Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit na
36. zasadnutí zo dňa 27.03.2018 - písomné odpovede
__________________________________________________________________________

PhDr. František Drozd, PhD. (písomná interpelácia z 27.03.2018)

Po vzájomnej komunikácii s pánom poslancom PhDr. Drozdom, PhD. sme sa dohodli, že
odpoveď na písomnú interpeláciu bude spracovaná v intenciách zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám, nakoľko sa jedná o otázky občana ktoré mu posunul
priamo pred Mestským zastupiteľstvom.
Otázka č. 1:
Aké navýšenie mzdových nákladov (mzdy + odvody) v súvislosti so zemnou organizačnej
štruktúry mestského úradu Svit po voľbách v roku 2014?
O aký počet sa zvýšil počet zamestnancov od uvedeného termínu na mestskom úrade Svit,
prípadne počet zamestnancov, ktorých mzda je vyplácaná z prostriedkov rozpočtu mesta
Svit a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií?
Odpoveď:
Mgr. Juraj Peťko - prednosta Mestského úradu Svit
Mesto Svit nedisponuje požadovanou informáciou, nakoľko nevytvára samostatný dokument
kde by sledovalo prípadné navýšenie mzdových nákladov súvisiacich so zmenou
organizačnej štruktúry Mesta Svit. Mzdové náklady, a teda mzdy a odvody, boli v ostatných
rokoch nasledovné: rok 2015 vo výške 1 441 608,- EUR, z toho Mestský úrad Svit 521 163,EUR; rok 2016 vo výške 1 609 052,- EUR, z toho Mestský úrad Svit 597 049,- EUR; rok
2017 1 598 765,- EUR, z toho Mestský úrad Svit 633 243,- EUR. Predpoklad na rok 2018 je
vo výške 1 191 983,- EUR, z toho Mestský úrad Svit 721 656,- EUR. Zvýšenie mzdových
nákladov súvisí okrem iného aj s legislatívnymi požiadavkami, a teda napríklad pravidelným
navyšovaním miezd ako výsledkom kolektívneho vyjednávania, ale aj inými požiadavkami a
úlohami ktoré na nás postupne prenáša štát, vyplatenými odstupnými a odchodnými pri
príležitosti odchodu zamestnancov do dôchodku a podobne.
Všetky vyššie uvedené informácie sú verejne dostupné, schvaľované Mestským
zastupiteľstvom Mesta Svit, a taktiež povinne zverejňované na stránke Mesta Svit
http://svit.sk/mesto/dokumenty-mesta/rozpocet-mesta-svit.
V období rokov 2014 až 2018 došlo k nasledovným zmenám v počtoch zamestnancov Mesta
Svit ktorých mzda bola vyplácaná z rozpočtu Mesta Svit. Ku koncu roku 2014 Mesto Svit
zamestnávalo spolu 107 zamestnancov, ku koncu roka 2015 120 zamestnancov, ku koncu
roka 2016 120 zamestnancov, ku koncu roka 2017 87 zamestnancov, k dátumu 10.04.2018
90 zamestnancov.
Otázka č. 2:
Aké sú náklady na pohostenie, reprezentáciu, rauty (napr. dni mesta, návštevy hostí v meste
Svit, decembrové MsZ, spoločenské udalosti a pod.). vynaložené z prostriedkov mesta od
nástupu nového vedenia mesta po voľbách 2014 po súčasnosť + počet takýchto akcií?
Prosím aj čísla objednávok a faktúr + dátumy
Aké boli náklady na inauguračný obrad v roku 2014 na Spolcentre pri uvedení nového
primátora p. Škvareka do funkcie?
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Aké sú náklady na pohostenie, reprezentáciu, rauty (napr. dni mesta, návštevy hostí v meste
Svit, decembrové MsZ, spoločenské udalosti a pod.). vynaložené z prostriedkov mesta
v uplynulom volebnom období, t.j. 2010 – 2014 + počet takýchto akcií? Prosím aj čísla
objednávok a faktúr + dátumy
Odpoveď:
Mgr. Juraj Peťko - prednosta Mestského úradu Svit
Mesto Svit takouto informáciou nedisponuje, nakoľko nevytvára samostatný dokument kde
by sledovalo prostriedky vynaložené na pohostenie, reprezentáciu a rauty od nástupu
nového vedenia mesta a taktiež ani počas pôsobenia predchádzajúceho vedenia mesta.
Všetky Vami požadované informácie sú zverejňované na stránke Mesta Svit v časti rozpočty
http://svit.sk/mesto/dokumenty-mesta/rozpocet-mesta-svit, a taktiež všetky faktúry sú
zverejňované
na
stránke
mesta
Svit
http://svit.sk/mesto/povinne-zverejnovaneinformacie/552-faktury,
objednávky
http://svit.sk/mesto/povinne-zverejnovaneinformacie/565-objednavky,
a
zmluvy
http://svit.sk/mesto/povinne-zverejnovaneinformacie/566-zmluvy.
Celkové náklady na reprezentáciu Mesta Svit sú v absolútnych číslach nasledovné: rok 2011
5 533,- EUR, rok 2012 5 246,- EUR, rok 2013 5 370,- EUR, rok 2014 4 192,- EUR, rok 2015
11 664,- EUR, rok 2016 9 378,- EUR, rok 2017 9 937,- EUR. Z tejto položky sú však taktiež
uhrádzané rôzne kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity komunít pôsobiacich na
území Mesta Svit.
Pri určení platu primátora na začiatku funkčného obdobia v roku 2014 sa súčasný primátor
vzdal časti svojho platu s podmienkou, aby táto čiastka, ako náklad mesta, bola presunutá
do položky reprezentácie, z ktorej sú riešené dotácie na kultúrne a spoločenské aktivity
komunít a občanov mesta, táto čiastka použitá na navýšenie položky predstavuje ročne
finančný objem cca 6.000,- € a nakladanie s ňou je v súlade s podmienkami poskytnutia
dotácií primátora mesta.
Otázka č. 3:
Aké sú cestovné náklady na služobné cesty súčasného primátora najmä zahraničné – počet
ciest celková suma, čísla príslušných dokladov + dátumy?
Aké sú cestovné náklady na služobné cesty primátora mesta Svit v uplynulom volebnom
období, t.j. 2010 – 2014 najmä zahraničné – počet ciest, celková suma, čísla príslušných
dokladov + dátumy?
Odpoveď:
Mgr. Juraj Peťko - prednosta Mestského úradu Svit
Mesto Svit Vami požadovanými informáciami za obdobie rokov 2010 až 2016 nedisponuje,
nakoľko v uvedenom období Mesto Svit nevytváralo samostatný dokument, kde by sledovalo
počet a celkový náklad služobných ciest primátora mesta. Od roku 2017 vedie samostatný
dokument ako ucelený prehľad o služobných cestách primátora Mesta Svit z ktorého
vyplýva, že počas roku 2017 primátor mesta absolvoval päťdesiatdva služobných ciest
v rámci Slovenskej republiky s celkovým nákladom 1130,10 EUR a päť zahraničných
služobných ciest s celkovým nákladom 217,86 EUR. V roku 2018, do konca marca, primátor
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Mesta Svit absolvoval deväť služobných ciest v rámci Slovenskej republiky s celkovým
nákladom 81,76 EUR a jednu zahraničnú služobnú cestu s celkovým nákladom 11,10 EUR.
Otázka č. 4:
Koľko stála dopravná štúdia v meste Svit, koľko banery + ostatné reklamné nosiče, koľko
z toho samotné autobusové zastávky - čísla dokladov + dátumy
Odpoveď:
Mgr. Juraj Peťko - prednosta Mestského úradu Svit
Mesto Svit nerealizovalo žiadnu dopravnú štúdiu, bola však objednávka na vypracovanie
dopravno-sociologický prieskum, ktorý realizovala Žilinská univerzita. Všetky príslušné
doklady sú v zmysle zákona zverejnené na stránke Mesta Svit http://svit.sk/mesto/povinnezverejnovane-informacie/565-objednavky.
Bannery, reklamné nosiče a autobusové zastávky stáli Mesto Svit 0,- EUR, slovom nula €.

Ing. Dáša Vojsovičová (písomná interpelácia z 04.04.2018)
Otázka č. 1:
Problematiku osadenia smetných košov v lokalite okolo rieky Poprad som predostrela už na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v minulom roku. Buďme ústretoví a pred
sankcionovaním majiteľov psov im zabezpečme prostriedky, aby neboli nútení nosiť
pozbierané exkrementy na väčšie vzdialenosti a vyhľadávať odpadkový kôš, alebo vešať
sáčky na ich konštrukcie. Ak to ide inde, napr. u susedov v Brne je bežné, že v lokalite
venčenia psov sú odpadkové koše a na každom sú pripevnené aj sáčky, tak prečo nie aj
v našom meste.
Odpoveď:
Ing. Miroslav Škvarek, MPH - primátor Mesta Svit
Problematiku znečisťovania verejného priestranstva psími exkrementami vedenie mesta
vníma veľmi citlivo, nakoľko si uvedomuje, že sa jedná o tému, ktoré dlhodobo polarizuje
obyvateľov nášho mesta. Máme za to, že nájsť to správne riešenie, a teda aby bola aj ovca
celá, aj vlk sýty je ba priam až nadľudská úloha. I napriek tomu vedenie mesta prišlo
s inovatívnym a ekologickým riešením, ktoré spočíva v osadení ekologických psích toaliet.
Všetky podrobnosti o uvedenej problematike nájdete v nasledovnom článku.
Po dlhodobej polemike spojenej so znečisťovaním verejných priestranstiev psími
exkrementami vedenie mesta Svit aj na základe tlaku verejnosti a poslancov mestského
zastupiteľstva prikročilo k riešeniu, ktoré by malo byť prijateľné pre všetky zainteresované
strany. Ide o jeden z najdiskutovanejších problémov, ktorý znepríjemňuje život obyvateľom
mesta, a to nielen zodpovedným majiteľom psíkov, ale aj tým, ktorí sa sťažujú na
znečisťovanie verejných chodníkov a priestranstiev psími exkrementami.
V minulosti sa mesto snažilo tento problém čiastočne vyriešiť umiestnením odpadkových košov na
psie exkrementy popri rieke, avšak väčšinou to skončilo ich zničením vandalmi. Preto sa vedenie
mesta rozhodlo konať iným spôsobom a vyjsť tak v ústrety všetkým obyvateľom. Riešenie však

3

prináša aj zodpovednejší prístup tých majiteľov psov, ktorí tejto časti povinnosti nevenovali doposiaľ
dostatok pozornosti.
Jednou zo zákonných povinností majiteľa psa je pri jeho vyvádzaní pozbierať za ním psie
exkrementy. Tí nezodpovednejší to nerobia a zdá sa to nepochopiteľné, keďže mnohí z nich sa
prezentujú ako najväčší priatelia zvierat a ochranári životného prostredia, ale na druhej strane si
možno neuvedomujú, ako tým znečisťujú svoje okolie a v neposlednom rade tým obťažujú aj
ostatných občanov a dehonestujú dobré meno zodpovedných psíčkarov. Situácia je o to
komplikovanejšia, že majitelia psov ich venčia na sídliskách, kde sa bežne hrajú deti.
Podľa zahraničných štúdií psie exkrementy patria do kategórie infikovaného a alergénneho
odpadu a agentúra ochrany životného prostredia USA klasifikuje psie exkrementy v rovnakej
kategórii ako aj ropné škvrny?
Treba si uvedomiť, že aj keď nestúpime na psí exkrement, neznamená to, že neprichádzame do
kontaktu s baktériami, ktoré sa v ňom nachádzajú. Nepozbierané psie exkrementy, resp. zvyšky po ich
nedôslednom zbieraní, sú vysušované a menia sa na prach. Pri kosení sú ako mikroskopické častice
spolu s prachom rozvírené do ovzdušia a môžu sa dostať nielen do dýchacích ciest človeka, ale cez
otvorené okná aj do vyšších častí obytných domov a pôsobia ako alergény.
Majitelia psov by si mali v prvom rade uvedomiť, že ich pes sám po sebe upratať nevie a v
rámci svojej zodpovednosti sú povinní urobiť to za neho. Odstraňovať po svojom psovi výkaly je
zákonnou povinnosťou majiteľa psa a vzhľadom k tomu, že podľa zákona o odpadoch platného na
území SR sú psie exkrementy zaradené medzi ostatný bežný odpad, je možné ho vysypať v
akomkoľvek sáčku do akejkoľvek smetnej nádoby na komunálny odpad, samozrejme, s výnimkou
nádob určených na separovaný odpad. Rovnako je potrebné brať na vedomie, že v zmysle zákona a
riešenia problematiky znečisťovania verejných priestranstiev ten, kto vedie psa a neodstráni
bezprostredne výkaly, ktorými pes zničil verejné priestranstvo, sa dopustí priestupku a môže
mu byť uložená pokuta, v zmysle § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov, a to až do výšky 65 eur.
Okrem vyhýbania sa pokutám plnením si povinností, patrí medzi ďalšie rozumné dôvody, prečo
zbierať psie výkaly, najmä udržiavanie čistoty mesta, čistých ulíc, parkov a trávnikov, čo v konečnom
dôsledku slúži k zvyšovaniu atraktivity mesta a zaručuje, že sa domov nevrátite s nechceným
darčekom na topánke. Takisto deti sa môžu bez obáv hrať na detských ihriskách a trávnatých
plochách, po daždi a v teple sa nešíri do okolia nepríjemný zápach.
Vedenie mesta sa tentokrát namiesto každoročného vynakladania obrovského množstva financií na
hromadný zber exkrementov a následnú úpravu verejných priestranstiev rozhodlo pristúpiť
k inovatívnemu a ekologickejšiemu riešeniu problému. Spočíva vo vytvorení ekologických miest na
venčenie psov, ktoré odbremení sídliská a ulice od nepríjemných psích exkrementov. Zároveň zabráni
vysychaniu trávnikov, kríkov, stromov, hrdzaveniu lavičiek, stĺpov dopravných značiek, zábradlí ihrísk
a verejného osvetlenia, ktoré je spojené s vysokými nákladmi na údržbu a renováciu. Výhodou je tiež
zabránenie rozširovaniu nákazlivých chorôb, ktoré sú prenosné zo psov na človeka a hlavne na malé
deti. Veríme, že v neposlednom rade bude výhodou aj to, že psy budú mať svoje pravidelné miesto na
venčenie a majitelia psov budú šťastnejší a obľúbenejší pre ostatných spoluobčanov.
Ako by to malo fungovať?
Ekologická toaleta priťahuje psy a aktívne podporuje ich vylučovanie vďaka špeciálnej zložke s
obsahom psích feromónov, ktorá sa postupne uvoľňuje do okolia stanice (toalety). Táto zložka so
psími feromónmi pôsobí na psy ukľudňujúco a podporuje preznačovanie ich vlastného
teritória. Spolupráca majiteľa psa pri tomto ekologickom riešení je veľmi dôležitá, lebo psa je
potrebné podporovať na vykonávanie potreby na toalete, obzvlášť pri ranných prechádzkach. Majiteľ
psa po príchode k nej umožní psovi pohodlný prístup povolením vôdzky, prípadne jej zafixovaním na
závesný element, ktorý sa nachádza na stĺpe stanice.
Majiteľ následne nechá psa inštinktívne vykonať potrebu. Potom je vhodné psa pochváliť prípadne
odmeniť, aby si na venčenie v stanici vytvoril návyk. Majiteľ psa naberie tuhý exkrement priloženou
lopatkou aj s časťou absorpčnej hmoty a vhodí ho do plastového vreca, ktoré sa nachádza v
ochrannom koši toalety. Zvyšky exkrementu a vylúčený moč prechádza absorpčnou hmotou a
následne filtračnou vložkou, čím sú zbavené choroboplodných zárodkov, zápachu, pH kyslosti a sú
neutralizované. Výsledkom filtrácie je nezávadná tekutina.
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Vzhľadom k tomu, že na sídliskách sa nachádzajú detské ihriská a v týchto miestach sa tak pohybuje
veľké množstvo detí, nie je vhodné ekologické toalety umiestňovať priamo medzi bytové domy. Na
základe tejto skutočnosti a tiež vzhľadom na mieru frekventovanosti návštevy miest, kde sa psíčkari
najčastejšie vyberajú venčiť svojich domácich miláčikov, boli vytipované lokality, ktoré budú
vymedzené ako „venčoviská“ a práve na týchto miestach budú umiestnené ekologické toalety pre psy.
V prvom prípade ide o trávnatý úsek pozdĺž hlavnej cesty I/18, kde by mali byť umiestnené 3
ekologické toalety a druhou lokalitou je pozdĺžny úsek severného brehu rieky Poprad, kde sa
umiestnia 2 ekologické toalety.
Vážení psíčkari, prosíme Vás o zodpovedný prístup a veríme, že týmto spôsobom nájdeme spoločnú
cestu k riešeniu problému, lebo bez vás, ako zodpovedných majiteľov psov, to nepôjde. Pokúsme sa
takýmto spôsobom brať ohľad na všetkých obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.

Ing. Ján Drobný (písomná interpelácia z 09.04.2018)
Otázka č. 1:
Po roztopení snehu je cele mesto posiate psími exkrementami, ako mestská polícia
kontroluje majiteľov psov, ci si plnia svoju povinnosti a zbierajú za svojimi psami psie
exkrementy a koľko vybrali na pokutách od nezodpovedných majiteľov psov za nezbieranie
exkrementov (povedzme za rok 2017).
Odpoveď:
Mgr. Michal Klimko – náčelník Mestskej polície Svit
Mesto Svit eviduje ku koncu roka 2017 481 psov, ktoré sú prihlásené. Mestská polícia
aktívne vykonáva kontrolu dodržiavania VZN č. 6/2002 o podmienkach držania a chovu psov
na území mesta Svit. V roku 2016 bolo zistených dvanásť (12) priestupkov, z čoho tri (3) boli
vyriešené blokovou pokutou, celkove vo výške 60,- EUR, deväť (9) priestupkov bolo
vyriešených napomenutím. V roku 2017 bolo zistených štyridsať (40) priestupkov, z čoho
blokovou pokutou bolo vyriešených pätnásť (15) priestupkov v celkovej sume 300,- EUR a 25
priestupkov bolo vyriešených napomenutím.
Otázka č. 2:
Majitelia psov platia pomerne vysokú daň za vlastnenie psa, a mali by mat po meste
dostatok košov na odhadzovanie exkrementov, prečo hlavne popri rieke Poprad nie sú
rozmiestnene kose a ak sú, tak len stojany a nie sú tam sáčky?
Odpoveď:
Mgr. Juraj Peťko - prednosta Mestského úradu Svit
Čo sa týka výšky dane za psa (Svit 34,54 EUR) tak len pre zaujímavosť dávam do pozornosti
porovnanie troch väčších miest a troch menších miest ako je Mesto Svit. Mesto Krupina
(7 890 obyvateľov), ročná sadzba dane 50,- EUR/pes; Mesto Námestovo (7 876 obyvateľov)
ročná sadzba dane 40,- EUR/rok; Mesto Vrútky (7 760 obyvateľov) ročná sadzba dane 34,80
EUR/rok, Mesto Turzovka (7 559 obyvateľov) ročná sadzba dane 35,- EUR/rok; Mesto
Kráľovský Chlmec (7 505 obyvateľov) ročná sadzba dane 20,- EUR/rok; Mesto Liptovský
Hrádok (7 528 obyvateľov) ročná sadzba dane 34,- EUR/ rok.
Ing. Daniel Čendula – riaditeľ Technických služieb mesta Svit
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O tomto probléme pri rieke Poprad vieme, v súčasnosti sú v uvedenej lokalite umiestnené 4
koše, ktoré sa v pravidelných intervaloch kontrolujú, žiaľ realita je taká, že sáčky sa stávajú
pravidelne terčom vandalov, ktorý ich trhajú a inak poškodzujú.
Ing. Miroslav Škvarek, MPH - primátor Mesta Svit
Problematiku znečisťovania verejného priestranstva psími exkrementami vedenie mesta
vníma veľmi citlivo, nakoľko si uvedomuje, že sa jedná o tému, ktoré dlhodobo polarizuje
obyvateľov nášho mesta. Máme za to, že nájsť to správne riešenie, a teda aby bola aj ovca
celá, aj vlk sýty je ba priam až nadľudská úloha. I napriek tomu vedenie mesta prišlo
s inovatívnym a ekologickým riešením, ktoré spočíva v osadení ekologických psích toaliet.
Všetky podrobnosti o uvedenej problematike nájdete v nasledovnom článku.
Po dlhodobej polemike spojenej so znečisťovaním verejných priestranstiev psími
exkrementami vedenie mesta Svit aj na základe tlaku verejnosti a poslancov mestského
zastupiteľstva prikročilo k riešeniu, ktoré by malo byť prijateľné pre všetky zainteresované
strany. Ide o jeden z najdiskutovanejších problémov, ktorý znepríjemňuje život obyvateľom
mesta, a to nielen zodpovedným majiteľom psíkov, ale aj tým, ktorí sa sťažujú na
znečisťovanie verejných chodníkov a priestranstiev psími exkrementami.
V minulosti sa mesto snažilo tento problém čiastočne vyriešiť umiestnením odpadkových košov na
psie exkrementy popri rieke, avšak väčšinou to skončilo ich zničením vandalmi. Preto sa vedenie
mesta rozhodlo konať iným spôsobom a vyjsť tak v ústrety všetkým obyvateľom. Riešenie však
prináša aj zodpovednejší prístup tých majiteľov psov, ktorí tejto časti povinnosti nevenovali doposiaľ
dostatok pozornosti.
Jednou zo zákonných povinností majiteľa psa je pri jeho vyvádzaní pozbierať za ním psie
exkrementy. Tí nezodpovednejší to nerobia a zdá sa to nepochopiteľné, keďže mnohí z nich sa
prezentujú ako najväčší priatelia zvierat a ochranári životného prostredia, ale na druhej strane si
možno neuvedomujú, ako tým znečisťujú svoje okolie a v neposlednom rade tým obťažujú aj
ostatných občanov a dehonestujú dobré meno zodpovedných psíčkarov. Situácia je o to
komplikovanejšia, že majitelia psov ich venčia na sídliskách, kde sa bežne hrajú deti.
Podľa zahraničných štúdií psie exkrementy patria do kategórie infikovaného a alergénneho
odpadu a agentúra ochrany životného prostredia USA klasifikuje psie exkrementy v rovnakej
kategórii ako aj ropné škvrny?
Treba si uvedomiť, že aj keď nestúpime na psí exkrement, neznamená to, že neprichádzame do
kontaktu s baktériami, ktoré sa v ňom nachádzajú. Nepozbierané psie exkrementy, resp. zvyšky po ich
nedôslednom zbieraní, sú vysušované a menia sa na prach. Pri kosení sú ako mikroskopické častice
spolu s prachom rozvírené do ovzdušia a môžu sa dostať nielen do dýchacích ciest človeka, ale cez
otvorené okná aj do vyšších častí obytných domov a pôsobia ako alergény.
Majitelia psov by si mali v prvom rade uvedomiť, že ich pes sám po sebe upratať nevie a v
rámci svojej zodpovednosti sú povinní urobiť to za neho. Odstraňovať po svojom psovi výkaly je
zákonnou povinnosťou majiteľa psa a vzhľadom k tomu, že podľa zákona o odpadoch platného na
území SR sú psie exkrementy zaradené medzi ostatný bežný odpad, je možné ho vysypať v
akomkoľvek sáčku do akejkoľvek smetnej nádoby na komunálny odpad, samozrejme, s výnimkou
nádob určených na separovaný odpad. Rovnako je potrebné brať na vedomie, že v zmysle zákona a
riešenia problematiky znečisťovania verejných priestranstiev ten, kto vedie psa a neodstráni
bezprostredne výkaly, ktorými pes zničil verejné priestranstvo, sa dopustí priestupku a môže
mu byť uložená pokuta, v zmysle § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov, a to až do výšky 65 eur.
Okrem vyhýbania sa pokutám plnením si povinností, patrí medzi ďalšie rozumné dôvody, prečo
zbierať psie výkaly, najmä udržiavanie čistoty mesta, čistých ulíc, parkov a trávnikov, čo v konečnom
dôsledku slúži k zvyšovaniu atraktivity mesta a zaručuje, že sa domov nevrátite s nechceným
darčekom na topánke. Takisto deti sa môžu bez obáv hrať na detských ihriskách a trávnatých
plochách, po daždi a v teple sa nešíri do okolia nepríjemný zápach.
Vedenie mesta sa tentokrát namiesto každoročného vynakladania obrovského množstva financií na
hromadný zber exkrementov a následnú úpravu verejných priestranstiev rozhodlo pristúpiť

6

k inovatívnemu a ekologickejšiemu riešeniu problému. Spočíva vo vytvorení ekologických miest na
venčenie psov, ktoré odbremení sídliská a ulice od nepríjemných psích exkrementov. Zároveň zabráni
vysychaniu trávnikov, kríkov, stromov, hrdzaveniu lavičiek, stĺpov dopravných značiek, zábradlí ihrísk
a verejného osvetlenia, ktoré je spojené s vysokými nákladmi na údržbu a renováciu. Výhodou je tiež
zabránenie rozširovaniu nákazlivých chorôb, ktoré sú prenosné zo psov na človeka a hlavne na malé
deti. Veríme, že v neposlednom rade bude výhodou aj to, že psy budú mať svoje pravidelné miesto na
venčenie a majitelia psov budú šťastnejší a obľúbenejší pre ostatných spoluobčanov.
Ako by to malo fungovať?
Ekologická toaleta priťahuje psy a aktívne podporuje ich vylučovanie vďaka špeciálnej zložke s
obsahom psích feromónov, ktorá sa postupne uvoľňuje do okolia stanice (toalety). Táto zložka so
psími feromónmi pôsobí na psy ukľudňujúco a podporuje preznačovanie ich vlastného
teritória. Spolupráca majiteľa psa pri tomto ekologickom riešení je veľmi dôležitá, lebo psa je
potrebné podporovať na vykonávanie potreby na toalete, obzvlášť pri ranných prechádzkach. Majiteľ
psa po príchode k nej umožní psovi pohodlný prístup povolením vôdzky, prípadne jej zafixovaním na
závesný element, ktorý sa nachádza na stĺpe stanice.
Majiteľ následne nechá psa inštinktívne vykonať potrebu. Potom je vhodné psa pochváliť prípadne
odmeniť, aby si na venčenie v stanici vytvoril návyk. Majiteľ psa naberie tuhý exkrement priloženou
lopatkou aj s časťou absorpčnej hmoty a vhodí ho do plastového vreca, ktoré sa nachádza v
ochrannom koši toalety. Zvyšky exkrementu a vylúčený moč prechádza absorpčnou hmotou a
následne filtračnou vložkou, čím sú zbavené choroboplodných zárodkov, zápachu, pH kyslosti a sú
neutralizované. Výsledkom filtrácie je nezávadná tekutina.
Vzhľadom k tomu, že na sídliskách sa nachádzajú detské ihriská a v týchto miestach sa tak pohybuje
veľké množstvo detí, nie je vhodné ekologické toalety umiestňovať priamo medzi bytové domy. Na
základe tejto skutočnosti a tiež vzhľadom na mieru frekventovanosti návštevy miest, kde sa psíčkari
najčastejšie vyberajú venčiť svojich domácich miláčikov, boli vytipované lokality, ktoré budú
vymedzené ako „venčoviská“ a práve na týchto miestach budú umiestnené ekologické toalety pre psy.
V prvom prípade ide o trávnatý úsek pozdĺž hlavnej cesty I/18, kde by mali byť umiestnené 3
ekologické toalety a druhou lokalitou je pozdĺžny úsek severného brehu rieky Poprad, kde sa
umiestnia 2 ekologické toalety.
Vážení psíčkari, prosíme Vás o zodpovedný prístup a veríme, že týmto spôsobom nájdeme spoločnú
cestu k riešeniu problému, lebo bez vás, ako zodpovedných majiteľov psov, to nepôjde. Pokúsme sa
takýmto spôsobom brať ohľad na všetkých obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.

Jana Bobulová (písomná interpelácia zo dňa 11.04.2018)
Otázka č. 1:
Klub seniorov BÔRIK požaduje informáciu o prínose družby medzi našim mestom
a družobnými mestami.
Odpoveď:
Mgr. Juraj Peťko – prednosta Mestského úradu Svit
Po druhej svetovej vojne vznikla v Európe tradícia partnerských miest, ktorej hlavnou úlohou
je priviesť obyvateľov k vzájomne bližšiemu porozumeniu, ekonomickej a kultúrnej
spolupráci. Partnerská spolupráca miest a obcí predstavuje zmysluplnú činnosť, ktorá okrem
toho, že predstavuje hodnoty ako priateľstvo a spoluprácu, zvyšuje taktiež povedomie medzi
ľuďmi v Európe a vo svete a predstavuje príležitosť na zdieľanie vzájomných problémov,
výmenu názorov a porozumeniu odlišností.
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Mesto Svit má v súčasnosti uzatvorenú Zmluvu o spolupráci medzi samosprávami so štyrmi
mestami a to s mestom Knurów, od roku 2000, s mestom Česká Třebová, od roku 2005,
mestom San Lorenzo In Campo od roku 2016 a mestom Partizánske od roku 2016. Okrem
pravidelných návštev zástupcov mesta prebieha spolupráca na úrovni kultúrnej, športovej
a v súčasnosti intenzívne pracujeme na rozšírení spolupráce aj o vzdelávanie. Veľmi
dôležitým aspektom komunikácie s našimi partnermi je aj výmena informácií a skúseností vo
oblasti verejného života a množstvo inšpirácie, ktoré so sebou prináša každá návšteva.
Hlavné aktivity medzi partnerskými mestami sa konajú v rámci Dní mesta, či už našich alebo
našich partnerských miest. Okrem návštev delegácií z partnerských miest sa zúčastňujú
taktiež aj zástupcovia komunít. Medzi ďalšie významné aktivity patrí aj každoročný, už
tradičný futbalový turnaj v Českej Třebovej, ktorý organizuje mestská polícia. V tomto roku v
auguste by sa taktiež mal uskutočniť nohejbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnia taktiež
zástupcovia komunít zo Svitu. Taktiež aj v Knurowe boli vzťahy utužované vďaka naším
mestským policajtom.
V súčasnosti plánuje spevácky zbor Laudamus cestu do Talianska v septembri 2018, kde by
mal navštíviť aj naše partnerské mesto a taktiež tam vystupovať. Spolupráca s Talianskym
partnerským mestom narušená prírodnou katastrofou – zemetrasením, ktoré ich postihlo
v minulom roku a preto nemali prostriedky nazvyš, vzhľadom na rozsah poškodenia budov
v meste. Veľmi významne sa v poslednom období rozbieha spolupráca Klubu absolventov
Baťovej školy práce Svit s Klubom absolventov Baťovej školy práce v Partizánskom
a Jednotou dôchodcov, kde sa plánuje pri príležitosti 80. výročia založenia mesta
Partizánske aj autobusový zájazd.
Už niekoľko rokov sa mesto Svit pokúša získať nenávratný finančný príspevok vo výške
150 000,- EUR z programu Európa pre občanov, ktorý by veľmi významne pomohol
naštartovať spoluprácu medzi našimi partnerskými mestami. Taktiež tento rok bola podaná
žiadosť a v súčasnosti čakáme na odpoveď.
Otázka č. 2:
Vo Svite Pod Skalkou už dlhodobo neprevádzkujú obchod a občania sa dožadujú
vysvetlenia, ako dlho a či vôbec do budúcna budeme mať túto prevádzku.
Odpoveď:
Ing. Miroslav Škvarek, MPH – primátor Mesta Svit
Žiaľ, mesto Svit nie je vlastníkom spomínaného objektu potravín v mestskej časti Pod Skalka
a preto nemáme žiadny reálny dosah na to, či bude predajňa otvorená, alebo nie, nakoľko sa
jedná rozhodnutie vedenia COOP Jednoty. V súčasnosti však máme informáciu, že
prebiehajú jednania medzi COOP Jednotou a súkromným podnikateľom, ktorý by zobral
predajňu do nájmu a prevádzkoval tam potraviny, prípadne je alternatíva prijatia
zamestnankyne, ktorá bude poverená vedením obchodu a COOP Jednota bude naďalej
prevádzkovať predajňu vo svojej réžií.

8

MUDr. Jozef Timkovič (písomná interpelácia zo dňa 11.04.2018)
Otázka č. 1:
Na základe oznamu v mediach o štátnej podpore na kúpu elektromobilov pre obce, som sa
zaujímal či mesto Svit neprejavilo záujem o takýto elektromobil, nakoľko za cca 1.500€ a
minimálne prevádzkové náklady, by bol významným prínosom napríklad pre mestskú políciu,
eventuálne pre sociálne služby pri pohybe meste.
Odpoveď:
Mgr. Juraj Peťko – prednosta Mestského úradu Svit
Áno, vedenie mesta taktiež zachytilo túto informáciu a máme v pláne zúčastniť sa tejto
výzvy.
Ing. Stanislav Kopčák – poverený vedením odboru strategického rozvoja mesta
Informácia o rozšírení špecifikácie podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu
pre rok 2018 – Činnosť J1 Podpora elektromobility
▪ Dňa 19.03.2018 bolo na webovom sídle Environmentálneho fondu zverejnené rozšírenie
špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 pre Činnosť J1 Podpora
elektromobility
▪ Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok
prostredníctvom využívania elektromobilu
▪ Lehota na predloženie žiadostí je určená do 02.05.2018 (vrátane)
▪ Maximálna výška podpory formou dotácie je 30.000,- EUR, maximálna miera podpory je 95
% z oprávnených nákladov projektu
▪ Minimálna miera spolufinancovania žiadateľom je 5 % z oprávnených nákladov projektu, čo
predstavuje pri 30.000,- EUR dotácii čiastku 1.579,- EUR
▪ Oprávnení žiadatelia sú obec alebo samosprávny kraj
▪ Elektromobil zakúpený z tejto dotácie môže byť využívaný iba vo verejnom záujme na výkon
samosprávnych funkcií v súvislosti s:
- mestským úradom,
- základnou alebo materskou školou, financovaných štátom a štát nad ňou vykonáva dohľad,
- mestskou políciou,
- domom smútku,
- požiarnou zbrojnicou,
- domovom dôchodcov,
- centrom voľného času, knižnicou, informačným centrom,
- telovýchovnou jednotou (ak ide o amatérsky šport)
▪ Elektromobil zakúpený z tejto dotácie nie je možné využívať na hospodársku činnosť (t. j. na
komerčné účely, napr. na zdieľanie automobilov, na výkon činností v súvislosti s kultúrnym
domom, zdravotnými strediskami, domovmi sociálnych služieb, domom služieb, telovýchovnou
jednotou – ak ide o profesionálny šport)
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▪ Mesto Svit ma záujem podať žiadosť o dotáciu, ktorú pre nás spracováva Agentúra
regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (mesto je členom tohto združenia), na
obstaranie elektormobilu, ktorý bude využívať Mestská polícia Svit
Otázka č. 2:
Označenie, eventuálne dočasné zasypanie hlbokých výtlkov na cestách ešte pred ich
riadnou opravou /dobre klim. podmienky/.
Odpoveď:
Ing. Daniel Čendula – riaditeľ Technických služieb mesta Svit
Áno, v súčasnosti Technické služby mesta Svit pri realizácii opráv výtlkov kladú zvýšený
dôraz na označovanie jednotlivých výtlkov prenosným dopravným značením a zároveň
väčšie plochy aj zahadzujú
Vo Svite 11.05.2018
Spracoval: Mgr. Juraj Peťko - prednosta Mestského úradu Svit

v. r.
.....................................................
Ing. Miroslav Škvarek, MPH
primátor Mesta Svit
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