

- informovala, o tom, že 31.5.2019 sa začínajú 3-dňové majstrovstvá Slovenska
žiakov v basketbale v Iskra Aréne
- 1.6.2019 od 7.00 h sa otvárajú potraviny vo Svite-Podskalke
- 1.6.2019 od 9.30 sa bude konať podujatie Cykloparáda spojená s MDD na štadióne
v Mengusovciach v spolupráci s obcami Batizovce, Mengusovce, Gerlachov, Štôla,
Mesto Svit a ZO OZ polície Poprad, NDS Mengusovce a PD Mengusovce
- 2.6.2019 od 10.00-16.00 je pripravené pre deti a ich rodičov slávnostné otvorenie
detského ihriska Žihadielko vo Svite s programom
- 3.6.2019 v Dome kultúry – Festival krojovaných bábik
- od 5.-6.júna vystúpenia Súkromnej umeleckej školy Fantázia zo začiatkom o 18.00
- informovala o tom, že od 4.-6.6.2019 sa zúčastní spolu s Ing. Hutníkom, Ing.
Drobným a Mgr. Kačmarčíkovou služobnej pracovnej cesty na pozvanie od
partnerského mesta Česká Třebová
- v dňoch od 15.-17.6.2019 sa zúčastní s delegáciou Dní Mesta Knurów
- dňa 20.6.2019 sa bude konať 7.MsZ
- pozvala prítomných na Dni mesta, ktoré sa budú konať v termíne od 21.-22.6.2019

J. Bobulová

- pozvala ešte na MDD do Podskalky, ktoré organizuje Únia žien, skauti a SZUŠ
Fantázia

D. Vojsovičová - informovala, že od Okresného úradu Poprad Mesto Svit dostalo uhradiť pokutu vo
výške 4.000 € za porušenie zákona zo dňa 22.10.2018 za vyvezenie odpadu zo
štrkového ihriska na štadióne, kde nebolo povolenie na vývoz, ihrisko je potrebné
dať do pôvodného stavu
- povedala, že sa podarilo vo verejnej aukcii obstarať nové pohrebné vozidlo za
26 000 € s DPH
M. Bezák

- dal návrh, aby súčasťou materiálov na Mestské zastupiteľstvo boli aj zápisnice
z jednotlivých komisií
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Záver

K 20:

D. Vojsovičová - ukončila 6.riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť
Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,4,5,7,13,14,16,17,19
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta MsÚ

1. J. Bobulová
2. M. Bezák

Zapísala: 06.06.2019

Marcela Berkešová
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