Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 31.03.2022

ZÁPISNICA
z 35. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 31.03.2022

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

podľa prezenčnej listiny

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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
Správa o činnosti Mestskej polície SVIT za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021
Návrh Dodatku č. 1/2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2021
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách a školských
zariadeniach zriadených Mestom Svit
Návrh Dodatku č. 3/2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2020
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
Návrh Dodatku č. 1/2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2022
o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit
Dodatok č. 1/2022 Štatútu Zboru pre občianske záležitosti Mesta Svit
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
Prevzatie objektov vyvolaných investícií vrátane dotknutých pozemkov stavby „Diaľnica
D1 Mengusovce – Jánovce“
Predaj pozemku pri rodinnom dome súp. č. 170 na Hviezdoslavovej ulici vo Svite
Bezodplatné prevzatie stavieb realizovaných pri výstavbe bytového domu súp. č. 1021
na Ulici P. Jilemnického vo Svite do majetku Mesta Svit
Zámer zámeny pozemkov pri bytovom dome súp. č. 1021 na Ulici P. Jilemnického vo
Svite
Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 181/44, katastrálne územie Svit
Prenájom nebytových priestorov v budove Domu Kultúry Pod Skalkou
Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 495/5, katastrálne územie Svit
Prenájom pozemku parc. č. KN-C 117/252 a parc. č. KN-C 117/290, katastrálne územie
Svit
Prenájom časti nebytového priestoru v bytovom dome súp. č. 134
Správa o kontrolnej činnosti DR spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Projekt „Podpora poskytovania sociálnych služieb v meste Svit“ – zakúpenie vozidla
Účelový príspevok pre Technické služby mesta Svit – verejná zeleň
Projekt „Vodozádržné opatrenia v meste Svit“ – doplnenie uznesenia
Návrh na zmenu uznesenia č. 27/2022 zo dňa 24.02.2022
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver
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K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 35. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
K 2:
1.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
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)

D. Vojsovičová - informovala o vypustení bodu programu MsZ č. 8: Návrh Dodatku č. 1/2022
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2022 o miestnych daniach
a poplatku na území mesta Svit s prečíslovaním pôvodných bodov 9-26 na
body 8-25.
- od 30.3.2022 je platný a účinný zákon č. 92/2022 Z.z. o niektorých ďalších
opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý okrem iného mení aj zákon
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a to tak, že dopĺňa §38a, ktorý priamo
uvádza, že daňovníkom dane z ubytovanie nie je odídenec podľa osobitného
predpisu. V návrhu dodatku k VZN č. 1/2022 sa navrhovalo oslobodenie odídencov
od dane z ubytovania, preto bolo navrhnuté bod 8. z programu vypustiť.
Uzn.32:

2.

Vypustenie bodu č. 8 programu s názvom: Návrh Dodatku č. 1/2022
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2022 o miestnych daniach
a poplatku na území mesta Svit z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
mesta Svit dňa 31.03.2022 s prečíslovaním bodov 9-26 na body 8-25.

Hlasovanie za vypustenie bodu č.8 z programu s prečíslovaním pôvodných bodov 9-26 na
body 8-25:
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, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

D. Vojsovičová - ďalej informovala o doplnení programu MsZ o body programu č. 22 a 23:

22: Projekt „Vodozádržné opatrenia v meste Svit“ – doplnenie uznesenia
23: Návrh na zmenu uznesenia č. 27/2022 zo dňa 24.02.2022
s prečíslovaním pôvodných bodov 22-25 na body 24-27
Uzn.33:

3.

Doplnenie programu 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit
o body programu č. 22: Projekt „Vodozádržné opatrenia v meste Svit“ –
doplnenie uznesenia a bodu č. 23: Návrh na zmenu uznesenia č. 27/2022 zo
dňa 24.02.2022 s prečíslovaním pôvodných bodov 22-25 na 24-27

Hlasovanie za doplnenie programu:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
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

Uzn.34:

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

Program 35. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
31.03.2022
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4.

Hlasovanie za program:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
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.

V. Zentko

2.

M. Šramková

- do návrhovej komisie boli navrhnutí:
1.
5.

E. Kačmarčíková

2.

M. Smatanová

za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová

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

K 3/uz.35:
D. Polovková

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
- informovala o Správe o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
mesta Svit ku dňu 16.03.2022 za kontrolované obdobie roka 2022
a predchádzajúceho obdobia
- predložila Správu o výsledkoch kontrol v roku 2022 podľa schváleného plánu
kontrolnej činnosti na r.2022 a to: „Kontrolu dodržiavania § 15 zákona č.
583/2004 Z. z. v platnom znení pri tvorbe a použití rezervného fondu mesta v
roku 2021“ a „Kontrolu dodržiavania § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom
znení – pravidlá používania návratných zdrojov financovania, stav a vývoj
dlhu k 31.12. 2021“,
- prehľad vykonaných kontrol s uvedením zamerania,
odporúčaní a ich záver tvorí prílohu k dôvodovej správe.

kontrolných

zistení,

- odporučila vziať Správu o plnení uznesení prijatých MsZ mesta Svit ku dňu
16.3.2022 za kontrolované obdobie roka 2022 a predchádzajúce obdobia a Správu
hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách v roku 2022 na vedomie.
D. Vojsovičová
Hlasovanie:

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

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
-

na 34. riadnom zasadnutí MsZ mesta Svit dňa 24.02.2022 boli predložené dve
interpelácie poslancov MsZ Ing. Vladimíra Zentka ohľadom Územného plánu
mesta a Ing. Ivana Zimu ohľadom dopravného značenia. Znenie interpelácií a
odpovede sú uvedené v prílohe dôvodovej správy a na webe mesta

K 5/uz.36:

Správa o činnosti Mestskej polície SVIT za obdobie od 01.01.2021 do
31.12.2021

M. Klimko

-

M. Šramková

- opýtala sa, ako sa rieši rýchla jazda kolobežkárov a cyklistov na chodníkoch

M. Klimko
J. Hutník

predložil MsZ Správu o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie 01.01.2021 až do
31.12.2021, ktorá je prílohou dôvodovej správy

- odpovedal, že MsP rieši tieto priestupky kontrolami a upozornením. V najbližšom
období zvýšia kontroly a prijmú príslušné opatrenia
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

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

Poslanci vzali Správu o činnosti Mestskej polície SVIT za obdobie od 01.01.2021 do
31.12.2021na vedomie.
K 6/uz.37:

J. Hutník

Návrh Dodatku č. 1/2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č.
4/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských
jedálňach v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit
-

vysvetlil, že od 1.januára 2022 obec a samosprávny kraj vo VZN určia:
 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
 výšku príspevku na režijné náklady,
 podmienky úhrady v ŠJ, ktorej je zriaďovateľom,
 podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevkov (od 1.januára
2022).
Aj pre ŠJ platí, že od 1. januára 2022 sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a
príspevok na režijné náklady sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca písomne
požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa
zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dôležitou zmenou je, že od 1.januára 2022 má obec a samosprávny kraj
oprávnenie určiť vo VZN podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia
finančného príspevku.
Z uvedeného dôvodu je potrebné v podmienkach samosprávy novelizovať aktuálne
VZN a v prípade potreby a záujmu zo strany orgánov obce a samosprávneho kraja
určiť a konkretizovať podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia finančného
príspevku. Podľa prechodného ustanovenia (§161m ods. 7 školského zákona)
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sa pri uhrádzaní príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach do 31. marca 2022 bude postupovať podľa predpisov
účinných do 31. decembra 2021.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 7/uz.38:

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

Návrh Dodatku č. 3/2022 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č.
6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí
na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených
Mestom Svit

J. Hutník

-

informoval o tom, že od 1. januára 2022 sa finančný príspevok v školách a
školských zariadeniach neuhrádza, ak zákonný zástupca je členom domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi. Podmienkou je, že o to písomne požiada.
V školskom zákone sú uvedené aj ďalšie podmienky, a to podľa druhu školy a
školského zariadenia:
 v prípade materskej školy sa finančný príspevok neuhrádza za dieťa, ktoré je
umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 v prípade základnej umeleckej školy sa zákonné odpustenie finančného
príspevku vzťahuje iba na štúdium jedného umeleckého odboru,
 v prípade jazykovej školy sa zákonné odpustenie úhrady nákladov na štúdium
(školného a zápisného) vzťahuje iba na štúdium jedného cudzieho jazyka.
Ostatné viď: dôvodová správa v bode 6: Návrh Dodatku č. 1/2022 Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2021 o určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky
úhrady v školských jedálňach v školách a školských zariadeniach zriadených
Mestom Svit
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 8/uz.39:
J. Hutník

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

Dodatok č. 1/2022 Štatútu Zboru pre občianske záležitosti Mesta Svit
-

vysvetlil, že Štatút Zboru pre občianske záležitosti Mesta Svit upravuje organizáciu
občianskych obradov, slávností a iných podujatí mesta Svit, prostredníctvom Zboru
pre občianske záležitosti Mesta Svit. Činnosť ZPOZ je zabezpečovaná
prostredníctvom Komisie pre ZPOZ pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit.
Komisia na svojom zasadaní dňa 14. februára 2022 prerokovala návrh zmien v
Štatúte ZPOZ a odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť upravený návrh na
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najbližšom zastupiteľstve, s účinnosťou od 1. apríla 2022.
Nový Dodatok Štatútu ZPOZ upravuje:
• článok II. – Podujatia ZPOZ – Hlavné podujatia, v bode smútočná rozlúčka so
zosnulým dopĺňa hudobnú zložku.
• článok III. – Organizačné a materiálne zabezpečenie činnosti ZPOZ – v hlavných
podujatiach, bod 3. smútočnú rozlúčku zabezpečujú TS Svit – PS Svit, hudobnú
zložku na obrade hudobník ZPOZ
• článok IV. – Honorovanie účinkujúcich na podujatiach ZPOZ - bod 2. hudobník
ZPOZ je honorovaný sumou 10,- Eur a úhradou nákladov na ošatenie a úpravu
zovňajšku vo výške 6,-Eur za jeden smútočný obrad.
Navrhované zmeny:
Prechodom kompetencií pri zabezpečovaní smútočných obradov, vrátane
smútočných prejavov od 1. mája 2020 na TS Svit – Pohrebné služby, bolo nutné
upraviť Štatút ZPOZ, kde boli jedným z hlavných podujatí organizácia smútočných
rozlúčok, vrátane smútočného príhovoru. Obradov sa zúčastňuje v rámci ZPOZ len
hudobná zložka, ostatné zabezpečujú Pohrebné a cintorínske služby.
Náklady na zabezpečenie pohrebu vrátane smútočných rozlúčok majú tieto služby
stanovené v cenníku (viď. cenník PaCS Prešov bod 70).
V štatúte boli upravené body týkajúce sa tohto obradu v zmysle horeuvedeného
členenia.
J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 9/uz.40:
J. Hutník

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

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa ALPINA SK, s.r.o., Bajkalská 12985/9, 931 04 Bratislava
-

informoval, že ALPINA SK, s.r.o., Bajkalská 12985/9, 931 04 Bratislava
zrealizovala stavbu „Obchodné centrum KOPČEK – nadstavba“ v rámci ktorej bol
vybudovaný vstup do budovy - južná strana). Nakoľko je uvedený vstup
umiestnený na pozemku vo vlastníctve mesta, požiadala spoločnosť o jeho
majetkovoprávne vysporiadanie, aby bolo možné zrealizovanú stavbu zapísať do
katastra nehnuteľností a spustiť odpredaj bytov do vlastníctva súkromných osôb.
K žiadosti bol doložený geometrický plán, č. 43849954-76/2021 na zameranie
budovy p.č.406/4 a parkoviska p.č. 229/440 na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
vyhotovený spoločnosťou A-GEO TATRY, spol. s r.o., SNP 145/9, 059 21 Svit,
úradne overený dňa 15.11.2021 pod číslom
G1-1157/2021.
Predmetom prevodu je časť pozemku parc. č. KN-C 229/12, druh pozemku ostatné
plochy o výmere 19130 m2, a to diel 2 o výmere 25 m2, ktorý sa pričleňuje k
pozemku parc. č. KN-C 406/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 481 m2 vo vlastníctve nadobúdateľa, pričom jeho výmera sa týmto mení
na 506 m2.
Vzhľadom k výške navrhovanej kúpnej ceny nie je potrebné doložiť k prevodu
znalecký posudok, nakoľko cena v mieste obvyklá je niekoľkonásobne nižšia ako
kúpna cena, navrhnutá finančnou komisiou.
Prevod pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
je prevodom v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
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Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu zo
dňa 07.03.2022:
Komisia odporúča predaj pozemku.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 14.03.2022:
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 100,-- €/1m2, spolu vo výške 2 500,- €.
I.Švagrovská

- opýtala sa, z akého dôvodu bola stavba skolaudovaná, keď stavba zasahovala do
mestského pozemku. Vyhlásila, že by mal platiť rovnaký meter pre všetkých.

K. Štinčíková

- stavebný úrad dal komisii výstavby stanovisko, podľa ktorého stavebník predložil
k stavebnému konaniu tzv. iné právo k pozemku, a to nájomné zmluvy, tým
preukázal vzťah ku pozemku

J. Hutník

- potvrdil, že kolaudácia prebehla v súlade so zákonom. Stavebník mal uzavretú
nájomnú zmluvu s mestom za účelom stavby.

V. Zentko

- odporučil, aby bol v budúcnosti v zmluve dopredu vyšpecifikovaný účel stavby

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 10/uz.41:

Prevzatie objektov vyvolaných investícií vrátane dotknutých pozemkov
stavby „Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce“
SO 133-00 – Preložka prístupovej komunikácie k štrkoviskám v Batizovciach
SO 241-00 – Most na prístupovej komunikácii k štrkoviskám

J. Hutník

- informoval, že Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta č. 14, 841 04
Bratislava vyzvala Mesto Svit k uzatvoreniu zmlúv o odovzdaní a prevzatí objektov
vyvolaných investícií v rámci stavby „Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce“ do
vlastníctva Mesta Svit.
Ide o nasledovné stavebné objekty:
SO 133-00 Preložka prístupovej komunikácie k Štrkoviskám v Batizovciach
- Stavebné povolenie č. j. 1943/2004 zo dňa 21.12.2004, právoplatné 28.02.2005
- Kolaudačné rozhodnutie č.j. 1951/2020/02-HL zo dňa 23.11.2020, právoplatné
29.12.2020
- Obstarávacia hodnota 126 831,10 €.
Dotknuté pozemky:
parc. č. KN-C 475/48, ostatné plochy o výmere 114 m2,
parc. č. KN-C 475/49, ostatné plochy o výmere 174 m2,
parc. č. KN-C 823, zastavané plochy na nádvoria o výmere 2618 m2,
parc. č. KN-C 824, zastavané plochy na nádvoria o výmere 1104 m2.
SO 241-00 Most na prístupovej komunikácii k Štrkoviskám cez Háganský
potok
- Stavebné povolenie č. j. 1943/2004 zo dňa 21.12.2004, právoplatné 28.02.2005
- Porealizačné zameranie – GP č.271/2008, zo dňa 05,12,2008
- Kolaudačné rozhodnutie č.j. 1951/2020/02-HL zo dňa 23.11.2020, právoplatné
29.12.2020
- Obstarávacia hodnota 121 519,78 €.
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Dotknuté pozemky:
parc. č. KN-C 822, vodné plochy o výmere 643 m2, (Háganský potok)
parc. č. KN-C 823, zastavané plochy na nádvoria o výmere 2618 m2,
parc. č. KN-C 824, zastavané plochy na nádvoria o výmere 1104 m2.
Komisia finančná, správy
majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb
a cestovného ruchu zo dňa 02.11.2021 :
Komisia odporúča prevzatie objektov vyvolaných investícií do majetku mesta.
Hlasovanie:

K 11/uz.42:
J. Hutník

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

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

Predaj pozemku pri rodinnom dome súp. č. 170 na Hviezdoslavovej ulici
vo Svite, Ján Dzivjak a Mária Dzivjaková, Hviezdoslavova 170/28, 059 21 Svit,
- vysvetlil, že Ján Dzivjak a Mária Dzivjaková, Hviezdoslavova 170/28, 059 21 Svit
žiadajú o predaj časti pozemku vo vlastníctve mesta, parc. č. KN-C 91/1, druh
pozemku ostatné plochy a o výmere 2034 m2,
katastrálne územie Svit,
nachádzajúceho sa pri rodinnom dome súp. č. 170 na Hviezdoslavovej ulici vo
Svite. Pozemok je oplotený a majetkovoprávne vysporiadaný formou nájomnej
zmluvy zo dňa 09.12.2020.
K žiadosti bol doložený geometrický plán, č. 3/2022 na určenie vlastníckych práv k
pozemku p.č. 91/60, vyhotovený Ing. Pavlom Basaríkom, GEOPLÁN, L. Svobodu
4885/91, 058 01 Poprad, úradne overený dňa 25.02.2022 pod číslom G1135/2022. Predmetom prevodu je novovytvorený pozemok v katastrálnom území
Svit, parc. č. KN-C 91/60, druh pozemku ostatné plochy o výmere 110 m2.
Podľa doloženého znaleckého posudku č. 32//2022, vyhotoveného znalcom v
odbore stavebníctvo
Ing. Barborou Hoghovou, Nová 1002/7, 058 01 Poprad je
všeobecná hodnota predmetu prevodu stanovená vo výške 19,58 €/1m2, spolu vo
výške 2 153,80 €.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
zo dňa 07.02.2022:
Komisia vzala majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 14.03.2022:
Komisia odporúča predaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu
podľa znaleckého posudku vo výške 19,58 €/1m2, spolu vo výške 2 153,80 €.
Zámer predaja majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 14.
03. 2022 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
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za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
K 12/uz.43:

Bezodplatné prevzatie stavieb realizovaných pri výstavbe bytového domu
súp. č. 1021 na Ulici P. Jilemnického vo Svite do majetku Mesta Svit, STM
Invest, s.r.o., Jilemnického 268/32, 059 21 Svit

J. Hutník

- vysvetlil, že dňa 31.05.2019 uzatvorilo Mesto Svit v súlade s uznesením
Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 47/2019 zo dňa 28.03.2019 Zmluvu o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s budúcim oprávneným z vecného
bremena, spoločnosťou STM Invest, s.r.o., Jilemnického 303, 059 21 Svit,
predmetom ktorej bola realizácia spevnených plôch a sadových úprav pre stavbu
polyfunkčnej budovy.
Investor sa v zmluve zaviazal bezodplatne odovzdať stavebné objekty do majetku
Mesta Svit.
Stavba bola zapísaná v katastri nehnuteľností dňa 10.09.2021.
Investor predložil vyčíslenie obstarávacích nákladov na realizáciu jednotlivých
stavebných objektov takto:
Spevnené plochy (komunikácia a parkovacie plochy
115 000,-- €
Stojisko na kontajnery
5 500,-- €
Sadové úpravy
8 500,-- €
SPOLU:
129 000,-- €
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
zo dňa 07.03.2022:
Komisia zobrala bezodplatné prevzatie stavebných objektov na vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 14.03.2022:
Komisia zobrala bezodplatné prevzatie stavebných objektov na vedomie.
-

Hlasovanie:

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

K 13/uz.44:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.

Zámer zámeny pozemkov pri bytovom dome súp. č. 1021 na Ulici P.
Jilemnického vo Svite, STM Invest, s.r.o., Jilemnického 268/32, 059 21 Svit
-

povedal, že spoločnosť STM Invest, s.r.o. vyvolala v minulom roku stretnutie k
doriešeniu majetkovoprávnych vzťahov, vzniknutých pri realizácii stavby
polyfunkčného domu na Ulici P. Jilemnického vo Svite. Pri realizácii a následnom
porealizačnom zameraní stavby bolo zistené, že 7 parkovacích miest, z toho jedno
parkovacie miesto pre ZŤP, ktoré bolo vybudované nad rámec pôvodného projektu,
je umiestnených na pozemkoch tak, že ich pretína majetková hranica – časť stavby
sa nachádza na pozemku vo vlastníctve mesta a časť na pozemku vo vlastníctve
spoločnosti STM Invest, s.r.o.
Spoločnosť STM Invest, s r. o. pôvodne (máj 2020) požiadala o odpredaj
pozemkov za účelom scelenia pozemkov, nachádzajúcich sa pod spevnenými
plochami. Odpredaj odporučila komisia výstavby (jún 2020) a návrh bol predložený
na rokovanie mestskej rady. Mestská rada na rokovaní dňa 16.09.2021 stiahla
návrh z rokovania s odporúčaním opätovne prerokovať predmetný predaj
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pozemkov na komisii výstavby a pripraviť vhodné alternatívy.
Na návrh komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu bol
pripravený návrh zámeny pozemkov tak, aby časť parkovacích miest zostala
verejná (boli by odovzdané do majetku mesta v zmysle zmluvy o uzatvorení
budúcej zmluvy o vecnom bremene) a časť parkovacích miest by prešla do
majetku spoločnosti STM Invest, s r. o. Pôvodný návrh bola zámena pozemkov v
pomere 1:1, ale po vyhotovení návrhu GP bol rozdiel vo výmerách pri navrhovanej
zámene s rozdielom 4 m2 v neprospech mesta.
Prípravu zámeny v tej dobe však skomplikovala skutočnosť, že pozemky, dávané
do zámeny spoločnosťou STM Invest, s.r.o. sa z časti nachádzajú pod balkónmi
(zmena majetkových pomerov by skomplikovala kolaudáciu stavby a následný
zápis stavby do katastra nehnuteľností) a naviac boli v tej dobe tieto pozemky
zaťažené záložným právom v prospech banky. Na stretnutí dňa 09.03.2021 boli
konateľovi spoločnosti p. Jánovi Stenchlákovi vysvetlené všetky problémy, ktoré by
schválenie zámeny v takej podobe, ako to požaduje, vznikli a že bude vhodné sa k
majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod parkovacími miestami vrátiť po
kolaudácii stavby a jej zápisu do katastra nehnuteľností a následnom výmaze
záložného práva banky tak, aby neboli komplikácie pri kolaudácii ani pri predaji
bytov.
Nakoľko bola stavba v jeseň 2021 dokončená a v súčasnosti finalizuje predaj
jednotlivých bytov a parkovacích miest, ktoré boli zrealizované na pozemkoch vo
vlastníctve investora a spoločnosť STM Invest, s.r.o., založená za účelom
realizácie stavby, bude podľa slov konateľa pravdepodobne zrušená, požiadal
konateľ spoločnosti o zrealizovanie zámeny pozemkov tak, ako to bolo navrhované
v roku 2021.
Nakoľko nemáme k dispozícii overený geometrický plán na scelenie pozemkov,
predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Svit zámer zámeny pozemkov so
spoločnosťou STM Invest, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Na nasledujúce rokovanie MsZ bude predložený na schválenie návrh na zámenu
pozemkov podľa doloženého geometrického plánu.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
zo dňa 08.02.2021:
Komisia odporúča zámenu pozemkov.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 09.02.2021:
Komisia súhlasí so zámenou. Keďže zameraním vznikla situácia, že rozdiel
zámeny predstavuje 4 m2 v neprospech mesta, žiadateľ je povinný za tento rozdiel
uhradiť kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku, a to 20,86 €/m2, t.j. celkom
83,44 €.
Zámer zámeny pozemkov v katastrálnom území Svit z dôvodu hodného
osobitného zreteľa je od 15.03.2022 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom
sídle Mesta Svit.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 21.03.2022. Mestská rada mesta
Svit odporúča zámer zámeny prerokovať na mestskom zastupiteľstve.
I.Švagrovská

-

opýtala sa, či touto zámenou stavebník dodrží to, že časť parkovacích miest
ostane verejná a budú odovzdané do majetku mesta v zmysle zmluvy. Požiadala,
aby ku jednotlivým bodom bolo predkladané vysvetlenie na komisie.

K. Štinčíková

- potvrdila, že verejné musia zostať tie parkovacie miesta, ktoré sú postavené na
pozemkoch mesta

D. Vojsovičová - odporučila komisii výstavby, aby členovia na zasadnutie k sporným bodom
požiadali o stanovisko SOcÚ alebo si privolali na komisiu pracovníčku SOcÚ
J. Hutník
Hlasovanie:

- prečítal návrh na uznesenie
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, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
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za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
2 poslankyne (M. Šramková, I. Švagrovská)
K 14/uz.45:
J. Hutník

Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 181/44, katastrálne územie Svit, Jozef
Šteffo a Oľga Šteffová, J.Jesenského 202/19, 059 21 Svit
-

informoval, že Jozef Šteffo a Oľga Šteffová, J. Jesenského 202/19, 05921 Svit
uzavreli s Mestom Svit kúpnu zmluvu na odpredaj pozemku parc. č. KN-C 181/44,
katastrálne územie Svit o výmere 62 m2. Žiadatelia – budúci vlastníci pozemku,
majú zámer postaviť na tomto pozemku montovanú garáž. Účinnosť kúpnej zmluvy
je viazaná na realizáciu (preložku) prístupového chodníka pri bytovom dome na
Jesenského ulici č. 202 a na jeho odovzdaní do majetku mesta. Nájomnou
zmluvou preukážu žiadatelia v stavebnom konaní dočasne vzťah k pozemku, ktorý
v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy prejde po skončení potrebných procesných
úkonov do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
15.3.2022 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia,
urbanizmu:
Komisia nájom pozemku o výmere 30 m2 odporúča.

architektúry

a

Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča nájom pozemku za nájomné vo výške 1 €/m2/rok.
J. Hutník

-

Hlasovanie:

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

K 15/uzn.46:

J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.

Prenájom nebytových priestorov v budove Domu Kultúry Pod Skalkou,
Občianske združenie Zábavný súbor SVITTASENIOR, Skalná 655/19, 05921
Svit
-

povedal, že Občianske združenie Zábavný súbor SVITTASENIOR podalo žiadosť
o prenájom nebytových priestorov, a to divadelnej sály na prízemí o výmere 176
m2, nachádzajúcich sa v Dome Kultúry Pod Skalkou, súpisné číslo 501, na
Priečnej ulici vo Svite, za účelom kondičných skúšok, v zmysle harmonogramu,
ktorý bude tvoriť prílohu nájomnej zmluvy.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča prenájom nebytových priestorov za nájomné 1€/predmet
nájmu/rok. Prevádzkové náklady budú vysporiadané formou nefinančnej podpory
mesta Svit.

Hlasovanie:

prečítal návrh na uznesenie
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, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
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za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
K 16/uzn.47:

Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 495/5, katastrálne územie Svit, Pavol
Greguška a Jozefína Gregušková, Hlavná 18/36, 05921 Svit

J. Hutník

- vysvetlil dôvodovú správu, v ktorej sa píše, že Pavol Greguška a Jozefína
Gregušková, Hlavná 18/36, 05921 Svit sú bezpodielovými spoluvlastníkmi
rodinného domu na Hlavnej ulici vo Svite, súp. č. 18, postaveného na pozemku
parc. č. KN–C 495/1. Požiadali o nájom časti pozemku parc. č. 495/5 o výmere 15
m2, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti nehnuteľnosti v ich vlastníctve, za účelom
realizácie prístrešku na parkovanie.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
15.03.2022 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia,
urbanizmu:
Komisia nájom pozemku o výmere 15 m2 odporúča.

architektúry

a

Komisia finančná, správy
majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča nájom pozemku za nájomné vo výške 1 €/m2/rok.
J. Hutník

-

Hlasovanie:

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

K 17/uzn.48:

J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.

Prenájom pozemku parc. č. KN-C 117/252 a parc. č. KN-C 117/290, katastrálne
územie Svit, Milan Džurman a Zuzana Džurmanová, Mierová 882/33, 05921
Svit
-

informoval o tom, že Milan Džurman a Zuzana Džurmanová, Mierová 882/33, Svit
sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu na Mierovej ulici vo Svite, súp.
č. 882, postaveného na pozemku parc. č. KN–C 136/2. V októbri 2021 požiadali o
odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 117/252 a parc. č. KN-C 117/290, ktoré sa
nachádzajú v tesnom susedstve s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov a sú
oplotené.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
(25.10.2021):
Keďže pozemok tvorí prieluku medzi rod. domami a bytovým domom na ul. Kpt.
Nálepku (nejde o priľahlý pozemok), komisia odporúča ponechať pozemok vo
vlastníctve mesta, z dôvodu možného vytvorenia prístupovej komunikácie pre
ostatné rodinné domy (súp. č. 84, 884, 979, 86, 885). Za tým účelom odporúča
komisia: vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie prieluky a jeho zápis do
katastra; požiadať vlastníka pozemku parc. č. 117/21 o predaj časti pozemku
mestu, za účelom vytvorenia prístupovej komunikácie. Komisia predaj pozemkov z
uvedených dôvodov neodporúča. Do času vytvorenia prieluky odporúča komisia
nájom pozemku.
Žiadatelia na odporúčanie komisie reagovali listom, v ktorom argumentujú tým, že
predmetné pozemky sú jedinou prístupovou cestou k ich rodinnému domu,
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prístupová cesta nie je spevnená ani udržiavaná, údržbu vykonávajú na vlastné
náklady, v prípade predaja pozemkov si ich upravia žiadatelia vo vlastnej réžii.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
(10.1.2022):
Komisia trvá na svojom odporúčaní zo dňa 25.10.2021, predaj pozemku
neodporúča.
Komisia odporúča dať vypracovať GP a zapísať do katastra nehnuteľností, aby
bola prieluka vyznačená v katastrálnej mape.
Následne žiadatelia telefonicky oznámili, že akceptujú uzavretie nájomnej zmluvy
na nájom predmetných pozemkov.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb
a cestovného ruchu:
Komisia odporúča nájom pozemku za nájomné vo výške 1 €/m2/rok.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
15.03.2022 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
J. Hutník

-

Hlasovanie:

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

K 18/uzn.49:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.

Prenájom časti nebytového priestoru v bytovom dome súp. č. 134 , Norbert
Regeš a Barbora Regešová, Kpt. Nálepku 134/67, 05921 Svit
- vysvetlil, že Norbert Regeš s manželkou požiadali o prenájom časti nebytového
priestoru /bývalá kotolňa/ o výmere 37 m2, nachádzajúceho sa v suteréne
bytového domu súp. č. 134 na ul. Kpt. Nálepku vo Svite. Žiadatelia sú vlastníkmi
bytu č. 7 v bytovom dome súp. č. 134 a predmet nájmu sa nachádza priamo pod
ich bytovou jednotkou. Predmet nájmu majú zámer využívať ako pivnicu a sklad.
Nebytový priestor vo vlastníctve mesta bol prednostne ponúknutý na predaj
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 134 prostredníctvom správcu Bytového
podniku Svit, s.r.o. Vlastníci bytov neprejavili o odkúpenie priestorov záujem.
Nebytový priestor je v zlom technickom stave. Mesto znáša náklady vo forme
odvodu do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu (aktuálne 233,10 € /
štvrťrok).
Komisia finančná, správy
majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa za nájomné vo
výške 3 €/1 m2/1 rok.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
15.03.2022 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
-

Hlasovanie:

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

proti návrhu:
zdržali sa:
K 19/uzn.50:

0 poslancov
0 poslancov

Správa o kontrolnej činnosti DR spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

J. Hutník

- povedal, že dňa 10.03.2022 sa v sídle spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
(ďalej len „spoločnosť) konalo zasadnutie jej dozornej rady. Prítomní boli všetci
členovia dozornej rady, prizvaný bol konateľ, ako aj riaditeľka spoločnosti.
Programom zasadnutia bolo prerokovanie problematiky výsledku hospodárenia
spoločnosti za rok 2021 (8 672,74€ pred zdanením), riešenie neplatičov v
nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Svit, odpis nedobytných pohľadávok, ako
aj aktuálne úlohy riešené v tejto spoločnosti – správa jednotlivých budov,
problematika plavárne.
Diskutovaná bola aj situácia v spotrebe a cenách energií (plyn, teplo, elektrická
energia), ktorá môže veľmi negatívne ovplyvniť ekonomické výsledky spoločnosti,
ako aj mesta Svit v roku 2022. Vedeniu spoločnosti bolo uložených viacero úloh
súvisiacich s riešenou problematikou, rovnako boli formulované aj odporúčania pre
vedenia mesta.
-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

J.
I.
J.
V.

Poslanci vzali
na vedomie.

Správu o kontrolnej činnosti DR spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

K 20/uzn.51:

Projekt „Podpora poskytovania sociálnych služieb v meste Svit“ – zakúpenie
vozidla

J. Hutník

- informoval, že ako poskytovateľovi sociálnych služieb je v našom záujme
dodržiavať štandardy kvality v sociálnych službách, zvyšovať kvalitu a dodržiavať
legislatívu súvisiacu s poskytovaním sociálnych služieb, tým prispieť aj k
optimalizácii vybraných procesov opatrovateľskej služby.
Realizáciou projektu – zakúpením motorového vozidla chceme zabezpečiť
poskytovanie sociálnych služieb v meste pre fyzické osoby, ktoré sú prijímateľmi
opatrovateľskej služby, pôjde o úkony starostlivosti o domácnosť – nákup potravín
a iného spotrebného tovaru, donáška jedla do domu, sprievod na lekárske
vyšetrenie a pod. Zároveň chceme zefektívniť
prácu zamestnancov
opatrovateľskej služby, odbremeniť opatrovateľky nosením ťažkých nákupov,
obedárov pre prijímateľov opatrovateľskej služby.
Cieľová skupina
Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň
odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a
fyzické osoby odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o
sociálnych službách.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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, I. Zima)
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Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
K 21/uzn.52:
J. Hutník

Parcela

Účelový príspevok pre Technické služby mesta Svit – verejná zeleň
- vysvetlil, že Mesto Svit v roku 2021 získalo príjmy z finančnej náhrady za
vyrúbané dreviny od ŽSR Bratislava v sume 142 121,14€. Ide o účelovo určené
prostriedky, ktoré je možné použiť v súlade s ustanoveniami § 48 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Okrem iných účelov je možné
prostriedky použiť aj na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené
parky, zelené strechy alebo ekodukty. Bol vypracovaný plán výsadby trvaliek na
rok 2022 v celkovom objeme 9 300€ v týchto lokalitách:

Už
vysadené
cibuľoviny
(ks)

Plocha
záhonu
(m2)

34/3

2

45

175/2

24

200

175/2

49

439

181/38

30

395

117/161

60

300

229/16

12,6

100

406/327

12,6

100

451/105

17,5

102

406/511
Spolu

14
221,7

100
1781

Plánovaná
výsadba
trvaliek
(ks)
Cena/ks/ v EUR Spolu v Eur
6,00
14 €
84,00 €
6,00
168 €
1 008,00 €
6,00
343 €
2 058,00 €
6,00
210 €
1 260,00 €
6,00
420 €
2 520,00 €
6,00
88 €
528,00 €
6,00
88 €
528,00 €
6,00
122 €
732,00 €
6,00
98 €
588,00 €
1551
9 306,00 €

Poznámka
pomník A.S.
MsÚ Svit (2 záhony)
busta J.A. Baťu (2 záhony)
kruhy pod stromami KD (10
kruhov)
Komenského (pohotovostné
bytovky)
krčma Križiak
Jilemnického (kobylky)
Podskalka - bývalá Jednota
DOS

Na zabezpečenie výsadby v uvedených lokalitách mesto poskytne
svojej
príspevkovej organizácii Technické služby mesta Svit, ktorá zabezpečuje v meste
Svit starostlivosť o mestskú zeleň príspevok na tento účel.
Hlasovanie:

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

K 22/uzn.53:
J. Hutník

Projekt „Vodozádržné opatrenia v meste Svit“ – doplnenie uznesenia
- povedal, že uznesením č. 122/2020 zo dňa 24.09.2020 schválilo MsZ mesta Svit
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPKZPPO2-SC211-2020-62 „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“ z
Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásenej Ministerstvom
životného prostredia SR ako riadiacim orgánom na projekt „Vodozádržné opatrenia
v meste Svit“ (ďalej len „projekt“), ako aj realizáciu projektu a financovanie projektu
s celkovými oprávnenými výdavkami 1 389 836,52€ vrátane min. 5%
spolufinancovania v sume 69 491,83€, ako aj financovanie prípadných
neoprávnených výdavkov v zmysle pravidiel Operačného programu Kvalita
životného prostredia s termínom do 31.12.2021.
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetný projekt v termíne nebol zrealizovaný,
uznesením č. 19/2022 zo dňa 24.02.2022 sa bod 2. uznesenia Mestského
zastupiteľstva mesta Svit č. 122/2020 zo dňa 24.09.2020 zrušil.
Opis riešenia:
- Realizácia projektu zameraná na zníženie rizika zaplavovania pivničných
priestorov bytových domov na ul. Štúrovej v prípade návalových dažďov a zníženie
rizika negatívnych dôsledkov zmien klímy v intraviláne mesta
- Náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za
polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s
vodozádržnou funkciou
- Budovanie zberných systémov na zadržanie vody stiahnutej zo striech a to nádrží
za účelom využitia zrážkovej vody, napr. na zalievanie zelene
- Výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov za plochy
zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcu výpar za účelom zadržania zrážkovej
vody v danom území
- Budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody
- Ostatné – mobiliár
- Parkovacie miesta: 84ks
Pri kontrole projektu bolo Mesto Svit vyzvané na doloženie platného uznesenia o
financovaní projektu, nakoľko predchádzajúce uznesenie stratilo platnosť
31.12.2021.
Na základe vyššie uvedeného predkladáme na schválenie doplnenie pôvodného
uznesenia č. 122/2020 zo dňa 24.09.2020.
-

Hlasovanie:

K 23/uzn.54:
J. Hutník

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

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

Návrh na zmenu uznesenia č. 27/2022 zo dňa 24.02.2022
- informoval o tom, že uznesením MsZ mesta Svit č. 27/2022 bolo schválené
zverenie nehnuteľného majetku mesta Svit Technickým službám mesta Svit, a to
budovy autobusovej stanice vo Svite vrátane pozemku parc. č. 3/31 v k.ú. Svit.
Mesto dalo vypracovať znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty
majetku – autobusovej stanice (č. 39/2022, zo dňa 28.3.2022, Ing. Gejdoš).
Znalecký posudok rozdeľuje autobusovú stanicu (AS) na budovu AS súp. č. 265 a
stavbu AS (kovový prístrešok pre cestujúcich, spevnené plochy).
Z dôvodu zosúladenia so znaleckým posudkom je potrebné v uznesení pri
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pozemku parc. č. 3/31 doplniť „stavba autobusovej stanice na pozemku parc. č.
3/31“ a doplniť aktuálnu hodnotu nehnuteľností.
Hlasovanie:

K 24/uzn.55:
J. Hutník

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

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

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
- vysvetlil, že Mesto Svit má záujem sa zapojiť do projektu „Podpora poskytovania
sociálnych služieb v meste Svit“ a to zakúpením motorového vozidla, čím bude
zabezpečené kvalitnejšie poskytovanie sociálnych služieb v meste pre fyzické
osoby, ktoré sú prijímateľmi opatrovateľskej služby, pôjde o úkony starostlivosti o
domácnosť – nákup potravín a iného spotrebného tovaru, donáška jedla do domu,
sprievod na lekárske vyšetrenie a pod. Zároveň chceme zefektívniť prácu
zamestnancov opatrovateľskej služby, odbremeniť opatrovateľky nosením ťažkých
nákupov, obedárov pre prijímateľov opatrovateľskej služby.
Keďže je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške 5%, čo
predstavuje sumu 1 400€, je potrebné túto sumu zabezpečiť v rozpočte Mesta Svit.
Mesto Svit má zámer prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Technické
služby Mesta Svit zabezpečiť rozsiahlejšiu výsadbu mestskej verejnej zelene a
na tento účel poskytnúť finančné prostriedky z finančnej náhrady za výrub
drevín v sume 9 300€.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 21.03.2022. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
Mesto Svit ešte v roku 2020 predložilo žiadosť o NFP v rámci výzvy č.
OPKZP.PO2-SC211-2020-62 na projekt „Vodozádržné opatrenia v meste Svit“.
Vzhľadom na stále prebiehajúce hodnotenie je potrebné v rozpočte na rok 2022
vyčleniť finančné prostriedky na spolufinancovanie tohto projektu v sume 69 500€.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

K 25:
I.Zima

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

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

Interpelácie
- interpeláciu podal v mailovej podobe:
- v poslednej dobe sme v meste Svit svedkami pomerne rozsiahlej bytovej
výstavby. Iniciatívu, v posledných rokoch, prevzali súkromní developeri a väčšina
realizovaných aj plánovaných objektov je a bude na súkromných pozemkoch,
mesto preto do týchto projektov môže zasiahnuť iba okrajovo, alebo vôbec.
Nárast počtu bytov však vyvolá aj zvýšené nároky na infraštruktúru a občiansku
vybavenosť v meste.
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Otázky:
- Koľko nových bytov pribudlo / pribudne v meste Svit v rokoch 2018 – 2026 ?
- Aký je predpoklad nárastu počtu obyvateľov vyplývajúc i z tohto nárastu počtu
bytov?
- Aký je predpoklad nárastu počtu automobilov v súvislosti s touto novou bytovou
výstavbou?
- Bude kapacita školských zariadení dostatočná pre tento nárast?
- Plánujeme okrem projektu zvýšenia kapacity materskej školy aj iné projekty
smerujúce k zvýšeniu kapacít školských zariadení?
- Ak bude naša žiadosť o NFP neúspešná, máme v pláne aj inú formu financovania
tohto projektu?
- Bude most pri kostole vyhovovať kapacitne a staticky vyššiemu zaťaženiu po
dokončení plánovanej bytovej výstavbe v okolí Mladosti?
- Nedôjde po náraste počtu nových automobilov k neúmernému ohrozovaniu /
obmedzovaniu ostatných účastníkov cestnej premávky? Pripravujeme opatrenia
na minimalizovanie tohto trendu?
- Je kapacita elektrickej / vodovodnej / kanalizačnej infraštruktúry dostatočná pre
tento nárast?
- Vyvíjame na developerov tlak, aby okrem bytov vybudovali aj potrebnú
občiansku vybavenosť? Sme v tomto úspešní?
D. Vojsovičová

- povedala, že odpoveď bude zaslaná písomne elektronicky

J. Drobný

Interpelácia:
- opýtal sa, aká je situácia ohľadom autobusovej stanice, ktorá bola zverená do
správy Technických služieb od 1.4.2022

I.Hus

D.Vojsovičová
K 26:

-

odpovedal, že dňom 31.3.2022 bola TS protokolárne prevzatá autobusová stanica.
Povedal, že urobia všetko preto, aby stanica bola plne prevádzkovaná a zmluvné
podmienky s dopravcami boli doriešené. Mesto Svit, ako aj TS aktívne komunikujú
s odborom dopravy PSK a správcom Jednotného prepravného systému PSK a v
prípade záujmu sú pripravené komunikovať aj s SAD Poprad

- informovala, že prevádzka od 1.4.2022 bude fungovať v nezmenenom režime,
takisto aj prevádzka spojov bude zachovaná
Diskusia

M. Šramková

- vyjadrila sklamanie k prevádzke plavárne vo Svite, pretože občania Svitu si už dva
mesiace nemajú kedy a kde zaplávať a to mnohí majú zakúpené pernamentky,
ktoré nemôžu využiť. Je to kvôli tomu, že na plavárni bolo umožnené trénovať
športovým klubom z iných miest ako sú Poprad, Sp.Nová Ves, Kežmarok, pretože
v týchto mestách sú bazény zatvorené. Verejnosti bolo doporučené, aby využívali
čas od 15.30 – 20.00. Ale aj v tomto čase sú bazény plné športovcov. Navrhla
preto, aby bola upravená doba pre svitovskú verejnosť napríklad od 17.00–20.00 h.

I.Hus

- potvrdil, že na plavárni je v tomto období väčšia účasť športových klubov z iných
miest. Kvôli tomu boli rozšírené aj prevádzkové hodiny. Pokúsia sa nájsť riešenie
a prijať opatrenia v prospech občanov mesta tak, aby si mohli zaplávať bez
obmedzení. Pozitívom je to, že vzrástli tržby za využívanie plavárne a to, že aj
napriek rastu energií, ponechali pre občanov ceny na rovnakej úrovni nezvýšené.
- povedal, že budú rokovať so športovými klubmi o čase. Chcú naďalej podporovať
deti ZŠ, MŠ, ktoré chodia plávať v dopoludňajších hodinách v rámci vyučovacieho
procesu. A takisto deti z krúžkov v CVČ, ktoré majú vyčlenený čas, každú stredu
v týždni.

D. Vojsovičová - požiadala Bytový podnik o vyriešenie situácie, prvoradou snahou mesta je aby,
naši občania boli spokojní
J. Drobný

- podporil návrh p. poslankyne M. Šramkovej v tom, aby bol určený pevný čas pre
verejnosť a ešte, aby bolo pre občanov mesta zvýhodnené vstupné
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M. Šramková

- upozornila, že na dvoch parkovacích miestach medzi hotelom Mladosť a Zenitom
stoja dlhodobo automobily s prívesom bez ŠPZ a tým blokujú parkovacie miesta
iným

M. Klimko

- odpovedal, že MsP o tom vie. Karavany boli s najväčšou pravdepodobnosťou
privezené zvonku a majitelia si vybavujú ŠPZ. MsP založila na autá na tri týždne
blokovacie papuče, no stav sa nezmenil. MsP bez ŠPZ nevie zistiť majiteľa
motorového vozidla. Napriek tomu, ale stav monitoruje a vec je v riešení.

D. Vojsovičová - navrhla zaoberať sa týmto problémom na pracovnej porade v pondelok
M.Bezák

- upozornil, že na parkovisku pri Bille, sú stále obsadené parkovné miesta Taxi
službou presne pred vchodom. Opýtal sa, či nie je možné státie týchto vozidiel
nasmerovať na vzdialenejšie parkovacie miesta, aby tieto boli voľné pre
zákazníkov Billy.

K.Štinčíková

- odpovedala, že to nie je možné, pretože pozemky parkoviska sú vo vlastníctve
spoločnosti Billa

D.Vojsovičová -

V. Zentko

informovala, že mesto už na túto tému riešilo podnet od občana. Pri jeho
vybavovaní mesto komunikovalo s majiteľmi parkoviska a žiadala o riešenie
parkujúcich vozidiel Taxi služby. Nakoľko taxíky vozia ich zákazníkov nemajú
dôvod to riešiť.

- k bodu č. 21: Účelový príspevok pre TS mesta Svit – verejná zeleň. Opýtal sa, ako
sa bude s finančnými prostriedkami získanými od ŽSR Bratislava na TS nakladať.
Požiadal o stanovisko, či v organizácii majú odborníkov, aby bol tento príspevok
účelovo použitý.

D.Vojsovičová -

odpovedala, že projekt plánovanej výsadby vypracovala odborníčka Ing. Tatiana
Dučaiová z O.Z. Naturalista.
- uvítala by súčinnosť a spoluprácu poslancov ako aj členov Komisie výstavby, ŽP,
architektúry a urbanizmu pri podnetoch a tvorbe spoločných návrhov lokalít
v meste Svit, ako aj v Podskalke. Uviedla príklad podnetu občianky z časti Pod
Skalkou, kde jej bola predostretá konkrétna požiadavka na výsadbu a revitalizáciu
územia.

V. Zentko

-

požiadal, aby pripravované majetkové body, takisto aj body týkajúce sa životného
prostredia boli predkladané aj do komisie výstavby na prerokovanie členom
komisie, aby mali priestor na prípadné návrhy aj oni

-

informoval, že z členskej schôdze JDS vzišla požiadavka na znovuzavedenie
pouličného zberu papiera, ktorý je pre nich dostupnejší ako odnášanie papiera na
Zberný dvor TS. Požiadal znovu o vyčíslenie nákladov. Navrhol zavedenie aspoň
troch zberných miest v meste.

M. Šramková

-

podporuje túto službu a navrhla, zber vykonávať buď štvrťročne alebo 1 x za polrok

I.Hus

-

povedal, že ak je o túto službu záujem TS znovu urobia kalkuláciu. Podotkol, že
tam budú hlavne veľké náklady na zberné vozidlo, no pokúsia sa navrhnúť vhodné
varianty, čo sa týka časových intervalov a zberných miest.

I.Švagrovská

- opýtala sa, ohľadom plánovanej rekonštrukcie Zdravotného strediska vo Svite, aby
boli aj lekári informovaní, aké obmedzenia ich čakajú a v akom rozsahu bude
stredisko rekonštruované. Podotkla, že aj podlahy sú vo veľmi zlom stave.

D.Vojsovičová -

odpovedala, že je na škodu veci, keď pred troma rokmi bola zo strany lekárov
zmarená rozsiahla rekonštrukcia zdravotného strediska. Uvedomujeme si potrebu
riešenia vhodných priestorov pre výkon zdravotníckych služieb. Informovala o
príprave projektu rekonštrukcie a prístavby pre nové zdravotné stredisko na ul.
Štefánikovej, ale mesto má záujem aj o skvalitnenie podmienok súčasného
strediska. Opravy budú zahŕňať
opravu osvetlenia, maľovanie, inštaláciu
smerových tabúľ, nové stoličky v čakárňach. Časový sled a postup prác sa určí po
dohode Technickým oddelením MsÚ a Bytovým podnikom.
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I.Švagrovská

- požiadala o to, aby počas rekonštrukcie budúceho rehabilitačného strediska
v priestoroch Zdravotného strediska, bol pre nájomcu nainštalovaný externý zdroj
elektrickej energie, aby spotrebu elektriny neznášali všetci nájomníci v budove

D. Vojsovičová - požiadala Ing. Husa o preverenie možností odčlenenia zdroja elektriny príslušného
nájomcu
- podala informácie o občanoch prichádzajúcich z Ukrajiny. Aktuálne je ubytovaných
v našom meste v ubytovacích zariadeniach a na súkromí okolo 150. Sociálne
oddelenie MsÚ pre nich poskytuje kompletné služby týkajúce sa celej agendy.
Taktiež im boli v prípade záujmu ponúknuté bezplatné voľnočasové aktivity
pripravované CVČ, ZŠ, v Dome kultúry, plavárni a cirkevných inštitúciách.
- pravidelne sa konajú zasadnutia krízového štábu na úrovni mesta, ale aj
zasadnutia na Okresnom úrade v PP, na ktorých sa spomínaná situácia rieši
- z čerstvých informácií z rokovania v Poprade, bolo Okresným úradom navrhnuté
ubytovanie v našom meste a to v Dome kultúry v Podskalke pre 20 občanov
z Ukrajiny, ktoré, ale podľa nášho názoru nie je dostatočne vhodné na tento účel.
V okrese sa nachádzajú iné ubytovania vhodnejšie pre dočasný domov pre ľudí
s Ukrajiny. Zatiaľ to nie je aktuálne, preto činnosť v Dome kultúry v Podskalke
môže bez obmedzení pokračovať ďalej.
- informovala, že na podnet p. poslanca I. Zimu – ohľadom nutnosti vybudovania
ďalšej prístupovej cesty do časti Pod Skalkou sa na základe iniciatívy mesta konalo
pracovné stretnutie s námestníkom generálneho riaditeľa ŽSR Bc. Kubičkom, na
ktorom boli prerokované možnosti ponechania mosta, ktorý sa stane po
rekonštrukcii rýchlotrate v lokalite Svit prebytočným a vo verejnom záujme by
mohol poslúžiť na vybudovanie nového priechodu do Pod Skalky.
- v krátkosti podala informácie aj o projektoch:
Projekt - vnútrobloky - výber dodávateľa
Projekt - Materská škola - bol tretí krát preložený termín hodnotenia
- pozvala prítomných poslancov na spoločné pracovné stretnutie ohľadom
parkovacej politiky a rekonštrukcie parkovísk pri BD, ktorého termín dostanú
týždeň vopred
Do diskusie sa prihlásil p. J. Pitoňák.
D. Vojsovičová dala hlasovať o slovo pre p. Pitoňáka:
Hlasovanie:

J. Pitoňák

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, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
za návrh:
8 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko)
proti návrhu: 2 poslankyne (E. Kačmarčíková, I. Švagrovská)
zdržali sa:
1 poslanec (M. Bezák)
-

informoval prítomných, že práve on bol za p. primátorkou v záležitosti mosta a
myšlienku potreby a prekládky mosta do mestskej časti Pod Skalkou vnukol p.
Zimovi práve on

D. Vojsovičová - poďakovala p. Pitoňákovi za jeho podnet. Kto bol pri zrode tejto myšlienky sa už
zistiť nedá, ale skonštatovala, nám všetkým ide o to, aby sme tento účel dosiahli
Do diskusie sa prihlásila p. I. Ružeková.
D. Vojsovičová dala hlasovať o slovo pre p. Ružekovú:
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Hlasovanie:

I.Ružeková

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

-

-

-

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

podotkla, že predstavitelia mesta vyjadrili presvedčenie, že sa nič nemení
prechodom autobusovej stanice spolu s časťou budovy pod správu TS, no občania
pochybujú o tom, že SAD PP prijme požiadavky mesta s novými podmienkami,
ktoré sa týkajú prenájmu šoférskej miestnosti a stanice.
Mesto Svit zároveň údajne požaduje za ďalšie užívanie šoférskej miestnosti od
SAD PP ročné nájomné vyše 160 tis. € a poplatok za prejazd každého autobusu
SAD stanicou vo Svite.
myslí si, že stanica je smerovaná ku zániku a tým pádom všetky autobusy SAD
budú pristavované len na jednej zastávke vo Svite.
povedala, že mnohí sa nevedia stotožniť so zmenu prepravcu MHD vo Svite, ktorý
ju prevádzkuje od začiatku nového roka. Štandardom poskytovanej služby riadne
zaostáva za pôvodným. Vyjadrila presvedčenie, že MHD je v každom meste
chodiacou reklamou. Súčasný autobus MHD vizuálne zďaleka nezodpovedá
štandardu pôvodného zo SAD, ktorý mal polep reprezentujúci mesto Svit. Občania
nevedia, prečo k tejto zmene došlo. Myslia si, že malo mesto pôvodný autobus
odkúpiť. Podľa jej dostupných zdrojov informovala, že mesto pôvodný autobus
postupne splácalo, s tým, že k 31.12.2021 bola zostatková cena autobusu 63 925,€. Súčasný autobus technicky zaostáva za pôvodným a neakceptuje platobné
karty.
zaujímalo ju, čo sa bude diať s autobusovou stanicou ďalej, ako budú
prevádzkované spoje, ktoré prechádzajú mestom Svit, kde budú zastavovať, ako
budú ľudia nastupovať. Ďalej, čo plánuje prepravca urobiť s pôvodnými kartami,
pretože pôvodný systém kariet súčasný prepravca neakceptuje.
opýtala sa, prečo mesto pôvodný autobus od SAD neodkúpilo a neprevádzkuje ho
ďalej.
požiadala aj o písomné vyjadrenie

D. Vojsovičová - odpovedala, že je veľmi ťažké odpovedať na otázky p. Ružekovej, pretože sa
nezakladajú na pravde.
- odpovedala, že písomné odpovede sa poskytujú len na poslanecké interpelácie
a občania sa na MsZ môžu pýtať, len na body, ktoré súvisia s programom
Mestského zastupiteľstva.
- SAD Poprad v júni 2021 poslala mestu Svit výpoveď zmluvy MHD Svit
k 31.12.2021
- v záujme zachovania MHD Svit bola mestom vypísaná verejná súťaž na prepravcu.
- v súťaži, do ktorej sa SAD Poprad nezapojila zaslaním ponuky /aj keď mala túto
možnosť/, uspel lokálny prepravca, ktorý splnil všetky podmienky súťaže
- čo sa týka sumy 160.tis.€ za nájom, túto informáciu nemá správnu
- Mesto Svit si prevádzkuje MHD a objednávateľom prímestskej dopravy je
Prešovský samosprávny kraj, ktorý vydal pre SAD Poprad dopravnú licenciu
s presnými podmienkami (počet spojov, km, prepravné časy a autobusové
zastávky).
- správu stanice prebrali TS Svit, ktoré zabezpečovali údržbu stanice (verejné
osvetlenie, zimnú a letnú údržbu).
- nový správca nemení podmienky prevádzky stanice Svit, ktoré mala SAD PP
nastavené (režim, cenník vstupov a pod.).
- podmienky licencie zmenené neboli a podľa vyjadrenia objednávateľa, zmena
správcu stanice Svit ani nie sú dôvodom na zmenu.
- Mesto Svit nie je účastníkom zmluvného vzťahu (účastníkmi zmluvného vzťahu sú
PSK a SAD Poprad) a ako majiteľ autobusovej stanice vo Svite nepodnikne žiadne
rozhodnutia, ktoré by mali za následok akékoľvek obmedzenia prevádzky
prímestskej dopravy vo Svite.
- ohľadom MHD nebola zaznamenaná žiadna negatívna väzba, ani požiadavka od
občanov na súčasného prepravcu. Ak boli požiadavky od konkrétnych žiadateľov,
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prepravca promptne reagoval v prospech občanov, čo môžu obyvatelia Pod
Skalkou potvrdiť. Cena za prepravu je na úrovni ceny SAD Poprad v roku 2021,
rozšírila sa aj prepravná trasa v časti Pod Skalkou na "Kopec", bol zabezpečený
autobus s plošinou pre vozičkárov.
- čo sa týka kariet, súčasný prepravca sa snaží, aby občanom platbu kartou umožnil
a vybavuje si príslušné povolenia na zakúpenie si strojčeka na karty
I.Korenková

- odpovedala ohľadom pôvodného vozidla MHD. Autobus bol v majetku SAD, odpisy
sme neplatili. Mesto splácalo hodnotu autobusu v cene za poskytované služby.
Každý rok stúpali prevádzkové náklady na opravy.

O slovo sa prihlásila p. A. Panáčková.
D. Vojsovičová dala hlasovať o slovo pre p. Panáčkovú:
Hlasovanie:

A.Panáčková

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

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

- pochválila za iniciatívu ohľadom plavárne p. poslankyňu M. Šramkovú.
- opýtala sa, prečo boli pozastavené voľné vstupy pre občanov na plaváreň

D. Vojsovičová - odporučila p. Panáčkovej, že s touto otázkou sa môže obrátiť priamo na Bytový
podnik vo Svite, kde jej bude odpovedané
- poďakovala všetkým za účasť. Informovala, že ďalšie MsZ sa bude konať 28. apríla
2022.
- skonštatovala, že 35. riadne zasadnutie MsZ z 31.03.2022 o 18.30 h bolo
ukončené.
K 27:

Záver

Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania 35. MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta

1. V. Zentko
2. M. Šramková

Zapísala: 07.04.2022

Marcela Berkešová
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