Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 24.02.2022

ZÁPISNICA
z 34. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 24.02.2022

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

podľa prezenčnej listiny

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
K 1:

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
Zrušenie uznesení MsZ mesta Svit
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Hlavnej ulici č.
18/36 vo Svite
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Hlavnej ulici č.
18/37 vo Svite
Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Svite
Zriadenie budúceho vecného bremena na uloženie NN prípojky k rodinnému domu
na Mierovej ulici súp. č. 884 vo Svite
Prenájom časti pozemkov parc. č. KN-C 117/258 a parc. č KN-C 117/18,
katastrálne územie Svit
Prenájom stĺpov verejného osvetlenia
Zverenie majetku do správy Technickým službám mesta Svit
Zriadenie budúceho vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
Dodatok č. 3/2022 Rokovacieho poriadku MsZ mesta Svit
Doplnenie uznesenia MsZ mesta Svit č. 5/2022 zo dňa 27.01.2022
Návrh na schválenie tarify MHD Svit
Projekt „Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku
v meste Svit“ – podpis zmluvy o NFP
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver
Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 34. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
K 2:
1.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 2 poslanci (E. Kačmarčíková, I. Zima)

1

D. Vojsovičová - informovala o doplnení programu MsZ o body programu č. 17 a 18: Návrh na

schválenie tarify MHD Svit a Projekt „Revitalizácia vnútroblokov sídlisk
Jilemnického a Kapitána Nálepku v meste Svit“ – podpis zmluvy o NFP s
prečíslovaním pôvodných bodov 17-19 na body 19-21.
Uzn.16:

2.

Doplnenie programu 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit
o bod programu č. 17 a 18: Návrh na schválenie tarify MHD Svit a Projekt
„Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku v meste
Svit“ – podpis zmluvy o NFP s prečíslovaním pôvodných bodov 17-19 na
body 19-21.

Hlasovanie za doplnenie programu:
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:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslanec (I. Zima)

Uzn.17:
2.

Program 34. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
24.02.2022

Hlasovanie za 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

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

L. Bezák

2.

J. Bobulová

- do návrhovej komisie boli navrhnutí:
1.
3.

E. Cetl

2.

J. Drobný

za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová

Hlasovanie za NK a OV:
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 3/uz.18:
D. Polovková

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
- informovala o plnení uznesení prijatých MsZ vo Svite prijatých v roku 2021,2022
s účinnosťou v roku 2022 a prijatých uzneseniach v r. 2022 za obdobie od
01.01.2022 do 09.02.2022, zrušených, neschválených a nesplnených uzneseniach
v roku 2022 a o termínoch zasadnutí MsZ.
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- predložila Správu o výsledkoch kontrol v roku 2022 podľa schváleného plánu
kontrolnej činnosti na r.2022 a to: Kontrola zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti pri hospodárení s majetkom Mesta Svit v správe Technických
služieb Mesta Svit.
Prehľad vykonanej kontroly kontrolovaného subjektu s uvedením zamerania
kontroly, kontrolných zistení, návrh odporúčaní a počtom prijatých opatrení na
nápravu zistených nedostatkov sú prílohou k dôvodovej správe.
- odporučila vziať Správu o plnení uznesení prijatých MsZ mesta Svit ku dňu
9.2.2022 za kontrolované obdobie roka 2022 a predchádzajúce obdobia a správu o
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Svit v roku 2022 na vedomie.
J. Hutník

- 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

Poslanci vzali Správu o plnení uznesení prijatých MsZ mesta Svit ku dňu 9.2.2022 za
kontrolované obdobie roka 2022 a predchádzajúce obdobia a správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky mesta Svit v roku 2022 na vedomie.
K 4:

Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie
-

K 5/uz.19:
J. Hutník

bez interpelácií
Zrušenie uznesení MsZ mesta Svit
- informoval o tom, že uznesením č. 122/2020 zo dňa 24.09.2020 bod. 2 bolo
schválené financovanie projektu „Vodozádržné opatrenia v meste Svit“ s celkovými
oprávnenými výdavkami 1 389 866,52€, vrátane spolufinancovania zo strany
mesta Svit s termínom do 31.12.2021. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetný
projekt v termíne nebol zrealizovaný, navrhujeme uznesenie č. 122/2020 bod 2.
zrušiť.
Uznesením č. 118/2021 zo dňa 25.06.2021 bolo schválené predloženie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok na financovane Projektu „Rekonštrukcia
cyklochodníka do Lopušnej doliny“ s celkovými spolufinancovaním projektu, v
sume 2 000,-€, zo strany mesta Svit s termínom do 21.08.2021. Vzhľadom na
skutočnosť, že predmetný projekt sa nerealizoval z dôvodu podania žiadosti o
nenávratný finančný príspevok k inému projektu navrhujeme uznesenie č.118/2021
zrušiť.
Uznesením č. 14/2021 /bod c/ zo dňa 28.01.2021 bol schválený prenájom
pozemku parc. č. KN-C 114/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 221m2
nájomcovi Pavlovi Pechovi s termínom do 31.08.2021. Vzhľadom na skutočnosť,
že Nájomná zmluva zo strany nájomcu nebola podpísaná, navrhujeme uznesenie
č. 14/2021 zrušiť.
Uznesením č. 156/2021 zo dňa 30.09.2021 bol schválený prenájom nebytových
priestorov – veľká telocvičňa, priestor šatní a sociálne zariadenia nachádzajúcich
sa v budove súpisné číslo 267 /Iskra Svit Aréna/ na Štefánikovej ulici vo Svite,
nájomcovi Strednej odbornej škole polytechnickej s termínom do 31.12.2021.
Vzhľadom na skutočnosť, že nájomca nemá záujem o prenájom telocvične
navrhujeme uznesenie č. 156/2021 zrušiť.
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- 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 6/uz.20:
J. Hutník

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
-

vysvetlil, že v najbližšom období je potrebné zabezpečiť projektové dokumentácie
súvisiace s viacerými investičnými akciami, resp. úpravu existujúcich projektov na
podmienky výziev o NFP. Ide najmä o zmenu projektovej dokumentácie v súvislosti
s projektom „Modernizácia autobusovej zastávky na ul. Mierová“, zakreslenie
budovy v súvislosti s plánovaným vybudovaním exteriérového výťahu v budove
Pošty, rekonštrukciu palubovky tréningovej telocvične na ul. Štefánikovej, resp.
aktualizácia rozpočtu projektu Multifunkčné ihrisko Svit Podskalka a pod.
Vzhľadom na obmedzené možnosti financovania kapitálových výdavkov na
začiatku roka je možné z rozpočtovanej rezervy vyčleniť na projektové
dokumentácie sumu 4 000€.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 7/uz.21:

J. Hutník

J.
I.
J.
I.

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Hlavnej ulici
č. 18/36 vo Svite, Pavol Greguška a Jozefína Gregušková, Hlavná 18/36, 059
21 Svit
-

informoval o tom, že Pavol Greguška a Jozefína Gregušková, Hlavná 18/36, 059
21 Svit žiadajú o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, časti parc. č. KN-C
495/4 v katastrálnom území Svit, nachádzajúcej sa pri rodinnom dome vo
vlastníctve žiadateľov.
Žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území
Svit, a to rodinného domu súpisné číslo 18 na Hlavnej ulici vo Svite, postaveného
na pozemku parc. č. KN-C 495/1 a pozemku parc. č. KN-C 495/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 124 m2, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2634 v celosti.
K žiadosti bol doložený geometrický plán, č. 89/2021 na oddelenie pozemkov p.č.
495/7, 495/8, vyhotovený geodetom Ing. Petrom Garnekom, Zimná 2547/107,
Spišská Nová Ves, úradne overený dňa 20.12.2021 pod číslom G1-1281/2021.
Predmetom prevodu je časť pozemku v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C
495/4, druh pozemku záhrady o výmere 620 m2, zapísaného na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1, odčlenená vyššie
uvedeným geometrickým plánom, a označená ako novovytvorená parc. č. KN-C
495/7, druh pozemku záhrady o výmere 119 m2.
Podľa doloženého znaleckého posudku č. 1//2022, vyhotoveného znalcom v
odbore stavebníctvo Ing. Pavlom Gejdošom, Družstevná 617/50, 059 38 Štrba je
všeobecná hodnota predmetu prevodu stanovená vo výške 19,37 €/1m2, spolu vo
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výške 2 305,03 €.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu zo
dňa 06.09.2021:
Komisia odporúča predaj časti pozemku parc. č. KNC 495/4 v zmysle žiadosti.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 13.09.2021:
Komisia odporúča predaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu
podľa znaleckého posudku, minimálne vo výške 19,-- €/1m2.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 8/uz.22:
J. Hutník

J.
I.
J.
I.

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Hlavnej ulici
č. 18/37 vo Svite, Lucia Klemová, Hlavná 18/37, 059 21 Svit
-

vysvetlil, Lucia Klemová, Hlavná 18/37, 059 21 Svit žiada o majetkovoprávne
vysporiadanie pozemku, časti parc. č. KN-C 495/4 v katastrálnom území Svit,
nachádzajúcej sa pri rodinnom dome.
Žiadateľka je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v katastrálnom území Svit, a to
rodinného domu súpisné číslo 18 na Hlavnej ulici vo Svite, postaveného na
pozemku parc. č. KN-C 495/3 a pozemku parc. č. KN-C 495/3, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 149 m2, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2637 v celosti.
K žiadosti bol doložený geometrický plán, č. 89/2021 na oddelenie pozemkov p.č.
495/7, 495/8, vyhotovený geodetom Ing. Petrom Garnekom, Zimná 2547/107,
Spišská Nová Ves, úradne overený dňa 20.12.2021 pod číslom G1-1281/2021.
Predmetom prevodu je časť pozemku v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C
495/4, druh pozemku záhrady o výmere 620 m2, zapísaného na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1, odčlenená vyššie
uvedeným geometrickým plánom, a označená ako novovytvorená parc. č. KN-C
495/8, druh pozemku záhrady o výmere 401 m2.
S prihliadnutím na znalecký posudok č. 1//2022, vyhotovený znalcom v odbore
stavebníctvo Ing. Pavlom Gejdošom, Družstevná 617/50, 059 38 Štrba je
všeobecná hodnota predmetu prevodu stanovená vo výške 19,37 €/1m2, spolu vo
výške 7 767,37 €.
Nakoľko sa pozemok nachádza v tesnej blízkosti železničnej trate, doložila
žiadateľka vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, v ktorom sa okrem iného
uvádza:
Uvedená parcela sa nachádza v ochrannom pásme dráhy trate Košice – Žilina, km
cca 206, 124-206, 140 po ľavej strane vo vzdialenosti cca 23 m od osi koľaje. V
blízkosti, resp. na hranici vyznačenej časti parcely sa nachádza podzemné
elektrické vedenie v správe sekcie EE Košice. Jedná sa o kábel 6kV. Od vytýčenej
trasy káblového vedenia sa v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. (Zákon o
energetike) nachádza ochranné pásmo káblového vedenia 1 m na každú stranu.
ŽSR v súčasnej dobe s odpredajom nesúhlasí. Po ukončení stavby „Modernizácia
žel. trate ....“ bude možné k odkúpeniu uvedenej parcely zaujať nové stanovisko.
Žiadateľka je oboznámená s existenciou sietí vo vlastníctve železníc, ako aj so
skutočnosťou, že toto upozornenie bude uvedené v ustanoveniach kúpnej zmluvy.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu zo
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dňa 06.09.2021:
Komisia odporúča predaj časti pozemku parc.č. KNC 495/4 v zmysle žiadosti, s
tým, že žiadateľ doloží stanovisko ŽSR k predaju pozemku (vzhľadom na ochranné
pásmo železnice).
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu zo
dňa 10.01.2022:
Komisia odporúča predaj pozemkov v súčasnosti, v kúpnej zmluve bude
ustanovenie ohľadom existujúceho ochranného pásma železnice a povinnosti
kupujúceho dodržiavať podmienky vyplývajúce z tejto skutočnosti.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 13.09.2021:
Komisia odporúča predaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu
podľa znaleckého posudku, minimálne vo výške 19,-- €/1m2.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 11.01.2022:
Komisia po doručení vyjadrenia ŽSR zotrváva na svojom stanovisku z 13.9.2021.
J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 9/uz.23:
J. Hutník

J.
I.
J.
I.

Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Svite
Mediflex s.r.o., Jarná 3040/10, 058 01 Poprad
-

informoval, že spoločnosť Mediflex s.r.o. žiada o prenájom nebytových priestorov
č. dverí 303 o výmere 31 m2, č. dverí 315 o výmere 15,51 m2, č. dverí 316
o výmere 15,51 m2, č. dverí 327 o výmere 31,36 m2, č. dverí 329 o výmere 31,23
m2 a č. dverí 330 o výmere 31,04 m2, spolu o výmere 155,65 m2, nachádzajúcich
sa na 2. poschodí budovy Zdravotného strediska na Ulici Fraňa Kráľa súp. č. 273
vo Svite na dobu určitú 10 rokov.
K uvedeným nebytovým priestorom prislúcha podiel na spoločných priestoroch
v rozsahu 16 m 2.
Predmetné nebytové priestory budú využívané za účelom poskytovania
ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti v segmente
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia
a liečebná rehabilitácia. V priestoroch bude prevádzkované rehabilitačné centrum,
ktoré bude občanom mesta poskytovať komplexnú rehabilitačnú zdravotnú
starostlivosť, ktorá aktuálne nie je v meste dostupná. Personálne bude centrum
zastrešené odborným garantom, erudovaným lekárom špecialistom a tímom
fyzioterapeutov.
Vzhľadom na technický stav nebytových priestorov a k nutnosti zabezpečiť
v priestoroch podmienky v súlade s aktuálnymi hygienickými a legislatívnymi
normami, ktoré sú vyžadované pri prevádzke špecializovaného zdravotníckeho
zariadenia vrátane laserového pracoviska, je potrebné priestory zrekonštruovať.
Aby bola zabezpečená návratnosť týchto nevyhnutných investícií, požiadala
spoločnosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, 10 rokov.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 08.02.2022:
Komisia odporúča prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na dobu určitú 10 rokov, za nájomné vo výške 30,50 -- €/1m2/rok za
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prenájom nebytových priestorov o výmere 155,65 m 2 a vo výške 10,-- €/1m2/rok za
podiel na spoločných priestoroch o výmere 16 m2.
I.Švagrovská

-

opýtala sa, či je bežné dávať prenájom nebytových priestorov na dobu určitú 10
rokov ako je to v prípade tejto firmy, pretože ostatní prenajímatelia majú
v zmluvách uvedené podmienky uvedené inak

D.Vojsovičová -

J. Hutník

uviedla, že vzhľadom na technický stav NP bude nevyhnutné priestory
zrekonštruovať a to si bude vyžadovať veľké investičné náklady. Účel poskytovania
ambulantnej zdravotnej starostlivosti je popísaný v dôvodovej správe. Aby bola
zabezpečená návratnosť týchto nevyhnutných investícií, požiadala spoločnosť
Mediflex, s.r.o. o uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, 10 rokov.
-

Hlasovanie:

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

K 10/uz.24:

J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
J.
I.
J.
I.

Zriadenie budúceho vecného bremena na uloženie NN prípojky k rodinnému
domu na Mierovej ulici súp. č. 884 vo Svite, Božena Lacková, Ivana Krasku
29, 059 21 Svit
- informoval, že Božena Lacková, Ivana Krasku 29, 059 21 Svit žiada o zriadenie
vecného bremena za účelom umiestnenia podzemného NN vedenia k bytu v
rodinnom poldome súp č. 884 na Mierovej ulici vo Svite.
Žiadateľka v decembri 2021 nadobudla do vlastníctva časť rodinného poldomu
súp. č. 884 (byt z južnej strany domu). Aby bolo možné sa do nehnuteľnosti
nasťahovať, je potrebné vykonať v ňom stavebné úpravy, pričom jednou z
podstatných rekonštrukčných prác je realizácia novej NN prípojky. Žiadateľka
predložila jednoduchý projekt nového pripojenia do existujúcej rozvodnej skrine v
uličke medzi rodinnými domami (napojenie domov na MK Mierová) s umiestnením
nového rozvádzača v záhrade pri rodinnom dome súp. č. 884.
Dotknutými pozemkami vo vlastníctve mesta sú: parc. č. KN-C 117/257, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 107 m2, parc. č. KN-C 117/258, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 2 m2 a parc. č. KN-C 117/268, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 49 m2, katastrálne územie Svit, zapísané na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na LV č. 1
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu zo
dňa 07.02.2022:
Komisia odporúča zriadenie budúceho vecného bremena.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu zo dňa 08.02.2022:
Komisia odporúča zriadenie budúceho vecného bremena za jednorazovú náhradu,
stanovenú znaleckým posudkom, minimálne za náhradu v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Svit vo výške 200,-- €.
-

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
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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
K 11/uz25:

Prenájom časti pozemkov parc. č. KN-C 117/258 a parc. č KN-C 117/18,
katastrálne územie Svit, Božena Lacková, Ivana Krasku 887/29, 05921 Svit

J. Hutník

- vysvetlil, že Božena Lacková žiada o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri
rodinnom poldome súp. č. 884 ma Mierovej ulici vo Svite - prenájom časti
pozemkov v katastrálnom území Svit parc. č. KN-C 117/258, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 107 m2 a parc. č. KN-C 117/18, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 172 m2 v rozsahu 110 m2. Pozemok je oplotený a užívaný ako dvor a
záhrada.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu zo
dňa 07.02.2022:
Komisia zobrala prenájom pozemku na vedomie
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 08.02.2022:
Komisia odporúča majetkovoprávne vysporiadanie pozemku uzatvorením nájomnej
zmluvy ako prípad hodný osobitného zreteľa za nájomné, stanovené v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Svit vo výške 1,-- €/m2/rok.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 12/uz.26:

J.
I.
J.
I.

Prenájom stĺpov verejného osvetlenia, ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10,
040 01 Košice

J. Hutník

- vysvetlil, že spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. požiadala o prenájom 18 stĺpov
verejného osvetlenia na uliciach Železničná, Rybničná a Tatranská vo Svite, časť
Pod Skalkou za účelom umiestnenia optického kábla. Spoločnosť v dotknutom
území realizuje v spolupráci s VSD, a.s. dozbrojenie existujúcej NN siete optickým
káblom, ktorý bude slúžiť okrem iného aj na prepojenie metropolitnej optickej siete
ANTIK vo Svite s mestskou časťou Pod Skalkou, čím sa zabezpečí poskytovanie
verejnoprospešných služieb pre obyvateľov tejto lokality.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu zo
dňa 10.01.2022:
Komisia zobrala prenájom pozemku na vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 11.01.2022:
Komisia odporúča prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa za nájomné vo
výške 10,-- €/1 stĺp/ rok.
-

prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

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

K 13/uz.27:
J. Hutník

J.
I.
J.
I.

Zverenie majetku do správy Technickým službám mesta Svit
-

povedal, že MsZ mesta Svit schválilo uznesením č. 14/2022 ukončenie nájomného
vzťahu so spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová
spoločnosť, predmetom ktorého je nájom autobusovej stanice vo Svite. Výpoveď
nájomnej zmluvy zo dňa 31.01.2012 bola nájomcovi doručená 28.01.2022.
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, § 23 ods. 1:
Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný odplatne na
základe zmluvy za rovnakých podmienok sprístupniť priestory a poskytovať služby
všetkým dopravcom, ktorí podľa dopravnej licencie majú v nej zastávku.
Zriaďovateľ zastávky mimo autobusovej stanice je povinný umožniť inému
dopravcovi jej používanie. Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je
povinný na svojom webovom sídle zverejniť podmienky využívania priestorov a
poskytovania služieb vrátane cenníka.
V zmysle uvedeného navrhujeme zverenie objektu autobusovej stanice vo Svite,
vrátane pozemkov, do správy Technických služieb mesta Svit (TS), ktoré
zabezpečia správu a údržbu nehnuteľnosti, vrátane zimnej údržby, verejného
osvetlenia a pod. Ako správca autobusovej stanice budú TS uzatvárať zmluvy v
zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona o cestnej doprave.

Hlasovanie:

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

K 14:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
J.
I.
J.
I.

Zriadenie budúceho vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí , TSSTatranská spoločnosť služieb, s.r.o., Tatranská 5, Veľký Slavkov
-

informoval, že spoločnosť TSS-Tatranská spoločnosť služieb, s.r.o. žiada o
zriadenie budúceho vecného bremena k vybudovaniu infraštruktúry k stavbe autoumyvárne na ulici SNP vo Svite za účelom umiestnenia inžinierskych sietí.
Dotknutými pozemkami vo vlastníctve mesta sú:
- parc. č. KN-C 12/51, parc. č. KN-C 12/5 kanalizačná prípojka splašková
- parc. č. KN-C 12/51 pripojovací plynovod
- parc. č. KN-C 12/51 prekládka STL plynovej prípojky
- parc. č. KN-C 12/33 odberné elektrické zariadenie - NN kábel
- parc. č. KN-C 12/51, parc. č. KN-C 12/5 ochrana káblov VSD
- parc. č. KN-C 12/51 komunikácia a spevnená plocha (vybudovanie výjazdu,
prechod, prejazd)
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu zo
dňa 10.01.2022:
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Komisia akceptuje skutočnosť, že ide o investičný zámer, ktorý má byť realizovaný
na pozemku vo vlastníctve investora, napriek tomu však komisia upozorňuje, že v
predmetnej lokalite, v blízkosti navrhovanej stavby auto-umyvárne (nepretržitá
prevádzka), sa nachádza nájomný bytový dom so 74 bytmi, stredná škola a na
susednom pozemku plánuje mesto vybudovať zariadenie pre seniorov – plánovaná
tzv. tichá zóna.
Komisia navrhuje rokovať so žiadateľom o zámene pozemku parc. č. KN-C 12/42 o
výmere 1127 m2 za časť pozemku vo vlastníctve mesta parc. č. KN-C 574/1 o
celkovej výmere 1994 m2.
Komisia neodporúča zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na
pozemkoch vo vlastníctve mesta parc. č. KN-C 12/5, parc. č. KN-C 12/51a parc. č.
KN-C 12/33, k.ú. Svit, z dôvodu výstavby auto-umyvárne.
Komisia odporúča zámenu pozemku vo vlastníctve žiadateľa parc. č. KN-C 12/42 o
výmere 1127 m2 za časť pozemku vo vlastníctve mesta parc. č. KN-C 574/1 o
výmere 1994 m2, k.ú. Svit, za účelom výstavby auto-umyvárne na časti pozemku
parc. č. KN-C 574/1.
K návrhu zámeny pozemkov v zmysle odporúčania komisie sa spoločnosť TSSTatranská spoločnosť služieb, s.r.o. vyjadrila listom zo dňa 24.1.2022, v ktorom
uviedla zamietavé stanovisko k návrhu zámeny pozemkov.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu zo
dňa 07.02.2022:
Komisia upozorňuje na skutočnosť, že vzhľadom k zámeru mesta realizovať
výstavbu zariadenia pre seniorov na pozemku parc. č. 12/16, dôjde výstavbou
auto-umyvárne na susednom pozemku, k znehodnoteniu pozemku parc. č. 12/16
vo vlastníctve mesta.
Komisia tiež upozorňuje na malé odstupové vzdialenosti od susedných budov
(napr. vzdialenosť od budovy súp. č. 264 je iba cca 10 metrov).
Na komisii boli predložené doplňujúce informácie MsÚ: investor ponechá
parkovacie miesta na ulici SNP, ktoré slúžia verejnosti a sú na jeho pozemku;
investor akceptuje požiadavku MsÚ umiestniť výjazd z auto-umyvárne na severnú
stranu (nie priamo na ul. SNP východným smerom).
Komisia neodporúča zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na
pozemkoch vo vlastníctve mesta parc. č. KN-C 12/5, parc. č. KN-C 12/51 a parc. č.
KN-C 12/33, k.ú. Svit, z dôvodu výstavby auto-umyvárne.
Komisia zároveň odporúča vyžiadať vysvetlenie regulatívov v platnom UPN mesta
Svit.
Stanovisko Komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 11.01.2022:
Komisia sa stotožňuje s odporúčaním komisie výstavby, nesúhlasí so zriadením
vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí.
Stanovisko Komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 08.02.2022:
Komisia sa stotožňuje so záverom komisie výstavby prijatým na zasadnutí
07.02.2022. Komisia
výstavby požiadala o vyjadrenie Ing. Lizáka, ako
spracovateľa UPM o súlade zámeru žiadateľa s platným územným plánom. Po
doručení vyjadrenia finančná komisia predloží svoje stanovisko.
Na vyžiadanie komisií bolo vypracované stanovisko obstarávateľa územného plánu
p. Ing. Jaroslava Lizáka a následne zaslané a doplnené ku materiálom na 34. MsZ.
Materiál je súčasťou dôvodovej správy.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 14.02.2022. Mestská rada mesta Svit
odporúča žiadosť prerokovať na mestskom zastupiteľstve.
V. Zentko

- oznámil, že v súčasnosti prebieha on-line petícia, ktorou občania môžu vyjadriť
nesúhlas s vybudovaním ručnej autoumyvárne v parku oproti Strednej odbornej
škole vo Svite, ktorá ešte nie je ukončená. V petícii žiadajú poslancov MsZ, aby
vyjadrili nesúhlas s uložením inžinierskych sietí pre potreby spoločnosti Tatranská
spoločnosť služieb, s.r.o. a hlasovali proti zriadeniu vecného bremena k stavbe
„Autoumyvárne Svit“.
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Popísal dôvody, ktoré sú uvedené v popise petície, pre ktoré nie je lokalita pre
výstavbu vhodná.
Upozorňujú v nej na skutočnosť, že v blízkosti plánovaného umiestnenia
„autoumyvárne“ sa nachádza budova Strednej odbornej školy J.A.Baťu, Obchodné
centrum A1, internát a nájomný bytový dom, v ktorých žijú dlhodobo ubytovaní
jednotlivci a rodiny.
Mesto Svit má vo vlastníctve parc. č. KN-C 12/16, na ktorú dalo v minulosti
vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu zariadenia pre seniorov. Na parc.
č. KN-C 12/34 vo vlastníctve spoločnosti TSS- Tatranská spoločnosť služieb, s.r.o.
bola tiež v minulosti vypracovaná štúdia na výstavbu zdravotného strediska.
Z vyššie spomenutého skutkového stavu a plánovaného rozvoja územia nám
pripadá nelogické hlasovať za uloženie inžinierskych sietí. Umiestnenie takejto
stavby v danom území naruší rozvoj a znehodnotí jeho plánované využitie a taktiež
predstavuje riziko zníženia cien realít. Zvýšenou frekvenciou dopravy môže ohroziť
bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy. Bližšie informácie sú uvedené
v spomínanej petícii.
Ďalej v nej žiadajú poslancov, aby v územnom pláne mesta zmenili parc.č.12/42
z doterajšieho využitia územia z občianskej vybavenosti na využitie územie
parková zeleň, čím by bolo zaručené, že dané územie bude môcť byť využité len
na vytvorenie parku, ktorý by slúžil verejnému záujmu všetkých občanov mesta.
Popísal dôvody, ktoré sú uvedené v popise petície, pre ktoré nie je lokalita pre
výstavbu vhodná.
I.Švagrovská

- opýtala sa, kto určuje, ktoré body z komisie sa dostanú do MsZ, prečo sa dostal
tento bod na rokovanie MsZ, keď iné body z rokovania stavebnej komisie z
minulosti sa tam nedostali

J. Hutník

- odpovedal, že komisia je len poradný orgán, a v tomto prípade žiadateľ predložil aj
konkrétnu žiadosť a je potrebné sa ňou zaoberať, nakoľko v zmysle zákona
o majetku obcí a zákona o obecnom zriadení o majetku mesta môže rozhodnúť len
mestské zastupiteľstvo

I.Zima

- opýtal sa, či je projekt v súlade s ÚP a stavebným zákonom

O slovo požiadal p. Mlynár – investor.
D. Vojsovičová
Hlasovanie:

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

J.
I.
J.
I.

J. Mlynár - konateľ TSS-Tatranská spoločnosť služieb, s.r.o.
- uviedol na pravú mieru svoj zámer postaviť na danom pozemku samoobslužnú
umyváreň. Je plne v súlade s ÚP mesta a bol vopred odkomunikovaný na
dotknutých inštitúciách a orgánoch s kladným výsledkom. Spĺňa všetky hygienické
a ekologické parametre. Prezentovaný zámer je službou občanom mesta a preto je
potrebné a zmysluplné, aby bol v ich dosahu. Je riešený veľmi ústretovo,
v maximálnej možnej miere v snahe o udržanie jestvujúcich stromov a zelene, so
zachovaním existujúcich parkovacích miest a chodníka na ich súkromnom
pozemku. Prípadnú hlučnosť je možné obmedziť otváracími hodinami. Navyše
vzhľadom na stupeň rozpracovanosti projektu, vynaloženej investície a už
podpísaných zmlúv, by ich spoločnosti vznikla nemalá finančná ujma.
I.Zima

- opýtal sa, prečo budú spílené dva stromy a či má investor vypracovaný biznis plán.
Pri neschválení aj tak predmetnému projektu nezabránime.
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J. Mlynár

- odpovedal, že tieto stromy patria k náletovým drevinám. Ráta sa, že autoumyváreň
vybaví zhruba 25 áut denne.

I.Švagrovská

- opýtala sa, od ktorých inštitúcií má firma súhlas, či existuje aj súhlasné stanovisko
od mesta

J. Mlynár

- odpovedal, že všetky vyjadrenia boli súhlasné, preto bol pozemok firmou kúpený.
Jedná sa o stavebný pozemok. Plánovaný stavebný objekt autoumyvárne je
umiestnený v strede parcely. Je to typizovaný objekt so štyrmi umývacími boxami.
Za výjazdom z umývacích boxov je umiestnených šesť parkovacích miest, kde je
možné využiť aj doplnkové služby /vysávanie/.

J. Drobný

- vysvetlil, že momentálne sa hlasuje za súhlas za účelom umiestnenia inžinierskych
sietí, zámer bude riešiť Stavebný úrad

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: 5 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Drobný, E. Kačmarčíková,
I. Zima)
proti návrhu: 6 poslancov (J. Bobulová, M. Míčka, M. Smatanová, M.
Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko )
zdržali sa:
1 poslanec (E. Cetl)

Uznesenie: Zriadenie budúceho vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí,
Tatranská spoločnosť služieb, s.r.o., Tatranská 5, Veľký Slavkov nebolo schválené.
K 15/uzn.28:
J. Hutník

TSS-

Dodatok č. 3/2022 Rokovacieho poriadku MsZ mesta Svit
- informoval o tom, že z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou Slovenskej
republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom
12.03.2020 od 6:00 hod. z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa šírením
ochorenia COVID-19 dňa 07.04.2020 schválila NR SR novelizáciu zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení zákonom č. 73/2020 Z.z., ktorý nadobudol
účinnosť dňa 9.4.2020. Táto novela novým ustanovením § 30f ods. 2 zákona o
obecnom zriadení upravuje na obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
osobitné pravidlá pre rokovanie mestského zastupiteľstva (ďalej len „MsZ“)
dištančnou formou.
Podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení:
„Rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie
uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami
komunikačnej technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej vety
obec vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po
ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do
piatich dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Obrazovo-zvukový alebo zvukový
záznam podľa predchádzajúcej vety obec komukoľvek bezodkladne sprístupní po
skončení rokovania.“
S ohľadom na potrebu operatívneho zabezpečenia výkonu územnej samosprávy
sa teda umožňuje uskutočniť rokovanie mestského zastupiteľstva prostredníctvom
videokonferencie prístupnej verejnosti, prípadne iným vhodným spôsobom
prostredníctvom komunikačnej technológie, ktorá zachytáva zvukový alebo
obrazový záznam. V týchto prípadoch obec vyhotoví z rokovania zastupiteľstva
záznam a tento zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce do
piatich dní po ukončení zasadnutia.
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V záujme toho, aby bolo možné realizovať zasadnutie MsZ vyššie uvedenými
spôsobmi v súlade aj s rokovacím poriadkom MsZ, je potrebné zabezpečiť úpravu
v súčasnosti platného rokovacieho poriadku. Úprava rokovacieho poriadku spočíva
v doplnení osobitného ustanovenia – § 4a s názvom Zasadnutia MsZ využitím
videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie
Online zasadnutie MsZ možno uskutočniť dvoma spôsobmi, a to:
a) formou videokonferencie prostredníctvom vybraného technologického
komunikačného prostriedku bez použitia špeciálneho hlasovacieho systému,
alebo
b) formou videokonferencie prostredníctvom vybraného technologického
komunikačného prostriedku s použitím špeciálneho on-line hlasovacieho
systému, ktorý bude poslancom nainštalovaný do príslušných zariadení.
Predkladaným návrhom sa upravujú špeciálne spôsoby hlasovania, spôsob
prihlasovania sa do online diskusie, predkladanie návrhov a pripomienok.
V prípade, ak sa poslanec z rôznych dôvodov nemôže pripojiť na online zasadnutie
MsZ mimo budovy MsÚ, umožňuje sa poslancovi absolvovať online zasadnutie
MsZ v priestoroch MsÚ vo Svite prostredníctvom technických prostriedkov, ktoré
mu budú zabezpečené MsÚ.
Online zasadnutie MsZ sa môže uskutočniť ako riadne, aj ako mimoriadne
zasadnutie MsZ. Na online zasadnutie MsZ a jeho priebeh sa primerane vzťahujú
ostatné ustanovenia rokovacieho poriadku MsZ.
-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 16/uzn.29:
J. Hutník

J.
I.
J.
I.

Doplnenie uznesenia MsZ mesta Svit č. 5/2022 zo dňa 27.01.2022
- vysvetlil dôvodovú správu, v ktorej sa píše, že uznesením č. 5/2022 schválilo
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:
1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu s názvom
„Modernizácia autobusovej zastávky na ul. Mierová“, na základe vyhlásenej výzvy
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
ako riadiaceho orgánu pre IROP. Výzva na zvýšenie atraktivity a
konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC712021-77
2. celkové spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených
výdavkov, v sume 700 €
V minulom období bolo súčasťou uznesení MsZ pri predkladaní projektov aj:
- záväzok financovať prípadné neoprávnené výdavky,
- a realizácia projektu podľa podmienok poskytnutia pomoci.
V súčasnej dobe pred schválením záverečného účtu mesta sa podmienka
financovania prípadných neoprávnených výdavkov nepredkladala v návrhoch
uznesení, aby nemuseli byť viazané finančné prostriedky z rezervného fondu na
prípadné takéto financovanie.
Kontrolou žiadosti externým manažmentom však nám bola oznámená potreba
doplniť naše uznesenie aj o tieto dva body.

J. Hutník

-

prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

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

K 17/uzn.30:
J. Hutník

J.
I.
J.
I.

Návrh na schválenie tarify MHD Svit
-

vysvetlil, že mesto Svit v súlade so zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v
platnom znení zabezpečuje dopravnú obslužnosť v rámci mestskej autobusovej
dopravy vo verejnom záujme na území mesta. Dopravná obslužnosť je vytvorením
ponuky prepravných služieb v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojovanie
prepravných potrieb obyvateľov mesta, ktorá zodpovedá dopytu cestujúcich
vzhľadom na frekvenciu, pravidelnosť spojov, výbavu a čistotu autobusov, ale aj
tarifu pre jednotlivé skupiny obyvateľov. Tarifa okrem iného upravuje sadzby
základného cestovného a sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich.
Nový dopravca MHD Svit sa začlenil do systému integrovaného dopravného
systému od 01.03.2022. V praxi to znamená, že pôvodne vydané karty na platenie
cestovného sú pre občanov mesta naďalej v platnosti a je možné ich používať pri
platbách cestovného v mestskej aj prímestskej autobusovej doprave.
Cieľovým stavom integrovaného dopravného systému (IDS) na východnom
Slovensku je moderný zákaznícky atraktívny systém verejnej dopravy,
pozostávajúci zo všetkých druhov verejnej dopravy (vlaky, autobusy, MHD),
zahrňujúci celé územie Prešovského a Košického samosprávneho kraja a
umožňujúci aj cestovanie na jeden cestovný doklad (jednorazový alebo časový
predplatný) bez ohľadu na prestupy či použité druhy dopravy, pri jednotných
prepravných a tarifných podmienkach a vzájomne zosúladených cestovných
poriadkoch. Názov/značka tohto systému je IDS Východ.
Prínosy pre cestujúcich s postupným budovaním IDS najmä:
• Jednotné prepravné a tarifné podmienky vo vlakoch, autobusoch, aj MHD.
• Nové druhy cestovného: prestupné lístky, časové predplatné lístky (mesačné,
štvrťročné,…) a pod.
• Technologické novinky: mobilná aplikácia, NFC platby a pod.
• Pravidelnejšie, rýchlejšie a komfortnejšie spojenia v rámci regiónu aj v rámci
miest.
• Harmonizovaný systém verejnej dopravy (pravidelné garantované nadväznosti
spojov/liniek).
• Jednoduchý a prehľadný dopravný systém (schémy trás liniek, taktové cestovné
poriadky,…).
• Včasné informácie o mimoriadnostiach v doprave (meškania, obchádzky,…).
• Všeobecne vyššia kvalita poskytovaných služieb v doprave.
Prínosy pre dopravcov a objednávateľov dopravných výkonov budú najmä:
• Rastúci dopyt po preprave (viac cestujúcich).
• Vyššia efektivita obehov vozidiel.
• Stabilizácia dopravných výkonov.
Posledná zmena tarify bola schválená na rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta
Svit dňa 31. októbra 2019 s platnosťou od 1. novembra 2019 bývalému dopravcovi,
SAD Poprad, a.s.
K úprave tarifných podmienok (zvýhodnené cestovné) sa vždy pristupovalo citlivo,
nakoľko služby MHD prevažne využívajú najmä kategórie osôb, odkázané na tento
druh dopravy (deti do 15 rokov veku, žiaci a študenti, dôchodcovia a invalidní
dôchodcovia).
V záujme ponechať túto službu vrátane zvýhodneného cestovného pre vybraté
kategórie osôb navrhujeme schváliť nezmenenú výšku cestovného.
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Bezplatné cestovné v MHD Svit:
Sledovaním vývoja jednotlivých kategórii cestujúcich bolo potrebné poukázať na
skutočnosť, že došlo k nárastu cestujúcich kategórií ŤZP a ŤZP-S s potrebou
prihliadať na zdravotné znevýhodnenie, z dôvodu ktorého boli nútení využívať
dopravné prostriedky častejšie (na lekárske vyšetrenia) ako ostatní, preto táto
skutočnosť mala nepriaznivý finančný dopad na uvedené skupiny cestujúcich.
Ďalšou kategóriou sú občania nad 70 rokov veku. Vzhľadom na to, že značná časť
osôb nad 70 rokov už žije osamotene, pričom sadzba cestovného bola pre nich
finančne náročná a zároveň sú odkázaní na prepravu mestskou hromadnou
dopravou, bola schválená v prípade starobného dôchodcu nad 70 rokov bezplatná
preprava.
Ako pomoc mladým rodinám s predpokladom nižšieho príjmu (napr. aj z dôvodu
čerpania materského, rodičovského príspevku) s vyššími výdavkami mladej rodiny,
bola schválená bezplatná preprava aj pre deti do 6 rokov veku.
Viacnásobní dobrovoľní darcovia krvi, ktorých ocenenia z celospoločenského
hľadiska majú vysokú morálnu hodnotu. Preto bolo schválené aj držiteľom zlatej a
diamantovej Jánskeho plakety a držiteľom Kňazovického medaily bezplatné
cestovanie mestskou hromadnou dopravou z dôvodu úcty, ale aj motivácie pre
nových potenciálnych darcov.
- v dôvodovej správe je uvedené porovnanie taríf SAD v PP, Kežmarku a Levoči
- v nadväznosti na uvedené bol pripravený návrh tarify v MHD vo Svite pre nového
dopravcu.
J. Hutník

-

Hlasovanie:

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

K 18/uzn.31:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
E.
V.
E.
V.

Projekt „Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku
v meste Svit“ – podpis zmluvy o NFP
- vysvetlil, že v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 sa Mesto Svit uchádzalo
o nenávratné finančné prostriedky na financovanie projektu „Revitalizácia
vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku v meste Svit“.
Rozhodnutím č. 015875/2022 boli Mestu Svit schválené finančné prostriedky v
celkovej výške nenávratného finančného príspevku 788 257,30 EUR, pričom
celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 829 744,53 EUR.
Na základe vyššie uvedeného je potrebné uznesením MsZ mesta Svit splnomocniť
primátorku mesta Ing. Dášu Vojsovičovú k podpísaniu zmluvy o poskytnutí NFP.
-

Hlasovanie:

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

zdržali sa:
K 19:

0 poslancov

Interpelácie

I.Zima

Interpelácia:
- na jeseň roku 2021 bolo v našom meste realizované vodorovné dopravné značenie
v podstatne väčšom rozsahu ako bývalo zvykom v minulosti. Okrem prechodov pre
chodcov boli realizované aj jazdné pruhy, stredové čiary a pod.
Neprešlo ani ½ roka a dopravné značenie je už na mnohých miestach nevýrazné
a zle viditeľné.
Na internete našiel u jedného dodávateľa takúto informáciu:
Životnosť vodorovných značiek, pokiaľ ich nanesieme dvojzložkovou farbou, je
minimálne 36 mesiacov. Záruku poskytujeme na 24 mesiacov.
Životnosť všetkého vodorovného dopravného značenia záleží na vyťaženosti
dopravnej komunikácie.
Opýtal sa:
- Akou farbou bolo realizované značenie v meste Svit?
- Aký je cenový rozdiel pri použití jednozložkovej a dvojzložkovej farby?
- Aké sú záručné podmienky na realizované vodorovné dopravné značenie?
- Ak je predmetné dopravné značenie ešte v záruke, budeme situáciu riešiť
s dodávateľom v rámci reklamačného konania?

D. Vojsovičová

- povedala, že odpoveď bude zaslaná písomne elektronicky

V. Zentko

Interpelácia:
- do 31.12.2021 sa mohli podávať vyjadrenia na zmeny v platnom územnom pláne
mesta Svit. V decembrovej komisii výstavby, životného prostredia, urbanizmu a
architektúry sme sa venovali podrobnému preskúmaniu platného územného plánu
a odporúčali sme niekoľko bodov na korekciu.
Komunikácia s poslancami mestského zastupiteľstva, komisiou
výstavby,
životného prostredia, urbanizmu a architektúry, združeniami, občanmi, ktorý sa do
vyjadrovacieho procesu zapojili a mestom v súčasnosti nie je žiadna a ostala bez
odpovede.
Opýtal sa:
- akým procesom musia podané návrhy prejsť, aby sa zapracovali do ÚP (+ časový
horizont).
- v akom štádiu sa nachádzajú návrhy na zmenu územného plánu podané do
31.12.2021?

D. Vojsovičová - povedala, že odpoveď bude zaslaná písomne elektronicky
K 20:

Diskusia

J. Bobulová

- opýtala sa, či sa uvažuje o rozšírení komunikácie ul. Školská pri MŠ v Podskalke,
pretože je to tam nebezpečné

R. Grus

-

J. Bobulová

- opýtala sa, či sa uvažuje o znovuotvorení pohotovosti na zdravotnom stredisku

R. Abrahám

- už v minulosti sa o to mesto pokúšalo, trendom však je centralizácia pohotovosti na
jednom mieste, je to neriešiteľné

D. Vojsovičová J. Bobulová

odpovedal, že situáciu už rieši riaditeľka MŠ, je podaná žiadosť o zmenu
dopravného značenia: bezpečnostné prvky a spomaľovač. Pracuje na tom p.
Lukáč z technického oddelenia MsÚ

odpovedala, že mesto môže skúsiť znovu podať žiadosť na OÚNZ

- opýtala sa, či nie je možné znížiť poplatok za TKO dôchodcom, ktorí produkujú len
minimum odpadu

D. Vojsovičová - návrh na zníženie poplatku môžu navrhnúť poslanci, ale pred koncom roka, keď sa
tvorí rozpočet na ďalší rok, momentálne je už rozpočet na r. 2022 uzavretý
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J. Hutník

- výška výberu poplatkov sa rovná nákladom za odvoz a likvidáciu TKO. Zníženie
poplatku jednej skupine ľudí, bude mať však za následok zvýšenie poplatku inej
skupine ľudí

J. Bobulová

-

opýtala sa, či sa neuvažuje o kúpe alebo zapožičaní automobilu s plošinou, ktoré
by slúžilo ako pomoc na prepravu vozíčkarov, poprípade by mohla byť táto služba
aj spoplatnená

D. Vojsovičová - odpovedala, že sa už dlhšie uchádzame o uvádzané vozidlo na Ministerstve práce
sociálnych vecí a rodiny. Boli už zaslané tri žiadosti. Existuje však možnosť
prenajatia vozidla prostredníctvom organizácie Slovenského červeného kríža.
Uviedla, že informácie o tejto službe zverejníme na webe.
M. Bezák

- odporučil dať informáciu
Bagroviskách do novín

D. Vojsovičová -

ohľadom

plánovanej

stavby

cyklochodníka

pri

odpovedala, že v súčasnosti prebieha administratívna kontrola podanej žiadosti
v MAS Pro Tatry o.z., ktorá je povereným orgánom na výkon. Predpoklad začatia
stavby je v mesiacoch apríl, máj 2022

M. Bezák

- upozornil na veľké výtlky v meste v lokalitách: cesta ku kostolu, pri lekárni VIVA
a 10 m pred mostom pri Kolibe. Ak by bolo možné zatiaľ ich niečím zasypať a keď
počasie dovolí tak ich opraviť asfaltovaním

I.Hus

-

I.Zima

- po opakovanom upozornení občanov z ul. 9. mája upozorňuje, že na severnej časti
ulice 9. mája od ul. Kukučínovej po ulicu kpt. Nálepku nie je žiaden chodník pre
peších, ľudia prechádzajúci touto ulicou musia kráčať po ceste, čo je nebezpečné.
Navrhuje vybudovanie chodníka vo východnej časti tejto ulice.

odpovedal, že cesta pri kostoloch je veľmi zničená, riešením je výmena celého
povrchu vozovky no v tejto lokalite bude prebiehať výstavba bytových domov a po
komunikácii budú vo veľkom jazdiť stavebné vozidlá. Preto túto cestu nie je
momentálne vhodné celú ju opravovať. Výtlky sa však na tejto ceste opravia

D. Vojsovičová - budeme sa tým zaoberať, keď sa ukončí revitalizácia vnútroblokov
V. Zentko

- opýtal sa, či už bola skolaudovaná ul. Štefánikova. Čo bude s chodníkom popri
tejto ulici, pretože sú tam rozsypané dlažobné kocky a je tam neporiadok

D. Vojsovičová - odpovedala, že keď skončí zima a ak to počasie dovolí rekonštrukcia komunikácie
bude dokončená. Chodník je zahrnutý tiež v pláne obnovy. Požiadala TS spolu s
TÚ o upratanie dlažobných kociek
V. Zentko

- požiadal, aby bol upravený grafikon MHD, aby pokračovala ku kostolom a ku hotelu
Mladosť aspoň trikrát za deň

D. Vojsovičová - odpovedala, že už na minulom MsZ požiadala p. poslanca o upresnenie jeho
požiadavky od občanov na úpravu MHD, do dnešného dňa mestu nič nebolo
doručené.
- napriek tomu bol upravený grafikon od 1.3.2022 v prospech požiadavky
konkrétnych občanov, ktorí poprosili, aby bol posunutý večerný spoj na 21.10 h,
aby stíhali prísť do práce a vymenený školský spoj, tak aby deti stíhali prímestský
spoj do PP
- požiadavkou spojov ku kostolom, sa mesto môže zaoberať až po ukončení
výstavby v danej lokalite a následnom uvedení mosta do pôvodného stavu.
R. Abrahám

- vyjadril svoj názor, že má skúsenosť z minulosti, že autobus premával ku kostolom
prázdny, že sa to neoplatilo a napokon tieto spoje boli zrušené

D. Vojsovičová -

informovala prítomných o zámere mesta vybudovať nové Zdravotné stredisko
rekonštrukciou a s prístavbou budovy bývalej polície. Prostriedky na výstavbu má
mesto záujem získať prostredníctvom eurofondov. Našim cieľom je byť pripravený
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na vhodnú výzvu nenávratnej finančnej dotácie. Aktuálne sa pripravuje návrh
projektu, po jeho kompletizácii bude návrh predložený komisiám pri MsZ. Mám
záujem o vhodnosti projektu komunikovať aj s lekármi a prispôsobiť návrh projektu
ich požiadavkám.
Do času výstavby nového Zdravotného strediska, v záujme zlepšenia podmienok a
využívania súčasného Zdravotného strediska, mesto zainvestuje do opravy
vestibulu a čakární.
I.Švagrovská

- opýtala sa, či sa budú rekonštruovať len čakárne, pretože aj niektoré sociálne
zariadenia sú v zlom stave

D. Vojsovičová -

dala úlohu p. Grusovi z TÚ na kontrolu spoločných priestorov na zdravotnom
stredisku
- pozvala všetkých v piatok 25.2.2022 o 15.30 h na pripravený fašiangový program
- doporučila sledovať program oddelenia kultúry, kde boli pripravené nové podujatia
ako napr. rozprávky a premietanie pre dospelých

- poďakovala všetkým za účasť. Informovala, že ďalšie MsZ sa bude konať 31.
marca 2022.
- skonštatovala, že 34. riadne zasadnutie MsZ z 24.02.2022 o 18.00 h bolo
ukončené.
K 21:

Záver

Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania 34. MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta

1. M. Bezák
2. J. Bobulová
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Zapísala: 03.03.2022

Marcela Berkešová
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