UZNESENIE
Z 10. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit
zo dňa 31. októbra 2019
(112/2019 – 131/2019)
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom 10. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1. Plnenie uznesení MsZ, správu o vykonaných kontrolách.
2. Návrh na zmenu tarify MHD Svit.
3. Konsolidovanú výročnú správu mesta Svit za rok 2018, Monitorovaciu správu Programového
rozpočtu Mesta Svit za 1. polrok 2019.
4. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - Základná škola Komenského, navýšenie
vlastných príjmov.
5. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - Spojená škola Mierová, navýšenie vlastných
príjmov.
6. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - Spojená škola Mierová, navýšenie finančných
prostriedkov pre ZUŠ.
7. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - Technické služby Mesta Svit - prostriedky na
rekonštrukciu Zberného dvora.
8. Návrh na udelenie súhlasu so zriadením Materskej školy sv. Gianny Berettovej Mollovej
a výdajnej školskej jedálne v MŠ.
9. Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou trafostanice Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.
10. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 229/52 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí.
11. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 229/62 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí.
12. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 229/64 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí.
13. Návrh na odpredaj časti pozemku parc. č. 553/1 v k.ú. Svit o výmere 68 m2.
14. Návrh na odpredaj časti pozemku parc. č. 553/1 v k.ú. Svit o výmere 121 m2.
15. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. 451/351 pod stavbou garáže.
16. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. 117/185 pod stavbou garáže.
17. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. 229/110 pod stavbou garáže.
18. Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019, návrh na vyhlásenie Obchodnej verejnej
súťaže č. 5/2019 na prenájom nehnuteľného majetku mesta Svit.
19. Výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2019, návrh na vyhlásenie Obchodnej verejnej
súťaže č. 6/2019 na prenájom nehnuteľného majetku mesta Svit.
20. Návrh na odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 12/16, k. ú. Svit od spoločnosti TIRAXIM, s.r.o.
Bratislava.
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1.

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
Uznesenie č. 112/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

berie na vedomie
-

správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta Svit
TERMÍN: 31.10.2019
ZODPOVEDNÝ: --

Hlasovanie:
PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N

PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

ZA:
PROTI:

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

10
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
2.

Návrh na zmenu tarify MHD Svit
Uznesenie č. 113/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

návrh na zmenu tarify v mestskej hromadnej doprave vo Svite s účinnosťou od 01.12.2019
podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia
TERMÍN: v texte
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. IČÚPaŽP

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

10
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019

0
0
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Tarifa v mestskej hromadnej autobusovej doprave vo Svite
Mesto Svit a dopravca SAD Poprad, a.s. v súlade s § 17 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012
Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva mesta Svit č. 113/2019 zo dňa 31.10.2019, určujú maximálne ceny cestovného
v mestskej hromadnej doprave:
1. Cestovné na jednotlivú cestu a dovozné za prepravu batožín a psov
platba
hotovosť / dopravná karta
a) Dospelá osoba a mladiství starší ako 15 rokov
0,40 € / 0,33 €
b) Deti do dovŕšenia 15. roku veku
0,20 € / 0,17 €
c) Žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu
( zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných škôl a stredných škôl v znení
neskorších predpisov ), študenti vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného
predpisu ( zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov ) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania
druhého stupňa, najneskôr do 26. roku veku s trvalým pobytom v SR
0,20 € / 0,17 €
d) Starobní dôchodcovia do veku 70 rokov
0,20 € / 0,17 €
e) Batožina o rozmeroch väčších ako 30x40x60 cm, úzke predmety dlhšie
ako 150 cm a predmety v tvare dosky rozmerov väčších ako 10x80x100
cm a to i v prípadoch, že presahujú len jeden z uvedených rozmerov
0,20 € / 0,17 €
f) Pes
0,20 € / 0,17 €
g) Detský kočík
0,20 € / 0,17 €
h) Súprava lyží a sánky
0,20 € / 0,17 €

2. Bezplatná preprava
a) Deti do začatia povinnej školskej dochádzky
b) Starobní dôchodcovia nad 70 rokov
c) Držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S, vrátane invalidného vozíka, sprievodcu alebo vodiaceho psa
d) Držitelia diamantovej a zlatej Jánskeho plakety a držitelia Kňazovického medaily pri platbe čipovou
dopravnou kartou (v hotovosti podľa tarify)

3. Všeobecné podmienky
-

maximálne ceny cestovného sú jednotné v celej sieti mestskej hromadnej dopravy na území mesta
Svit a to v dennej i nočnej prevádzke a sú stanovené vrátane dane z pridanej hodnoty,
dopravca je povinný zverejniť tarifu v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
v znení neskorších predpisov.

4. Podmienky pre poskytnutie zliav
Nárok na poskytnutie zliav preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:
- preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom opatreným fotografiou
dieťaťa od dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa,
- žiackym preukazom alebo čipovou dopravnou kartou vystavenými dopravcom na základe
potvrdenia školy, medzinárodným študentským preukazom (ISIC karta), na ktorom musí byť
vyznačená aktuálna platnosť u osôb podľa bodu 1 písm. c),
- preukazom ZŤP, ZŤP-S u osôb podľa bodu 2 písm. c),
- občianskym preukazom u osôb podľa bodu 1 písm. d) a bodu 2 písm. b),
- dokladom totožnosti a zároveň preukazom vydaným Červeným krížom o udelení zlatej
a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily u osôb podľa bodu 2 písm. d).

5. Sankčná úhrada
Cestujúci je povinný mať pri sebe cestovný lístok po celý čas prepravy a bezprostredne po
vystupovaní z autobusu a na výzvu sa ním preukázať revízorovi, alebo osobe poverenej výkonom
odborného dozoru.
Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu v súlade
s prepravným poriadkom dopravcu.

Tarifa nadobúda účinnosť dňa 01. decembra 2019.
Vo Svite, dňa 04.11.2019
Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit
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3.

Konsolidovaná výročná správa mesta Svit za rok 2018, Monitorovacia správa
Programového rozpočtu Mesta Svit za 1. polrok 2019
Uznesenie č. 114/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

berie na vedomie
1.

Výročnú správu k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke mesta Svit
za rok 2018, Správu audítora

2.

Monitorovaciu správu Programového rozpočtu Mesta Svit za I. polrok 2019
TERMÍN: 31.10.2019
ZODPOVEDNÝ: --

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

10
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
4.

Základná škola Komenského, navýšenie vlastných príjmov - rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 115/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 27/2019 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 takto:
v príjmovej časti ako navýšenie bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Komenského
takto:
1.
na kategórii 210 suma
780€
2.
na kategórii 220 suma
700€
3.
na kategórii 220 suma 4 200€
Celkom
5 680€
vo výdavkovej časti ako navýšenie bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie ZŠ Komenského
takto:
1.
na kategórii 630
780€
FNC 9.1.2, 9.2.1 ZŠ
podpr.9.2.1
2.
na kategórii 630
700€
FNC 0950
ŠKD
podpr.9.3.1
3.
na kategórii 630
4 200€
FNC 0960
ŠJ
podpr.9.4.1
Celkom
5 680€
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ
riaditeľka ZŠ
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Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

10
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
5.

Spojená škola Mierová, navýšenie vlastných príjmov - rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 116/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 28/2019 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 takto:
v príjmovej časti ako navýšenie bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie SŠ Mierová takto:
1.
na kategórii 290 suma
2 180€
2.
na kategórii 220 suma
400€
3.
na kategórii 220 suma
2 600€
4.
na kategórii 220 suma
1 100€
Celkom
6 280€
vo výdavkovej časti ako navýšenie bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie SŠ Mierová
takto:
1.
na kategórii 610-630
2 180€
FNC 9.1.2, 9.2.1 ZŠ
podpr. 9.2.2
2.
na kategórii 610-630
400€
FNC 0950
ŠKD podpr. 9.3.2
3.
na kategórii 610-630
2 600€
FNC 0960
ŠJ
podpr. 9.4.2
4.
na kategórii 610-630
1 100€
FNC 0950
ZUŠ podpr. 9.5
Celkom
6 280€
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ
riaditeľka SŠ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:

10

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:

0

-6Počet poslancov:

12

PROTI:

0

NEHLASOVALO:

0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
6.

Spojená škola Mierová, navýšenie finančných prostriedkov pre ZUŠ - rozpočtové
opatrenie
Uznesenie č. 117/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 29/2019 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 takto:
v príjmovej časti ako navýšenie bežných príjmov mesta Svit na kategórii 110 podielové dane vo
výške 6 045€ a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie Spojená škola
Mierová takto: na kategórii 610-620 suma 6 045€,FNC 950, podprogram 9.5
Presuny v rámci výdavkovej časti bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie SŠ Mierová:
0950 ŠKD SŠ Mierová
- 2 668€ podprogram 9.3.2
kategória 600
0960 ŠJ SŠ Mierová
- 6 513€ podprogram 9.4.2
kategória 600
0950 ZUŠ Mierová
+9 181€ podprogram 9.5
kategória 600
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ
riaditeľka SŠ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

10
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
7.

Technické služby Mesta Svit - prostriedky na rekonštrukciu Zberného dvora rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 118/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 30/2019 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 v príjmovej časti kapitálového rozpočtu ako navýšenie
kategórie 230 – príjmy z predaja majetku vo výške 5 274€ a vo výdavkovej časti kapitálového

-7rozpočtu na kategórii 720 kapitálový transfer pre Technické služby Mesta Svit za účelom
financovania rekonštrukcie Zberného dvora vo výške 5 274€ s vyúčtovaním do 31.12.2019
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ za rozp.
opatrenie
riaditeľ TS za realizáciu a vyúčtovanie

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

10
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
8.

Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej - súhlas zo zriadením MŠ a výdajnej
školskej jedálne v MŠ
Uznesenie č. 119/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

súhlasí
-

so zriadením Materskej školy Sv. Gianny Berettovej Mollovej, ako aj Výdajnej školskej jedálne
pri Materskej škole Sv.Gianny Berettovej Mollovej, so sídlom Nábrežie Jána Pavla II. č. 697/4,
05921 Svit a ich zaradením do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.2020 za
podmienky, že financovanie tejto Materskej školy a Výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole
cez Rozpočet Mesta Svit je možné realizovať až od 01.01.2021
TERMÍN: 31.10.2019
ZODPOVEDNÝ: --

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

10
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019

0
0
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9.

Majetkovoprávne
vysporiadanie
pozemku
pod
stavbou
trafostanice
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (ZO Breziny)

-

Uznesenie č. 120/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

predaj nehnuteľnosti v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, a to:

 pozemku v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc. č. KN-C 626/132, ostatné plochy
2

o výmere 21 m , zapísaného na liste vlastníctva č. 1
do výlučného vlastníctva spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO: 36599361
2
za cenu vo výške 8,16 €/1m , spolu vo výške 171,36 €, s tým, že poplatky spojené s návrhom
na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci,
ako prevod pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
TERMÍN: do 31.03.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

10
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
10.

Prenájom pozemku parc. č. 229/52 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Uznesenie č. 121/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer prenájmu majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prenajme nehnuteľný majetok Mesta Svit:
2
 pozemok parc. č. 229/52 o výmere 321 m , parcela KNC, druh pozemku záhrada, zapísané
na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit,
2
Monike Kobielovej, Mierová 878/91, 059 21 Svit, za nájomné vo výške 1 €/ m / rok.
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Odôvodnenie: Nájomca je podľa výpisu z LV č. 2318, kat. územie Svit vlastníkom rodinného
poldomu sup. č. 878, postavenom na pozemku par. č. 225/2. Pozemok parc. č. KNC 229/52 je
priľahlý pozemok k tomuto rodinnému poldomu. Zámerom nájomcu je využívať prenajatý
pozemok o výmere 321 m2 ako záhradu. Predmetný pozemok bol prenajatý pôvodnému
vlastníkovi uvedeného rodinného poldomu, z dôvodu zmeny vlastníctva rodinného poldomu je
nový nájomca Monika Kobielová.
TERMÍN: 31.10.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

prenájom nehnuteľnosti :
2
 pozemok parc. č. 229/52 o výmere 321 m , parcela KNC, druh pozemku záhrada, zapísané
na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit,
2
Monike Kobielovej, Mierová 878/91, 059 21 Svit, za nájomné vo výške 1 €/ m / rok, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

10
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
11.

Prenájom pozemku parc. č. 229/62 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Uznesenie č. 122/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer prenájmu majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prenajme nehnuteľný majetok Mesta Svit:
2
 pozemok parc. č. 229/62 o výmere 266 m , parcela KNC, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, zapísané na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit,
Ignácovi Keklákovi a Helene Keklákovej, obaja bytom Mierová 874/108, 059 21 Svit, za
2
nájomné vo výške 1 €/ m / rok.
Odôvodnenie: Nájomca je podľa výpisu z LV č. 1647, kat. územie Svit vlastníkom rodinného
domu súp. č. 874 postavenom na pozemku par. č. 214/1. Pozemok parc. č. 229/62 je priľahlý

- 10 pozemok k tomuto rodinnému domu. Zámerom nájomcu je využívať prenajatý pozemok
o výmere 266 m2 ako záhradu
TERMÍN: 31.10.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

prenájom nehnuteľnosti :
2
 pozemok parc. č. 229/62 o výmere 266 m , parcela KNC, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, zapísané na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit,
Ignácovi Keklákovi a Helene Keklákovej, obaja bytom Mierová 874/108, 059 21 Svit, za
2
nájomné vo výške 1 €/ m / rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské
zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
9
Neprítomní:
3
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
N
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

9
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
12.

Prenájom pozemku parc. č. 229/64 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Uznesenie č. 123/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer prenájmu majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prenajme nehnuteľný majetok Mesta Svit:
2
 pozemok parc. č. 229/64 o výmere 268 m , parcela KNC, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, zapísané na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit,
Alexandrovi Vavráčovi a Alene Bigasovej, obaja bytom Mierová 121/102, 059 21 Svit, za
2
nájomné vo výške 1 €/ m / rok.
Odôvodnenie: Nájomca je podľa výpisu LV č. 1918, kat. územie Svit vlastníkom rodinného
poldomu sup. č. 977 postavenom na pozemku par. č. 215/1. Pozemok parc. č. 229/64 je priľahlý
pozemok k tomuto rodinnému poldomu. Zámerom nájomcu je využívať prenajatý pozemok
o výmere 268 m2 ako záhradu.
TERMÍN: 31.10.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM
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B

schvaľuje

-

prenájom nehnuteľnosti :
2
 pozemok parc. č. 229/64 o výmere 268 m , parcela KNC, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, zapísané na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit,
Alexandrovi Vavráčovi a Alene Bigasovej, obaja bytom Mierová 121/102, 059 21 Svit, za
2
nájomné vo výške 1 €/ m / rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské
zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

10
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
13.

Odpredaj časti pozemku parc. č. 553/1 v k.ú. Svit
Uznesenie č. 124/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer predaja majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov::
Mesto Svit prevedie nehnuteľný majetok Mesta Svit:
 novovytvorený pozemok v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 553/323, ostatné plochy o
2
výmere 68 m , odčlenený geometrickým plánom č. 43849954-33/2019, vyhotoveným
spoločnosťou A-GEO TATRY spol. s r. o., Štefánikova 7, 059 21 Svit z pozemku parc. č. KN2
C 553/1, ostatné plochy o výmere 56860 m , zapísaného na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,
do bezpodielového spoluvlastníctva Jána Báleka s manželkou Boženou Bálekovou, obaja
bytom Horská 555/30, 059 21 Svit,
2
za cenu vo výške 19,- €/1m , spolu za cenu 1 292,- € s tým, že poplatky spojené s vyhotovením
geometrického plánu, znaleckého posudku a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
uhradia kupujúci.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Ján Bálek s manželkou sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území
Svit, a to rodinného domu súpisné číslo 555 na Horskej ulici vo Svite, postaveného na pozemku
parc. č. KN-C 553/63 a pozemku parc. č. KN-C 553/63, zastavané plochy a nádvoria o výmere
2
522 m , zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č.
925 v celosti.
2
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 553/323 o výmere 68 m je bezprostredne susediaci s
pozemkom vo vlastníctve kupujúcich. Pozemok nie je mestom Svit využívaný a nie je
vzhľadom na svoju polohu pre mesto samostatne využiteľný. Novovytvorený pozemok sa

- 12 nachádza za zástavbou rodinných domov medzi hranicou katastrálnych území Svit - Lučivná
a pozemkom vo vlastníctve kupujúcich a jeho využitie je vzhľadom na ochranné pásmo
železnice obmedzené
TERMÍN: 31.10.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

predaj nehnuteľnosti:
 novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 553/323, ostatné
2
plochy o výmere 68 m , odčleneného geometrickým plánom č. 43849954-33/2019,
vyhotoveným spoločnosťou A-GEO TATRY spol. s r. o., Štefánikova 7, 059 21 Svit
2
z pozemku parc. č. KN-C 553/1, ostatné plochy o výmere 56860 m , zapísaného na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,
do bezpodielového spoluvlastníctva Jána Báleka s manželkou Boženou Bálekovou, obaja
bytom Horská 555/30, 059 21 Svit,
2
za cenu vo výške 19,- €/1m , spolu za cenu 1 292,- € s tým, že poplatky spojené s vyhotovením
geometrického plánu, znaleckého posudku a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
uhradia kupujúci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
TERMÍN: do 31.03.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

10
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
14.

Odpredaj časti pozemku parc. č. 553/1 v k.ú. Svit
Uznesenie č. 125/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer predaja majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov::
Mesto Svit prevedie nehnuteľný majetok Mesta Svit:
 novovytvorený pozemok v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 553/324, ostatné plochy o
2
výmere 121 m , odčlenený geometrickým plánom č. 43849954-33/2019, vyhotoveným
spoločnosťou A-GEO TATRY spol. s r. o., Štefánikova 7, 059 21 Svit z pozemku parc. č. KN2
C 553/1, ostatné plochy o výmere 56860 m , zapísaného na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,
do výlučného vlastníctva Martina Kubusa, Horská 556/29, 059 21 Svit,

- 13 2

za cenu vo výške 19,- €/1m , spolu za cenu 2 299,- € s tým, že poplatky spojené s vyhotovením
geometrického plánu, znaleckého posudku a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
uhradí kupujúci.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Martin Kubus je výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Svit, a to rodinného
domu súpisné číslo 556 na Horskej ulici vo Svite, postaveného na pozemku parc. č. KN-C
2
553/64 a pozemku parc. č. KN-C 553/64, zastavané plochy a nádvoria o výmere 518 m ,
zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 834 v
celosti.
2
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 553/324 o výmere 121 m je bezprostredne susediaci s
pozemkom vo vlastníctve kupujúceho. Pozemok nie je mestom Svit využívaný a nie je
vzhľadom na svoju polohu pre mesto samostatne využiteľný. Novovytvorený pozemok sa
nachádza za zástavbou rodinných domov medzi hranicou katastrálnych území Svit - Lučivná
a pozemkom vo vlastníctve kupujúceho a jeho využitie je vzhľadom na ochranné pásmo
železnice obmedzené.
TERMÍN: 31.10.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

predaj nehnuteľnosti:
 novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 553/324, ostatné
2
plochy o výmere 121 m , odčleneného geometrickým plánom č. 43849954-33/2019,
vyhotoveným spoločnosťou A-GEO TATRY spol. s r. o., Štefánikova 7, 059 21 Svit
2
z pozemku parc. č. KN-C 553/1, ostatné plochy o výmere 56860 m , zapísaného na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,
do výlučného vlastníctva Martina Kubusa, Horská 556/29, 059 21 Svit,
2
za cenu vo výške 19,- €/1m , spolu za cenu 2 299,- € s tým, že poplatky spojené s vyhotovením
geometrického plánu, znaleckého posudku a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
uhradí kupujúci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
TERMÍN: do 31.03.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

10
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
15.

Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže
Uznesenie č. 126/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje

0
0
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v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti, a to:
 pozemku v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc. č. KN-C 451/351, zastavané plochy a
2
nádvoria o výmere 45 m , list vlastníctva č. 1
do výlučného vlastníctva Milana Jakubeka, Okružná 477/24, 059 21 Svit, ako výlučného
vlastníka stavby garáže súpisné číslo 4071, zapísanej na liste vlastníctva č. 2113, katastrálne
územie Svit v celosti,
2
za cenu vo výške 20,- €/1m , spolu vo výške 900,- € s tým, že poplatky spojené s návrhom na
vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci,
ako prevod pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
TERMÍN: do 31.03.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

10
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
16.

Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže
Uznesenie č. 127/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti, a to:
 pozemku v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc. č. KN-C 117/185, zastavané plochy a
2
nádvoria o výmere 22 m , list vlastníctva č. 1
do výlučného vlastníctva Milana Burčíka, Kpt. Nálepku 80/15, 059 21 Svit, ako výlučného
vlastníka stavby garáže súpisné číslo 4142, zapísanej na liste vlastníctva č. 2133, katastrálne
územie Svit v celosti
2
za cenu vo výške 20,- €/1m , spolu vo výške 440,- € s tým, že poplatky spojené s návrhom na
vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci,
ako prevod pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
TERMÍN: do 31.03.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

- 15 Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

ZA
ZA
ZA
ZA

10
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
17.

Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže
Uznesenie č. 128/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľnosti, a to:
 pozemku v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc. č. KN-C 229/110, zastavané plochy a
2
nádvoria o výmere 24 m , list vlastníctva č. 1
do výlučného vlastníctva Leny Pristačovej, Mierová 230/144, 059 21 Svit, ako výlučnej
vlastníčky stavby garáže súpisné číslo 3999, zapísanej na liste vlastníctva č. 2804, katastrálne
územie Svit v celosti
2
za cenu vo výške 20,- €/1m , spolu vo výške 480,- € s tým, že poplatky spojené s návrhom na
vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci,
ako prevod pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
TERMÍN: do 31.03.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

10
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
18.

Obchodná verejná súťaž č. 3/2019 na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo
Svite
Uznesenie č. 129/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

berie na vedomie

-

ukončenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019 ako neúspešnej

- 16 TERMÍN: 31.10.2019
ZODPOVEDNÝ: --

B

schvaľuje

-

podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 5/2019 na nájmom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
2
Svit, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 204 m , nachádzajúcich sa v budove Domu
kultúry na Mierovej ulici vo Svite, súpisné číslo 198, postavenej na pozemku parc. č. KN-C
2
175/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 935 m , katastrálne územie Svit, obec Svit,
zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1
v zložení:
2
reštaurácia o výmere 85,30 m , nachádzajúca sa na 1. poschodí budovy,
2

kuchyňa, na o výmere 22,50 m , nachádzajúca sa na 1. poschodí budovy,
2

salónik o výmere 31,20 m , nachádzajúci sa na 1. poschodí budovy,
2

sklad v suteréne budovy o výmere 31,60 m ,
2

sklad v suteréne budovy o výmere 14,60 m ,
2

sklad v suteréne budovy o výmere 5,80 m ,
2

WC a šatňa pre zamestnancov v suteréne budovy o výmere 13 m ,
uvedené v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
8
Neprítomní:
4
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
N
N
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

8
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019

0
0

- 17 -

PRÍLOHA:

Obchodná verejná súťaž č. 5/2019
na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, zastúpené primátorkou
mesta Ing. Dášou Vojsovičovou (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe § 281-288
zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) obchodnú verejnú súťaž na nájom
nehnuteľného majetku mesta.
Článok I
Predmet obchodnej verejnej súťaže
Nebytové priestory o celkovej výmere 204 m2, nachádzajúce sa v budove Domu kultúry
na ul. Jána Antonína Baťu vo Svite, súpisné číslo 198, postavenej na pozemku parc. Č. KNC 175/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 935 m2, katastrálne územie Svit, obec Svit,
zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1 vo
výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to v zložení:
reštaurácia o výmere 85,30 m2, nachádzajúca sa na 1. poschodí budovy,

kuchyňa, na o výmere 22,50 m2, nachádzajúca sa na 1. poschodí budovy,

salónik o výmere 31,20 m2 , nachádzajúci sa na 1. poschodí budovy,

sklad v suteréne budovy o výmere 31,60 m2,

sklad v suteréne budovy o výmere 14,60 m2,

sklad v suteréne budovy o výmere 5,80 m2,

WC a šatňa pre zamestnancov v suteréne budovy o výmere 13 m2,
(ďalej spoločne aj ako: „nebytové priestory“).
Súčasťou prenajímaných nebytových priestorov je malý nákladný výťah (nosnosť 50 kg),
spájajúci sklad v suteréne s 1. nadzemným podlažím budovy a kuchyňou na 1. poschodí.
Nájomca má právo užívať spoločné priestory (chodby, WC pre verejnosť), ktoré nie sú
predmetom nájmu.
Nebytové priestory sú v súčasnosti nevyužívané. Nie sú napojené na plyn, prenajímateľ
vybuduje plynovú prípojku k nebytovým priestorom.
Nájomca na vlastné náklady zabezpečí najmä:
-

kuchyňa: varnú časť, vybavenie kuchyne, zariadenie kuchyne – sanitu, podlahy,
umývateľné povrchy stien, vzduchotechniku,
bar, reštaurácia a salónik: zariadenie a interiérové vybavenie,
sklady, šatňa: zariadenie v zmysle hygienických noriem.

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku nebytových priestorov u kontaktnej osoby Mgr.
Gabriely Očvárovej na telefónnom čísle 052/7875 127, alebo na e-mailovej adrese
gabriela.ocvarova@svit.sk.
Článok II
Účel využitia nebytových priestorov
Účelom nájmu je prevádzkovanie nebytových priestorov ako reštaurácia a kaviareň.
Článok III
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Minimálna výška ročného nájomného
Minimálna výška nájomného je stanovená vo výške:
– minimálne 22 € / 1 m2 / 1 rok (reštaurácia, kuchyňa, salónik)
– minimálne 10 € / 1 m2 / 1 rok (sklady, WC, šatňa) .
Vo výške nájomného nie sú zahrnuté platby za služby, spojené s užívaním nebytových
priestorov (elektrina, vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO a pod.).
Nájomca uzavrie do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy zmluvný vzťah
s BYTOVÝM PODNIKOM SVIT, s. r. o., predmetom ktorého bude úhrada prevádzkových nákladov, t.
j. úhrada služieb, spojených s užívaním nebytových priestorov, vrátane alikvotnej časti prevádzkových
nákladov za užívanie spoločných priestorov (chodby, WC pre verejnosť), ktoré nie sú predmetom
nájmu.

Nájomné nebude započítané s výškou investícií, vložených navrhovateľom do prípadnej
rekonštrukcie a do zariadenia nebytových priestorov.
Článok IV
Podmienky súťaže
1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:
a) u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej
(oprávnených) konať jej menom, fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra,
prípadne iného registra, pričom účel nájmu musí byť v súlade s predmetom podnikania,
b) telefonický a emailový kontakt,
c) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas
súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti
nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Svit
a ním zriadeným alebo založeným organizáciám resp. právnickým osobám, a to ako
právnická osoba resp. ako štatutárny zástupca právnickej osoby resp. ako fyzická osoba,
e) súhlas s podmienkami súťaže,
f) podnikateľský zámer s dispozičným riešením priestoru, zodpovedajúcim platnej
legislatíve, technickým a hygienickým normám,
g) finančný biznis plán,
h) podpísaný návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov (podľa bodu 8 tohto
článku) s uvedením ponuky nájomného za 1 m2 / 1 rok, rozdelené na:
 reštauráciu, salónik a kuchyňu (minimálne 22 € / 1 m2 / 1 rok)
 sklady, WC, šatňa (minimálne 10 € / 1 m2 / 1 rok) .
2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady,
ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku,
musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním
stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom musí byť písomne
doručená, spôsobom určeným na predkladanie návrhov.
4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po
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termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
5. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne, listom
odovzdaným pošte na doručenie najneskôr do 15 dní odo dňa konečného vyhodnotenia
verejnej obchodnej súťaže.
6. Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady.
7. Náklady, spojené s účasťou v súťaži a so spracovaním ponuky vyhlasovateľ navrhovateľom súťaže nehradí. Náklady spojené s vyhlásením súťaže hradí víťaz súťaže.
8. Vzor Zmluvy o nájme nebytových priestorov je zverejnený na stránke www.svit.sk resp.
ho poskytne na požiadanie kontaktná osoba, Mgr. Gabriela Očvárová.
9. Súťaž je platná, ak sa jej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky
súťaže.
Článok V
Termín a miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť
v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla
- označenie „neotvárať, obchodná verejná súťaž č. 5/2019“
- adresa príjemcu:
Mestský úrad Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 25. novembra 2019 do 12.00
hod.
Článok VI
Vyhodnotenie návrhov
1. Vyhlasovateľ súťaže označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia
a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná
najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných
návrhov je vylúčená.
3. Otvorenie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 10
pracovných dní od uplynutia termínu na podávanie návrhov.
4. Pred otvorením súťažných návrhov oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a
skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie
súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá
z podmienok súťaže, bude zo súťaže vyradený.
5. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica.
6. Zo súťaže sa vylučujú :
– súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje alebo doklady
uvedené v podmienkach súťaže, okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia ich
obsah,
– súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
– súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas
súťaže bolo proti nim začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, resp. bol
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proti nim pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
– návrhy navrhovateľov, voči ktorým má Mesto Svit a ním zriadené alebo založené
organizácie resp. právnické osoby, evidované pohľadávky, a to voči účastníkovi
súťaže ako právnickej osobe, resp. ako štatutárnemu zástupcovi právnickej osoby
resp. ako fyzickej osobe.
Článok VII
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov
a) cenová ponuka
b) poskytované služby.

Článok VIII
Práva vyhradené vyhlasovateľovi súťaže
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
b) zrušiť súťaž,
c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na
doplnenie a vykonanie opravy.

Vo Svite dňa 31. 10. 2019

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta

vyvesené dňa:
zvesené dňa:
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19.

Obchodná verejná súťaž č. 6/2019 na nájom nehnuteľného majetku Mesta Svit
Uznesenie č. 130/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

berie na vedomie

A.1

nájom nebytového priestoru č. 104 o výmere 18,84 m , nachádzajúceho sa na prízemí
bytového domu súpisné číslo 263, číslo vchodu 7B, na ul. SNP vo Svite, postaveného na
2
pozemku parc. č. KN-C 12/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m , katastrálne
územie Svit, obec Svit, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na
liste vlastníctva č. 3268,
p. Daniele Šallingovej, Jilemnického 838/36, Svit,
na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 40 € / 1 m2 / 1 rok

A.2

ukončenie Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2019, časť A,C,D,E, ako neúspešnej

2

TERMÍN: 31.10.2019
ZODPOVEDNÝ: --

B

schvaľuje

-

podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 6/2019 na prenájmom nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Svit, a to nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove súpisné číslo 263 - Bytový
dom, na ul. SNP vo Svite, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 12/36, zastavané plochy a
2
nádvoria o výmere 682 m , katastrálne územie Svit, obec Svit, zapísaných na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 3268, ako:
2
 nebytový priestor č. 103 o výmere 47,92 m ,
2
 nebytový priestor č. 105 o výmere 50,25 m ,
2
 nebytový priestor č. 106 o výmere 70,88 m ,
2
 nebytový priestor č. 107 o výmere 38,53 m .
uvedené v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
9
Neprítomní:
3
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
N
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

9
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019

0
0

- 22 PRÍLOHA:

Obchodná verejná súťaž č. 6/2019
na prenájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, zastúpené primátorkou
mesta Ing. Dášou Vojsovičovou (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe § 281-288
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník obchodnú verejnú súťaž na prenájom
nehnuteľného majetku mesta .
Článok I
Predmet obchodnej verejnej súťaže
Nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove súpisné číslo 263 - Bytový dom na ul.
SNP vo Svite (býv. internát), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 12/36, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 682 m2, katastrálne územie Svit, obec Svit, zapísané na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 3268 vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to:
A:
Nebytový priestor č. 103 o výmere 47,92 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu
súpisné číslo 263, číslo vchodu 7A, druh nebytového priestoru č. 12 – iný nebytový priestor.
Nebytový priestor pozostáva z nasledovných miestností:
- miestnosť č. 123 - komerčný priestor o výmere 10,73 m2,
- miestnosť č. 124 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 125 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 126 - predsieň o výmere 4,65 m2,
- miestnosť č. 127 - kuchynský kút o výmere 4,65 m2,
- miestnosť č. 128 - WC o výmere 2,16 m2,
- miestnosť č. 129 - hygienický kút o výmere 2,37 m2.
Vybavenie priestoru: WC 2x, umývadlo 2x, sprcha, rebrinový radiátor, predpríprava na
kuchynskú linku; v komerčných priestoroch bez svietidiel.
C:
Nebytový priestor č. 105 o výmere 50,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu
súpisné číslo 263, číslo vchodu 7C, druh nebytového priestoru č. 12 – iný nebytový priestor.
Nebytový priestor pozostáva z nasledovných miestností:
- miestnosť č. 133 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 134 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 135 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 136 - predsieň o výmere 9,71 m2,
- miestnosť č. 137 - WC o výmere 2,75 m2,
- miestnosť č. 138 - WC o výmere 2,75 m2.
Vybavenie priestoru: WC 2x, umývadlo 2x; v komerčných priestoroch bez svietidiel.
D:
Nebytový priestor č. 106 o výmere 70,88 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu
súpisné číslo 263, číslo vchodu 7, druh nebytového priestoru č. 12 – iný nebytový priestor.
Nebytový priestor pozostáva z nasledovných miestností:
- miestnosť č. 139 - komerčný priestor o výmere 16,55 m2,
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- miestnosť č. 140 - komerčný priestor o výmere 24,26 m2,
- miestnosť č. 141 - komerčný priestor o výmere 22,02 m2,
- miestnosť č. 142 - upratovačka o výmere 1,34 m2,
- miestnosť č. 143 - predsieň o výmere 1,30 m2,
- miestnosť č. 144 - pisoár o výmere 1,56 m2,
- miestnosť č. 145 - WC o výmere 1,44 m2,
- miestnosť č. 146 - sklad o výmere 2,41 m2.
Vybavenie priestoru: WC, pisoár, umývadlo, výlevka, v komerčných priestoroch bez svietidiel.
Súčasťou prenájmu je miestnosť č. 152 - chodba o výmere 9,61 m2, v podiele ½ v pomere
k celku.
E:
Nebytový priestor č. 107 o výmere 38,53 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu
súpisné číslo 263, č. vchodu 7A, druh nebytového priestoru č. 12 – iný nebytový priestor.
Nebytový priestor pozostáva z nasledovných miestností:
- miestnosť č. 147 - komerčný priestor o výmere 16,52 m2,
- miestnosť č. 148 - komerčný priestor o výmere 8,38 m2,
- miestnosť č. 149 - komerčný priestor o výmere 8,04 m2,
- miestnosť č. 150 - WC o výmere 2,09 m2,
- miestnosť č. 151 - predsieň o výmere 3,50 m2.
Vybavenie priestoru: WC, umývadlo; v komerčných priestoroch bez svietidiel.
Súčasťou prenájmu je miestnosť č. 152 - chodba o výmere 9,61 m2, v podiele ½ v pomere
k celku.
Všetky nebytové priestory sú napojené na centrálny zdroj tepla so samostatným meraním
pre každý priestor a majú nainštalované radiátory. Do priestorov sú zavedené rozvody
poskytovateľov internetových služieb; napojenie na konkrétneho poskytovateľa si zabezpečí
nájomca. Elektroinštalácia sa v každom nebytovom priestore nachádza so samostatným
meraním.
Nebytové priestory sú nové a nevyužívané, bez vnútorného zariadenia.
Súťažné návrhy musia byť predložené samostatne, za každý predmet nájmu (A,C,D
alebo E) samostatne. Súťažný návrh nesmie obsahovať alternatívne návrhy.
Obhliadku nebytových priestorov je možné dohodnúť individuálne u Mgr. Gabriely Očvárovej
na telefónnom čísle 052/7875 127, alebo na e-mailovej adrese gabriela.ocvarova@svit.sk.
Bližšie informácie o nebytových priestoroch Vám poskytneme na vyššie uvedenom tel.čísle
resp.e-mailovej adrese.
Článok II
Účel využitia nebytových priestorov
Priestory sú vhodné najmä pre obchodné, administratívne či kancelárske využitie. Nie sú
určené na prevádzkovanie gastronomických služieb.
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Článok III
Minimálna výška ročného nájomného
Minimálna výška nájomného je stanovená vo výške minimálne 30 € / 1 m2 / 1 rok.
Vo výške nájomného nie sú zahrnuté platby za služby, spojené s užívaním nebytových
priestorov (elektrina, vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO a pod.).
Nájomca uzavrie do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy zmluvný vzťah
s BYTOVÝM PODNIKOM SVIT, s. r. o., predmetom ktorého bude úhrada prevádzkových nákladov, t.
j. úhrada služieb, spojených s užívaním nebytových priestorov, okrem úhrady za spotrebu elektrickej
energie, ktorej odber si zabezpečí so súhlasom prenajímateľa nájomca.

Článok IV
Podmienky súťaže
1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:
a) u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej
(oprávnených) konať jej menom, originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu
z obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace
b) telefonický a emailový kontakt,
c) špecifikáciu nebytového priestoru – predmetu nájmu (predmet nájmu A,B,C,D alebo E),
d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas
súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti
nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
e) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Svit
a ním zriadeným alebo založeným organizáciám resp. právnickým osobám, a to ako
právnická osoba resp. ako štatutárny zástupca právnickej osoby resp. ako fyzická osoba
f) súhlas s podmienkami súťaže
g) podnikateľský zámer s dispozičným riešením priestoru, zodpovedajúcim platnej legislatíve,
technickým a hygienickým normám
h) podpísaný návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov (podľa bodu 8 tohto článku)
s uvedením ponuky nájomného za 1 m2 / 1 rok
ch) u fyzických osôb súhlas so spracovaním osobných údajov.
2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady,
ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku,
musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním
stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom musí byť písomne
doručená, spôsobom určeným na predkladanie návrhov.
4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po
termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
5. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne, listom
odovzdaným pošte na doručenie najneskôr do 15 dní odo dňa konečného vyhodnotenia
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verejnej obchodnej súťaže.
6. Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady.
7. Náklady spojené s účasťou v súťaži a so spracovaním ponuky vyhlasovateľ
navrhovateľom súťaže nehradí. Náklady spojené s vyhlásením súťaže hradí víťaz súťaže.
8. Vzor Zmluvy o nájme nebytových priestorov je zverejnený na stránke www.svit.sk resp.
ho poskytne na požiadanie kontaktná osoba, Mgr. Gabriela Očvárová.
9. Súťaž je platná, ak sa jej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky
súťaže.
Čl. V
Termín a miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť
v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla
- označenie „neotvárať, obchodná verejná súťaž č. 6/2019 – nájom nebytových
priestorov“ s označení predmetu nájmu A,C,D, alebo E
- adresa príjemcu:
Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Na predloženie súťažných návrhov do súťaže sa stanovuje termín 29. novembra 2019 do
12.00 hod.
Čl. VI
Vyhodnotenie návrhov
1. Vyhlasovateľ súťaže označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia
a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná
komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. Otvorenie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 15 dní od
uplynutia termínu na podávanie návrhov.
4. Pred otvorením súťažných návrhov oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a
skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie
súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá
z podmienok súťaže, bude zo súťaže vyradený.
5. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica.
6. Zo súťaže sa vylučujú :
– súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje alebo doklady
uvedené v podmienkach súťaže, okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia ich
obsah,
– súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
– súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas
súťaže bolo proti nim začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, resp. bol
proti nim pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
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– návrhy navrhovateľov, voči ktorým má Mesto Svit a ním zriadené alebo založené
organizácie resp. právnické osoby, evidované pohľadávky, a to voči účastníkovi
súťaže ako právnickej osobe, resp. ako štatutárnemu zástupcovi právnickej osoby
resp. ako fyzickej osobe.

Článok VII
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov
a) cenová ponuka

a

b) poskytované služby.
Článok VIII
Práva vyhradené vyhlasovateľovi súťaže

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
b) zrušiť súťaž,
c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na
doplnenie a vykonanie opravy.

Vo Svite dňa 31. 10. 2019
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta

vyvesené dňa:
zvesené dňa:
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20.

Odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 12/16, k. ú. Svit
Uznesenie č. 131/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
1.

kúpu nehnuteľnosti v katastrálnom území Svit, obec Svit:
- pozemku parc. č. KN-C 12/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1561 m2, list
vlastníctva č. 2613
od spoločnosti TIRAXIM, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 2, IČO: 36819361, za kúpnu
cenu 1,- € za celý predmet predaja.
Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
TERMÍN: do 31.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

2.

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 31/2019 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 v príjmovej časti kapitálového rozpočtu ako navýšenie
kategórie 230 – príjmy z predaja majetku vo výške 1€ a vo výdavkovej časti kapitálového
rozpočtu na kategórii 710 nákup pozemkov vo výške 1€
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
9
Neprítomní:
3
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
N
P
P
P
N
P
N
ZA:
PROTI:

9
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 04.11.2019
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