Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 28.02.2019

ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 28.02.2019

________________________________________________________________
Otvorenie : 15.30 hod.
Ukončenie : 19:30 hod.
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2018, správa
o výsledkoch kontroly, plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Svit v roku 2019
4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
5. Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit na roky
2016-2023
6. Zmena Organizačného poriadku MsÚ vo Svite a Organizačnej štruktúry Mesta Svit informácia
7. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svit
8. Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva
9. Rozpočtové opatrenie – Dotácia na prenesené kompetencie z roku 2018
10. Informácia o hospodárení Mesta Svit
11. Predaj pozemku parc. č. 229/410 v k.ú. Svit
12. Obchodná verejná súťaž č. 1/2019 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
13. Obchodná verejná súťaž č. 2/2019 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
14. Žiadosť o nájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska
15. Zriadenie vecného bremena v prospech ZO SZZ Breziny
16. Podmienky prideľovania mestských nájomných bytov - informácia
17. Návrh na odvolanie riaditeľa Technických služieb Mesta Svit
18. Interpelácie poslancov
19. Diskusia
20. Záver
K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 3. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

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

2. M. Smatanová

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. I. Zima

2. J. Drobný

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
1.

prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslankyne (E. Kačmarčíková, I. Švagrovská)

D. Vojsovičová - navrhla doplniť program o 2 body:
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1. Zastavenie procesu obstarávania zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalite
Dalema
2. Obstarávanie zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalitách Mesto 2019 – úpravy
Územného plánu mesta Svit
2.

Hlasovanie za program:
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslankyne (E. Kačmarčíková, I. Švagrovská)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

3.

Hlasovanie za NK:
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslankyne (E. Kačmarčíková, I. Švagrovská)
za návrh:
8 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
2 poslanci (J. Drobný, I. Zima)
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za rok
2018, správa o výsledkoch kontroly, plnenie uznesení Mestského
zastupiteľstva mesta Svit v roku 2019

K 3/uz.25:

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 18.02.2019, VZN a o účasti
poslancov na MsR a MsZ
- predložil ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 a oznámenie o výsledku
vybavenia petície
- odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia MsZ
Mesta Svit a ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 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
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 Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit za rok 2018 a
Správu o výsledkoch kontroly, plnenia uznesení MsZ Mesta Svit v roku 2019 na vedomie.
Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie

K 4:

- bez interpelácií
Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta Svit na roky 2016-2023

K 5/uz.26:
J. Hutník

-

informoval o tom, že v zmysle ustanovení zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja v platnom znení, bol v čase máj – december 2015
spracovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit na
roky 2016-2023. Jeho spracovateľom je Agentúra regionálneho rozvoja
Prešovského samosprávneho kraja. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Svit na roky 2016-2023 bol v zmysle citovaného zákona
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prerokovaný a schválený MsZ mesta Svit uznesením č. 16/2016 dňa 27.01.2016
a je zverejnený na webovej stránke mesta. Vedúci odb. strategického rozvoja
mesta predkladá Správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Svit na roky 2016-2023.
- 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
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 Správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Svit na roky 2016-2023 na vedomie.
Zmena Organizačného poriadku MsÚ vo Svite a Organizačnej štruktúry
Mesta Svit – informácia

K 6/uz.27:
D. Vojsovičová

- informovala o tom, že v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení starosta vydáva pracovný poriadok,
organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov
obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného
poriadku obecného úradu.
S účinnosťou od 01.02.2019 bol schválený nový organizačný poriadok Mestského
úradu s organizačnou štruktúrou mesta s nasledovnými zmenami:

zrušenie viacstupňového riadenia – odborov Mestského úradu

zrušenie oddelenia školských, mládežníckych a športových činností
s vytvorením referátu školských, mládežníckych a športových činností
Organizačný poriadok MsÚ a organizačná štruktúra sú prílohou tejto správy.
- 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
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 7/uz.28:

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svit

J. Hutník

- informoval o tom, že podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je povinnosťou mesta
vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb. Z dôvodu nových
legislatívnych požiadaviek vzťahujúcich sa na komunitné plány sociálnych služieb
bol vypracovaný nový Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svit 2018 – 2022
v súlade s ustanoveniami § 83 zákona o sociálnych službách.
Komunitný plán je strategický dokument, ktorý zohľadňuje miestne špecifiká
v oblasti sociálnych služieb a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére na roky 2018
– 2022.
-

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
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.29:

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva

J. Hutník

- prečítal dôvodovú správu, v ktorej sa píše o tom, že zákonom č. 5/2019 Z.z. bol s
účinnosťou od 01.02.2019 novelizovaný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, na základe ktorého sa mení spôsob ako aj kompetencie pri schvaľovaní
odmeny zástupcovi primátora. Táto novela taktiež upravuje, že limit, ktorý bol
určený poslednou novelou tohto zákona (č. 70/2018), a to že poslancovi možno
poskytnúť v kalendárnom roku odmenu najviac jeden mesačný plat primátora bez
zvýšenia sa nevzťahuje na sobášiacich poslancov. Vzhľadom na uvedené zmeny
je potrebné zmeniť zásady odmeňovania poslancov.
Oproti doposiaľ platným Zásadám odmeňovania nový návrh nerieši odmenu
zástupcu primátorky, keďže podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona o obecnom
zriadení odmenu zástupcovi určuje primátor. Mesto má v zmysle tohto paragrafu
povinnosť zverejniť túto odmenu na webovom sídle obce do 30 dní od jej určenia
primátorom.
Odmena poslancov je navrhovaná vo výške zákonného limitu, pričom mesačne
bude poskytovaná vo výške 1/12 mesačného platu primátora bez navýšenia. Táto
odmena zahŕňa prácu poslanca v MsZ, MsR, ako aj v komisiách. V rovnakej výške
sú ponechané sadzby odmien za vykonávanie obradov, ktoré sú poslancom
poskytované nad vyššie uvedený limit. Rovnako sú navrhované sadzby odmeny
členov komisií neposlancov, kde odmena člena – neposlanca je navrhovaná v
sume 4% priemernej mesačnej mzdy v NH a u tajomníka- neposlanca vo výške
8% priemernej mesačnej mzdy v NH.
- 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
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.30:

Rozpočtové opatrenie – Dotácia na prenesené kompetencie z roku 2018

J. Hutník

- informoval o tom, že z roku 2018 ostali v jednotlivých školách nedočerpané
prostriedky do roku 2019. Ich vyčerpanie je možné v zmysle § 8 ods.5 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy len do 31.03.2019, a tak
je nutné zapojiť tieto prostriedky do rozpočtu mesta 2019 s kódom zdroja 131I
a)

b)

dotácia na prenesené kompetencie školstva – normatívy – KZ =131I
a.a)
Spojená škola Mierová
3 095€
a.b)
Základná škola Komenského
11 500€
dotácia na cestovné žiakom – nenormatívne prostriedky – KZ = 131I
b.a.)
Spojená škola Mierová
2 683€
b.b.)
Základná škola Komenského
1 946€
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-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská,
V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0
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.31:

Informácia o hospodárení Mesta Svit

I.Korenková

- predložila prehľad hospodárenia Mesta Svit ako celku vrátane jeho rozpočtových
organizácii za rok 2018 je uvedený v štandardných tabuľkách o hospodárení
v príjmovej aj výdavkovej časti.
Prehľad za rok 2018 v eurách:
Rozpočet

skutočnosť

plnenie

Príjmy celkové
bežné
kapitálové

11 326 962
6 783 921
1 872 964

7 436 841,19
6 756 744,68
514 437,87

65,66%
99,60%
27,47%

Výdavky celkové
bežné
kapitálové

11 326 962
6 677 771
4 429 382

7 167 617,07
6 557 206,21
388 692,41

63,28%
98,19%
8,78%

2 670 077
219 809

165 658,64
221 718,45

6,20%
100,87%

Finančné operácie
príjmové
výdavkové

Výsledok hospodárenia za Mesto Svit, ktorý je uvedený v prehľade čerpanie
rozpočtu je predbežný, ktorý sa bude upresňovať v rámci Záverečného účtu Mesta
Svit za rok 2018.
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
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 Informáciu o hospodárení Mesta Svit na vedomie.
Predaj pozemku parc. č. 229/410 v k.ú. Svit Žiadateľ: Jaroslav Danes, Jana
Danesová

K 11/uz.32:
J. Hutník

-

informoval o tom, že p. Jaroslav Danes s manželkou - vlastníci bytu v bytovom
dome súp. č. 126 na ulici Kpt. Nálepku vo Svite požiadali Mesto Svit
o vysporiadanie vlastníctva k pozemku parc. č. 229/410 o výmere 22 m 2, ktorý
dlhodobo užívajú ako dvor a záhradu.
Komisia VŽPAaU pri MsZ mesta Svit predaj pozemku odporúča.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit predaj pozemku odporúča, ako
prípad hodný osobitného zreteľa za kúpnu cenu 19 € za 1 m 2 pozemku.
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Hlasovanie:

K 12/uz.33:
J. Hutník

Zámer predať pozemok bol zverejnený v zmysle zákona o majetku obcí dňa
12.02.2019.
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
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
Obchodná verejná súťaž č. 1/2019 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
- povedal, že priestory bývalej reštaurácie v Dome kultúry vo Svite sú od septembra
2018 nevyužívané.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže (OVS) na nájom nebytových priestorov (reštaurácia, salónik,
kuchyňa, skladové priestory) s minimálnou výškou nájmu:
22 / m2 / rok (reštaurácia, salónik, kuchyňa) a 10 € / m2 / rok (sklady).

- 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
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.34:

Obchodná verejná súťaž č. 2/2019 na nájom nehnuteľného majetku mesta
Svit

J. Hutník

- vysvetlil, že priestory bývalej pobočky VÚB banky vo Svite na ul. Štúrovej sú od 1.
januára 2019 nevyužívané.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže (OVS) na nájom nebytových priestorov s minimálnou výškou nájmu
43 € / m 2 / rok, účel využitia: prevádzka banky, poisťovne príp. kancelárske
priestory.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 18.02.2019. 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
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
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K14/uz.35:
J. Hutník

Žiadosť o nájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska
- vysvetlil, že p. Jana Chlpeková podala žiadosť o nájom nebytového priestoru o
výmere 31,36 m2 na 2. poschodí budovy Zdravotného strediska na ul. Fraňa Kráľa
273/14 vo Svite, za účelom poskytovania odborného poradenstva ohľadom
starostlivosti o zdravie (v zastúpení spoločnosti LR – HEALTH & BEAUTY) a
poradenstva jednotlivým súkromným ambulanciám ohľadom vykazovania
zdravotnej starostlivosti do zdravotných poisťovní.
Nebytový priestor (bývalá diabetologická ambulancia) je dlhodobo nevyužívaný,
bez nájomcu, z toho dôvodu mesto platí náklady na energie za neobsadený
nebytový priestor.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča prenajať nebytový
priestor ako prípad hodný osobitného zreteľa, za nájomné vo výške 30 €/m2/rok.
- 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
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

K15/uz.36:

Zriadenie vecného bremena v prospech ZO SZZ Breziny

J.Hutník

- informoval o tom, že Mesto Svit uzavrelo dňa 30.6.2017 so Základnou
organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov Breziny (ZO SZZ Breziny) Zmluvu o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VB), predmetom ktorej je záväzok
mesta uzavrieť s budúcim oprávneným z vecného bremena (ZO SZZ Breziny)
zmluvu o zriadení VB na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve mesta, z dôvodu
umiestnenia stavebného objektu SO 03 Odvodnenie pozemkov. Odvodnenie
pozemkov drenážnym potrubím slúži na zníženie hladiny podzemných vôd a ich
odvedenie do recipientu.
Povolenie na užívanie vodnej stavby (kolaudačné rozhodnutie) bolo vydané
Okresným úradom Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, dňa 29.11.2018,
právoplatnosť nadobudlo dňa 31.12.2018.
ZO SZZ Breziny vyzvala mesto Svit na zriadenie vecného bremena, na základe
porealizačného zamerania – geometrického plánu č. 1/2019 (Geoplan Poprad).
Podľa čl. IV bod 1 a 2 zmluvy o budúcej zmluve sa mesto zaviazalo zriadiť vecné
bremeno bezodplatne, in rem, na dobu neurčitú.
Komisia výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu pri MsZ mesta
Svit zriadenie VB podľa geometrického plánu porealizačného zamerania odporúča,
v rozsahu 427 m2.
- 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
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
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K16/uz.37:
J. Hutník

Podmienky prideľovania mestských nájomných bytov – informácia
- informoval o tom, že nakoľko v súčasnosti prebieha proces prestavby bývalého
školského internátu Strednej priemyselnej školy vo Svite na nájomnú bytovku s 84
b.j. s predpokladaným termínom ukončenia rekonštrukcie s prideľovaním bytov v
mesiaci jún 2019, predkladáme mestskému zastupiteľstvu na vedomie informáciu o
podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných kombináciou úveru ŠFRB
a nenávratnej dotácie MDaV SR v súlade s dodržaním ustanovení zákona č.
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
Podľa VZN Mesta Svit č. 2/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta:
Príslušná komisia pri MsZ zo zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu vo vlastníctve
mesta na základe údajov v žiadosti, v dotazníku, osobnou návštevou (previerkou) v
rodine a po posúdení navrhne žiadateľa, resp. žiadateľov podľa počtu ponuky
uvoľnených bytov na pridelenie bytu. Zohľadní naliehavosť bytovej potreby
žiadateľa o pridelenie bytu, jeho sociálne pomery, potrebu uspokojenia bytových
potrieb tých, ktorí vykonávajú práce, alebo služby nevyhnutné pre mesto.
Primátor mesta v prípade uvoľnenia bytu vo vlastníctve mesta a po zaujatí
stanoviska príslušnej komisie pri MsZ:
a) určí nájomcu, ak ide o verejný záujem alebo naliehavú sociálnu situáciu
občana mesta Svit alebo
b) vyhlási súťaž o kúpu uvoľneného bytu, pri byte postavenom z prostriedkov
ŠFRB a z dotácie ministerstva až po skončení podmienky zachovania nájomného
charakteru bytu.
MsZ uznesením určí výšku nájomného (vrátane povinného odvodu do fondu opráv
0,5% OC bytového domu), príp. zmenu výšky zábezpeky (v súčasnosti 6 mesačné
nájomné), určí výkon správy (BP Svit, s.r.o.) a splnomocní správcu realizáciou
všetkých právnych úkonov vo vzťahu k uzatváraniu nájomných zmlúv s nájomcami
v zmysle platných právnych predpisov
- 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
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 17:

Návrh na odvolanie riaditeľa Technických služieb mesta Svit

D. Vojsovičová

- oboznámila prítomných s tým, že riaditeľ Technických služieb mesta Svit (ďalej
„TS“) Ing. Daniel Čendula bol menovaný do funkcie riaditeľa tejto príspevkovej
organizácie na základe uznesenia MsZ mesta Svit č. 77/2018 zo dňa 31.5.2018, s
účinnosťou od 1.6.2018.
TS sú príspevkovou organizáciou mesta. Poslaním TS je v súlade so záujmami a
potrebami mesta, v rozsahu ustanovenom príslušnými všeobecne záväznými
nariadeniami mesta Svit, zabezpečovať verejnoprospešné služby, najmä čistenie
mesta, starostlivosť a údržbu miestnych komunikácií, vrátane zimnej údržby mesta,
údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, vývoz a likvidáciu domového
odpadu a jeho triedenie, pohrebné a cintorínske služby. Popri týchto činnostiach sú
TS oprávnené vykonávať podnikateľskú činnosť.
Výkon prác TS je dlhodobo nedostatočný, napr.: nezvládnutie zimnej údržby,
neplnenie úloh v zmysle požiadaviek vedenia mesta, vedeniu mesta sú
predkladané neodborné materiály, resp. sú predkladané oneskorene, pasivita
ohľadom hľadania možností získania finančných zdrojov prostredníctvom dotácií
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alebo výziev a ohľadom možností nájsť spôsoby, ako zabezpečiť zisk organizácie.
Napriek prezentovaniu pozitívneho hospodárskeho výsledku boli za rok 2018
navýšené záväzky TS.
Na základe uvedených skutočností navrhuje odvolanie riaditeľa TS Ing. Daniela
Čendulu.
Mestská rada mesta Svit po prerokovaní návrhu dňa 18.02.2019 odporúča odvolať
Ing. Daniela Čendulu z funkcie riaditeľa TS mesta Svit.
V zmysle § 11 ods. 4 písmeno l) Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
riaditeľa príspevkovej organizácie odvoláva MsZ na návrh primátora mesta.
Ing. Daniel Čendula doručil Mestu Svit dňa 19.02.2019 výpoveď z pracovného
pomeru podľa § 67 Zákonníka práce.
R. Abrahám

- povedal, že za posledné štyri roky bolo na Technických službách už veľa riaditeľov.
Myslí si, že tu ide hlavne o problém systémový, siaha to niekde do prevádzkovotechnických, personálnych, ekonomických problémov, finančných tokov
v organizácii a navrhol posúdiť túto organizáciu nejakým odborníkom z inej
organizácie, ktorý by vedel povedať, aké sú kapacitné možnosti, čo môže dokázať
a čo nie. Jeho názor je ten, že odvolaním riaditeľa veľa nevyriešime.

D. Vojsovičová - tento problém siaha do minulosti TS, ale počas spolupráce ju p.riaditeľ
nepresvedčil, že práve on je ten, ktorý dokáže riadiť a vytiahnuť túto organizáciu so
skutkového stavu, aký momentálne je.
I.Zima

- opýtal sa, či má zmysel, aby sme sa odvolávaním zaoberali, keď p. riaditeľ podal
výpoveď

D. Vojsovičová -

odpovedala, že p. Čendula
Technických službách

podal výpoveď nesprávne na Mesto Svit a nie na

K. Štinčíková

- vysvetlila, že je potrebné rozlišovať výkon funkcie riaditeľa príspevkovej
organizácie a pracovnoprávny vzťah riaditeľa, je to potrebné posudzovať
samostatne, sú to dve rôzne veci
- podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme je voľba alebo vymenovanie
podmienkou vykonávania funkcie riaditeľa
- odvolaním riaditeľa príspevkovej organizácie v zmysle zákona o obecnom zriadení
by uvedená podmienka nebola splnená a došlo by k naplneniu výpovedného
dôvodu podľa Zákonníka práce a zamestnávateľ môže dať v tom prípade
zamestnancovi výpoveď

D. Čendula

- vyjadril sa ku fungovaniu Technických služieb za jeho pôsobenia. Ponúkol analýzu
hospodárenia TS v minulosti v porovnaní s aktuálnym stavom. Hovoril aj
o nedostatkoch vo financiách, zlom technickom stave techniky a záväzkoch
z minulosti. Povedal, že cieľom TS nie je vytvárať zisk, ale zabezpečiť služby
hlavne pre občanov, pričom podnikateľskú činnosť na prilepšenie nevylučuje.

I.Zima

- požiadal o predloženie analýzy TS pre poslancov a vedenie mesta a chýbajú mu
konkrétne návrhy na zlepšenie stavu, uznal, že pozícia riaditeľa TS je nevďačná,
ale tu zlyháva komunikácia

J. Drobný

- opýtal sa na to, aký je systém prác, čo sa týka harmonogramu, napr. plán jarnej
údržby – zametanie
- či je ekonomicky výhodné opravovať starú techniku
- prečo sa Technické služby minulý rok nezapojili do výziev, prečo neboli využité
zdroje z Európskych fondov na nákup novej techniky

D. Čendula

- ku plánu jarnej údržby odpovedal, že už minulý týždeň začali s ručným zametaním,
tento týždeň vyslali do ulíc veľký zametač, harmonogram údržby je uverejnený
v mestských novinách
- povedal, že keď nemajú novú techniku, musia investovať financie na opravy starej,
iná možnosť nie je
- odpoveď na otázku výziev, je taká, že na verejné obstarávanie majú podľa zmluvy
dohodnutého obstarávateľa z Piešťan, Slovenské centrum obstarávania, p.
Babarika
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V. Zentko

- opýtal sa prečo nie je známy koncept využitia BRO dopredu
- prečo sa tento rok nežiadali financie na nákup novej techniky

D. Čendula

- odpovedal, že kompostáreň je veľký problém. Dotácia od mesta je nedostatočná
a na BRO sa dávajú financie z iných činností TS. Keď príde ten čas, keď by sme
mohli predávať produkt-kompost, musí byť funkčná váha, ktorá je od počiatku
pokazená, pretože je zatopená. Na začiatku nebola dodržaná technológia pri
stavbe kompostárne, váhu je potrebné vyzdvihnúť alebo opraviť. Na to Technické
služby financie nemajú. K otázke výziev, sleduje ponuky.

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

K 18/uz.38:

Zastavenie procesu obstarávania zmeny Územného plánu mesta Svit v
lokalite Dalema

J. Hutník

- vysvetlil, že MsZ mesta Svit uznesením č. 123/2018 zo dňa 25.10.2018 súhlasilo
so začatím procesu obstarávania zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalite
Dalema, za podmienky úplnej úhrady nákladov mesta žiadateľom firmou Dalema,
s.r.o., Štúrova 270/90, Svit. Dalema, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, IČO 46414070
podala dňa 28.12.2018 žiadosť zmenu procesu obstarávania zmeny zemného
plánu mesta Svit v lokalite Dalema vo forme zrušenia individuálneho žiadateľa
a o zaradenie do procesu obstarávanie zmeny územného plánu mesta medzi
viacerých žiadateľov.
- 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
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 19/uz.39:

Obstarávanie zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalitách Mesto 2019 úpravy Územného plánu mesta Svit

J. Hutník

- informoval o tom, že Územný plán mesta Svit bol schválený v roku 2007. Odvtedy
bol trinásťkrát menený a jedenkrát doplnený. Pre lepšiu prehľadnosť
územnoplánovacej dokumentácie boli v poslednej dobe spracované úplné znenia
takmer všetkých výkresov územného plánu mesta.
Počas prác na úplných zneniach grafickej časti, ktoré sa vykonali po schválení
poslednej zmeny č. 13 mestským zastupiteľstvom, boli zistené viaceré disharmónie
medzi textovou a grafickou časťou územného plánu, vrátane výskytu
nejednoznačných popisov a formulácii.
Z poznatkov praktického uplatňovania územného plánu najmä vo vzťahu
k záväznej časti územného plánu mesta vyplýva, že je zároveň
žiadúce
vyhodnotenie opodstatnenia podmienky spracovania územného plánu zóny pred
vydaním územného rozhodnutia v bode 11.8, zváženie potreby vytvorenia
samostatného regulačného celku v Podskalke, lokalita „Pod Bôrikom“ a
prehodnotenie miery zastavanosti v regulačnom celku RC 6.4.
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Uvedená aktualizácia si vyžaduje zmenu územného plánu mesta, ktorá je vyvolaná
potrebou samosprávnych orgánov Mesta Svit.
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
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 20:

Interpelácie
opýtala sa, v akom stave je realizácia investície rekonštrukcia MŠ na ul. Kpt.
Nálepku, rekonštrukcia vnútrobloku na sídlisku E a rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice v Podskalke

J. Bobulová

-

S. Belobrad

- odpovedal, že ku rekonštrukcii Materskej školy je podpísaná zmluva s dodávateľom
stavebných prác. Keďže prebieha proces verejného obstarávania, podpísaná
zmluva je platná, ale jej činnosť je odsunutá až po prijatí správy z kontroly.
Kontrolu vykonáva Prešovský samosprávny kraj. Očakávame túto správu
a následne zmluva s dodávateľom bude účinná a môžeme pristúpiť
k odovzdávaniu staveniska. Tým sa začnú aktivity k čerpaniu nenávratného
finančného príspevku a začne plynúť doba výstavby.
- čo sa týka regenerácie vnútrobloku na sídlisku E je zmluva platná, je účinná,
prebehla prvá časť odovzdávania staveniska, práce si vyžadujú dobré počasie
a priaznivé podmienky. Odovzdávanie staveniska bolo prerušené a s dodávateľom
sú dohodnutí akonáhle bude dobré počasie a teploty nad nulou začne plynúť doba
výstavby.
- k spracovanému projektu nadstavby hasičskej zbrojnice sme dostali finančný
príspevok 30 000 € z kapitoly Ministerstva vnútra. Mali by sme ho vyčerpať do roku
2021. Mesto sa bude podieľať na rekonštrukcii 5 %.Zatiaľ ešte nie je verejné
obstarávanie na dodávateľa.

I.Korenková

- dodala, že v blízkej dobe sa budú schvaľovať ešte spoluúčasti na všetkých
projektoch

S. Belobrad

-

M. Šramková

- opýtala sa na to, či platí rovnocenný vzťah medzi poslancami a p. primátorkou.
Pýtala sa preto, lebo mail, ktorý p. pani primátorka poslala poslancom o rozdelení
poslancov do jednotlivých okrskov znel ako príkaz.

projektov je viac ako: zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov - odborné učebne
na ZŠ Komenského, Spojenej škole Mierovej, chodník pre cyklistov pozdĺž štátnej
cesty 1/18, budova MsÚ na dokončenie a telocvičňa na Spojenej škole Mierovej

D. Vojsovičová - odpovedala, že to bol len návrh, ktorý vyplynul z požiadavky občanov a bolo to
poslané poslancom na posúdenie, preto lebo občania nevedia na koho sa majú vo
svojom okrsku obrátiť. Preto bol spracovaný tento návrh a poprosila poslancov
o ich vyjadrenie sa k zadeleniu v okrskoch a či si vedia predstaviť takúto formu
spolupráce s občanmi.
E.Kačmarčíková - poprosila, za občanov ulice Kpt. Nálepku, či by bolo možné opraviť lavičky
D. Čendula

- odpovedal, že v roku 2018 Technické služby opravili vyše 100 lavičiek v rámci
celého mesta a naďalej budú v tejto činnosti pokračovať

E.Kačmarčíková - opýtala sa, či v dolnej časti Svitu, kde sa križujú ulice 9. mája a ul. Mierová je
možné dať prechod pre chodcov, kvôli bezpečnosti detí, ktoré chodia do školy
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M. Klimko

- odpovedal, že zistia problémovú lokalitu a odpovedia

I.Zima

- podal písomne interpeláciu Technickým službám ohľadom jarnej údržby miestnych
komunikácií, harmonogramu, opráv výtlkov, kvality prác v minulosti, aké sú plány,
ceny za jarnú údržbu na tento rok, očakáva písomnú odpoveď

D. Čendula

- odpovedal, že minulý rok bola uskutočnená najrozsiahlejšia oprava komunikácií za
5 rokov, dovtedy sa opravovalo len čiastočne. Kvalita prevedených prác z minulého
roka a dodržiavanie technologického postupu bola dodržaná. Tento rok majú
zmapované všetky výtlky v meste, keď bude priaznivé počasie začnú s ich
opravou. Odpovede na ďalšie otázky budú vypracované písomne.

M. Bezák

- opýtal sa, aké sú nové skutočnosti ohľadom Štrkopieskov, či prebehli nejaké nové
rokovania, aké sú ich výsledky

K. Štinčíková

- podala informáciu o tom, že 19.2.2019 sa konalo posledné pojednávanie na
Okresnom súde v Prešove v konaní o určenie platnosti pohľadávky uplatnenej v
reštrukturalizačnom konaní. Súd vypočul svedkov, ktorí boli pri podpise zmluvy.
Konanie je odročené na 19.3.2019 za účelom vyhlásenia rozsudku. Ide o
pohľadávku vyplývajúcu z dohody o spolufinancovaní diela Odtok vody z jazera do
rieky Poprad.

D. Vojsovičová - povedala, že prebehlo stretnutie s p. Pekarčíkovou. Ona voči mestu nemá žiadne
nevysporiadané záväzky, ona považuje vzťah medzi mestom a jej organizáciou za
ukončený
M. Bezák

- opýtal sa, či mesto tiež považuje tento vzťah za ukončený, čo bude ďalej, či
stavebný priestor mesto prevezme

D. Vojsovičová - povedala, že mesto Svit bude musieť otvoriť jednanie na novo, keďže už
organizácia neexistuje. Určite v tom budeme pokračovať, ale v tomto momente
nevie odpovedať
R. Abrahám

- opýtal sa p. Drobného otázku občanov, či má aj viceprimátor úradné hodiny

D. Vojsovičová

- odpovedala, že p. Drobný je viceprimátorom a jeho výkon funkcie je zastupovanie
primátorky počas jej neprítomnosti. Úradné hodiny nemá, pretože nie je
odmeňovaný špeciálne. Spôsob odmeňovania je uvedený v dôvodovej správe,
bude to aj verejne prístupné. V prípade záujmu je na stránke mesta zverejnená
jeho mailová adresa a telefónne číslo.

J. Drobný

- opýtal sa p. riaditeľa Technických služieb na termín ukončenia vyčistenia
a pozametania mesta

D. Čendula

- odpovedal, že pokiaľ bude dobré počasie, bude mesto pozametané do dvoch
týždňov

V. Zentko

- opýtal sa, či sa niekto zaoberá zmluvou o poskytovaní služieb s firmou ECO DOG
TOILET GROUP, ktorá je uzavretá na dobu piatich rokov, pretože po prečítaní
zmluvy zistil, že sa ročne za správu 5 venčovísk platí 3 486 €. Nebolo by
efektívnejšie zrušiť zmluvu a za ten príspevok nakúpiť 20 jednorazových košov
z vreckami. Občania sa sťažujú na nízky počet stanovíšť a nedopĺňanie vreciek do
košov.

K. Štinčíková

- zmluva o poskytovaní služieb bola uzavretá dňa 16.5.2018 medzi Mestom Svit a
spoločnosťou ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.
- predmetom zmluvy je poskytovanie služieb spočívajúcich v prevádzkovaní
hygienických zariadení pre zvieratá
- možnosti ukončenia platnosti zmluvy:
- zmluva je uzavretá na dobu 5 rokov od účinnosti, s tým, že ak zmluvná strana
najneskôr 30 dní pred koncom účinnosti neoznámi, že nemá záujem na predĺžení
platnosti zmluvy, zmluva sa predĺži vždy o 1 rok
- možnosť vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, s 3-mesačnou výpovednou
lehotou
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- náklady spoločnosti ECO DOG TOILET GROUP s.r.o., vzniknuté pri ukončení
zmluvy (odvoz zariadení), hradí v zmysle ustanovení zmluvy mesto Svit
D. Čendula

- odpovedal, že 1 x týždenne sa koše kontrolujú a priebežne dopĺňajú

V. Zentko

- v prípade výhry spoločnosti Lidl, detského ihriska Žihadielka navrhol vybrať lokalitu
v západnej časti mesta Svit, kde žiadne detské ihrisko nie je, keďže od 1.5. by sa
dala realizovať výstavba. Povedal, že posielal mailom navrhnutú lokalitu

S. Belobrad

- odpovedal, že p. E. Šimonová spracováva navrhnutú lokalitu p. Zentkom, či je to
vhodné miesto, či spĺňa všetky podmienky, musí ísť o mestský pozemok
s potrebnou rozlohou, bez inžinierskych sietí, aby nemuselo prísť ku výrubu
stromov. Hľadáme tie najlepšie možnosti, aby bolo ihrisko vhodne umiestnené.
Povedal, že sa vytypujú sa lokality a najvhodnejšia bude vybraná.

V. Zentko

- opýtal sa, či je taká možnosť, že si občania ovocné stromy na ul. Štúrova a P.
Jilemnického môžu ostrihať sami

D. Vojsovičová

- povedala, že na túto otázku pôjde písomné stanovisko

I.Švagrovská

- opýtala sa, ako to je so stavebným povolením na výstavbu ihriska a schválením
územného plánu, či sa plánuje nejaká odmena aktívnym mamičkám za iniciatívu
v hlasovaní

S. Belobrad

- odpovedal, že zo strany mesta nebude žiadna prekážka v tom, aby sa ihrisko
postavilo. Pri výbere lokality s existujúcim starým detským ihriskom, by sa ihrisko
iba vymenilo. Bola by to ohlásená drobná stavba. Toto riešenie je najjednoduchšie.
Keď sa pôjde cez stavebné povolenie tiež nebude problém.

D. Vojsovičová - povedala, že poďakovanie mamičkám určite pôjde, akým spôsobom, to si nechá
ako prekvapenie
I.Švagrovská

- opýtala sa, kedy budú otvorené potraviny v mestskej časti Podskalka, poprosila aj
o písomnú formu odpovede

D. Vojsovičová - odpovedala, že obchod by sa mal otvoriť koncom marca, nájomca už pripravuje
priestory, bude to samoobsluha aj pultový predaj
I.Švagrovská

S. Belobrad

- opýtala sa, či mesto neuvažuje využiť hotové projekty na prestavbu prízemia MsÚ,
ktoré vznikli ešte za bývalého vedenia. Jedná sa o projektové dokumentácie na
rekonštrukciu prvého kontaktu, obradnej miestnosti a pod.
-

odpovedal, že projekt rieši rekonštrukciu na prízemí v 3. etapách. A to novú
obradnú sieň, zasadačku, klientske centrum so zázemím, v CVČ boli plánované
kancelárie pre MsP – projekt bol plánovaný len z rozpočtu mesta, je to kompletná
dokumentácia.

D. Vojsovičová - povedala, že sa neuvažuje o realizácii tohto projektu, pretože mesto na to nemá
vyčlenené finančné prostriedky. V budove na 2. poschodí sa rozmýšľalo
o umiestnení knižnice, no prišlo záporné vyjadrenie statika, že nosnosť budovy nie
je prípustná umiestneniu knižnice. Požiadame statika o vypracovanie statického
posudku s návrhom riešenia. Jedna možnosť je podopretie stropov, ale tým, že
prebehla kompletná výmena okien v kanceláriách aj na 2. poschodí, kde by sa to
muselo realizovať, bol by to zas veľký zásah. Rozmýšľa sa nad tým, či nebude
rentabilnejšie iné riešenie.
I.Švagrovská

- nezdieľa názor, aby bola knižnica umiestnená na Mestskom úrade aj z dôvodu
veľkého pohybu ľudí

D. Šípošová

- povedala, že požiadavka na priestory pre knižnicu je 580 m2, teraz má 300 m2

E. Cetl

- povedal, že ho oslovili občania zo sídliska A, ktorí venčia psov nižšieho vzrastu na
vôdzke na takzv. kyslíkovej dráhe, bývalá Mladosť a studnička. A to s prosbou o
zvýšenie kontroly Mestskou políciou tých vlastníkov, ktorí majú psov väčšieho
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vzrastu a majú ich voľne pustených, pretože tam dochádza ku stretom týchto psov
a vzájomne sa napádajú.
D. Vojsovičová

- poprosila zabezpečiť túto kontrolu

K 21:

Diskusia
- chcel doplniť informáciu ku kontrolám hlavného kontrolóra ohľadom poplatku za
tuhý komunálny odpad. Povedal, že situácia je zlá, keď na konci r. 2017 boli
pohľadávky približne 15.000 € a o rok neskôr až 95 000 € aj napriek tomu, že boli
navrhnuté nejaké opatrenia, tak boli neúčinné a tento nárast je neprijateľný.

I.Zima

- požiadal ho jeden známy, podnikateľ s obavou, že v lokalite pri čistiacej stanici,
časť garáží má stavebník z Popradu v úmysle stavať autoservis. Vyzýva, aby sa
nerobili účelové zmeny v územnom pláne v prospech nejakej stavby, ktorá tam
nemá byť
D. Vojsovičová

- o slovo sa prihlásil p. Pitoňák
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
za návrh:
7 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, M. Míčka, M.
Smatanová, V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 1 poslankyňa (E. Kačmarčíková)
zdržali sa:
4 poslanci ( M. Bezák J. Drobný, M. Šramková, I. Švagrovská)

Hlasovanie:

J. Pitoňák

- opýtal sa, či existuje nejaká analýza ekonomických dopadov zlúčenia ZUŠ so ZŠ
Mierovou, či to zlúčenie prinieslo deklarovaný efekt

D. Vojsovičová - povedala, že bude vypracovaná písomná odpoveď
- opýtal sa, či rekonštrukcia vnútrobloku na sídlisku E bude realizovaná podľa
pôvodného rozpočtu a projektu

J. Pitoňák

S. Belobrad

D.Vojsovičová

-

odpovedal, že revitalizácia vnútrobloku zahŕňa vybudovanie nového detského
ihriska s novými chodníkmi, čaká sa na priaznivé počasie, aby firma mohla začať
pracovať, pretože sa jedná o výsadbu stromov a kvetín
- upozornila, že bola zavedená nová webová stránka mesta Svit s novým dizajnom.
Povedala, že prípadné návrhy na doplnenie môžu posielať Ing. Pjatákovi.
- informovala, že 5.3.2019 o 16.00 h sa bude konať nová akcia v meste Fašiangypochovávanie basy so začiatkom pri MsÚ
- 16.3.2019 – Voľby prezidenta – I. kolo
- 23.3.2019 Memoriál Jána Svočáka
- 26.3.2019 o 14.00 h Jubilanti
- 26.3.2019 o 16.30 h – plánuje zvolať verejné stretnutie s občanmi aj s poslancami
v Obradnej sieni vo Svite - 100 dní od volieb
- 27.3.2019 o 16.30 h – verejné stretnutie s občanmi aj s poslancami v časti
Podskalka v Dome kultúry - 100 dní od volieb
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Záver

K 22:

D. Vojsovičová - ukončila 3.riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť
Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,19
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
poverený prednosta MsÚ

1. R. Abrahám
2. M. Smatanová

Zapísala: 07.03.2019

Marcela Berkešová
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