Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 12.12.2019

ZÁPISNICA
zo 12. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2019

________________________________________________________________
Otvorenie : 15.30 hod.
Ukončenie : 17:30 hod.
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

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
Návrh Dodatku č. 3/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2018
o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby
Návrh Štatútu Zboru pre občianske záležitosti Mesta Svit
Zásady zabezpečovania obradov uzavretia manželstva v matričnom obvode mesta Svit
Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2020 o financovaní základných
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta
Svit
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2020 o miestnych daniach
a poplatku na území mesta Svit
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2020 o miestnom poplatku za
rozvoj
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit
Návrh Programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2020-2022
Určenie termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Svit
v kalendárnom roku 2020
Interpelácie poslancov
Diskusia
- Projekt OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Rozvoj energetických služieb na regionálnej
a miestnej úrovni
- Zateplenie budovy MsÚ vo Svite – Zníženie energetickej náročnosti - rozpočtové
opatrenie
- Pomoc občanom Prešova postihnutým tragickým výbuchom plynu v bytovom dome
na Mukačevskej ulici – rozpočtové opatrenie
Záver

K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 12. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:
1.

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

D. Vojsovičová

- informovala, že do bodu diskusia pribudli tri doplňujúce návrhy:
- Projekt OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Rozvoj energetických služieb na
regionálnej a miestnej úrovni
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- Zateplenie budovy MsÚ vo Svite – Zníženie energetickej náročnosti rozpočtové opatrenie
- Pomoc občanom Prešova postihnutým tragickým výbuchom plynu v bytovom
dome na Mukačevskej ulici – rozpočtové opatrenie
2.

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

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

2. V. Zentko

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

2. M. Míčka

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
3.

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

K 3/uz.143:

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách

J. Mezovský

- informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2019, o plnení uznesení MsZ
prijatých v roku 2019 za obdobie od 01.01.2019 do 02.12.2019, štruktúre uznesení,
VZN a o účasti poslancov na MsR a MsZ
- odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia MsZ
Mesta Svit na vedomie

D.Vojsovičová

- prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

Poslanci vzali plnenie uznesení MsZ Mesta Svit za obdobie od 01.01.2019 do 02.12.2019, správu
o vykonaných kontrolách na vedomie.
K 4:

Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie
- bez interpelácií

K 5/uz. 144:
J. Hutník

Návrh Dodatku č. 3/2019 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č.
6/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby
- prečítal dôvodovú správu, v ktorej pôvodný text § 78d ods. 12 v zákone č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.

2

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
„Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa pri poskytovaní
pobytovej sociálnej služby v zariadení nevzniká na miesto v zariadení, na ktorom
sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z
dôvodu
a) neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo
b) neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytnutí sociálnej
služby bola uzatvorená.“
sa novelou zákona č. 280/2019 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2020 mení nasledovne:
„Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa pri pobytovej
sociálnej službe v zariadení nevzniká na miesto v zariadení, na ktorom sa počas
viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu
neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.“
Nakoľko bola vypustená podmienka z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej
služby, ak zmluva o poskytnutí sociálnej služby bola uzatvorená, tak z uvedeného
dôvodu sa ods. 2 v článku 4, § 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č.
6/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby, v celom
rozsahu vypúšťa.
„2. Ak prijímateľ sociálnej služby, ktorý má platne uzatvorenú zmluvu o
poskytovaní sociálnej služby a sociálna služba sa neposkytuje z dôvodu
neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby v ZOS viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní, je povinný uhradiť za ubytovanie sumu 13,22 € a
to od 1 dňa neobsadenosti tohto miesta a táto suma je dohodnutá v zmluve o
poskytovaní sociálnej služby, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené
inou fyzickou osobou. Za ostatné odborné, obslužné a ďalšie činnosti prijímateľ
sociálnej služby neplatí.“
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označia ako ods. 2 až 4.
Ostatný text VZN ostáva nezmenený v platnosti.
Odložená účinnosť:
Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 6/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách
za sociálne služby nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020 v súvislosti s odloženou
účinnosťou novely zákona č. 280/2019 Z.z. o sociálnych službách.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

K 6/uz.145:
J. Hutník

Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.

Návrh Štatútu Zboru pre občianske záležitosti Mesta Svit
- vysvetlil dôvodovú správu, v ktorej Štatút Zboru pre občianske záležitosti Mesta
Svit upravuje organizáciu občianskych obradov, slávností a iných podujatí mesta
Svit, prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti Mesta Svit. Činnosť ZPOZ je
zabezpečovaná prostredníctvom Komisie pre ZPOZ pri Mestskom zastupiteľstve
mesta Svit (ďalej len „komisia“).
Komisia na svojom zasadaní dňa 20. novembra 2019 prerokovala návrh zmien v
Štatúte ZPOZ a odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Svit schváliť upravený
návrh na najbližšom zastupiteľstve, s účinnosťou od 1. januára 2020.
Nový Štatút ZPOZ upravuje článok III. – Organizačné a materiálne zabezpečenie
činnosti ZPOZ. Zmeny obsahujú úpravy hodnoty darov pri niektorých obradoch,
zaokrúhlenie súm poskytovaných na jednotlivé akcie a presné označenie darov
poskytovaných na podujatiach organizovaných mestom. Zohľadňuje možnosti
rozpočtu mesta, s prihliadnutím na potrebu dôstojnej reprezentácie mesta Svit.
Ostatný text štatútu ostáva nezmenený v platnosti
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Navrhované zmeny:
- uvítanie novorodenca do života: dar do hodnoty 10 Eur (predtým 20 Eur), čo
obsahuje kvet, pamätnú knihu, CD, fotografiu a jednorázový príspevok vo výške
70 Eur (predtým 67 Eur)
- sobáš: dar do hodnoty 12 Eur (zostáva), pozostáva z kvetu, fľaše sektu v
ozdobnej taške s logom mesta Svit, ozdobné pero a ozdobný obal na sobášny list
(pribudol sekt v ozdobnej taške)
- jubilejné sobáše (50.,60.,70. výročie), dar do hodnoty 16 eur (predtým 16,60 Eur)
- životné jubileá (70,75,80,85,90): dar v hodnote 10 Eur (predtým 7,30 Eur)
- životné jubileá – individuálne návštevy pri jubilantoch nad 90 rokov: dar v hodnote
16 Eur (predtým 16,60 Eur)
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

K 7/uz.146:
J. Hutník

Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.

Zásady zabezpečovania obradov uzavretia manželstva v matričnom obvode
mesta Svit
- informoval o tom, že v dôvodovej správe sú vysvetlené Zásady zabezpečovania
obradov uzavretia manželstva v matričnom obvode mesta Svit sú vnútornou
smernicou mesta č. 01/SM/2017, ktorým upravujú vykonávanie občianskych
obradov uzavretia manželstva na Matričnom úrade Svit. Mesto Svit, ako súčinný
orgán Matričného úradu vo Svite sa spolupodieľa na organizácii sobášov a preto
prijalo zásady, podľa ktorých sa uzavretie manželstva vykonáva dňa 27.2.2017.
Komisia ZPOZ pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit, ktorej členky sú aj
poslankyne mesta Svit a zároveň sobášiace, na svojom zasadaní dňa 20.
novembra 2019 navrhla vykonať zmeny v uvedenej smernici a jednomyseľne
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť upravený návrh zásad na najbližšom
zastupiteľstve, s účinnosťou od 1. januára 2020.
Zmeny sa týkajú :
Článok II. – Podmienky vykonania sobášneho obradu
- doplnenie tohto článku v bode: Miesta na uzavretie manželstva mimo úradnej
miestnosti, kde bolo potrebné doplniť ďalšie, už schválené miesta Matričným
úradom vo Svite, aj MsZ Svit a to: Hotel Lopušná dolina Lučivná a MomentBistro&ubytovanie Batizovce.
Článok III. – Paušálna úhrada nákladov
- zvýšenie osobitného paušálneho poplatku za náklady spojené s obradom mimo
obradnej miestnosti zo sumy 100 Eur na 150 Eur. Uvedený poplatok je príjmom
mesta a kompenzuje náklady mesta spojené so zvýšenými nákladmi na sobášne
obrady mimo úradnú miestnosť.
Matričná prax v iných matričných obvodoch potvrdzuje oprávnenosť výberu ešte
ďalšieho poplatku, okrem správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v
znení neskorších predpisov za sobáše mimo úradnú miestnosť (70 Eur), nakoľko
samosprávy zabezpečujúce organizáciu takéhoto obradu, majú zvýšené náklady
oproti sobášnym obradom v obradnej miestnosti a vo väčšine prípadov o takéto
sobáše žiadajú občania bez trvalého pobytu v obvode Matričného úradu vo Svite,
ale z iných miest Slovenska, pričom náklady znáša mesto Svit.
Z tohto dôvodu aj iné samosprávy pristúpili k výberu ešte ďalšieho poplatku, aby
vykompenzovali náklady s tým súvisiace, ako príklad možno uviesť mesto Poprad
a mesto Vysoké Tatry, kde takýto poplatok je vo výške 200,- Eur.
Matričný úrad Svit je špecifický tým, že skoro polovicu občianskych obradov
vykonáva mimo úradnú miestnosť, pričom vzhľadom na požiadavky snúbencov a
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lukratívnosť zariadení v danom obvode je predpoklad, že aj do budúcnosti bude o
takýto druh obradu záujem.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 8/uz.147:
J. Hutník

Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.

Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
-

prečítal dôvodovú správu, v ktorej sa píše, že Všeobecná úverová banka, a.s.
podala dňa 11.11.2019 žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov o výmere
3,37 m2 nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti na ul. Štúrovej súp. č. 275/87 vo Svite,
za účelom prevádzkovania bankomatu, ktorý slúži ako služba občanom.
Všeobecná úverová banka, a.s. má v súčasnosti uzatvorenú Zmluvu o nájme
nebytových priestorov na tento priestor, ktorá končí 31.12.2019.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit nájom nebytového priestoru
odporúča.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 02.12.2019. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 9/uz.148:

J. Hutník

Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2020 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré
sú zriadené na území mesta Svit
-

vysvetlil dôvodovú správu, v ktorej sú informácie o tom, že každoročne je potrebné
v zmysle platnej legislatívy schváliť financovanie škôl a školských zariadení, ktoré
sú zriadené na území mesta Svit. V tomto roku je to Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2020, v ktorom sa mení text „2019“ na „2020“ v celom texte a v §4
sa mení minimálna výška dotácie na dieťa/žiaka v školách a školských
zariadeniach zriadených na území mesta Svit takto:

1.1 na dieťa/žiaka školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Svit
a) 1 461,28 EUR na 1 žiaka v individuálnej forme štúdia základnej umeleckej školy
(1 237,30EUR)
b) 477,15 EUR na 1 žiaka v skupinovej forme štúdia základnej umeleckej školy
(404,02 EUR)
c) 2 713,81 EUR na 1 dieťa materskej školy (2 297,84 EUR)
d) 109,35 EUR na 1 žiaka centra voľného času (92,59 EUR)
e) 596,44 EUR na 1 žiaka Školského klubu detí pri základnej škole (505,02 EUR)
f)
178,93 EUR na 1 potenciálneho stravníka školskej jedálne pri základnej škole
(151,51 EUR)
1.2 na dieťa/žiaka školy a školského zariadenia (do 15 rokov veku) pre neštátneho
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zriaďovateľa
a) 1 285,93 EUR na 1 žiaka v individuálnej forme štúdia súkromnej základnej
umeleckej školy
(1 088,82 EUR)
b)
419,89 EUR na 1 žiaka v skupinovej forme štúdia súkromnej základnej
umeleckej školy(355,53 EUR)
c) 2 388,15 EUR na 1 žiaka súkromnej materskej školy (2 022,10 EUR)
V prílohe tejto dôvodovej správy je tabuľka prepočtu týchto koeficientov.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 10/uz.149:
I.Korenková

Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2020 o miestnych
daniach a poplatku na území mesta Svit
- informovala z dôvodovej správy o tom, že Mesto Svit sa v oblasti miestnych daní a
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2019 riadi VZN
Mesta Svit č. 2/2019 zo dňa 14.12.2018. Mesto Svit je v zmysle zákona o obecnom
zriadení povinné plniť tam uvedené samosprávne úlohy. S prihliadnutím na
neadekvátne príjmy z podielových daní, ako aj zvýšené výdavky pre rok 2020,
ktorých výšku ovplyvnilo veľké množstvo legislatívnych zmien na úrovni štátu
(zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane u zamestnancov, zvýšenie miezd vo
verejnej správe o 10%, zvyšovanie poplatku za skládkovanie a pod.), aj napriek
šetriacemu režimu výdavkov pri tvorbe rozpočtu mesta Svit na rok 2020, je nutné
pristúpiť k čiastočnému zvýšeniu niektorých miestnych daní (daň z nehnuteľnosti a
daň z ubytovania), ktoré sú v rovnakej výške už od roku 2016.
Na potrebu zvyšovania miestnych daní opakovane upozorňuje samosprávy
Ministerstvo financií, Najvyšší kontrolný úrad, nielen preto že tieto dane sú nízke,
ale je nevyhnutné zvýšiť výnosy z nich kvôli rýchlejšie narastajúcim výdavkom ako
príjmom v rozpočtoch obcí a miest.

a)
b)
c)
d)
e)

Zmeny sadzieb sú nasledovné:
Daň z pozemkov (§5):
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty vo výške 1,08
% zo základu dane (0,90%)
záhrady vo výške 0,66 % zo základu dane (0,55%),
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,66 % zo základu dane ( 0,55%),
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy na 0,72 % zo základu dane (0,60%),
stavebné pozemky na 1,05 % zo základu dane (0,88%).

Daň zo stavieb (§6):
a) 0,163 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu (0,136€),
b) 0,191 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu (0,159€).
c) 0,472 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu (0,393€),
d) 0,979 € za samostatne stojace garáže (0,753€),
e) 0,979 € za stavby hromadných garáži (0,753€),
f) 0,979 € za stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou (0,753€),
g) 1,630 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu, (1,36€),

6

h) 1,630 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou (1,36€),
i) 0,548 € za ostatné stavby neuvedené v tomto odseku 4, písm. a) až h) (0,45€7).

Daň z bytov (§7)
a) 0,163 € za byty (0,136€),
b) 0,472 € za nebytové priestory užívané fyzickými osobami ako príručné sklady a
garáže (0,393€),
c) 1,630 € za nebytové priestory určené na podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou (1,3€).
Pri dani z ubytovania sa navrhuje zvýšiť sadzba pri prechodnom ubytovaní z
0,69€/osobu/prenocovanie na 1€/osoba/prenocovanie.
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 - označované zo strany NKÚ SR ako
nehospodárne nakladanie s verejnými financiami. Náklady príspevkovej
organizácie Technické služby Mesta Svit od 01.01.2019 ovplyvňuje nielen
legislatíva týkajúca sa nárastu platov, ale výraznejšie 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. Na celkové náklady má samozrejme vplyv aj
skutočnosť, že každoročne narastá množstvo komunálneho odpadu.
Okrem týchto zmien boli do VZN doplnené možnosti vývozu odpadu a súvisiace
poplatky za množstevný zber podľa skutočnosti, upresnenie postupu a potrebných
dokladov na zníženie resp. odpustenie poplatku za TKO, možnosti zaplatenia
poplatku a pod. Návrh obsahuje aj automatické navýšenie daní a poplatkov v
ďalších rokoch, a to najmä pre prípad ak by nebola potreba výraznejšej zmeny.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča všeobecne záväzné
nariadenie schváliť.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 02.12.2019. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované všeobecne záväzné nariadenie schváliť.
J. Hutník
Hlasovanie:

K 11/uz.:150:
J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2020 o miestnom
poplatku za rozvoj
- z dôvodovej správy informoval o tom, že v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o
miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže obec
všeobecne záväzným nariadením ustanoviť na svojom území poplatok za rozvoj, a
to len k 1. januáru kalendárneho roka. Predmetom poplatku za rozvoj je stavba,
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ktorej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej
časti stavby. Základom poplatku je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy
realizovanej stavby v m2 (ale až po odčítaní 60m2), sadzbu je možné stanoviť od
3€ do 35€/m2. Týka sa stavieb na bývanie, na pôdohospodársku produkciu,
priemyselných stavieb, stavieb na ostatné podnikanie a ostatných stavieb.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, kedy stavebné povolenie alebo povolenie
zmeny v užívaní stavby nadobudlo právoplatnosť.
Výnos z poplatku za rozvoj je kapitálovým príjmom rozpočtu mesta a použije sa na
úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania
pozemku na tento účel: zariadenie starostlivosti o deti, poskytovanie sociálnych,
športových a kultúrnych služieb, sociálneho bývania, školského zariadenia,
zdravotníckeho zariadenia, verejne prístupného parku, miestnej komunikácie
vrátane chodníkov, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej
infraštruktúry.
Podľa novely zákona je obec povinná najmenej raz ročne zverejniť informácie o
výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa
realizovaných projektov.
Tento poplatok majú zavedený najmä samosprávy, kde je rozsiahlejší stavebný
rozvoj – ako je Bratislava, Košice (35€), prípadne obce v blízkosti tých veľkých
miest, kde je veľký stavebný rozmach najmä stavieb na bývanie (Dunajská Lužná,
Rovinka – 35€/m2). Z okolitých miest, resp. obcí doposiaľ tento poplatok malo
zavedené Mesto Vysoké Tatry (stavby na bývanie 10€ a všetky ostatné stavby
20€), podľa návrhu ich nového VZN by malo ísť v tomto meste o zvýšené sadzby
– stavby na bývanie 15€ a všetky ostatné druhy stavieb 35€) a poplatok zavádza aj
obec Štrba (stavby bez rozdielu: obec bez poplatku, Tatranská Štrba – 20€/m2,
Štrbské Pleso – 35€/m2).
Nakoľko poplatok za rozvoj je kapitálovým príjmom mesta, predložený návrh
Rozpočtu Mesta Svit na rok 2020 s príjmami z tohto poplatku nepočíta.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit navrhované všeobecne záväzné
nariadenie schváliť neodporúča, resp. odporúča vzhľadom na pripravované
zaťaženie občanov a podnikateľov zvýšenými miestnymi daňami v roku 2020,
rokovať ešte o výške poplatku za rozvoj uvedenom v predkladanom VZN.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 02.12.2019. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované všeobecne záväzné nariadenie schváliť s tým, že výška
poplatku sa stanoví po pracovnom stretnutí s poslancami mestského zastupiteľstva
dňa 04.12.2019.
Nakoľko poplatok za rozvoj sa občanov dotýka len v menšej miere (poplatok za
prestavbu, rekonštrukciu bez zmeny podlahovej plochy sa neplatí, pri nadstavbe,
prístavbe resp. výstavbe sa poplatok platí až po odpočítaní 60 m2), navrhuje sa
schváliť výška poplatku pri stavbách na bývanie 20€/m2, pri ostatných stavbách
30€/m2.
R. Abrahám

- dal poslanecký návrh na zjednotenie sadzby poplatku za rozvoj vo všetkých
prípadoch rovnako na 35 €

Hlasovanie za poslanecký návrh R. Abraháma:
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
1 poslanec (R. Abrahám)
proti návrhu: 7 poslancov (J. Bobulová, E. Cetl, M. Míčka, M. Smatanová, I.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
zdržali sa: 4 poslanci (M. Bezák, J. Drobný, E. Kačmarčíková, M. Šramková)
Návrh R. Abraháma nebol schválený.
Návrh zmeny sadzieb VZN Mesta Svit č. 3/2010 z MsR:
- zmenu sadzieb poplatku za rozvoj uvedených v §2 návrhu VZN Mesta Svit č.
3/2020 za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa
účelu stavby nasledovne:
a) stavby na bývanie: 20€
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b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu: 30€
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu: 30€
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou: 30€
e) ostatné stavby: 30€
I.Zima

- informoval o tom, že Finančná komisia neodporúčala navrhované všeobecne
záväzné nariadenie schváliť, ale rokovať ešte o výške poplatku za rozvoj
uvedenom v predkladanom VZN.

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

-

J. Hutník

J.
I.

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie za uznesenie:
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská )
proti návrhu: 2 poslanci (V. Zentko, I. Zima)
zdržali sa:
0 poslancov
K 12/uz.151:

J.
I.

J.
I.
J.
I.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Svit
- prečítal dôvodovú správu, v ktorej Mesto Svit
sa v oblasti nakladania s
komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi riadi VZN Mesta Svit č. 7/2016 zo
dňa 10.6.2016. S prihliadnutím na úpravu danej problematiky v súčasne platnom
VZN a zmeny zákona č. 79/2015 o odpadoch od roku 2016, na ktoré predmetné
VZN neprihliadalo ani prostredníctvom prijatých dodatkov k VZN, bola táto úprava
nedostatočná a vzhľadom k tomu bola potreba zosúladenia VZN so skutočným
stavom.
Cieľom zosúladenia úpravy je najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa
zneškodňujú skládkovaním, predchádzanie samotnému vzniku odpadu,
minimalizácia negatívnych vplyvov odpadov na životné prostredie a zdravie ľudí s
prihliadnutím na komunálnu úroveň. Z dôvodu, že predošlé, resp. v súčasnosti
platné VZN týkajúce sa nakladania s odpadmi, rozhodli sme sa vytvoriť nové VZN,
ktoré bude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona o odpadoch.
Upravené a podrobnejšie doplnené boli najmä tieto oblasti:
• všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi na území mesta
• práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadu, taktiež mesta a zvozovej
spoločnosti
• podmienky nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom
• spôsob zberu objemového odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých

9

látok
• systém nakladania, spôsob zberu a prepravy s biologicky rozložiteľnými
komunálnymi odpadmi
• systém nakladania, spôsob zberu a prepravy ostatných triedených zložiek odpadu
• kontrola nariadenia a priestupky
Okrem týchto doplnení a zmien bolo zakotvené v zmysle ustanovenia § 81 ods. 3
zákona o odpadoch, ktoré hovorí, že náklady na zbernú nádobu na zmesový
komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu, aj to, že si obyvatelia kúpia
zbernú nádobu od mesta, resp. Technických služieb mesta Svit v zmysle VZN za
rovnakú cenu, za akú ich kupuje mesto. Taktiež je im však umožnené zaobstarať si
zbernú nádobu vo vlastnej réžii, avšak táto musí spĺňať podmienky ustanovené
týmto VZN. Doposiaľ obyvatelia (ako pôvodcovia odpadu) obdržali zbernú nádobu
na zmesový komunálny odpad od mesta bez toho, aby sa náklady, ktoré by mali v
zmysle zákona znášať, premietli do poplatku za komunálny odpad alebo by bola
táto obstarávacia cena zbernej nádoby uhradená z ich strany iným spôsobom.
Rovnako boli podrobnejšie vymedzené povinnosti právnických osôb a fyzických
osôb oprávnených na podnikanie pôsobiacich na území mesta v súvislosti s
nakladaním s odpadmi vznikajúcimi pri ich činnosti.
Komisia výstavby a životného prostredia pri MsZ mesta Svit odporúča všeobecne
záväzné nariadenie schváliť.
Hlasovanie:

prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.

K 13/uz.152:

Návrh Programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2020-2022

I.Korenková -

informovala o východiskách k tvorbe rozpočtu na rok 2020, výhľadovo 2021
a 2022. Podrobné údaje a vysvetlenia sú uvedené v dôvodovej správe
Celkové rozpočtované výdavky sú vo výške 7 812 149€, z toho bežné výdavky 7
467 258€, kapitálové výdavky 9 000€, finančné operácie v sume 335 891€.

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.

Poslanci vzali Návrh Programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2020-2022 na vedomie.
K 14/uz.153
J. Hutník

Určenie termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta
Svit v kalendárnom roku 2020

-

povedal, že v dôvodovej správe roku 2019 boli navrhnuté 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 júl a august sa
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riadne zasadnutie MsZ spravidla nekonalo. Zasadnutia MsR mesta Svit sa konali
v pondelky, 10 dní pred zasadnutím MsZ o 15:30 hod.
Na obdobie kalendárneho roka 2020 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 2020 je opätovne navrhované plánované zasadnutie MsZ mesta Svit
posledný štvrtok v mesiacoch január-jún a september-december okrem mesiacov:
Apríl – posunutie zasadnutia MsZ o jeden deň, aby sa nekonalo deň pred dňom
pracovného pokoja (streda 29.04.2020)
Jún – čerpanie dovoleniek, Dni Mesta Svit (streda 24.06.2020)
November – krátkosť času pred zasadnutím MsZ v mesiaci december (19.11.2020)
December – vyvesenie schválených VZN na účinnosť (10.12.2020)
V mesiacoch júl, august MsZ plánovane nezasadá – prázdniny a dovolenky.
Pre rok 2020 je navrhované plánované zasadnutie MsR mesta Svit pondelok 10
dní pred zasadnutím MsZ mesta Svit, so začiatkom o 14:30 hod. okrem mesiaca:
September – posunutie zasadnutia MsR, aby sa nekonalo deň pred dňom
pracovného pokoja (streda 16.09.2020
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 15:
M. Šramková

Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.

Interpelácie
- opýtala sa, pána riaditeľa Technických služieb, že už dosť dlho, možno niekoľko
mesiacov sa nezbiera papier z domácnosti, ktorý ľudia odovzdávali na označených
miestach a potom dostali za to toaletný papier. Občania sa na to pýtajú, lebo robia
balíky a skladujú ich v pivnici. Chcú vedieť, či sa bude v tom pokračovať alebo nie,
aby si zbytočne nerobili v domácnosti sklad. Nie každý má možnosť odvážať to na
zberný dvor, zvlášť starí ľudia a taxíkom to predsa robiť nebudú.

P. Sedlák

- požiadal občanov o trpezlivosť, uvažuje sa o prehodnotení, na čas pozastavili tento
druh výkupu papiera spojeného so zámenou za hygienické potreby z dôvodu
zdvojnásobenia limitov za vývoz, je to v riešení

D. Vojsovičová -

keď bude situácia vyriešená, občanov budeme informovať cez web a sms
systémom

E. Cetl

- povedal, že ho oslovili občania, aby požiadal správcu cintorína - TS mesta Svit o
vykonanie orezávky drevín, stromov, resp. konárov na cintoríne v rámci mimo
vegetačného obdobia. Konáre prekážajú pri prechode po niektorých chodníkoch a
na určitých miestach môžu poškodiť náhrobné kamene.

P. Sedlák

- odpovedal, že bude informovať p. Lišku, pôjdu situáciu preveriť

K 16:

Diskusia

Uz./154:

Projekt OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Rozvoj energetických služieb na
regionálnej a miestnej úrovni

D. Vojsovičová

- vysvetlila dôvodovú správu, v ktorej predstavila projekt „Rozvoj energetických
služieb v meste Svit:
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Intenzita pomoci:
95%
Uzavretie výzvy:
31.01.2020 (2.kolo)
Alokácia:
5 mil. Eur
Výška pomoci:
5 000 – 200 000 Eur
Časová oprávnenosť:
max. 20 mesiacov
Žiadatelia: - subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi
zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
- subjekty ústrednej správy – verejnoprávne inštitúcie, neziskové
organizácie, poskytujúce všeobecne prospešné služby
Predpokladaná výška žiadosti: 35 000 €
Prínosy zapojenia sa do projektu:
Hlavným prínosom projektu je vypracovanie účelových energetických auditov s
cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na
energiu. Podpora je zameraná na nasledujúce podaktivity:
C1. Vypracovanie účelových energetických auditov
C2. Príprava projektu GES (garantovaná energetická služba)
 prípravu podkladov na využitie GES zabezpečí odborný nezávislý poradca v
súčinnosti s prijímateľom GES a ďalšími relevantnými subjektmi, na základe
výsledkov podaktivity C1,
 výsledkom prípravy projektu je uzavretie Zmluvy o energetickej efektívnosti pre
verejný sektor, ktorú prijímateľ zverejňuje na svojom webovom sídle po dobu
udržateľnosti projektu alebo oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Uz./155:

J. Hutník

Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.

Zateplenie budovy MsÚ vo Svite – Zníženie energetickej náročnosti rozpočtové opatrenie

-

prečítal dôvodovú správu v ktorej sa píše, že dňa 28.10.2019 bola zaslaná
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre Bratislava žiadosť o platbu č.
310041A612500101
o
refundáciu
výdavkov
stavebného
dozoru
a implementačných služieb k projektu „Zateplenie budovy MsÚ vo Svite – zníženie
energetickej náročnosti“. Doposiaľ však administratívna finančná kontrola tejto
žiadosti nie je ukončená, z tohto dôvodu nie je predpoklad obdržania
zrefundovaných finančných prostriedkov za výkon stavebného dozoru
a implementačných služieb k projektu „Zateplenie budovy MsÚ vo Svite – zníženie
energetickej náročnosti“ do konca roku 2019.
Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné o sumu vynaložených výdavkov na
stavebný dozor a implementáciu projektu upraviť rozpočet pre rok 2019. Príjem
zrefundovaných prostriedkov z dotácie bude následne príjmom rozpočtu pre rok
2020.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
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za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
Uz.156:

D. Vojsovičová

Pomoc občanom Prešova postihnutým tragickým výbuchom plynu v bytovom
dome na Mukačevskej ulici – rozpočtové opatrenie

- informovala, že dňa 06.12.2019 v obedňajších hodinách došlo v meste Prešov
k výbuchu plynu v jednom z bytových domov na Mukačevskej ulici. Výbuch zničil
bytový dom, poškodené boli aj okolité bytovky. Tragédia si vyžiadala aj obete na
životoch, obyvatelia zničeného dom prišli o strechu nad hlavou, ako aj o všetky
veci a zariadenia, ktoré mali bytoch. Mesto Prešov zriadilo verejný účet na pomoc
ľudom z bytového domu postihnutého touto tragédiou. Pomoc tragédiou
postihnutým občanom poskytujú občania, organizácie ako aj ostatné samosprávy.
Pomoc by chcelo poskytnúť aj mesto Svit, a to formou dotácie vo výške 3 000€,
ktorú obec v zmysle ustanovenia § 7 odsek 2 zákona č. 583/2004 Z.z. môže
poskytovať inej obci, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov havárie,
alebo inej podobnej udalosti na ich území.
Mesto Svit zriadilo samostatný účet, kde môžu svoj príspevok vložiť, resp. zaslať aj
občania nášho mesta. Na tento účet by bol vložený aj transfer vyčlenený
z rozpočtu mesta Svit, a následne spolu vyzbieraná suma bude odoslaná na
verejný účet zverejnený mestom Prešov.

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

I. Zima

Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.

- upozornil a požiadal Technické služby v mene starších občanov, aby opravili lampy,
ktoré nesvietia a cestu vedúcu od kostolov smerom ku Kolibe posypali, pretože je
klzká a tým nebezpečná pre chodcov

D. Vojsovičová -

poďakovala poslancom za celoročnú prácu za rok 2019

- povedala, že sme sa snažili o zvýšenie kvality bývania občanov v našom meste,
začali sme budovať Dom smútku, chodník 1/18 je rozrobených viac projektov. Verí
tomu, že so všetkými rozhodnutiami môžeme byť spokojní
-

informovala, že sa riešila aj mimoriadna situácia havarijného stavu mosta do
Lopušnej doliny, poďakovala VÚC za poskytnutie náhradného premostenia cez
potok. V tej súvislosti poďakovala pánom z VÚC Prešov p. Majerskému, p.
Muchovi a takisto aj p. Horvátovi zo Slovenskej správy a údržby ciest

- poďakovala sa aj občanom, ktorí sa zúčastňujú rokovaní Mestských zastupiteľstiev,
takisto aj za podnety a návrhy na zlepšenie od občanov a že sú trpezliví
- popriala všetkým pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia v Novom roku
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K 17:

Záver

D. Vojsovičová - ukončila 12.riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť
Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta MsÚ

1. Ivan Zima
2. Vladimír Zentko

Zapísala: 18.12.2019

Marcela Berkešová
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