Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 15.12.2020

ZÁPISNICA
zo 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020

________________________________________________________________
Otvorenie : 15:30 hod.
Ukončenie : 17:00 hod.
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
K 1:

podľa prezenčnej listiny
Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
Voľba členov Rady školského zariadenia pri Centre voľného času vo Svite
Nájom nebytového priestoru v budove súp. č 275 na ulici Štúrovej vo Svite
Uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve
Zverenie majetku do správy Technickým službám Mesta Svit
Použitie návratnej finančnej výpomoci – rozpočtové opatrenie
Spojená škola Mierová, preklenutie časového nesúladu projektu - rozpočtové opatrenie
Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová 134, Svit“ –
preklenutie časového nesúladu projektu - rozpočtové opatrenie
Protokol o výsledku kontroly NKÚ Domácej opatrovateľskej služby KA-017/2020/1110
Prehodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svit 2018-2020 a aktualizácia
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svit
Vstup Mesta Svit do UMR Poprad-Svit-Kežmarok
Návrh Dodatku č. 5/2020 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2018
o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby
Návrh Dodatku č. 1/2020 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2015
o poskytovaní dotácií z Rozpočtu Mesta Svit
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2021 o miestnych daniach
a poplatku na území mesta Svit
Návrh Programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2021-2023
Určenie termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Svit
v kalendárnom roku 2021
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver
Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 20. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:
1.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
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Uzn. 172:
2.

Program 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
15.12.2020

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

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

M. Šramková

2. I. Švagrovská

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1.

E. Cetl

2. V. Zentko

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
3.

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

K 3/uz.173:
J. Mezovský

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2021
-

J. Hutník
Hlasovanie:

informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2020, o plnení uznesení MsZ
prijatých v roku 2020 za obdobie od 01.01.2020 do 10.12.2020, štruktúre uznesení,
VZN a o účasti poslancov na MsR a MsZ.
zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia MsZ Mesta Svit na
vedomie

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

Poslanci vzali Správu o vykonaných kontrolách za rok 2020 a vyhodnotenie plnenia uznesení
MsZ mesta Svit za obdobie od 01.01.2020 do 10.12.2020 na vedomie.
K 4:

J. Hutník

Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie
- povedal, že odpoveď na interpeláciu p. Zentka bude doručená v lehote elektronicky
- odpoveď na interpelácie zo dňa 26.11.2020 p. Cetlovi sa spracovávajú a budú
zaslané do 26.12.2020 elektronicky mailom.
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K 5/uz.174:
J. Hutník

Voľba členov Rady školského zariadenia pri Centre voľného času vo Svite
- prečítal dôvodovú správu, kde sa hovorí o tom, že dňa 11.05.2020 sa skončilo 4ročné funkčné obdobie Rady školského zariadenia pri Centre voľného času vo
Svite, a preto boli vyhlásené nové voľby na členov rady školy na nasledujúce
obdobie. Členstvo v orgánoch školskej samosprávy určuje § 25 ods. (1), (2), (3)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 25 ods. (1), (2), (3) a (4) citovaného zákona Rada školy (školského
zariadenia) môže mať 5 až 11 členov. Ak má školské zariadenie počet
zamestnancov nižší ako 10, môže byť počet členov RŠZ 5. Zloženie a počet členov
rady školy určuje zriaďovateľ.
Zriaďovateľ, Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, určil, že počet členov Rady
školského zariadenia pri CVČ, Hviezdoslavova 268/32, Svit je 5, z toho 1
pedagogický zamestnanec, 2 rodičia a 2 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
Na základe vyššie uvedeného predkladáme návrh na delegovanie členov Rady
školského zariadenia pri CVČ, Hviezdoslavova 268/32, Svit za zriaďovateľa takto:
Ing. Ján Drobný a Mgr. Mária Smatanová.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 6/uz.175:

Nájom nebytového priestoru v budove súp. č 275 na ulici Štúrovej vo Svite
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

J. Hutník

- vysvetlil, že Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
užíva v budove súp. č. 275 na Štúrovej ulici vo Svite nebytový priestor o výmere
3,37 m2 v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 30.12.2019. Účelom nájmu je
zabezpečenie prevádzky bankomatu, ako služby pre občanov mesta. Nakoľko
uvedený nájomný vzťah končí dňom 31.12.2020 a Všeobecná úverová banka, a. s.
má záujem prevádzku bankomatu na uvedenej adrese zachovať, žiadame Mestské
zastupiteľstvo o predĺženie doby nájmu nebytového priestoru na dobu neurčitú.
Nájomné, dohodnuté v nájomnej zmluve je stanovené vo výške 75,-- €
mesačne/predmet nájmu.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča predĺženie nájmu nebytového priestoru za nájomné dojednané
jestvujúcou nájomnou zmluvou vo výške 75,-- €/predmet nájmu/mesiac.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

K 7/uz.176:
J. Hutník

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
Uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve
Záchranná služba Košice, Rastislavova č. 43, 041 91 Košice
- informoval o tom, že Mestské zastupiteľstvo mesta Svit schválilo Uznesením číslo
166/2020 zo dňa 26.11.2020 Záchrannej službe Košice nájom nebytových
priestorov č. 106 a č. 107, nachádzajúcich sa v bytovom dome súp. číslo 263 na
ulici SNP vo Svite.
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Záchranná služba Košice v žiadosti uviedla, že žiada mesto o zriadenie prístrešku
pre záchranné vozidlo ambulancie Záchrannej zdravotnej služby, ktorý je potrebný
pre fungovanie stanice v zmysle splnenia všetkých náležitostí, požadovaných
RUVZ.
Po vykonaní obhliadky bolo príslušným oddelením mestského úradu odporúčané
umiestnenie prístrešku v rámci parkoviska pri bytovom dome súp. č. 263 a bol
vypracovaný predbežný rozpočet na realizáciu prístrešku, pričom predpokladaný
rozpočtovaný náklad bol stanovený vo výške 4 080,-- €.
Aby bolo zabezpečené, že zo strany Záchrannej služby Košice skutočne dôjde k
uzatvoreniu nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov vrátane
prístrešku a náklady na vybudovanie prístrešku sa mestu vrátia formou
nájomného, navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť s budúcim nájomcom Záchrannou službou Košice uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve, ktorej
predmetom bude časť pozemku o výmere 35 m2, parc. č. KN-C 12/33, zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 3867 m2, katastrálne územie Svit a stavby,
ktorá bude na tejto časti pozemku zrealizovaná Mestom Svit.
Výška nájomného za prenájom pozemku je stanovená v súlade s Prílohou č. 2
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Svit vo výške 20,-- €/m2/rok.
Výška nájomné za prenájom budúcej stavby prístreška je stanovená vo výške
minimálne 85,-- €/mesačne, čo predstavuje predpokladaný náklad na realizáciu
prístrešku, rozdelený na obdobie 4 rokov.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia odporúča prenájom pozemku pre Záchrannú službu Košice.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia po konzultácii s primátorkou mesta financovanie vybudovania prístrešku
pre záchranné vozidlo zo strany mesta odporúča za podmienky, že ak budú
výdavky mesta na jeho vybudovanie premietnuté do výšky nájmu.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

K 8/uz.177:
J. Hutník

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
Zverenie majetku do správy Technickým službám Mesta Svit
- informoval o tom, že dňa 30.04.2020 bola odovzdávajúcim protokolom ukončená
stavebná akcia „Prestavba vnútorných priestorov Domu smútku vo Svite“ v
celkovej obstarávacej cene 367 832,13 €. Posledná časť zmluvnej ceny bola
uhradená 23.10.2020.
Do zrekonštruovaného domu smútku bolo v mesiacoch júl až október 2020
zakúpené interiérové vybavenie v celkovej obstarávacej cene 13 476,85 € (viď
príloha).
Do majetku mesta bola 30.09.2020 zaradená stavba „Spoločný chodník pre
cyklistov a chodcov popri I/18“ v celkovej obstarávacej cene 476 097,47 €.
V zmysle § 6 ods. 1 písm. u) a § 8 platných Zásad hospodárenia s majetkom
mesta schvaľuje zverenie majetku do správy mestské zastupiteľstvo.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
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za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
K 9/uzn.178:
J. Hutník

Použitie návratnej finančnej výpomoci – rozpočtové opatrenie
- vysvetlil dôvodovú správu, v ktorej sa píše, že uznesením MsZ mesta Svit
č.124/2020 zo dňa 24.09.2020 bolo schválené prijatie návratnej finančnej
výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvo financií SR pre
mesto Svit na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia CIVID19 vo výške 200 000€.
Týmto uznesením bolo schválené aj splnomocnenie pre primátorku mesta k
podpisu zmluvy medzi MF SR a Mestom Svit. Zmluva bola podpísaná 07.10.2020
a finančné prostriedky boli pripísané na účet mesta 16.10.2020.
Keďže v zmysle zmluvy je potrebné poskytnuté prostriedky z návratnej finančnej
výpomoci vyčerpať najneskôr do 31.12.2020, je potrebné upraviť rozpočet na rok
2020, ako aj jeho čerpanie tak aby k 31.12.2020 došlo k vyčerpaniu celej sumy.
Poskytnutú návratnú finančnú výpomoc je potrebné splatiť v sume 50 000€ v
rokoch 2024 – 2027 a to najneskôr do 31.10. príslušného roka.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 10/uz.:179:

Spojená škola Mierová, preklenutie časového nesúladu projektu - rozpočtové
opatrenie

J. Hutník

- informoval o tom, že na základe Zmluvy č. 2020- MPC- NP- PoP2- ZŠ 580 o
vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného
projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II “sa Mesto Svit, ako
zriaďovateľ zaviazal vytvoriť rezervu finančných prostriedkov z vlastných zdrojov a
poskytnúť ich škole na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou mzdy a
refundáciou zo strany Metodicko-pedagogického centra.
Predpokladáme, že mzdy pre asistentov (v zmysle tohto projektu) za mesiac
november a december 2020 budú zrefundovaná až v r. 2021, a tak je potrebné
škole poskytnúť prostriedky na preklenutie tohto časového nesúladu. Mesačne ide
o sumu 3 987,70€, čo za 2 mesiace predstavuje 7 975,40€. Nakoľko v rozpočte pre
ŠJ má škola rozpočtované prostriedky na odstupné a súvisiace odvody v sume 4
800€ a v roku 2021 nedôjde k ich vyčerpaniu, požiadavka školy je len na sumu 3
175,40€ (7 975,40€ - 4 800 €).
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 11/uz.:180:

Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová
134, Svit“ – preklenutie časového nesúladu projektu - rozpočtové opatrenie

J. Hutník

- informoval o tom, že v Spojenej škole Mierová je v realizácii projekt „Zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová 134, Svit“, ktorý sa týka
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stavebných úprav ako aj vybavenia učebne. Priebežne počas roka 2020 bolo
riešené poskytovanie finančných prostriedkov – dotácie
na 95% projektu.
Vzhľadom na blížiaci sa koniec rozpočtového roka a skutočnosť, že a dotácie
budú pravdepodobne poskytnuté až v r. 2021 a v rozpočte mesta je rozpočtovaná
suma len na 5% projektu, je potrebné vyčleniť vlastné prostriedky na úhradu 2
faktúr splatných do 2.1.2021. Výška 95%-nej časti je v sume 13 470,01€, rezerva
na položke na 5%-nú spoluúčasť je 724,85€, t.j. potrebná úprava rozpočtu je vo
výške 12 745,16€.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 12/uz.181:

Protokol o výsledku kontroly NKÚ
017/2020/1110

P. Bocková

Domácej opatrovateľskej služby KA-

- vysvetlila, čo bolo predmetom kontroly:
1. Systém plánovania sociálnych služieb so zameraním na opatrovateľskú službu
2. Zabezpečenie dostupnosti opatrovateľskej služby
3. Udržateľnosť financovania opatrovateľskej služby
4. Kontrola a účinnosť plnenia cieľov pri poskytovaní opatrovateľskej služby
- popísala, aké boli výsledky kontroly (bližšie informácie sú uvedené v dôvodovej
správe)

D. Vojsovičová - povedala, že aj napriek nedostatkom malého rozsahu bola NKÚ vyslovená
spokojnosť so sociálnymi službami v meste Svit. Poďakovala vedúcej oddelenia
VVSaSČ P. Bockovej a jej tímu za prácu, ktorú vykonávajú
J. Hutník

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 13/uz.182:

Prehodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svit 2018-2020
a aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svit

J. Hutník

- informoval o tom, že súčasťou plánovania sociálnych služieb v zmysle zákona č.
448/2008 Z. o sociálnych službách je aj prehodnocovanie komunitného plánu.
Prehodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svit za rok
2018-2022 pozostáva z viacerých fáz:
1. Všeobecné prehodnotenie plnenia komunitného plánu soc. služieb
2. Kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území mesta
Svit
3. Prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a
majetku
4. Problematika ochrany pre zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových
látok, drog a gamblerstiev
5. Záver - predložiť MsZ.
- jednotlivé body sú podrobne vysvetlené v dôvodovej správe
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 07.12.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča Komunitný plán sociálnych služieb schváliť.
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Hlasovanie:

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

K 14/uz.183:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie

Vstup Mesta Svit do UMR Poprad-Svit-Kežmarok
-

informoval o tom, že Vláda Slovenskej republiky dňa 12. marca 2019 zriadila Radu
vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 (Rada vlády SR),
ktorá koordinuje prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 –
2027.
Veľkou zmenou pri príprave Partnerskej dohody SR a programov SR na roky
2021 – 2027 je zmena princípu poskytovania príspevkov (z pôvodného zhora
nadol) na zdola nahor, z čoho vyplýva väčšia zodpovednosť územnej
(krajskej) samosprávy pri vytváraní Integrovaných územných stratégií (IÚS)
a zásobníka projektov.
Príprava nového programového obdobia súvisí i s inováciou metodiky tvorby
a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov,
programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart
(inteligentného, rozumného) rozvoja pre obdobie po roku 2020. Na rozdiel
od súčasného obdobia bude v novom programovom období Integrovaná územná
stratégia (predtým RIUS PSK) súčasťou Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja PSK (PHRSR PSK) na roky 2021 – 2030.
V novom programovom období predstavuje princíp partnerstva základnú premisu.
Za účelom naplnenia tohto princípu bude vytvorená Rada partnerstva PSK.
Základným dokumentom, ktorým sa bude Rada partnerstva PSK riadiť,
bude Štatút a rokovací poriadok Rady partnerstva PSK.
Po novom budú súčasťou nového PHRSR PSK na roky 2021 – 2030 i Stratégie
udržateľného mestského rozvoja (UMR) Stratégie strategicko-plánovacích
regiónov (SPR).
V PSK boli z národnej úrovne identifikované 3 územia udržateľného mestského
rozvoja (UMR):
1. mesto Prešov
2. mestá Poprad-Svit-Kežmarok
3. mesto Humenné
Ďalšou novinkou je, že sa do strategického plánovania pridáva medzi lokálnu
a regionálnu úroveň ďalší „medzistupeň“. Tento nový medzistupeň predstavujú
tzv. strategicko-plánovacie regióny (SPR). Cieľom definovania SPR v novom
programovom období 2021 – 2027 je vypracovanie adresnejších stratégií,
zohľadňujúcich špecifickosť jednotlivých regiónov, ako aj efektívnejšie riadenie,
rozhodovanie, plánovanie a financovanie v území, a to cez integrované projekty.
Inštitút rozvoja Úradu PSK navrhol na základe historicko-geografických faktorov,
sídelnej štruktúry a štruktúry obyvateľstva, dopravnej infraštruktúry, ekonomických
a ďalších faktorov rozdeliť územie PSK na tri strategicko-plánovacie regióny:
1. SPR Spiš - okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča.
2. SPR Šariš - okresy Prešov, Sabinov, Bardejov a Svidník.
3. SPR Horný Zemplín – okresy Humenné, Vranov nad Topľou, Stropkov,
Medzilaborce a Snina.
Mesto Poprad ako jadrové mesto UMR Poprad-Svit-Kežmarok nám zaslalo znenie
Memoranda o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej
stratégie Územia udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „Memorandum
o spolupráci“), ktorou mestá a obce formálne deklarujú záujem vstupu do UMR.
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Hlasovanie:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie („MIRRI“) pripravuje
zmluvu o spolupráci, ktorú bude podpisovať celý Podtatranský UMR, túto zmluva o
spolupráci bude musieť schvaľovať mestské/obecné zastupiteľstvo tej-ktorej
samosprávy.
Zároveň je potrebné uznesením mestskými/obecnými zastupiteľstvami na ich
najbližšom zasadnutí, splnomocniť starostov obcí a primátorov miest na
podpísanie Memoranda o spolupráci.
Vzhľadom na zabezpečenie jednoty prijatých uznesení jednotlivými
mestskými/obecnými zastupiteľstvami, ako aj na uľahčenie formulácie návrhu
uznesenia nám bolo zaslané znenie uznesenia. ktoré je nasledovné:
„Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a:
splnomocňuje
primátorku mesta Svit podpísaním Memoranda o spolupráci na príprave
Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja „ Poprad-SvitKežmarok“
prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

D. Vojsovičová - povedala, že podľa rokovacieho poriadku MsZ by mala po 45 minútach nasledovať
prestávka, no vzhľadom na zlú situáciu s pandémiou v záujme rýchleho ukončenia
rokovania navrhla pokračovať bez prestávky a dala o tomto návrhu hlasovať:
Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
- následne rokovanie pokračovalo bez prestávky

K 15/uz.184:
J. Hutník

Návrh Dodatku č. 5/2020 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č.
6/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby
- vysvetlil, že Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a o
úhradách za sociálne služby sa mení a dopĺňa z dôvodu zmeny v úhradách za
poskytované sociálne služby takto:
1.V čl. 4, § 6 sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie:
„Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečí prijímateľovi sociálnej služby pitný režim.
Úhradu za pitný režim prijímateľ sociálnej služby uhrádza súbežne s úhradou za
poskytovanú sociálnu službu na základe skutočne vynaložených a preukázaných
nákladov za pitný režim.“
2.V čl. 4, § 10 sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie:
„Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečí prijímateľovi sociálnej služby pitný režim.
Úhradu za pitný režim prijímateľ sociálnej služby uhrádza súbežne s úhradou za
poskytovanú sociálnu službu na základe skutočne vynaložených a preukázaných
nákladov za pitný režim.“
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Na základe zmeny dodávateľa stravy došlo aj k zmene spôsobu zabezpečovania
stravy. Pitný režim je potrebné upraviť samostatne, nakoľko dodávateľ stravy túto
službu nezabezpečuje.
3.V čl. 5, § 13 ods. 6 sa mení a znie:
„Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“) v hodinách podľa
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v určenom čase € 0,60
Príjmy na 1 hod opatrovateľskej služby prepočítané z ekonomicky oprávnených
nákladov rozpočtového roka 2019 boli určené sumou 0,74 €. Náklady na 1 hod
opatrovateľskej služby prepočítané z ekonomicky oprávnených nákladov
rozpočtového roka 2019 boli určené sumou 7,10 €. Navrhujeme určiť sumu za
dohľad pri úkonoch sebaobsluhy vo výške 0,60 €.
Účinnosť Dodatku č. 05/2020 navrhujeme schváliť až od 01.02.2021 z dôvodu
aktualizácie zmlúv pre prijímateľov sociálnych služieb v mesiaci január 2021
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 16/uz.185:

Návrh Dodatku č. 1/2020 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č.
3/2015 o poskytovaní dotácií z Rozpočtu Mesta Svit

J. Hutník

-

informoval o tom, že Mesto Svit sa v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
od 11.04.2015 riadi všeobecne záväzným nariadení Mesta Svit č. 3/2015. S
účinnosťou od 01.01.2021 sa navrhuje schváliť dodatok k VZN č. 3/2015, kde sa
postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta zásadne nemení. Navrhuje sa len
doplniť určité zmeny, vyplývajúce z praxe, absolvovaných školení v oblasti dotácií a
nedostatkov vyplývajúcich z vykonaných kontrol.
Navrhujú sa nasledovné zmeny:
• §3 Poskytovanie dotácií a finančných výpomocí - Všeobecné podmienky –
doplnenie ods. 6 o položku – odpisy
• §4 Žiadosť o dotáciu ods. 2 doplnené písmená:
b) meno štatutárneho zástupcu,
c) kontaktné údaje (telefónny kontakt, e-mail) – kvôli možnosti kontaktovať
zodpovednú osobu.
• §4 Žiadosť ods. 3 doplnený spôsob doručenia poštou a doplnený termín podania
žiadosti – stanovený termín, do kedy je možné podať žiadosť, rovnako doplnené,
že v prípade mimoriadnych okolností je možné žiadosť podať aj v inom termíne.
• §5 Poskytovanie dotácií – ods. 4 doplnené oblasti poskytovania dotácií:
a) kultúra,
b) školstvo,
c) šport,
d) sociálna a zdravotná oblasť,
e) regionálny rozvoj a životné prostredie.
• §7 Vyúčtovanie dotácie – nový ods. 3 – špecifikácia dokladov k vyúčtovaniu.

- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
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Neprítomných: 2 poslanci (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
K 17/uz.186:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2021 o miestnych
daniach a poplatku na území mesta Svit

I.Korenková

- informovala, o tom, že Mesto Svit je v zmysle zákona o obecnom zriadení
povinné plniť tam uvedené samosprávne úlohy. S prihliadnutím na avizované
neadekvátne príjmy z podielových daní z titulu pandémie a vykrytie aspoň
nevyhnutných výdavkov mesta pre rok 2021 sú predmetom čiastočného
(nevýrazného) zvýšenia aj miestne dane a poplatky.
Mesto Svit sa v oblasti miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
v roku 2020 riadi VZN Mesta Svit č. 2/2020 zo dňa
13.12.2019, v čl. IX § 24 predmetného VZN je stanovené navýšenie pre ďalšie
kalendárne roky a to o mieru inflácie, najmenej však o 2,5%. Návrh všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2021 od 1.1.2021 u jednotlivých miestnych daní
obsahuje navýšenie o 2,5%.
Ďalšia zmena je uvedená v § 11 a 12 a týka sa dane za psa, pričom ide len o
formálne zosúladenie so zákonom 582/2004 Z.z. o miestnych daniach, kde sa
uvádza, že „sadzbu dane určí obec v eurách za jedného psa a kalendárny rok“.
Následne je možné ustanoviť prípadné oslobodenie od dane alebo jej zníženie.
Predmetné VZN obsahuje návrh na zvýšenie poplatkov aj za komunálne odpady.
Mesto Svit v zmysle ustanovenia § 81 ods.12 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
má pri stanovení výšky miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný
odpad vychádzať zo skutočných nákladov obce v tejto oblasti, zároveň podľa § 81
ods. 10 obec je povinná náklady súvisiace s nakladaním s odpadmi hradiť z
poplatku za odpad, t.j. nie z iných zdrojov. Doplácanie obcí na oblasť odpadov z
iných zdrojov vytýka ako porušenie zákona aj NKÚ SR. Náklady príspevkovej
organizácie Technické služby Mesta Svit od 01.01.2019 ovplyvnila aj novela
zákona č. 587/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, na základe ktorej došlo
k zvýšeniu poplatku za uloženie odpadu na skládku viac ako dvojnásobne a to z
5,04€/tonu pre rok 2018 na 12€/tonu pre rok 2019, pričom pre rok 2020 je to pri
úrovni triedenie 10-20% až 24€/tonu. V roku 2021 sa predpokladá navýšenie
zákonného poplatku za skládkovanie o 3€na tonu a poplatok za uloženie o ďalších
3,5€ za tonu. Vzhľadom na tieto skutočnosti po prepočítaní nákladov je
navrhovaný poplatok za osobu a rok vo výške 30€ (doteraz 27€), čo predstavuje
výdavok na 1 občana a deň v sume 8 centov, v rovnakom pomere sa navyšuje aj
platba pre právnické osoby v závislosti od veľkosti nádoby a frekvencie jej vývozu.
-

k navrhovanému VZN bola dňa 29.11.2020 podaná nasledovná písomná
pripomienka :
Vzhľadom na zverejnený návrh VZN 01/2021 ohľadom poplatku za kom. odpad, by
som navrhol znížiť frekvenciu vývozu napr. raz za dva týždne a tak upraviť
príslušný poplatok.
Predpokladám že obyvatelia tak by viac separovali, možno by sa menej
skládkovalo, lebo tento stav bude neprimeraný k ľudom zodpovedným k životnému
prostrediu.
Za 90 eur ktoré zaplatím za rok sa z mojej smetnej nádoby vyberie cca. 4 kg
odpadu týždenne, lebo všetko separujem a kompostujem.
Preto navrhujem nejaké iné riešenie pre RD a možno skutočne znížiť periodicitu
vývozu a primerane teda upraviť poplatok.

- navrhovanej pripomienke sa nevyhovelo s odôvodnením :
Systém zberu komunálneho odpadu je v súčasnosti nastavený obdobne, ako v
iných mestách a obciach a krytie týchto nákladov je paušálne ročným poplatkom
rovnako všetkými obyvateľmi mesta Svit.
Technické služby mesta Svit pravidelne vyhodnocujú periodicitu zberu
komunálneho odpadu. Frekvencia zberu odráža potreby zberu v celom meste Svit.
Nie je rentabilné zvážať selektívne niektoré kontajnery, ktoré sú menej naplnené
s nižšou periodicitou s ohľadom na náklady na PHM a zamestnancov a následne
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zvážať ďalšie kontajnery v ďalšom zvoze, čo v konečnom dôsledku môže vyústiť
do vyššieho počtu nabehnutých kilometrov techniky.
V prípade zníženia priemernej periodicity z 1 týždňa na 2 týždne u všetkých
obyvateľov mesta Svit by došlo k preplneniu kontajnerov, resp. odpadky by sa
hromadili vedľa zberných nádob, čo by zvýšilo prácnosť dodatočného dočisťovania
nehovoriac už o dopadoch na životné prostredie, vzhľad, zápach a pod.
Zodpovední zamestnanci Technických služieb hľadajú iné možnosti riešenia
komunálneho odpadu. V súčasnosti nie je možné selektívne uplatňovať
dvojkoľajný systém, kde by komunálny odpad, jeho zber a financovanie bolo
riešené iným spôsobom v rodinných domoch a iným spôsobom v bytových
domoch.
Posudzujú sa iné možnosti riešenia, založené na princípe zásluhovosti, resp.
spôsobom platby podľa vyprodukovaného množstva odpadu. Tento spôsob je
realizovateľný len v celom rozsahu pre všetkých obyvateľov, nie je možné pre časť
obyvateľstva (napr. rodinné domy, alebo vybrané mestské časti) použiť nový
systém a u zvyšku súčasný systém, keďže by došlo k zneužívaniu
zhromažďovania odpadu na sídliskách v neprospech týchto obyvateľov, dôsledkom
čoho by bol rast nákladov a poplatkov týchto obyvateľov.
Technické služby v spolupráci s predstaviteľmi mesta Svit pripravujú koncepciu
ďalšieho postupu v odpadovom hospodárstve. Podmienkou pre zavedenie úhrad
za komunálny odpad na základe množstva odpadu je dostatok finančných
prostriedkov pre vybudovanie celého systému. Jedná sa o finančné prostriedky na
zabezpečenie nového vozového parku, váženia, označovania zberných nádob,
evidovania zberu, digitalizácie, GPS sledovania, software na evidenciu zberu
obyvateľmi, nových stojísk pri bytových domoch. Na tento systém je potrebné nájsť
finančné zdroje rádovo v stotisícoch eur. Mesto Svit nemá finančné zdroje na krytie
takýchto rozsiahlych investícií. Zodpovední zamestnanci hľadajú možnosti
financovania týchto potrieb aj z iných zdrojov a pravidelne sledujú možnosti
financovania prostredníctvom grantov.
J. Hutník

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 18/uz.187:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2021-2023

I.Korenková

-

vysvetlila východiská k tvorbe rozpočtu na rok 2021, výhľadovo 2022 a 2023
Tvorba návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 bola poznačená pretrvávajúcou
pandemickou situáciou spôsobenou koronavírusom a tým aj neistotou v oblasti
príjmov mesta, najmä u príjmov z daní fyzických osôb, ako rozhodujúceho zdroja
financovania.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom
rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce
vyjadruje samostatnosť hospodárenia, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú
vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám pôsobiacim
na území obce, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre obce
zo zákonov, VZN, ako aj z uzatvorených zmlúv. Rozpočet zahŕňa aj finančné
vzťahy k štátu, a to cez podiely na daniach, dotácie na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy, iné dotácie. Súčasťou rozpočtu obce sú
rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií (školy) a príspevky
príspevkovým organizáciám (TS mesta Svit) zriadených obcou, ako aj finančné
vzťahy k právnickým osobám, ktorých je obec zakladateľom. (BYTOVÝ PODNIK
SVIT, s.r.o.)
Obec podľa zákona o obecnom zriadení má povinnosť výkonu samosprávnych
funkcií, ktorými sú najmä:

11

1. Vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a
nehnuteľným majetkom obce,
2. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších
obecných zariadení,
3. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a
údržbu verejnej zelene, verejného osvetlenia, miestnu verejnú dopravu,
4. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce, chráni
životné prostredie, utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti,
vzdelávanie, kultúru, šport,
5. zabezpečuje verejný poriadok v obci,
6. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci
Predkladáme na schválenie návrh bežného rozpočtu na rok 2021, na vedomie rok
2022 a 2023. Rozpočet na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške
8 053 430€.
- podrobný rozpis je uvedený v dôvodovej správe
J. Mezovský

J. Hutník

- na základe údajov uvedených v tabuľkovej časti konštatuje, že Mesto Svit aj pre
uvedené roky navrhuje vyrovnaný rozpočet, pre rok 2021 8 053 430,00 €, pre rok
2022 v objeme 8 291 166,00 € v roku 2023 v sume 8 563 955,00 € a na základe
vyššie uvedených skutočností o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu vo Svite
predložený materiál Návrh rozpočtu Mesta Svit na rok 2021 s c h v á l i ť a
programový rozpočet na roky 2022 -2023 z o b r a ť na v e d o m i e.
-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 19/uz.188:

Určenie termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady
mestaSvit v kalendárnom roku 2021

J. Hutník

-

informoval o tom, že v roku 2020 boli schválené termíny zasadnutí MsZ mesta Svit
každý posledný štvrtok v mesiaci o 15:30 hod. okrem mesiacov jún (dovolenky
poslancov a zamestnancov mesta – predposledný štvrtok), november
(predposledný štvrtok) a december (povinnosť zverejniť schválený rozpočet mesta
a VZN minimálne na 15 dní – štvrtok max. do 16.12.). V mesiacoch marec, apríl (1.
vlna koronakrízy) a v mesiacoch júl a august sa riadne zasadnutie MsZ nekonalo.
Zasadnutia MsR mesta Svit sa konali v pondelky, 10 dní pred zasadnutím MsZ o
14:30 hod.
Na obdobie kalendárneho roka 2021 je potrebné zasadnutia MsZ a MsR mesta
Svit opätovne schváliť (zasadnutia MsZ a MsR sú povinne zverejňovanou
informáciou v zmysle § 5 ods. 2 a 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v z.n.p.).
Pre rok 2021 je opätovne navrhované plánované zasadnutie MsZ mesta Svit
posledný štvrtok v mesiacoch január-jún a september-december okrem mesiacov:
November – krátkosť času pred zasadnutím MsZ v mesiaci december (18.11.2021)
December – vyvesenie schválených VZN na účinnosť (16.12.2021)
V mesiacoch júl, august MsZ plánovane nezasadá – prázdniny a dovolenky.
Pre rok 2021 je navrhované plánované zasadnutie MsR mesta Svit pondelok 10
dní pred zasadnutím MsZ mesta Svit, so začiatkom o 14:30 hod. okrem mesiaca:
December – posunutie zasadnutia MsR na utorok, 07.12.2021 z dôvodu, že
06.12.2021 býva plánované detské podujatie príchod Mikuláša

-

prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

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

K 20:

Interpelácie
-

K 21:
I.Švagrovská

bez interpelácií
Diskusia

-

opýtala sa, kto realizuje stavbu na pozemku pri železničnom podchode, hlavný
vstup do Podskalky a firmou Kvety Tatry, pretože nebola zverejnená na úradnej
tabuli mesta verejnou vyhláškou

D. Vojsovičová

- odpovedala, že tieto pozemky nie sú pozemky mesta Svit, je to súkromný pozemok

J. Hutník

- upresnil, že stavebné povolenie bolo vydané firme Torty Adriana, ktorá na svojich
pozemkoch stavia svoju prevádzku. Verejnou vyhláškou sa zverejňujú len
povolenia stavieb s veľkým počtom účastníkov konania.

I.Švagrovská

-

opýtala sa, ako sa pokračuje v zmene Územného plánu mesta, či je nejaký plán,
čo zmena bude obsahovať, či existuje nejaký projekt. Pýta sa preto, lebo na
stavebnej komisii v jeseni sa to preberalo a vo výdavkovej časti kapitálového
rozpočtu bola suma 3630 € určená na zmenu ÚP

D. Vojsovičová

- odpovedala, že mesto Svit nemá aktuálne dôvod iniciovať vlastnú mestskú zmenu
ÚP. Do úvahy prichádza zmena na základe žiadosti občanov / firiem. Momentálne
sa prehodnocuje aj výška poplatku za jednotlivé žiadosti o zmenu, pretože sa
zistilo, že stanovená suma 4000 € nepokrýva náklady na obstaranie a zvyšok
musí doplácať mesto. V tomto čase evidujeme niekoľko žiadostí o zmenu.
Ohľadom ÚP sa žiadosti prejednávali s obstarávateľom na dvoch stretnutiach. Sú
pripravené podklady na stavebnú komisiu v januári 2021. Následne navrhuje
zorganizovať pracovné stretnutie s poslancami aj za prítomnosti obstarávateľa, aby
mali dostatočné informácie k zmenám, o ktorých budú rozhodovať.

I.Švagrovská

- upozornila na havarijný, nevyhovujúci stav sociálnych zariadení na Zdravotnom
stredisku vo Svite. Opýtala sa, či nedá naplánovať a zrealizovať ich rekonštrukcia,
pretože práve tu by mala byť hygiena na prvom mieste, je to tiež vizitka mesta.
- požiadala, aby sa pri vchode do Zdravotného strediska umiestnila bezdotyková
dezinfekcia namiesto existujúcej.

D. Meriačová

- ako správcovia mestskej budovy by opravu sociálnych zariadení vedeli naplánovať,
zabezpečiť a zrealizovať v budúcom roku. Stojan na dezinfekciu je možné vymeniť
za bezdotykový.

D. Vojsovičová

I.Zima

- pripomenula, že v minulosti bol na rekonštrukciu Zdravotného strediska pripravený
projekt. Škoda, že nebola súčinnosť a záujem zo strany lekárov o tento projekt.
Momentálne nemáme vedomosť o aktuálnej výzve, z ktorej by bola možná
rekonštrukcia.
-

pripomenul, že vlastníkom budovy je mesto a výnosy z prenájmov sú nízke.
Navrhol riešenie, odpredať budovu lekárskym firmám, ktoré sú v budove, aby si
mohli budovu zrekonštruovať svojpomocne.

D. Vojsovičová -

pripomenula, že takýmto riešením mesto stratí vlastníctvo ďalšej budovy. Navrhuje,
aby finančná komisia predložila možné riešenia nakladania s touto budovou.

M. Šramková

- upozornila, že občania sa sťažovali na hluk na území mesta spôsobený
pyrotechnikou, ktorá sa ozývala mestom v nočných hodinách
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M. Klimko

-

odpovedal, že Mestská polícia má vedomosť o týchto priestupkoch a v spolupráci
so Štátnou políciou prebieha vyšetrovanie, ktorým boli stotožnené osoby. Podotkol,
že priestupkov sa nedopustili občania mesta Svit.

D. Vojsovičová

- poďakovala poslancom za ich celoročnú prácu, vďaka ktorej sa podarilo preklenúť
v našom meste ťažké obdobie poznačené pandémiou, náročné obdobie na
financie a rozhodovanie.
- zároveň poďakovala viceprimátorovi, prednostovi a hlavnému kontrolórovi, vedúcim
oddelení za podporu a prácu.
- ďalej riaditeľovi Technických služieb p. Kostrošovi, p. Dikantovej, Jančíkovej,
všetkým vedúcim a výkonným pracovníkom
-všetko dobré v Novom roku popriala riaditeľke MsBP p. Meriačovej a jej
zamestnancom
- popriala všetkým pokojné vianočné sviatky, všetko dobré a hlavne veľa zdravia do
Nového roka

K 22:

Záver

D.Vojsovičová -

informovala, že 20. riadne zasadnutie MsZ z 15.12.2020 o 17.00 h bolo ukončené.
Poďakovala sa poslancom aj hosťom za účasť

Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,6,7,8, 12,13,14,15,16,17,18,19
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta

1. M. Šramková
2. I. Švagrovská

Zapísala: 18.12.2020

Marcela Berkešová
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