Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 28.03.2019

ZÁPISNICA
zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 28.03.2019

________________________________________________________________
Otvorenie : 15.30 hod.
Ukončenie : 18:30 hod.
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

podľa prezenčnej listiny

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Plnenie uznesení MsZ mesta Svit, správa o vykonaných kontrolách
Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
Dodatok č. 2/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2011 o prideľovaní
bytov vo vlastníctve mesta
Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna - finančné
príspevky pre športové a kultúrno-spoločenské organizácie
Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku - dotácie z Rozpočtu Mesta Svit
pre rok 2019
Spoluúčasti mesta Svit na schválených projektoch - rozpočtové opatrenie
Dofinancovanie originálnych kompetencií v školstve - rozpočtové opatrenie
Nájom časti pozemku parc. č. 435/4 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámena nehnuteľného majetku medzi Mestom Svit a spoločnosťou KINOX.SK s.r.o.
Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech spoločnosti STM Invest s.r.o.

NÁVH NA DOPLNENIE PROGRAMU
13. Emisia 0 euro suvenírových bankoviek Mesta Svit – rozpočtové opatrenie
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Záver
K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 4. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

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

2. V. Zentko

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. J. Bobulová

2. M. Šramková

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
1.

prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov

1

D. Vojsovičová - navrhla doplniť program o 1 bod:
1. Emisia 0 euro suvenírových bankoviek Mesta Svit – rozpočtové opatrenie
2.

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

1.

Hlasovanie za NK:
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská ,
V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I.
Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslankyňa (E. Kačmarčíková)
Plnenie uznesení MsZ mesta Svit, správa o vykonaných kontrolách

K 3/uz.40:
J. Mezovský

- informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2019, o plnení uznesení MsZ
prijatých v roku 2019 za obdobie od 01.01.2019 do 18.03.2019, štruktúre uznesení,
VZN a o účasti poslancov na MsR a MsZ
- odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia MsZ
Mesta Svit na vedomie

J. Hutník

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

Hlasovanie:

Poslanci vzali plnenie uznesení MsZ Mesta Svit v roku 2019 na vedomie.
Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie

K 4:

-

na interpeláciu I. Zimu o jarnej údržbe miestnych komunikácií bola pre neho
neúplná písomná odpoveď, p. poslanec povedal, že sa k tejto otázke ozve
v diskusii

-

na interpeláciu I. Švagrovskej písomne odpovedala p. primátorka o tom, že
aktuálne prebiehajú v pôvodných priestoroch predajne potravín dokončovacie
práce. Budúci prevádzkovateľ predajne rozhodol o zriadení bezobalovej predajne.
To si vyžaduje ďalšie špeciálne stavebné úpravy a nákup zásobníkov. Z toho
dôvodu sa posúva termín otvorenia. Následne prebehne schvaľovanie
kompetentnými úradmi (hygiena, atď.). Po získaní všetkých potrebných náležitostí,
povolení a vyjadrení patričných úradov bude informovať verejnosť.
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I.Švagrovská

-

považuje uvedenú odpoveď za nedostatočnú, nemyslí si, že predaj bezobalových
je vhodná forma pre občanov v Podskalke, požiadala o konkrétne kroky

D. Vojsovičová - odpovedala, že je to súkromný investor, otvorenie obchodu je v jeho kompetencii,
dajme mu šancu a potom aj občanom, čas ukáže opodstatnenie
K 5/uz.41:
J. Hutník

Dodatok č. 2/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2011
o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta
- informoval o tom, že v záujme zachovať sprístupnenie možnosti uchádzať sa o
pridelenie nájomného bytu čo najširšiemu počtu žiadateľov, najmä mladých ľudí,
ktorí dochádzajú do mesta Svit a blízkeho okolia za prácou navrhujeme novelu
VZN č. 2/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta vo vzťahu k trvalému
pobytu žiadateľov. Podľa navrhovanej zmeny by sa o pridelenie nájomného bytu
mohli aj naďalej uchádzať osoby, ktoré v čase podania žiadosti nemajú evidovaný
trvalý pobyt v meste Svit, ale povinnosť zaevidovať si trvalý pobyt v určenom
nájomnom byte by mali najneskôr ku dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy s mestom.
Nakoľko každý nájomca bývajúci v mestskom nájomnom byte je tvorcom
komunálneho odpadu a využíva služby mesta (odvoz a likvidácia TKO), a nakoľko
mesto má možnosť určiť výmerom poplatok za zber a likvidáciu TKO len osobám s
trvalým pobytom v meste sa predkladá na schválenie Dodatok.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 6/uz.42:

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna
- finančné príspevky pre športové a kultúrno-spoločenské organizácie

J. Drobný

- informoval o tom, že Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho
rozvoja a mediálna pri MsZ mesta Svit prerokovala žiadosti o finančné príspevky
na činnosť pre kultúrno – spoločenské organizácie a športové kluby pôsobiace
v meste Svit a odporúča poslancom MsZ schváliť dotáciu na činnosť príslušným
organizáciám v zmysle navrhovaného uznesenia, a dotácie prideľované na základe
kompetencie primátora v zmysle VZN. Vrámci, čo najspravodlivejšieho rozdelenia
sa rozhodli zohľadniť nové kritériá.
Dva kluby – Lukostrelecký klub, nedodal do zasadnutia komisie materiály podľa
nových kritérií a Slovenský rybársky zväz, ZO Svit /dodal materiály neskôr/.
Komisia odložila návrh na podporu týchto klubov o mesiac neskôr. Svoje žiadosti
majú možnosť dodať do nasledujúceho zasadnutia komisie. V rozpočte mesta
ostali nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 700 €.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 18.03.2019. Mestská rada mesta Svit
odporúča dotácie v zmysle predloženého uznesenia schváliť.

V. Zentko

- požiadal predsedu komisie, aby ku stanoveným kritériám našli spôsob bodového
ohodnotenia na základe ktorého sa bude dať transparentne vypočítať percento zo
žiadanej sumy pre športové kluby. Odporúčal nájsť vzorec pre transparentné
prerozdelenie dotácií, ktorý sa do budúcna môže aplikovať do interných predpisov
komisie.

I.Zima

- ako predseda finančnej komisie, poznamenal, že ešte sa s tým dá do budúcnosti
niečo robiť, chystajú sa ďalšie nové kritériá
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J. Drobný

- je presvedčený o tom, že členovia komisie vyvinuli maximálnu snahu, aby
rozdeľovanie prebehlo spravodlivo a návrh je spracovaný dobre

R. Abrahám

- povedal, že v hokejbalovom klube, majú pocit, že rozdelenie nie je spravodlivé
a ako klub by si zaslúžili viac

J. Drobný

- porovnal minulé obdobie a povedal, že hokejbalu sa priznala dotácia na tento rok
o 800 € viac
- podotkol, že určite by si v každom klube predstavovali vyššiu dotáciu

Do diskusie sa prihlásil p. Kalász
D. Vojsovičová - dala hlasovať o slovo p. Kalászovi
Hlasovanie:

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

p. Kalász

- popísal činnosť klubu, úspechy hokejbalu v rámci SR, krajov, extraligu 10 a 12 r.,
počet členov
- povedal, že výdavky sú každoročne vyššie, má dojem, že neboli dodržané kritériá

J. Drobný

- opýtal sa, prečo je členský príspevok od rodičov len 1 € mesačne, aj tam by
hokejbal získal financie na činnosť. Zastáva názor, že kritériá boli zohľadnené
a klub získal ako jediný značné zvýšenie dotácie

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská,
V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
7 poslancov ( M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, I. Zima)
proti návrhu: 2 poslanci
(I.Švagrovská,V. Zentko)
zdržali sa:
3 poslanci
(R. Abrahám, M. Smatanová, M. Šramková)

K 7/uz.43:

Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku - dotácie
z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019

J. Hutník

- informoval o tom, že Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku pri
MsZ mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 27.02.2019 prerokovala žiadosti o
dotácie z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 a odporúča schváliť dotácie z kapitoly
0840/642001-21-3-41 podľa predloženého návrhu
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 8/uz.44:

Spoluúčasti mesta Svit na schválených projektoch - rozpočtové opatrenie
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J. Hutník

- vysvetlil, že v roku 2018 bolo schválených niekoľko projektov, kde je potrebná
spoluúčasť mesta Svit, aby bolo možné zabezpečiť ich celkové financovanie.
Keďže kapitálové príjmy zatiaľ mesto nemá k dispozícii, je potrebné vyčleniť
prostriedky v sume 59 349 € z fondu rezerv.
Ide o projekty – Zateplenie budovy MsÚ, regenerácia vnútrobloku sídlisko E a
rekonštrukciu objektu MŠ na ul. Kpt. Nálepku vo Svite.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 9/uz.45:

Dofinancovanie originálnych kompetencií v školstve - rozpočtové opatrenie

J. Hutník

- informoval o tom, že uznesením MsZ č. 141/2018 zo dňa 14.12.2018 bolo
schválené VZN Mesta Svit č. 1/2019 o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení na území mesta Svit, ktoré stanovuje
minimálnu výšku dotácie na žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2019.
Minimálne sumy vychádzali z naposledy zverejneného jednotkového koeficienta na
jedného prepočítaného žiaka (84,17 €) a z toho vychádzala aj výška dotácie pre
jednotlivé školy. Keďže následne koncom roka bola na základe „Východiskových
štatistických údajov v rámci podielových daní pre rok 2019“ vyčíslená aktuálna
suma jednotkového koeficientu (93,78 €), boli týmto koeficientom prepočítané
nové výšky dotácií v rámci originálnych kompetencií.
Zároveň v rámci doposiaľ schválených originálnych kompetencií SŠ Mierová školský klub detí a školská jedáleň na základe objektívnej potreby je požiadavka
školy na presun medzi ŠKD a ŠJ v sume 10 294 €.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 10/uz.46:

Nájom časti pozemku parc. č. 435/4 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

J. Hutník

- vysvetlil, že Vladimír Hámor požiadal o prenájom časti pozemku parc. č. 435/4 –
na ul. Štefánikovej za garážami v lokalite pod skokanskými mostíkmi v k.ú. Svit o
výmere 10 m2, za účelom umiestnenia včelstiev.
Komisia výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu pri MsZ mesta
Svit nájom pozemku odporúča, s tým, že nájomca označí pozemok tabuľkou,
upozorňujúcou, že v blízkosti sú umiestnené včelstvá.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča nájom pozemku ako
prípad hodný osobitného zreteľa, za nájomné vo výške 0,12 € / m2 / rok.
- prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie :

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

K 11:

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

J. Hutník

-

informoval o tom, že spoločnosť KINOX.SK s.r.o. požiadala o predaj pozemku
parc. č. 435/145 v k.ú. Svit. Ide o priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve
žiadateľa (tzv. Dielo Máriino, pri rieke Poprad).
Komisia výstavby a ŽP na rokovaní v septembri 2017 odporučila zámenu
pozemkov – pozemok parc. č. 435/145 prejde do vlastníctva KINOX.SK s.r.o.
a časť pozemku parc. č. 435/117 prejde do vlastníctva mesta (prístupová cesta ku
garážam pod býv. skokanskými mostíkmi).
Spoločnosť KINOX.SK s.r.o. predložila návrh geometrického plánu zámeny
pozemkov – z pozemku parc. č. 435/117 bude odčlenený pozemok o výmere 58
m2, ktorý prejde zámenou do vlastníctva mesta.
Komisia výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu pri MsZ mesta
Svit zámenu pozemkov podľa predloženého GP č. 66/2018, GEOPLAN Poprad, zo
dňa 22.11.2018, odporúča.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit zámenu pozemkov odporúča, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, s doplatkom kúpnej ceny za 262 m2 pozemku,
za kúpnu cenu vo výške 40 € / 1 m2 €.
Zámer zámeny pozemkov bol zverejnený v zmysle zákona o majetku obcí dňa
12.03.2019.

M. Bezák

- upozornil, že má dojem, že firma je v likvidácii

I.Zima

- povedal, že firma má nulové tržby za minulý rok, nezdá sa mu to

K. Štinčíková

- odpovedala, že zistí a skontroluje

J. Drobný

- dal poslanecký návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania do doby vyjasnenia
informácií

Hlasovanie:

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

K 12/uz.47:

Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech spoločnosti STM Invest
s.r.o.

J. Hutník

- povedal, že Spoločnosť STM Invest s.r.o., Jilemnického 303, 059 21 Svit požiadala
mesto Svit o zriadenie iného práva na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Svit v
súvislosti s výstavbou polyfunkčného objektu na ulici P. Jilemnického vo Svite (tzv.
Baba).
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Zriadenie vecného bremena je potrebné pre vydanie stavebného povolenia a pre
následnú realizáciu stavby “Polyfunkčný objekt SVIT“ v rámci stavebných objektov:
Vecné bremeno na uloženie inžinierskych sietí sa týka pozemkov parc. č. 379/7,
parc. č. 379/8, parc. č. 379/9, parc. č. 379/11, KN-C, parc. č. 379/20, parc. č.
379/28, parc. č. 406/46, parc. č. 406/48, parc. č. 406/78, parc. č. 406/326, parc. č.
406/328, parc. č. 406/329, parc. č. 406/342, parc. č. 406/343 a parc. č. 406/344.
Vecné bremeno na výstavbu prístupovej komunikácie a spevnených plôch sietí sa
týka pozemkov parc. č. 379/7, parc. č. 379/8, parc. č. 379/10, parc. č. 379/28, parc.
č. 406/329 a parc. č. 406/329.
Vecné bremeno na realizáciu sadových úprav sa týka pozemkov parc. č. 379/7,
parc. č. 379/28.
Komisia výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu pri MsZ mesta
Svit odporúča zriadenie budúceho vecného bremena (VB), a to samostatne na:
1. umiestnenie inžinierskych sietí
2. realizáciu spevnených plôch (chodníky, parkoviská) a sadové úpravy.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča:
- na umiestnenie inžinierskych sietí zriadenie VB, a to odplatne vo výške podľa
znaleckého posudku,
- na realizáciu spevnených plôch a sadových úprav VB bezodplatné s povinnosťou
po ukončení odovzdať tieto stavby do majetku mesta.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 18.03.2019. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie. schváliť.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 13/uz.48:

Emisia 0 euro suvenírových bankoviek Mesta Svit – rozpočtové opatrenie

D. Virostko

- vysvetlila, že nový zberateľský fenomén, ktorými sú 0 Euro Souvenir bankovky
učaroval celej Európe. Od roku 2015 sa z Francúzska rozšíril aj do ostatných krajín
Európy a v roku 2018 aj na Slovensko. Suvenírové 0 euro bankovky sú vyrábané
na pravom bankovkovom papieri zo 100% bavlny a obsahujú mnohé bezpečnostné
prvky ako pravé bankovky. Každý kus je unikát vďaka číslovaniu ako u obehových
bankoviek.
Cieľom je vytvorenie trvalo udržateľného suveníru určeného pre európske kultúrne
a umelecké odvetvie, ktorý zaujme svojou kvalitou, dôvtipom a zábavnou formou.
Filozofiou emisií 0 Euro Souvenir bankoviek je podpora turizmu v rámci Európy,
propagácia významných kultúrnych a historických pamätihodností, zvyšovanie
povedomia a návštevnosti lokalít, podpora zachovávania kultúrneho dedičstva
Európy.
Cieľové skupiny tvoria hlavne turisti a zberatelia.
Mestu Svit bola predložená ponuka na emisiu 10000 ks takýchto bankoviek s
navrhnutou témou J. A. Baťa, architektúra mesta, pri príležitosti 85. výročia
založenia mesta.
Pre ďalšie kroky Mesta Svit je potrebné schváliť rozpočtové opatrenie na
zabezpečenie emisie 0 euro suvenírových bankoviek.
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J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K14:

Interpelácie

M. Šramková

- požiadala Mestskú políciu, aby skontrolovala nelegálne parkovanie na trávnatých
plochách na ul. Štúrovej

M. Klimko

- odpovedal, že Mestská polícia o tom vie, rieši sa to, bude sa potrebné zamyslieť
nad zmenou organizácie dopravy, situácia nie je dobrá

M. Šramková

- požiadala Technické služby o úpravu topoľov a javorov za obyvateľov pri bytovke
287/71 na ul. Štúrovej, pretože im tienia do bytov

D. Vojsovičová - povedala, že odpoveď bude písomná
M. Šramková

- opýtala sa na opravu výtlkov na cestách

D. Vojsovičová - odpovedala, že p. náčelník MsP spolu s Technickými službami prešli a zmapovali
všetky výtlky v celom meste
- p. Hulín predložil plán a rozpočet na opravu miestnych komunikácií, rozpočet je
uvedený vo dvoch variantách, potrebujeme to prejsť s p. Šimonovou, potom po
posúdení pristúpime k oprave
I.Zima

- prvú interpeláciu dostal mailom, je smerovaná na Technické služby, kde sa občan
mesta pýta, či má mesto Svit spracovaný Program odpadového hospodárstva na
roky 2016-2020. Interpeláciu doplnil otázkou ohľadom zlej separovateľnosti, ktorá
je na pomerne nízkej úrovni, separuje sa málo a tým pádom máme poplatky za
skládkovanie komunálneho odpadu vysoké

D. Vojsovičová - odpoveď od Technických služieb bude písomná
I.Zima

- opýtal sa p. Belobrada, ohľadom investičnej akcie Zateplenie budovy MsÚ, ktorá
bola pozastavená na podnet občana mesta, kvôli nedodržiavaniu technologických
postupov, aká je situácia v skutočnosti, aký máme stavebný dozor, bola to závažná
vada, či tam bolo pochybenie stavebného dozoru

S. Belobrad

- vysvetlil, že občan mesta dal podnet na riešenie zlého výkonu stavebných prác a to
veľké medzery medzi doskami sklenného zateplenia. V sobotu boli zastavené
práce a bol určený kontrolný deň na pondelok, bol zameraný na kontrolu kvality
vykonaných prác na montáži izolantu a preverenie podnetu. Kontrolou sa zistilo
niekoľko nedostatkov, ale normy pripúšťajú nejakú toleranciu a na základe tejto
tolerancie nemôžeme očakávať úplne tesné medzery. Budú vyplnené
polyuretánovou penou alebo odrezkami izolantu. Defekty, neboli závažnými
nedostatkami. Požiadali dodávateľa, aby predložil všetky certifikáty a celý postup
zatepľovania, výsledky merania severnej steny termovíznou kamerou, či sa tam
nenachádzajú úniky. Po kontrole stena nevykazuje žiadne defekty tepelných
vstupov.

I.Švagrovská

- občania mestskej časti Podskalka sa pýtajú ohľadom chodníka , ktorý vedie popod
železničný most oproti chemosvitskej bráne smerom do Podskalky. Tento chodník
bol narušený firmou Kvety - Tatry, a.s. stavebnými úpravami. V súčasnosti je
zasypaný len hlinou a povrchová vrstva je zlá. Opýtala sa, či to firma opraví.
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K. Štinčíková

- odpovedala, že je to pozemok mesta, situáciu preveríme

M. Bezák

- opýtal sa, v akom štádiu je projekt budovania ciest, chodníkov a parkovísk
v spodnej časti Svitu

D. Vojsovičová - odpovedala, že Rada pri verejnom obstarávaní stále nerozhodla, bolo to 2 x
urgované, zatiaľ žiaden výsledok
E. Cetl

- požiadal, o sprístupnenie informácií a aktivít mesta v kalendári na webovej stránke

D.Vojsovičová

- odpovedala, že informácie na stránku mesta bude dopĺňať a aktualizovať p.
Virostko

E. Cetl

- pochválil začiatok očisty mesta Technickými službami. Následne upozornil aj na
vedľajšie ulice vo Svite, aj mestskú časť Podskalku, kde je potrebné tiež
pozametať

D. Vojsovičová - p. riaditeľ TS na minulom MsZ prisľúbil, že mesto má byť pozametané do 15.3., ale
túto informáciu neposunul ďalej zamestnancom
E.Kačmarčíková - požiadala o kontrolu mesta po prácach, aby sa týmto problémom dalo predchádzať
V. Zentko

- opýtal sa na termín odovzdania stavby k projektu rekonštrukcie Materskej školy na
Kpt. Nálepku, pretože je záujem rodičov prihlasovať svoje deti do MŠ k 1.9.2019

D. Vojsovičová - odpovedala, že zmluva o nenávratnom finančnom príspevku bola podpísaná
4.12.2017. VO bolo vyhlásené, termín predkladania bol do júna 2018, predložené
boli štyri ponuky. Víťazným uchádzačom je spoločnosť EURO-BUILDING, a.s.,
zmluva s úspešným uchádzačom bola podpísaná v októbri 2018, bola zaslaná na
kontrolu. V súčasnosti prebieha kontrola zmluvy o dielo po podpise
zmluvy, výsledok kontroly prišiel v pondelok. Následne prebehne odovzdanie
staveniska, čiže v tomto momente môžeme zvoliť ďalší postup
S. Belobrad

- dávame informáciu dodávateľovi, že podpísaná zmluva je účinná od 25.3.2019
a vyzve sa na prevzatie staveniska

D. Vojsovičová - do 15. septembra 2019 podá mesto spolu s p. riaditeľkou MŠ žiadosť, aby sme
dostali dotáciu pre r. 2019 pre MŠ, nakoľko sa jedná o špeciálne triedy , ktoré tam
majú byť umiestnené. Bude to predškolská výchova, bez popoludňajšieho spánku,
bude tak zabezpečené náhradné riešenie na 4 mesiace, kým sa dokončí
budovanie MŠ na ul. Kpt. Nálepku
- zajtra sa uskutoční pracovné stretnutie, pretože sa v projekte našli neoprávnené
náklady v objeme 130.000 €
S. Belobrad

- vysvetlil, že tieto náklady nemohli byť zahrnuté k žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a z toho dôvodu sú neoprávnené len vo vzťahu k financiám
z Eurofondov. To znamená, že mesto Svit ich musí zaplatiť z vlastných zdrojov.
Jedná sa o spevnené plochy- parkoviská a chodníky, oplotenie, preložku elektrickej
energie,

V. Zentko

- opýtal sa, koľko miest
k 1.9.2019

pre deti bude v nových priestoroch MŠ a či sa otvorí

D. Vojsovičová - nových miest bude okolo 46 miest, v troch triedach. Otvorenie zo stavebného
hľadiska je nemožné, zajtra bude pracovné stretnutie o neplánovanom výdaji
z vlastných zdrojov, výsledok momentálne nevie povedať
V. Zentko

- opýtal sa na projekt 84 bj. nájomnej bytovky, pýtajú sa občania, kedy sa budú
prideľovať byty

D. Vojsovičová - povedala, že sme si mysleli, že sa projekt bude realizovať bez problémov, ale
nenašlo sa stavebné povolenie na zmenu vykurovania, pretože nie je postavená
plynová stanica

9

S. Belobrad

- stavebné povolenie na zmenu zdroja tepla je vydané, ale túto zmenu nám musí
odsúhlasiť ŠFRB. Prikročilo sa k zmene plynovej kotolne, ku vybudovaniu
výmenníkovej stanice z toho dôvodu, že tu máme centrálny zdroj tepla a je to
výhodnejšie ako ťahať novú plynovú prípojku pre kotolňu. Takže žiadosť o
stavebné povolenie a zmenu stavby pred dokončením, ktorá bola podaná
stavebníkom je odsúhlasená stavebným úradom a je právoplatná, no je to
v štádiu podania žiadosti pre odsúhlasenie zmeny na ŠFRB.
Kolaudácia je mimo tejto administratívnej veci, ide samostatne a mala by skončiť
koncom apríla. Na základe kolaudácie sa budú potom robiť kroky k prevodu
vlastníctva bytovky.

D. Vojsovičová - počas tohto obdobia sa spracovávajú všetky ostatné potrebné náležitosti, napr.
znalecké posudky, všetko v záujme nepredlžovania lehôt
K 15:

Diskusia

D. Vojsovičová - informovala o tom, že od 1.3.2019 bol za prednostu MsÚ menovaný Ing. Ján Hutník
- dňa 29.3.2019 sa uskutoční v hoteli Spolcentrum stretnutie učiteľov svitovských
škôl pri príležitosti Dňa učiteľov
- dňa 17.4.2019 sa uskutoční na plavárni Plavecká štafeta
I.Zima

- prihlásil sa do diskusie s príspevkom o jarnej údržbe ciest Technickými službami,
opýtal sa ako sú spokojné s realizovanými prácami, opravou výtlkov po
minuloročných rozsiahlych opravách. Teraz po roku si myslí, že výsledok je
neadekvátny vynaloženým prostriedkom. Nedostatky, ktoré sa ukázali premietol
prítomným na fotodokumentácii, opýtal sa, či sa použila správna technológia opráv,
myslí si, že to bolo nerentabilné. Takisto poukázal na popraskaný asfalt na
komunikáciách. Opýtal sa, čo navrhujú tento rok .

J. Bobulová

- upozornila poslancov na termín podania majetkových priznaní do 31.03.2019
- pozvala občanov na spoločenské posedenie 6.4.2019 o 16.00 h v Dome kultúry
v Podskalke organizované ženským hnutím Živena v rámci 85.výročia mesta Svit

E.Kačmarčíková - poďakovala Mestskej polícii za spoluprácu pri strážení bezpečnosti detí ráno pri
príchode do školy
I.Zima

- skonštatoval, že kapacita Spojenej školy na ul. Mierovej po spojení so ZUŠ je
nedostačujúca. Bude potrebné zamyslieť sa nad zvýšením kapacity tried, napríklad
riešením nadstavby v ešte nezateplených pavilónoch. Požiadal o štatistiku, ako
nám narastá počet detí

D. Vojsovičová

- odpovedala, že aj ZŠ Komenského je na hranici prijímania nových žiakov. Je
potrebné na základe analýzy evidencie obyvateľstva a pôrodnosti prijať opatrenia
do budúcnosti

I.Zima

- povedal, že tu v meste máme aktívnych občanov. Jeden aktívny občan p. „ P.“
chodieva dosť často na MsZ a o veci verejné sa zaujíma. Niekedy požiada
o udelenie slova a on ako poslanec vždy, keď požiadal o slovo, bol za to, aby mu to
slovo bolo udelené, pretože v rámci demokracie považoval za správne vypočuť si
aj iné názory ako názory, s ktorými on osobne nesúhlasí. V posledných dňoch však
zmenil radikálne názor na tohto občana, pretože dospel k tomu, že občanovi „P“.
nejde vôbec o zlepšenie veci, ale ide mu iba o vlastnú exhibíciu, upútavanie
pozornosti na seba samého a na jeho v úvodzovkách schopnosti. A bez ohľadu na
to, čo svojimi slovami spôsobí, smeruje len k tomu jednému, aby upozornil len na
seba samého.
- na poslednej verejnej schôdzi s občanmi povedal pár viet, ktoré sa nezakladajú na
pravde. Povedal, že každé verejné obstarávanie v meste Svit končí víťazstvom
ponuky s najvyššou cenou, bez akéhokoľvek dôkazu, argumentu vyslovil verejne
takéto tvrdenie. Potom vyhlásil, že projekt rekonštrukcie ciest, on to volá, že
Jilemnického ulica, ale v skutočnosti je to ulica 9. mája, Kukučínova, P.
Jilemnického, vnútrobloková Štúrova až ku škôlke a kopčeku. Povedal, že je
mnohonásobne predražená, lebo on si nejakým veľmi zjednodušeným vzorcom
vypočítal cenu z 1 m2 asfaltovej plochy. Tvrdí, že to, čo máme je enormne
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predražené, pričom zabúda, že súčasťou každého stavebného projektu, je
rozpočet, ktorý vychádza z tabuliek, ktoré sú dané a tento rozpočet sa dáva
prípadným záujemcom o stavbu.
Takže dospel ku osobnému záveru, že demokracii je potrebné niekedy pomôcť
a keď doteraz vždy hlasoval za to, aby sa mu udelilo slovo, tak odteraz to tak
nebude.
O slovo do diskusie sa prihlásil občan mesta J. Pitoňák.
D. Vojsovičová dala hlasovať o slovo p. Pitoňákovi
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko,
I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (J. Drobný)
za návrh:
6 poslancov (J. Bobulová, E. Cetl, M. Míčka, M. Smatanová, M.
Šramková, V. Zentko)
proti návrhu:
2 poslanci (I. Švagrovská, I. Zima)
zdržali sa:
3 poslanci (R. Abrahám, M. Bezák, E.Kačmarčíková)

Hlasovanie:

J. Pitoňák

- povedal, že keď p. Zima pred 15 rokmi nastúpil na funkciu poslanca, vtedy si jeho
kvalifikované názory vážil, zmenilo sa to.
Preto chce, aby sa vrátil „starý Ivan Zima „.
Záver

K 16:

D. Vojsovičová - ukončila 4.riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť
Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,4,5,10,11,12
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
poverený prednosta MsÚ

1. E. Kačmarčíková
2. V. Zentko

Zapísala: 04.04.2019

Marcela Berkešová
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