Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 05.09.2019

ZÁPISNICA
zo 8. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 05.09.2019

________________________________________________________________
Otvorenie : 14.30 hod.
Ukončenie : 16:10 hod.
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Projekt s názvom „Výstavba elektrických nabíjacích staníc“ je projektom v oblasti podpory
rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry
4. Dofinancovanie projektu prestavba Domu smútku vo Svite
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
- Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit funkciou sobášiaceho na
vykonávanie vyhlásení o uzavretí manželstva
7. Záver
K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 8. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1.

prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)

2.

Hlasovanie program:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M.
Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M.
Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Smatanová, M. Šramková, I.
Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Smatanová, M. Šramková, I.

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

2. M. Smatanová

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

2. J. Drobný

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
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3.

Hlasovanie za NK:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl,
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská ,
Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
2 poslanci ( M. Bezák, J. Drobný )

K 3/uz.90:

J. Hutník

J.
I.
E.
V.

Projekt s názvom „Výstavba elektrických nabíjacích staníc“ je projektom
v oblasti podpory rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou
rozvoja nabíjacej infraštruktúry
-

informoval o tom, že na základe výzvy, na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky je možné žiadať o dotáciu na podporu rozvoja elektromobility
v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry so zameraním na
výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu verejne prístupných elektrických nabíjacích
staníc.
Všetky štáty EÚ sa zaviazali k znižovaniu emisií a k prechodu automobilovej
dopravy na pohon so znížením CO2, medzi to patrí aj elektromobil a sním súvisiace
zníženie emisií priamo v našom meste – zavedenie elektromobility. V krátkej dobe
bude legislatívne podchytené, že pri rekonštrukcii budov alebo parkovísk bude
podmienka vybudovať presne určený počet nabíjacích staníc. To čo bude dané
v zákone, nie je možné podporiť dotáciou. Samospráva bude musieť nájsť vlastné
prostriedky na takúto výstavbu, v súčasnosti je poskytovaná dotácia.
Z podmienok uvedenej výzvy vyplýva, že mesto môže žiadať dotáciu na výstavbu
elektrických nabíjacích staníc v max. výške 5.000,- € s 5 % financovaním
z vlastných zdrojov. Medzi ďalšie oprávnené výdavky patrí softvér na roaming,
výstavba základu pre nabíjaciu stanicu, inštalácia vstupného ističa, prívodný kábel,
montáž, revízna správa, zriadenie 1 alebo 2 parkovacích miest s vodorovným
a zvislým značením.
Samostatne stojaca, verejne prístupná stanica pre súčasné nabíjanie dvoch
elektromobilov bude umiestnená pri budove hlavnej pošty, vchode do Bytového
podniku, s.r.o., Štúrova 275/87, Svit, prípadne na inom vhodnom parkovacom
mieste. Celkový rozpočet na vykonanie diela predpokladá čiastku 5.750,- €, 5 %-ná
spoluúčasť mesta z oprávnených nákladov zo sumy 5.000,- € je 250,- €, ostatné
vlastné zdroje mesta potrebné na financovanie prípadných neoprávnených
výdavkov sú v sume 750,- €. Spolu vlastné zdroje mesta potrebné na
spolufinancovanie 1.000,- €.
- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 4/uz.91:
D.Vojsovičová

J.
I.
J.
I.

Dofinancovanie projektu prestavba Domu smútku vo Svite
- povedala, že v dôvodovej správe je vysvetlené, že uznesením MsZ mesta Svit č.
89/2019 zo dňa 20.06.2019 bolo schválené použitie investičného úveru SLSP, a.s.
nasledovne:
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MsZ mesta Svit prerokovalo a schvaľuje
1. použitie prostriedkov úveru zo SLSP, a.s. v sume 200 000€ na financovanie
kapitálových investícií mesta Svit pre rok 2019
2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
rozpočtové opatrenie č. 19/2019 na úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 v
príjmovej časti ako navýšenie príjmových finančných operácií kategória 510 –
investičný úver vo výške 200 000€ a vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu
položka 710 ako financovanie kapitálových aktív mesta Svit (realizácie stavieb,
rekonštrukcia, modernizácia a pod.) vo výške 200 000€
Žiadame o zaradenie novej investičnej akcie „Prestavba vnútorných priestorov
Domu smútku vo Svite“ a doplnenie vecnej náplne a výdavku na rok 2019 na
realizáciu stavby doplnením uznesenia v bode 2.
Predmetná lokalita rekonštrukcie Domu smútku sa nachádza na pozemku parc. č.
KNC: 413/2 v k.ú. mesta Svit. Realizácia rieši úpravy existujúceho objektu bez
jeho rozširovania mimo pozemok, na ktorom sa v súčasnosti nachádza. Funkcia
stavby sa navrhovanými rekonštrukčnými prácami nezmení, objekt bude naďalej
využívaný pre užívateľov domu smútku. Predmetný pozemok je zo severnej,
východnej a južnej strany ohraničený parcelou číslo 390/7 – trvalý trávnatý porast.
Zo západnej strany pozemok ohraničuje parcela číslo 415/1 na ktorej sa nachádza
miestny cintorín.
Realizácia rieši tieto zásadnejšie úpravy objektu:
- kompletnú výmenu strešného plášťa a oplechovania plochej strechy,
- zmenu dispozičného riešenia,
- exteriérovú úpravu priestoru,
- výmenu presklených častí fasády a strešných svetlíkov na plochej streche.
Výmena strešného plášťa zabezpečí zníženie energetických nárokov objektu a
zlepšenie technického stavu. Dispozičné riešenie zabezpečí vytvorenie nových
miestností pre zamestnancov spolu s hygienickým zázemím a vytvorenie novej
kancelárie pre administratívnych pracovníkov domu smútku.
Tieto dispozičné zmeny budú mat za následok zlepšenie pracovných podmienok
pre súčasných pracovníkov domu smútku nakoľko súčasný stav nevyhovuje najmä
z hľadiska veľkosti priestorov. Exteriérová úprava rieši vytvorenie nového
okapového chodníka okolo objektu.

Prestavba Domu smútku vo Svite
Rozpočet: 274 685,70 €
Oprávnené výdavky:144 462,40 €
(zateplenie a výmena strechy, zateplenie obvodových konštrukcií budovy, výmena
okien, výmena vykurovania)
- z toho spoluúčasť mesta:
7 223,12 €
Neoprávnené výdavky:
130 223,30 €
(výdavky dispozičného riešenia celého interiérového priestoru, exteriérová úprava
priestoru)
Vysúťažená suma vo verejnom obstarávaní: 310 000,00 €
Vlastné zdroje na dofinancovanie – úver:
200 000,00 €
Pozitíva:
 jediný zdroj financovania, ktorý vieme získať (schválená žiadosť o poskytnutí
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 137 239,00 €),
 nevyhnutná náprava v nasledovných oblastiach:
- dosiahnutie optimálnych energetických ukazovateľov
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- odstránenie havarijného stavu strechy, plesnejúcich stien, vlhkosti múrov,
opadávajúcich omietok
- zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, ktorí v súčasnosti pracujú
v zdraviu ohrozujúcom prostredí
- prinavrátenie dôstojných podmienok pri vykonávaní smútočných obradov
Negatíva:
 pomerne vysoký pomer výdavkov Mesta Svit k celkovému rozpočtu
financovania

Rekonštrukcia materskej školy, Ul. kpt. Nálepku, Svit
Rozpočet:
581 479,12 €
Oprávnené výdavky:
431 309,12 €
- z toho spoluúčasť mesta: 21 565,46 €
Neoprávnené výdavky:
150 170,00 €
(preloženie oplotenia a inžinierskych sietí z dôvodu vytvorenia potrebného počtu
parkovacích miest, vybudovanie parkoviska 13 parkovacích státí)
Vlastné zdroje na dofinancovanie – úver: 200 000,00 €
Pozitíva:
 53 novovytvorených miest pre deti (3-5rokov)
 v prípade odstúpenia od zmluvy s výhercom verejného obstarávania by neboli
účtované žiadne sankcie voči mestu
Negatíva:
 Demografický vývoj – viď príloha č. 1
 Jedným z hlavných cieľov projektu je tzv. inkluzívne vzdelávanie – podpora
a implementácia (príloha č. 2)
 Vznik ďalších prevádzkových nákladov pri dovoze stravy
 Absencia kuchyne v zariadení – nutnosť stravu pre 3 triedy detí dovážať –
príloha č. 4
 Otvorenie novej cirkevnej MŠ v meste s kapacitou 46 detí (r. 2020)
 Záväzok mesta dodržať plnú kapacitu novovzniknutých tried min. 5 rokov
 Existencia súkromnej MŠ v meste
 Výherca verejného obstarávania – mnoho prerušených a nedokončených
projektov, obrovské riziko
 Aktuálny stav nepotvrdzuje kapacitný nedostatok – napriek tomu, že tento rok je
najkritickejší – príloha č. 3
 Pomerne vysoký pomer výdavkov Mesta Svit k celkovému rozpočtu
financovania
Príloha č. 1
Počet narodených detí od 1. 9. 2014 do 30. 8. 2015(t. z. 1. 9. 2019 sú vo veku 5
rokov)............. 72 detí
Počet narodených detí od 1. 9. 2015 do 30. 8.
2016..................................................................... 78 detí
Počet narodených detí od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2017(t. z. 1. 9. 2019 sú vo veku 3
roky)............... 92 detí
Počet narodených detí od 1. 9. 2017 do 30. 8.
2018..................................................................... 69 detí
Počet narodených detí od 1. 9. 2018 do 30. 8.
2019..................................................................... 75 detí
Počet novozapísaných detí na trvalý pobyt v náj. bytovom dome ul. SNP vo Svite
..................... 6 detí
Príloha č. 2
Inkluzívne vzdelávanie = je to inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý
predovšetkým
zdôrazňuje
právo
každého
dieťaťa
na
kvalitné
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vzdelávanie. Inkluzívny prístup má predpoklad zvyšovať úspešnosť žiakov so
špecifickými
potrebami
a
predchádzať
ich
dištancovaniu
sa
od
vzdelania. Podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny Rudolf Chmel na
medzinárodnej konferencii „Predpoklady inkluzívneho vzdelávania na Slovensku“
definoval inkluzívne vzdelávanie ako právo každého jednotlivca na prístup k
vzdelaniu čo najvyššieho stupňa a kvality, založenom na morálnych hodnotách,
pričom škola rešpektuje individuálne osobitosti človeka a osobitosti prameniace z
jeho príslušnosti k určitej skupine. Výsledkom vzdelávania je jeho plnohodnotné
začlenenie do spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. (zdroj:
Wikipédia).
Príloha č. 3
Tento rok je podľa demog. vývoja najkritickejší dosahuje maximum (viď príloha č.
1) s počtom detí, ktoré dosahujú vek možnosti navštevovať MŠ – a teda 92.
V tomto školskom roku prijala MŠ Mierová celkom 175 detí. Z toho 7 detí je zo
susedných obcí. Ďalej je jedna trieda zložená zo 16 detí, ktoré majú menej než 3
roky. Neprijatých detí bolo 21, avšak všetky boli vo veku menej než 3 roky
a niektorým rodičom bolo navrhnuté alternatívne riešenie v podobe prijatia týchto
detí do elokovaného pracoviska Pod Skalkou.
Záver: Aj tento rok – z pohľadu počtu detí dosahujúcich vek 3 roky a majú zo
zákona nárok na pobyt v predškolskom zariadení – bola poskytnutá možnosť
všetkým prihláseným deťom navštevovať MŠ Mierová. Dokonca MŠ poskytuje
starostlivosť aj deťom, ktoré majú menej než 3 roky a tiež deťom z okolia. Budúci
rok dosahuje vek 3 roky o 23 detí menej než tento rok ( 92 versus 69 detí). Ďalej je
k dispozícii elokované pracovisko Pod Skalkou, ktorá disponuje voľnou kapacitou
ešte 9 miest v tomto šk. roku.
Príloha č. 4
Pri rekonštrukcii nie je plánovaná a teda nebude realizovaná kuchyňa v školskom
zariadení. A teda bude potrebné stravu denne 3 – 4 krát privážať. Na to bude
potrebné zabezpečiť automobil spĺňajúci hygienické požiadavky a minimálne 2
zamestnanci počas celej doby prevádzky. To znamená ďalšie finančné náklady –
nie jednorazové, ale fixné – t. z. počas celej doby prevádzky.
R. Abrahám

- povedal, že by bolo dobré, keby sa šlo do oboch projektov

D. Vojsovičová - odpovedala, že problémom pri MŠ sú neoprávnené náklady na vybudovanie
parkoviska, oplotenia, prekládky prípojky, čo by bolo finančne veľmi náročné. Pre
nás by bol oveľa výhodnejší projekt, ktorý by pokrýval aj náklady na vybudovanie
exteriérových úprav. Samozrejme je aj za rekonštrukciu MŠ, ale v tejto chvíli si
musíme určiť postupnosť a čo je výhodnejšie. Nie je vylúčené, že sa podá nový
projekt s výhodnejšími podmienkami na rekonštrukciu MŠ. Žiadosť sme ešte
nemohli podať, lebo je to do apríla 2020, nedá sa to urýchliť
D. Virostko

- upozornila, že od 1.9.2021 bude schválené zavedenie povinnej predškolskej
dochádzky vo veku 5 r. To znamená, že viacero miest a obcí sa stretne s touto
problematikou kapacity a je vysoká pravdepodobnosť, že investície týmto smerom
budú musieť ísť

D.Vojsovičová

- je potrebné zamyslieť sa aj nad tým, či sa naplní kapacita škôlky, či nebudeme
nútení brať deti aj z okolitých obcí

I.Švagrovská

- podľa jej názoru, ak sa tých 200.000 € z úverového rámca, čo máme, použije na
opravu Domu smútku, tak už neostane na MŠ. To znamená, že do 9/2021 je
pomerne krátka doba na to, či je schopné mesto zohnať potom financie.
Momentálne je rozbehnutá väčšina projektov, ktoré nezahŕňajú všetky náklady,
neoprávnené náklady sú skoro pri každom z nich a sú tiež dosť vysoké. Nie je za
to, že celých 200 000 € sa má použiť len na Dom smútku. Možno by sa mohli
opraviť len havarijné stavy, čiže použiť len časť prostriedkov, aby sa nechala
rezerva na MŠ. Myslí si, že naplniť škôlku deťmi z nášho mesta nebude problém.
Trend je taký, že novorodencov bude len pribúdať, pretože sa budujú nové bytové
domy. Ďalšia vec je tá, že terajšia škôlka nevyhovuje hygienickým normám. Sú tam
miestnosti, v ktorých sa deti hrajú, jedia aj spia. Myslí si, že do budúcna nie je
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istota, že pôjdu podobné výzvy, pretože keď sa nezačne s rekonštrukciou
schválenej výzvy na MŠ, tak prostriedky budeme musieť vrátiť.
D. Vojsovičová

- odpovedala, že výzvy na Dom smútku sú veľmi ojedinelé, preto by sme práve túto
mali využiť. Výzvy na Materské školy sú oveľa častejšie.

K. Dudášová /riaditeľka MŠ/
- pripomenula, že MŠ na Mierovej ulici nemá kapacity na to, aby v nej fungovala
vývarovňa pre ostatné MŠ , tento projekt kuchyňu nerieši, preto je potrebné na to
myslieť pri sledovaní a hľadaní novej výzvy na prestavbu MŠ, aby mala v sebe
zahrnutú aj vybudovanie kuchyne a jedálne
M. Bezák

- opýtal sa koľko máme času

J. Hutník

- odpovedal, že až od 9/2021 začneme dostávať príspevky od štátu na žiaka, to sú 2
roky času na realizáciu a získanie financií

D. Vojsovičová - povedala, že sa budeme uchádzať o nový projekt na rekonštrukciu MŠ s novými
výhodnejšími podmienkami pre mesto
- pri prestavbe a existujúcom schválenom projekte Domu smútku musia byť
prostriedky preinvestované do 26.11.2019, je to výzva, v ktorej mesto dostalo
137.000 € v rámci zníženia energetickej náročnosti verejných budov, čiže na
zateplenie a výmenu okien, ostatné náklady 180.000 € sú neoprávnené. Do konca
marca 2020 musí byť rekonštrukcia ukončená
Hlasovanie:

K 5:
R. Abrahám

Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.

Interpelácie
- požiadal, aby občania boli dopredu informovaní a bolo im vysvetlené, prečo sa
zvyšuje nájomné v nájomných bytoch
- požiadal o kontrolu detského ihriska pri Mladosti, je poškodené

J. Hutník

- odpovedal, že vysvetlenie ohľadom zvyšovania cien nájomného bude uverejnené
v novinách, týka sa to 2 nájomných bytoviek

D. Vojsovičová

- detské ihrisko pôjdu skontrolovať kolegovia z technického oddelenia

K 6:

Diskusia

Uz.92:

Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit
sobášiaceho na vykonávanie vyhlásení o uzavretí manželstva

funkciou

D. Vojsovičová - vysvetlila dôvodovú správu, v ktorej v zmysle ustanovenia § 4, ods. 1 zákona č.
36/2005 Z.z. o rodine a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade
určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo
primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo
mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Z daného dôvodu je potrebné
uznesením zvoliť na vykonávanie funkcie sobášiacich niektorých z poslancov MsZ.
Sadzby odmien za vykonávanie obradov sú schválené v Zásadách odmeňovania
poslancov MsZ mesta Svit.
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Pre volebné obdobie boli funkciou sobášiacich poverení: Mgr. Eva Kačmarčíková,
Mgr. Mária Smatanová a PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.
Aby sa mohli nerušene vykonávať občianske sobáše aj počas pobytu na
dovolenkách najmä v letnom období, v kombinácii s pracovným programom
sobášiacich poslancov a primátorky mesta, navrhujeme poveriť vykonávaním
funkcie sobášiaceho Ing. Ivana Zimu, ktorý túto funkciu vykonával aj vo volebnom
období 2014-2018.
J. Hutník
Hlasovanie:

- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M.
Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
1 poslanec ( I. Zima)

Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Smatanová, M. Šramková, I.
Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Smatanová, M. Šramková, I.

D. Vojsovičová - informovala o tom, že :
- dňa 6.9.2019 sa na pozvanie z partnerského mesta Partizánske spolu
s prednostom Ing. Hutníkom, poslancom MsZ E. Cetlom zúčastní osláv 81. výročia
vzniku mesta Partizánske
- dňa 7.9.2019 Mesto Svit bude zastupovať a prezentovať oficiálna delegácia
z mesta + Slovenka roka p. Andrea Gontkovičová a zástupcovia folklórneho súboru
Jánošík na ojedinelom folklórnom podujatí „Slovenský deň kroja“ – úcta k tradíciám
a kultúrnym hodnotám hodnôt histórie Slovenských miest a obcí.
- dňa 12.09.2019 od 9.00 – 14.00 h /podľa programu/ sa uskutoční 26. výročná
členská schôdza a stretnutie Klubu absolventov Baťovej školy
- dňa 18.9.2019 o 16.00 h sa bude konať otvorenie Rodinného centra v meste Svit
v areáli Spojenej školy Mierovej
M. Bezák

- pozval prítomných poslancov a vedenie mesta na obhliadku Bagrovísk v deň
26.9.2019 o 14.30 h

I.Zima

- navrhol Technickým službám v spolupráci s Mestskou políciou, aby zmonitorovali
a vyriešili dopravnú situáciu v okolí novej 84-bytovej nájomnej bytovky na ul. SNP,
pretože tam vznikajú kolízne situácie: deti na bicykloch, rýchla jazda automobilov,
bolo by vhodné osadiť dopravné značenie a označiť túto časť ako obytnú zónu
s obmedzením rýchlosti

R. Abrahám

- opätovne požiadal o zaliatie prasklín na miestnych komunikáciách v meste
asfaltom

D. Vojsovičová - odpovedala, že momentálne sa rieši, či zakúpiť vlastnú pec na roztápanie asfaltu
alebo problém riešiť dodávateľsky, dala to ekonomicky vyčísliť
V. Zentko

- predniesol podnet občana ohľadom kolíznych situácií v meste. Ide o dopravnú
značku zákaz vjazdu v mieste, kde sa odbočuje z ulice Štúrovej na ulicu
Hviezdoslavovu. Dopravná značka je zakrytá stromom.

D.Vojsovičová

- požiadala p. Zentka, aby upresnil tento podnet vedúcej technického úseku Ing.
Greisigerovej
- po MsZ pozvala prítomných o 17.00 h do Mestskej knižnice na otvorenie výstavy
Alexandra Eckerdta
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K 7:

Záver

D. Vojsovičová - ukončila 8. riadne zasadnutie MsZ zo dňa 05.09.2019 poďakovaním poslancom aj
hosťom za účasť
Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu:
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

--

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta MsÚ

1. E. Cetl
2. M. Smatanová

Zapísala: 11.09.2019

Marcela Berkešová
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