UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit
zo dňa 06. decembra 2018
(126/2018 – 137/2018)
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Svit, informáciu o vzdaní sa funkcie poslanca
mestského zastupiteľstva novozvolenou primátorkou mesta.
2. Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Poverenie zastupovaním primátorky mesta a ustanovenie okruhu úkonov a činností zástupcu
primátorky mesta Svit.
4. Návrh na zriadenie Mestskej rady vo Svite a návrh na voľbu jej členov.
5. Návrh na zriadenie komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit, určenie ich náplne práce
a návrh na voľbu ich predsedov.
6. Poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit funkciou sobášiacich na
vykonávanie vyhlásení o uzavretí manželstva.
7. Návrh na určenie platu primátorke mesta Svit.
8. Informáciu o povinnosti podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit – verejných
funkcionárov Mesta Svit.
9. Poučenie o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s vykonávaním
mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit po voľbách do orgánov samosprávy
obcí dňa 10.11.2018 a po zložení sľubu poslanca dňa 06.12.2018.

1.

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Svit, vzdanie sa mandátu
poslanca mestského zastupiteľstva a nastúpenie náhradníka, zloženie sľubu
primátora mesta Svit a sľube poslanca mestského zastupiteľstva
Uznesenie č. 126/2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A.

berie na vedomie

A.1

výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Svit zo dňa 10.11.2018, prednesené
podpredsedníčkou Mestskej volebnej komisie vo Svite Máriou Heldákovou

A.2

vystúpenie novozvolenej primátorky mesta Ing. Dáši VOJSOVIČOVEJ

-2A.3

že Ing. Dáša VOJSOVIČOVÁ sa v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdala mandátu poslanca mestského
zastupiteľstva

A.4

nastúpenie Janky BOBULOVEJ, ako v poradí prvej náhradníčky na uprázdnený mandát
poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit, s najväčším počtom 705 platných hlasov,
v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

B.

konštatuje

B.1.

že novozvolená primátorka mesta Svit Ing. Dáša VOJSOVIČOVÁ zložila zákonom predpísaný
sľub primátora mesta

B.2. že zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Svit:
PaedDr. Rudolf ABRAHÁM
Janka BOBULOVÁ
Eduard CETL
Ing. Ján DROBNÝ
Mgr. Eva KAČMARČÍKOVÁ
Mgr. Martin MÍČKA
Mgr. Mária SMATANOVÁ
PhDr. Mgr. Marianna ŠRAMKOVÁ, PhD.
MUDr. Ivana ŠVAGROVSKÁ
Ing. Vladimír ZENTKO
Ing. Ivan ZIMA
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva
TERMÍN: 06.12.2018
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:
11
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
11

PREZENTÁCIA
P

HLASOVANIE
ZA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA:
PROTI:

11
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísal Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 11.12.2018
2.

0
0

Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 127/2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:
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poveruje

-

poslankyňu Mestského zastupiteľstva mesta Svit MUDr. Ivanu Švagrovskú zvolávaním
a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
TERMÍN: od 07.12.2018
ZODPOVEDNÝ: v texte

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:
11
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
11

PREZENTÁCIA
P

HLASOVANIE
ZA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

9
0

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZDRŽALA SA
ZSRŽAL SA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísal Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 11.12.2018
3.

2
0

Poverenie zastupovaním primátora mesta
Uznesenie č. 128/2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

berie na vedomie

-

že v zmysle § 13b, ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, primátorka mesta Ing. Dáša VOJSOVIČOVÁ poverila zastupovaním
primátora mesta na celé funkčné obdobie Ing. Jána Drobného v písomnom poverení na
zastupovanie podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia
TERMÍN: 06.12.2018
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:
11
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
11

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

7
0

HLASOVANIE
ZA
ZDRŽALA SA
ZA
ZDRŽAL SA
ZA
ZDRŽAL SA
ZA
ZA
ZDRŽALA SA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísal Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 11.12.2018

4
0
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POVERENIE ZASTUPOVANÍM PRIMÁTORKY MESTA SVIT
USTANOVENIE OKRUHU ÚKONOV A ČINNOSTÍ zástupcu primátorky mesta Svit na r. 2018 –
2022
V zmysle § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“), poverujem zastupovaním primátorky mesta Ing. Jána Drobného, a to na celé funkčné
obdobie rokov 2018 – 2022, resp. do jeho odvolania.
Zastupovanie primátorky počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie:
Neprítomnosťou primátorky mesta sa rozumie najmä jej plánovaná resp. neplánovaná dovolenka,
služobná cesta a zahraničná služobná cesta.
V prípade nespôsobilosti primátorky na výkon funkcie sa zástupca primátorky ujíma zastupovania
primátorky od momentu, kedy sa o nespôsobilosti primátorky vykonávať svoju funkciu dozvedel. Za
nespôsobilosť vykonávať funkciu primátora sa považuje najmä choroba, úraz, alebo iné okolnosti,
ktoré znemožňujú primátorke vykonávať jej funkciu. Zastupovanie primátorky sa končí dňom, kedy
primátorka opäť začne preukázateľne vykonávať svoju funkciu.
1: Okruh činností, ktoré zástupca primátorky počas neprítomnosti primátorky mesta vykonáva:
a) podpisuje písomnosti, týkajúce sa:
- povolení na prekopávky v meste,
- rozhodnutí o pridelení súpisných a orientačných čísiel,
- rozhodnutí na úseku územného konania a stavebného poriadku,
- rozhodnutí na úseku ochrany a tvorby životného prostredia,
- rozhodnutí na úseku poskytovania sociálnych služieb súvisiacich s umiestnením občanov
v zariadeniach opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, poskytovaním
jednorazových dávok sociálnej pomoci,
- právnych úkonov týkajúcich sa verejného poriadku, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce,
- zápisníc z rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva, ktorých nebol prítomný primátor
mesta.
b) riadi a koordinuje činnosti v oblasti:
- kontroly a sledovania stavu verejnej čistoty a verejného poriadku, kontroly dodržiavania
všeobecne záväzných nariadení mesta Svit,
- spolupráce s mestskou políciou, Policajným zborom SR a s mestskými podnikmi, pri
zabezpečovaní verejného poriadku a čistoty,
- prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií mesta, reprezentácie
mesta na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach,
- spracovávania podkladov pre vyplácanie odmien poslancom mestského zastupiteľstva, členom
mestskej rady, členom komisií v zmysle platných zásad o odmeňovaní,
- tvorby, kontroly a realizácie koncepcie a stratégie územného rozvoja mesta prostredníctvom
Územného plánu mesta a ďalších rozvojových programov mesta a výstavby,
- zabezpečovania prípravy zasadnutí mestského zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej,
v súlade s rokovaniami mestskej rady a s pracovnými poradami vedenia mesta,
- zabezpečovania prípravy zasadnutí mestskej rady po stránke vecnej a obsahovej, na základe
podnetov a komisií pri mestskom zastupiteľstve a mestského úradu,
- účasť na riešení a šetrení žiadostí a sťažností v rámci stanoveného okruhu úkonov a činností.
2: Okruh činností, ktoré zástupca primátorky počas nespôsobilosti primátorky mesta
vykonáva:
a) vykonáva všetky činnosti a úkony uvedené v bode 1.
b) podpisuje právne úkony súvisiace s daňovým konaním a vyrubením poplatku za zber a likvidáciu
TKO, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.
c) prijíma stránky v rozsahu vymedzených právomocí.
d) riadi, kontroluje a usmerňuje činnosti mestského úradu, mestskej polície, príspevkových
a rozpočtových organizácií mesta a obchodných spoločností mesta s výnimkou podpisovania
akéhokoľvek druhu pracovnoprávnych zmlúv.

-5e) koordinuje rozdelenia úloh mesta, fungovania mestského úradu a jeho súčinnosti s orgánmi mesta
a orgánmi mestského zastupiteľstva, hlavne pri plnení týchto úloh: rozpočet a ekonomické
činnosti, regionálny rozvoj (regionálne združenia, ZMOS, agentúry regionálneho rozvoja,
eurofondy, štrukturálne a kohézne fondy), medzinárodná spolupráca, školstvo, šport, doprava,
MHD, mestské komunikácie a parkoviská, krízový manažment (živelné pohromy, CO, havárie).
f) v majetkovoprávnych vzťahoch vykonáva potrebné úkony, smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne
zmlúv, t. j. jednania, rokovania a pod. – zmluvy a dohody však nepodpisuje.
g) podpisuje hlásenia pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, vyplývajúce z uzatvorených
dohôd o aktivačnej činnosti.
h) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.
i) zabezpečuje a riadi plnenie úloh samosprávy pri príprave volieb a referenda.
j) tretí sektor - mimovládne organizácie, občianske združenia, nadácie – spolupráca a podpisovanie
zmlúv o dotáciách v zmysle schválených uznesení mestského zastupiteľstva v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, s výnimkou zmlúv, ktorých plnenie je zabezpečené
z rozpočtových položiek dotácie a dary primátora mesta a reprezentačný fond primátora mesta.
k) podieľa sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta.
l) pripravuje tlačové správy a vyhlásenia pre tlačové agentúry, elektronické médiá, internet a
regionálnu tlač. Organizuje tlačové besedy a brífingy.
m) koordinuje práce súvisiace s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc mesta.
n) rozvíja partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektami, koordinuje plány spolupráce
v oblasti družobných vzťahov mesta a dohliada na prípravu družobných zmlúv.
o) zúčastňuje sa zasadnutí dozorných rád obchodných organizácií k zásadným otázkam.
p) na podnet riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií mesta sa zúčastňuje na
rokovaniach k zásadným otázkam.
q) rozhoduje vo veciach, na ktoré mu bolo primátorom mesta vydané osobitné písomné poverenie.
V prípade zániku mandátu primátora mesta v zmysle § 13a, ods. 1, písm. c) až i) zákona o obecnom
zriadení vykonáva mandát primátora mesta jeho zástupca v plnom rozsahu až do zloženia sľubu
novozvoleného primátora mesta. Zástupca primátorky mesta plní úlohy primátora aj v zmysle § 12
zákona o obecnom zriadení.
Zástupca je v zmysle § 13b, ods. 2 zákona o obecnom zriadení členom mestskej rady.
Vo Svite 06.12.2018

4.

.....................................................
Ing. Dáša VOJSOVIČOVÁ, v.r.
primátorka mesta

Návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Svit a voľba jej členov
Uznesenie č. 129/2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A.
-

zriaďuje

Mestskú radu mesta Svit s počtom členov 4
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

B.
-

volí

týchto členov Mestskej rady mesta Svit:
- PaedDr. Rudolf Abrahám
- Eduard Cetl
- Ing. Vladimír Zentko
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –
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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:
11
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
11

PREZENTÁCIA
P

HLASOVANIE
ZA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

7
1

ZDRŽALA SA
ZA
ZA
ZA
ZDRŽAL SA
ZA
PROTI
ZDRŽALA SA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísal Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 11.12.2018
5.

3
0

Návrh na zriadenie komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit, určenie náplne
ich práce a voľba ich predsedov
Uznesenie č. 130/2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A.
-

zriaďuje

Komisiu finančnú, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb
a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

B.
-

určuje

náplň práce Komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit podľa prílohy, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť uznesenia
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

C.
-

volí

Ing. Ivana Zimu za predsedu Komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

D.
-

ukladá

predsedovi Komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit predložiť návrhy členov
komisie
TERMÍN: do 31.01.2019
ZODPOVEDNÝ: v texte

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

PREZENTÁCIA
P

HLASOVANIE
ZA

P
P
P

ZA
ZA
ZA

-7Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
11
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
11

P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

9
0

ZA
ZA
ZA
ZA
ZDRŽALA SA
ZA
ZDRŽAL SA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísal Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 11.12.2018

2
0

Uznesenie č. 131/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A.

zriaďuje

-

Komisiu školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálnu pri Mestskom
zastupiteľstve mesta Svit
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

B.
-

určuje

náplň práce Komisie školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálnej pri
Mestskom zastupiteľstve mesta Svit podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

C.

volí

-

Ing. Jána Drobného za predsedu Komisie školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho
rozvoja a mediálnej pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

D.

ukladá

-

predsedovi Komisie školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálnej pri
Mestskom zastupiteľstve mesta Svit predložiť návrhy členov komisie
TERMÍN: do 31.01.2019
ZODPOVEDNÝ: v texte

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:
11
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
11

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

7
0

HLASOVANIE
ZA
ZDRŽALA SA
ZA
ZA
ZA
ZDRŽAL SA
ZA
ZDRŽALA SA
ZDRŽALA SA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísal Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 11.12.2018

4
0
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Uznesenie č. 132/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A.
-

zriaďuje

Komisiu výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu pri Mestskom zastupiteľstve
mesta Svit
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

B.
-

určuje

náplň práce Komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu pri Mestskom
zastupiteľstve mesta Svit podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

C.

volí

-

Ing. Vladimíra Zentka za predsedu Komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a
urbanizmu j pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

D.

ukladá

-

predsedovi Komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu pri Mestskom
zastupiteľstve mesta Svit predložiť návrhy členov komisie
TERMÍN: do 31.01.2019
ZODPOVEDNÝ: v texte

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:
11
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
11

PREZENTÁCIA
P

HLASOVANIE
ZDRŽAL SA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

6
0

ZA
ZDRŽAL SA
ZDRŽAL SA
ZDRŽALA SA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZDRŽAL SA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísal Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 11.12.2018

5
0

Uznesenie č. 133/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A.
-

zriaďuje

Komisiu zdravotnú, sociálnu, bytovú a verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve mesta
Svit
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –
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B.
-

určuje

náplň práce Komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej a verejného poriadku pri Mestskom
zastupiteľstve mesta Svit podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

C.
-

volí

PhDr. Mgr. Mariannu Šramkovú za predsedníčku Komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej
a verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

D.
-

ukladá

predsedníčke Komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej a verejného poriadku pri Mestskom
zastupiteľstve mesta Svit predložiť návrhy členov komisie
TERMÍN: do 31.01.2019
ZODPOVEDNÝ: v texte

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:
11
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
11

PREZENTÁCIA
P

HLASOVANIE
ZA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

8
0

ZA
ZDRŽAL SA
ZA
ZDRŽALA SA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZDRŽAL SA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísal Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 11.12.2018

3
0

Uznesenie č. 134/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A.
-

zriaďuje

Komisiu pre Združenie pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

B.
-

určuje

náplň práce Komisie pre Združenie pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve mesta
Svit podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

C.
-

volí

Mgr. Evu Kačmarčíkovú za predsedníčku Komisie pre Združenie pre občianske záležitosti pri
Mestskom zastupiteľstve mesta Svit
TERMÍN: 06.12.2018

- 10 ZODPOVEDNÝ: –

D.
-

ukladá

predsedníčke Komisie pre Združenie pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve
mesta Svit predložiť návrhy členov komisie
TERMÍN: do 31.01.2019
ZODPOVEDNÝ: v texte

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:
11
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
11

PREZENTÁCIA
P

HLASOVANIE
ZA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

10
0

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

Podpísal Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 11.12.2018

1
0

Uznesenie č. 135/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A.

zriaďuje

-

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom
zastupiteľstve mesta Svit
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

B.
-

určuje

náplň práce Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri
Mestskom zastupiteľstve mesta Svit podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

C.
-

volí

Janku Bobulovú za predsedníčku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit
TERMÍN: 06.12.2018
ZODPOVEDNÝ: –

D.
-

ukladá

predsedníčke Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit predložiť návrhy členov komisie
TERMÍN: do 31.01.2019
ZODPOVEDNÝ: v texte

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf

PREZENTÁCIA
P

HLASOVANIE
ZA

- 11 Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
11
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
11

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
11
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísal Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 11.12.2018

0
0

PRÍLOHA uznesení č. 130-135/2018

Určenie náplne práce Komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit
Komisie najmä:
a) v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracovávajú:
- stanoviská k prerokovávaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie mestského
zastupiteľstva
- stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v meste
- stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života mesta
b) v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
- vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta
na rokovanie mestského zastupiteľstva
- predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskej rade. Mestská rada je povinná sa nimi
zaoberať.
- predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať
a informovať komisiu o výsledkoch riešenia
c) v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
- kontrolujú realizáciu vlastných uznesení a prijatých úloh
- dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia mesta
- v spolupráci s ostatnými orgánmi mestského zastupiteľstva sa zúčastňujú pri výkone kontrolnej
činnosti.
Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.
Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom
komisie pripravuje program schôdze
- zostavuje plán činnosti
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva
- zastupuje komisiu navonok
- podpisuje spolu s tajomníkom uznesenia komisií.
Tajomník komisie:
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie
- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie
- spravidla je zamestnancom mesta.
Mestské zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať rozdeľovať, zrušiť alebo vytvoriť nové.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Úlohy a pôsobnosť:
- dozerá na dodržiavanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov – primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva
mesta Svit
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rieši podnety a sťažnosti týkajúce sa porušenia tohto zákona a navrhuje na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva mesta Svit opatrenia na odstránenie nedostatkov

Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb
a cestovného ruchu
Úlohy a pôsobnosť:
- príprava rozpočtu mesta, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami
- záverečný účet mesta, rozbor výsledkov hospodárenia mesta a jeho hospodárstva
- prerokovanie návrhov na prijatie úverov, emisie cenných papierov, zmeniek, poskytnutie pôžičiek,
prerokovanie návrhov na finančné záväzky mesta
- prerokovanie návrhov na odpredaj pohľadávok
- prerokovanie návrhov na úpravu cien mestom poskytovaných služieb
- prerokovanie a príprava návrhov VZN s dopadom na rozpočet mesta a ich úpravy
- prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
a právnických osôb s účasťou mesta a kontrola ich hospodárenia
- prerokovanie návrhov na tvorbu a úpravu VZN a zásad v oblasti správy majetku mesta
- kontrola hospodárenia a nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta
- kontrola správy a efektívneho využívania majetku mesta
- prerokovanie a posudzovanie žiadostí vo vzťahu k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku mesta
- príprava a prerokovanie návrhov VZN mesta v oblasti služieb, podnikateľských aktivít, dopravy
a parkovania, usmerňovanie ekonomických aktivít v meste
- posudzovanie podnikateľských aktivít, projektov právnických a fyzických osôb v oblasti malého
a stredného podnikania a cestovného ruchu
- hodnotenie dopravnej situácie, stavu mestských komunikácií, chodníkov, verejnej zelene,
verejných priestranstiev
- hodnotenie a kontrola prevádzky mestskej hromadnej dopravy
- prerokovanie návrhov na úpravu cien mestom poskytovaných služieb
- prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
a právnických osôb s účasťou mesta a kontrola ich hospodárenia
Komisia výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
Úlohy a pôsobnosť:
- príprava a prerokovanie návrhov územnoplánovacej dokumentácie mesta
- príprava koncepcií územného rozvoja jednotlivých oblastí mesta
- príprava a kontrola investičných akcií mesta a jeho organizácií v oblasti rozvojových programov,
životného prostredia, bytovej výstavby a pamiatkovej starostlivosti
- príprava koncepcií a rozvojových programov mesta
- príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania
- ochrana a tvorba zdravého životného prostredia
- posudzovanie problematiky týkajúcej sa zberu a likvidácii komunálneho odpadu
- prerokovanie a príprava návrhov VZN v oblasti životného prostredia, zberu a likvidácie
komunálneho odpadu
- ochrana kultúrnych, historických pamiatok a prírodných hodnôt
- vytváranie a ochrana podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta
- posudzovanie žiadostí na odpredaj časti pozemkov mesta
- posudzovanie žiadostí na výstavbu garáží v meste
- vypracovávanie odborných stanovísk pri žiadostiach o výstavbu alebo prestavbu objektov v meste
- posudzovanie žiadosti na prenájom časti pozemkov a nebytových priestorov
- navrhovanie regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
- posudzovanie a hodnotenie územno-technických dôsledkov pripravovaných stavieb
- príprava a kontrola investičných akcií mesta a jeho organizácií v oblasti rozvojových programov,
životného prostredia, bytovej výstavby a pamiatkovej starostlivosti
- nezávislý poradný orgán pri tvorbe dlhodobých koncepcií a strategických plánov urbanistického a
stavebného rozvoja mesta, podieľať sa na príprave zadávacích a koncepčných materiáloch
nutných pre riadenie výstavby v meste
- poradný orgán primátora a mestského zastupiteľstva pri sporných a problematických zámeroch
investorov a potencionálnych developerov pôsobiacich na území mesta
- participácia pri tvorbe regulatívov rozvoja a výstavby mesta, regulatívov usmerňujúcich stavebný
rozvoj jednotlivých lokalít a častí mesta
- podieľanie sa na príprave súťažných podkladov pre väčšie a rozsiahlejšie investičné zámery a
rozvojové štúdie mesta
- výberom z členov komisie, zabezpečovanie účasť v porotách a vo výberových komisiách
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-

zriadených pre verejné obstarávanie a obchodné súťaže podľa potreby a požiadaviek orgánov
mesta
napomáhanie pri riešení špecifických, odborných sporov mesta s účastníkmi investičného procesu
na území, ktoré si svojim charakterom a povahou vyžiadajú nezávislý odborný posudok

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna
Úlohy a pôsobnosť:
- oblasť vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
- vytváranie podmienok pre záujmovú, športovú, umeleckú a kultúrnu činnosť
- prerokovanie návrhov na zápis do kroniky mesta
- pomoc pri príprave kalendária kultúrno – spoločenských a športových akcií v meste
- príprava, prerokovanie a kontrola VZN v oblasti spoločenských vecí, kultúry, športu a školstva
- posudzovanie návrhov a projektov vzdelávania, vytvárania podmienok pre aktívne využívanie
voľného času občanov, ktorí vyžadujú osobitnú pomoc
- pomoc pri príprave kultúrno – spoločenských podujatí pri oslavách štátnych a mestských sviatkov
- pomoc pri príprave medzinárodných kultúrnych podujatí
- partnerská spolupráca miest
- posudzovanie žiadostí a návrhy na schvaľovanie dotácií jednotlivým občianskym združeniam v
meste
- kontrola hospodárenia a nakladania s pridelenými finančnými prostriedkami zo strany mesta
jednotlivými občianskymi združeniami v meste
Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku
Úlohy a pôsobnosť:
- tvorba a návrh koncepcie a metodiky sociálnej politiky mesta
- oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávy
- posudzovanie žiadostí o jednorázovú finančnú výpomoc
- kluby dôchodcov a starostlivosť o starších občanov
- starostlivosť o telesne, zdravotne a mentálne postihnutých
- prerokovávanie a posudzovanie žiadostí a podnetov v bytovej problematike
- kontrola dodržiavania právnych predpisov v správe bytov
- príprava a posudzovanie projektov riešenia sociálneho bývania
- príprava a kontrola VZN v oblasti bývania a predaja bytov
- problematika občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc
- kontrola dodržovania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území mesta
- prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku
a navrhovanie opatrení na nápravu
- problematika Domového poriadku a ďalšie právne predpisy mesta vo vzťahu k verejnému
poriadku v meste
- problematika ochrany pre zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, drog
a gamblerstva
Komisia pre Zbor pre občianske záležitosti
Úlohy a pôsobnosť:
- pomoc pri zabezpečovaní akcií a podujatí
- hodnotenie činnosti ZPOZ, a to:
a) úroveň podujatí,
b) problémy - materiálne
- priestorové
- personálne
- finančné v zmysle Štatútu ZPOZ mesta Svit
- odporúča mestskému zastupiteľstvu spôsoby riešenia problémov v ZPOZ
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6.

Poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit funkciou sobášiacich na
vykonávanie vyhlásení o uzavretí manželstva
Uznesenie č. 136/2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

poveruje
-

týchto poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svite na vykonávanie funkcie sobášiacich pre
funkčné obdobie rokov 2018 - 2022:
- Mgr. Eva Kačmarčíková
- Mgr. Mária Smatanová
- PhDr. Mgr. Marianna Šramková PhD.
TERMÍN: 06.12.2018
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:
11
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
11

PREZENTÁCIA
P

HLASOVANIE
ZA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA:
PROTI:

11
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísal Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 11.12.2018
7.

0
0

Návrh na určenie platu primátorke mesta Svit
Uznesenie č. 137/2018

Mestské zastupiteľstvo vo Svite:

určuje
1.

zvýšenie základného platu primátorke mesta Svit Ing. Dáši Vojsovičovej podľa § 4 ods. 2
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 36%

2.

v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v rozsahu určenom uznesením
Mestského zastupiteľstva vo Svite č. 88/2018 zo dňa 21.06.2018, s účinnosťou odo dňa
zloženia sľubu mesačný plat primátorke mesta Svit Ing. Dáši VOJSOVIČOVEJ vo výške
3 374,00 €
TERMÍN: v texte
ZODPOVEDNÝ: ved. odb. EaSMM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard

PREZENTÁCIA
P

HLASOVANIE
ZDRŽAL SA

P
P

ZDRŽALA SA
ZA

- 15 Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
11
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
11

P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

6
3

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

Podpísal Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 11.12.2018

2
0

