Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 27.05.2021

ZÁPISNICA
zo 25. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 27.05.2021

________________________________________________________________
Otvorenie : 15:30 hod.
Ukončenie : 18:00 hod.
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
5. Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna – finančný
príspevok pre podporu cyklistického podujatia HORAL MTB MARATÓN
6. Voľba hlavného kontrolóra mesta Svit
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2021 o postupe pri vybavovaní
žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite
8. Záverečný účet Mesta Svit za rok 2020
9. Spojená škola Mierová – odstupné v ŠJ, energie - rozpočtové opatrenie
10. Projekt „Cyklochodník pri Bagrovisku“ – spolufinancovanie Mestom Svit
11. Účelový príspevok pre Technické služby Mesta Svit na nájom nádob na kuchynský
biologicky rozložiteľný odpad (KBRO) v meste Svit
12. Opravy chodníkov, úprava pozemných komunikácií – rozpočtové opatrenie
13. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 202
na ulici Jesenského vo Svite
14. Odpredaj pozemkov pri bytovom dome súpisné číslo 202 na ulici Jesenského vo Svite
15. Prenájom pozemku
16. Prenájom časti pozemku parc. č. 181/3 v k.ú. Svit
17. Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 205/8, k.ú. Svit
18. Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 188/2 katastrálne územie Svit
19. Prenájom nebytových priestorov v budove Domu kultúry vo Svite
20. Prenájom nebytového priestoru v budove súp. č. 866 a prenájom časti pozemku KN-C
140/1, na ulici Kpt. Nálepku vo Svite
21. Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
22. Návrh Dodatku Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2021 o miestnych daniach
a poplatku na území mesta Svit
23. Menovanie riaditeľa Technických služieb Mesta Svit
24. Projekt „Revitalizácia vnútroblokov“ – rozpočtové opatrenie na spoluúčasť
25. Interpelácie poslancov
26. Diskusia
27. Záver
K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 25. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
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1.

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

Uzn.81:
2.

Program 25. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
27.05.2021

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

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

M. Míčka

2. I. Švagrovská

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1.

M. Šramková

2. M. Smatanová

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
3.

Hlasovanie za NK a OV:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V.
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
1 poslankyňa (M. Smatanová)

K 3/uz.82:

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách

J. Mezovský

- informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2021, o plnení uznesení MsZ
prijatých v roku 2020 s účinnosťou v roku 2021 a prijatých v r. 2021 za obdobie od
01.01.2021 do 17.05.2021, štruktúre uznesení, VZN a o účasti poslancov na MsR
a MsZ.
- zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia VZN Mesta Svit,
informáciu o schválených uzneseniach a VZN Mesta Svit v r. 2021 na vedomie

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Poslanci vzali Správu o vykonaných kontrolách za rok 2021, vyhodnotenie plnenia uznesení
MsZ mesta Svit, informáciu o schválených uzneseniach a VZN Mesta Svit v r. roku 2021 za
obdobie od 01.01.2021 do 17.05.2021 na vedomie.
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K 4:
J. Hutník

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

na interpeláciu poslankyne M. Šramkovej zo dňa 29.04.2021 ohľadom riešenia
problému zaradenia detí do materskej škôlky a otázkou na čas plánovaného
začiatku prístavby materskej škôlky bolo odpovedané písomne elektronicky a je
zverejnená na webe mesta.

D. Vojsovičová - predložila prehľad aktuálneho počtu detí v MŠ, podaných žiadosti na šk. rok
2021/2022 a návrh doplnenia podmienky na prijatie detí do MŠ s trvalým bydliskom
v meste Svit
K 5/uz.83:

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna
– finančný príspevok pre podporu cyklistického podujatia HORAL MTB
MARATÓN

J. Hutník

- informoval, že Športový klub HORAL od roku 2000 organizuje svoju akciu ,, MTB
maratón HORAL. HORAL spolu so sprievodným programom prerástol do
významného športovo spoločenského podujatia, ktorého ohlas prekračuje hranice
nášho regiónu, ako aj hranice cyklistiky. Jeho 22. ročník sa bude konať 7.8.2021 vo
Svite v areáli Koliba. Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho
rozvoja a mediálna pri MsZ mesta Svit prerokovala žiadosť o finančný príspevok na
podporu cyklistického podujatia HORAL MTB MARATÓN a odporúča poslancom
MsZ schváliť dotáciu v zmysle navrhovaného uznesenia.
-

Hlasovanie:

K 6/uz.84:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslanec (I. Zima)

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Voľba hlavného kontrolóra mesta Svit
- vysvetlil, že vzhľadom k tomu, že k 09.07.2021 sa hlavný kontrolór mesta Svit
vzdáva svojej funkcie s rodinných dôvodov, je potrebné vykonať voľbu najneskôr
do 60 dní od vzdania sa funkcie hlavného kontrolóra mesta. V záujme zachovania
kontinuity kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom navrhujeme vykonať voľbu v
mesiaci júl a to dňa 08.07. 2021 na mimoriadnom zasadnutí MsZ.
V prípade vyhlásenia voľby na dnešnom MsZ splníme termín vykonania voľby
podľa §18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
„Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej
tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby
tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia
doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí
odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na
obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace a doklad o vzdelaní.“
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
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Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

proti návrhu:
zdržali sa:
K 7/uz.85:

0 poslancov
0 poslancov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2021 o postupe pri
vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome
opatrovateľskej služby vo Svite

J. Hutník

- povedal, že návrh VZN upravuje úhrady za poskytované služby, ktoré nesúvisia
s poskytovaním sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z., ale so službami
súvisiacimi s užívaním bytu v DOS a službami súvisiacimi s obslužnými činnosťami
pre fyzické osoby, ktorým sa neposkytuje sociálna služba v Dome opatrovateľskej
služby. VZN definuje základné pojmy ako krízová situácia, mimoriadna situácia.
Vymedzuje podmienky a postup pridelenia bytu v DOS. Základné zmeny oproti
pôvodnému VZN sú uvedené v dôvodovej správe.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 8/uz.86:
I.Korenková

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Záverečný účet Mesta Svit za rok 2020
-

vysvetlila jednotlivé časti záverečného účtu mesta Svit:
I.
PLNENIE ROZPOČTU SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY
II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
IV. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA a PREHĽAD O
POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM
OSOBÁM – PODNIKATEĽOM podľa §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. v
ZNP
V. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
VI. HOSPODÁRENIE S FONDAMI MESTA
VII. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA
- Prílohu č.1 tvorí:
- Prílohu č. 2:

Hodnotiaca správa o plnení Programového rozpočtu Mesta
Svit za rok 2020
Rozpočtové opatrenia 2020

D. Vojsovičová -

poďakovala vedúcej ekonomického oddelenia Ing. I. Korenkovej a pracovníčkam
ekonomického oddelenia za spracovanie záverečného účtu mesta Svit a za
odborné spracovanie financií mesta v zložitom a nepredvídateľnom roku 2020
- podotkla, že je to výborný hospodársky výsledok, ktorý nám otvára investičné
možnosti

J. Mezovský

- k návrhu vyjadril súhlasné stanovisko a odporučil MsZ Svit uzatvoriť prerokovanie
návrhu Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2020 s výrokom: Celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča
navrhované uznesenie schváliť.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 17.05.2021. Mestská rada mesta
Svit odporúča navrhované uznesenie schváliť.

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Poslanci vzali stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Svit za rok
2020 na vedomie.
K 9/uzn.87:

Spojená škola Mierová – odstupné v ŠJ, energie - rozpočtové opatrenie

J. Hutník

- informoval o tom, že Spojená škola Mierová požiadala o úpravu rozpočtu na
originálne kompetencie školskej jedálne, a to v súvislosti s vyplatením odstupného
svojej zamestnankyni, ktorá vzhľadom na svoj zdravotný stav stratila spôsobilosť
vykonávať doterajšiu prácu. Celkové výdavky sú vo výške 4 122,45€. Táto
požiadavka bola riešená už v rámci rozpočtu na rok 2020. Keďže zamestnankyňa
neukončila pracovný pomer v roku 2020 škola finančné prostriedky vrátila mestu.
Ku skončeniu pracovného pomeru s legislatívnou povinnosťou vyplatenia 5mesačného odstupného došlo ku dňa 30.03.2021.
Rovnako Spojená škola Mierová požiadala o navýšenie rozpočtu na energie v
súvislosti s prevádzkovaním OZ Rodinné centrum AKO DOMA, nakoľko pri
obdobných nájmoch v priestoroch vo vlastníctve mesta sú zo strany mesta
prevádzkové náklady vysporiadané formou nefinančnej
podpory.
Ide o
predpoklad výdavkov na teplo, elektrickú energiu a vodu od 1.6 .2021 do konca
roka 2021 v sume 1 430€.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 10/uz.:88:
J. Hutník

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Projekt „Cyklochodník pri Bagrovisku“ – spolufinancovanie Mestom Svit
-

vysvetlil, že na základe výzvy, kód č. IROP-CLLD-P892-512-001, vyhlásenej
miestnou akčnou skupinou Pro Tatry, o.z. na predkladanie žiadostí o poskytnutie
príspevku so špecifickým cieľom zlepšenia udržateľných vzťahov medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky z prostriedkov EÚ Mesto Svit požiadalo začiatkom roka
2020 o dotáciu na aktivitu: B1 investície do cyklistických trás a súvisiacej
podpornej infraštruktúry. Stavba „Cyklochodník pri Bagrovisku“ je umiestnená v
katastri Svit, v lokalite pri Bagrovisku. V rámci stavby je navrhované umiestnenie
cyklistického chodníka v celkovej dĺžke 860 m a tri prvky cyklistickej infraštruktúry –
stojan na bicykle, lavička a odpadkový kôš. Cyklochodník je pripojený na asfaltovú
cestu III/3064 vedúcu zo Svitu do Batizoviec (pri rampách) a končiaci pri podjazde
diaľnice na hranici katastrálneho územia s Batizovcami. Šírka chodníka je
navrhovaná 2,5 m po celej dĺžke riešeného územia. Uvedená stavba je v súlade s
územným plánom mesta.
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit túto investičnú akciu, ako aj jej
spolufinancovanie schválilo ešte 30.01.2020 svojim uznesením č. 30/2020.
Vzhľadom na skutočnosť, že k schváleniu dotáciu a teda k realizácii dôjde v tomto
období je potrebné opätovne schváliť rozpočtové opatrenie na spolufinancovanie
predmetnej akcie pre rok 2021. Dotácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
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vidieka je schválená vo výške 65 471,66€. Spolufinancovanie 5% predstavuje
sumu 3 445,88€. Celková cena projektu 68 917,54€.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 17.05.2021. Mestská rada mesta
Svit odporúča navrhované uznesenie schváliť.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

K 11/uz.89:
J. Hutník

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Účelový príspevok pre Technické služby Mesta Svit na nájom nádob na
kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (KBRO) v meste Svit
- informoval, že Technické služby mesta Svit zabezpečujú komplexne činnosti
súvisiace s odpadovým hospodárstvom. V zmysle platnej legislatívy je nevyhnutné
najneskôr od 1.7.2021 zabezpečiť zber a spracovanie KBRO z domácností. V
polovici decembra 2020 bola podaná žiadosť o finančný príspevok na
zabezpečenie týchto činností prostredníctvom Envirofondu. Do dnešného dňa
Envirofond nezverejnil schválenie resp. neschválenie
dotácie jednotlivým
žiadateľom.
Pre rozbeh tejto činnosti
pri dodržaní minimálnych nákladov je potrebné
rozmiestniť nádoby na zber KBRO, pričom boli vybrané oblasti, kde by tieto 240
litrové nádoby mohli byť rozmiestnené vrátane ulíc s rodinnými domami. Táto
úsporná alternatíva nepredpokladá zakúpenie vedierok
ani
biologicky
rozložiteľných vreciek do domácností. Obyvatelia by separovali KBRO vo svojich
vlastných nádobách a následne by ho umiestňovali do vyššie uvedených nádob.
TS budú musieť zabezpečiť súčasným vozovým parkom zber a následne
spracovanie na kompostárni.
Táto minimalistická alternatíva predpokladá využitie 45 ks existujúcich nádob na
zber KBRO a zaobstaranie ďalších 65 ks
formou prenájmu, alebo ich
jednorazovým zakúpením. Jednorazový nákup by bol výhodný, ak nebude
schválená žiadosť o dotáciu, o čom zatiaľ nemáme informáciu. V súčasnej situácii
za ekonomicky výhodnejší spôsob možno považovať prenájom zberných nádob.
Išlo by o 65 ks nádob x 2€/ ks / mesiac, t. j. 1 560€ bez DPH/rok. Zakúpenie
nových 65 ks nádob by predstavovalo jednorazový náklad cca 3 575€ bez DPH.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča prenájom
nádob a poskytnutie príspevku na tento účel pre TS..
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

K 12/uz.90:
J. Hutník

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Opravy chodníkov, úprava pozemných komunikácií – rozpočtové opatrenie
- vysvetlil, že uznesením MsZ č. 43/2021 zo dňa 25.03.2021 bola schválená prvá
čiastka 6 000€ na opravy chodníkov v meste, ktorá bola poskytnutá Technickým
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službám mesta Svit. V súčasnosti prebiehajú práce na oprave chodníka na ulici
Mierovej, ktorý bol vytypovaný ako najproblematickejší chodník v meste. Z
dôvodu plynulého pokračovania v prácach aj v iných lokalitách mesta, je
potrebné vyčleniť ďalšie finančné prostriedky na opravy chodníkov, resp. úpravu
iných komunikácií v meste. Po ukončení chodníka na ul. Mierovej by mala
nasledovať oprava chodníkov na ul. Jilemnického (celková dĺžka 250m), chodník
Mierová 2 + oblúky (200m), atď. Potrebná je aj úprava komunikácií v miestach
medzi garážami a do chovateľskej oblasti kameňom (s prachom) frakcie 0-63mm a
následné valcovanie (zhutnenie) v týchto oblastiach. Potreba vyčlenenia
finančných prostriedkov na vyššie uvedený účel je vo výške 15 000€
.
Hlasovanie:

K 13/uz.91:
J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, priľahlého k bytovému domu
súpisné číslo 202 na ulici Jesenského vo Svite
- povedal, že vlastníci bytov bytového domu súp. č. 202 na ulici Jesenského vo Svite
požiadali o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, priľahlého k bytovému
domu. Prejavili záujem aj o odkúpenie pozemku zo severnej strany bytového domu
od chodníka po oplotenie susedného bytového domu súp. č. 201. Žiadatelia boli
informovaní, že pozemok, klasifikovaný ako priľahlý pozemok k bytovému domu, je
ohraničený jestvujúcim prístupovým chodníkom pre peších, ktorý spája Námestie
J. A. Baťu a ulicu
Jesenského. Po viacerých jednaniach, pričom návrh
vysporiadania pozemkov bol predmetom niekoľkých rokovaní komisie výstavby,
životného prostredia, architektúry a urbanizmu, dospeli zúčastnené strany k
dohode, akým spôsobom by bolo možné toto územie majetkovoprávne
vysporiadať. Tento návrh zároveň poslúži ako počiatočný bod pre rokovania o
majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pri bytových domoch, nachádzajúcich
sa východnej a západnej strane Domu kultúry, s ktorými ešte vysporiadanie
priľahlých pozemkov neprebehlo.
V prílohe je grafický návrh majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v zmysle
Geometrického plánu č. 147/2020 na oddelenie pozemkov parc. č. 181/42-49 a
zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na parc. č.
184/45,46,47,48,49 v prospech vlastníka parcely 179/1 a 181/4, vyhotoveného
Margitou Olekšákovou ZEBEKA, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO:
40127117, vypracovaný podľa dohody.
Predmetom vysporiadania sú:
1. Odpredaj pozemku, priľahlého k bytovému domu súp. č. 202 na ulici Jesenského v
zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v
znení neskorších zmien a doplnkov, do spoluvlastníctva vlastníkov bytov v
bytovom dome.
2. Odpredaj novovytvorených pozemkov zo severnej strany bytového domu do
výlučného vlastníctva tých vlastníkov bytov, ktorí o to požiadali – odpredaj z
dôvodu hodného osobitného zreteľa.
3. Prenájom pozemku medzi novou majetkovou hranicou pozemkov bytových domov
súp. č. 201 a 202 za účelom realizácie nového chodníka – prenájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
4. Prenájom oploteného pozemku za novovzniknutou majetkovou hranicou pozemkov
zo západnej strany bytového domu za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
užívacích práv - prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Každý z bodov predkladáme Mestskému zastupiteľstvu osobitne v samostatnom
návrhu.
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V zmysle geometrického plánu č. 147/2020 je priľahlý pozemok definovaný ako
novovytvorená parcela č. KN-C 181/4 o výmere 621 m2, novonavrhovaný druh
pozemku ostatné plochy, vytvorený z pozemkov parc. č. KN-C 181/3, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 3701 m2 a parc. č. KN-C 181/4, druh pozemku
záhrady o výmere 544 m2, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Vlastníci sa dohodli, stanoviť spoluvlastnícke podiely na priľahlom pozemku podľa
plôch, ktoré skutočne užívajú ako záhradky.
V zmysle § 18a a §31a Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov je cena za prevod
spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku a priľahlom pozemku k
bytovému domu stanovená pre vlastníka, ktorý nadobudol byt do vlastníctva
prevodom od Mesta Svit, alebo od Okresného stavebného bytového družstva
Poprad vo výške 0,10 €/m2 a pre každého ďalšieho vlastníka vo výške 3,32
€/m2.Dôvodová správa obsahuje podrobné vysporiadanie priľahlého pozemku pre
jednotlivých vlastníkov v zmysle podkladov, doložených vlastníkmi bytov a ich
dohody.
Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 14/uz.92:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Odpredaj pozemkov pri bytovom dome súpisné číslo 202 na ulici Jesenského
vo Svite
-

•
•
•
•
•

vysvetlil, že vlastníci bytov bytového domu súp. č. 202 na ulici Jesenského
požiadali o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, priľahlého k bytovému
domu. Prejavili záujem aj o odkúpenie pozemku zo severnej strany bytového domu
od chodníka po oplotenie susedného bytového domu súp. č. 201. Žiadatelia boli
informovaní, že pozemok, klasifikovaný ako priľahlý k bytovému domu je
ohraničený jestvujúcim prístupovým chodníkom pre peších, ktorý spája Námestie
J. A. Baťu a ulicu Jesenského. Po viacerých jednaniach, pričom návrh
vysporiadania pozemkov bol predmetom niekoľkých rokovaní komisie výstavby,
životného prostredia, architektúry a urbanizmu dospeli zúčastnené strany k
dohode, akým spôsobom by bolo možné toto územie majetkovoprávne
vysporiadať. Tento návrh zároveň poslúži ako počiatočný bod pre rokovania o
majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pri bytových domoch, nachádzajúcich
sa po ľavej a pravej strane Domu kultúry, s ktorými ešte vysporiadanie priľahlých
pozemkov neprebehlo.
V zmysle Geometrického plánu č. 147/2020 na oddelenie pozemkov parc. č.
181/42-49 a zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na parc. č.
184/45,46,47,48,49 v prospech vlastníka parcely 179/1 a 181/4, vyhotoveného
Margitou Olekšákovou ZEBEKA, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO:
40127117, sú predmetom návrhu na odpredaj pozemkov nasledovné
novovytvorené pozemky, vytvorené z pozemku parc. č. KN-C 181/3, druh pozemku
ostatné plochy, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore
na liste vlastníctva č. 1 v celosti:
parc. č. KN-C 181/44, ostatné plochy o výmere 62 m2,
parc. č. KN-C 181/45, ostatné plochy o výmere 91 m2,
parc. č. KN-C 181/46, ostatné plochy o výmere 34 m2,
parc. č. KN-C 181/48, ostatné plochy o výmere 33 m2,
parc. č. KN-C 181/49, ostatné plochy o výmere 86 m2.

8

•
•

•

•

•
•

Žiadatelia zabezpečili vypracovanie znaleckého posudku č. 43/2021 na určenie
všeobecnej hodnoty predmetu prevodu znalcom v odbore stavebníctvo Ing.
Barborou Hoghovou, Nová1002/7, 058 01 Poprad v zmysle ktorého je jednotková
všeobecná hodnota pozemkov stanovená vo výške 20,45 €/m2.
V geometrickom pláne je na žiadosť vlastníkov zameraná aj trasa NN vedenia od
rozvodnej skrine, ktorá bude ťarchou novovytvorených pozemkov.
V zmysle dohody zúčastnených strán je návrh na odpredaj novovytvorených
pozemkov nasledovný:
novovytvorená parc. č. KN-C 181/44, ostatné plochy o výmere 62 m2, do
bezpodielového spoluvlastníctva Jozefa Šteffa s manželkou Oľgou Šteffovou,
Jesenského 202/19, 059 21 Svit za cenu 20,45 €/m2, spolu za cenu 1 267,90 €,
novovytvorená parc. č. KN-C 181/45, ostatné plochy o výmere 91 m2, do
podielového spoluvlastníctva Márie Fedákovej s manželom Ľubomírom Fedákom,
Jesenná 434/19, 058 01 Gánovce do BSM v podiele 1/3 v pomere k celku, Anny
Svobodovej, Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad v podiele 1/3 v pomere k celku a
Viery Harňákovej, Murániho 8, 949 11 Nitra v podiele 1/3 v pomere k celku za cenu
20,45 €/m2, spolu za cenu 1 860,95 €,
novovytvorená parc. č. KN-C 181/46, ostatné plochy o výmere 34 m2, do
bezpodielového spoluvlastníctva Jozefa Gancarčíka s manželkou Danielou
Gancarčíkovouj, Jesenského 202/17, 059 21 Svit za cenu 20,45 €/m2, spolu za
cenu 695,30 €
novovytvorená parc. č. KN-C 181/47, ostatné plochy o výmere 31 m2, do
bezpodielového spoluvlastníctva Mariána Hudáka s manželkou
Jankou
Hudákovou, Jesenského 202/16, 059 21 Svit za cenu 20,45 €/m2, spolu za cenu
633,95 €
novovytvorená parc. č. KN-C 181/48, ostatné plochy o výmere 33 m2, do
bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Miloša Ondru s manželkou Ivetou Ondrovou,
Jesenského 202/15, 059 21 Svit za cenu 20,45 €/m2, spolu za cenu 674,85 €
novovytvorená parc. č. KN-C 181/49, ostatné plochy o výmere 86 m2, do
bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Petra Škurku s manželkou Ing. Gabrielou
Škurkovou, Jesenského 202/14, 059 21 Svit za cenu 20,45 €/m2, spolu za cenu 1
758,70 €
Nakoľko je odpredaj pozemkov podmienený vybudovaním nového chodníka, bude
v kúpnej zmluve dohodnutá podmienka, že uzatvorené kúpne zmluvy nadobudnú
účinnosť najskôr deň po odovzdaní stavby chodníka do majetku mesta.
Zámer predaja majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
11.05.2021 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
zo dňa 03.05.2021:
Návrh vysporiadania je pripravený v súlade s odporúčaním komisie. Komisia
zobrala majetkovoprávne odpredaj pozemkov na vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 11.05.2021:
Komisia odporúča odpredaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa za cenu
stanovenú znaleckým posudkom vo výške 20,45 €/m2.

Hlasovanie:

K 15/uz.93:

prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Prenájom pozemku, vlastníci bytov bytového domu súp. č. 202 na ulici
Jesenského vo Svite
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J. Hutník

-

vysvetlil, vlastníci bytov bytového domu súp. č. 202 na ulici Jesenského požiadali o
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, priľahlého k bytovému domu. Prejavili
záujem aj o odkúpenie pozemku zo severnej strany bytového domu od chodníka
po oplotenie susedného bytového domu súp. č. 201. Žiadatelia boli informovaní, že
pozemok, klasifikovaný ako priľahlý k bytovému domu je ohraničený jestvujúcim
prístupovým chodníkom pre peších, ktorý spája Námestie J. A. Baťu a ulicu
Jesenského. Po viacerých jednaniach, pričom návrh vysporiadania pozemkov bol
predmetom niekoľkých rokovaní komisie výstavby, životného prostredia,
architektúry a urbanizmu dospeli zúčastnené strany k dohode, akým spôsobom by
bolo možné toto územie majetkovoprávne vysporiadať. Tento návrh zároveň
poslúži ako počiatočný bod pre rokovania o majetkovoprávnom vysporiadaní
pozemkov pri bytových domoch, nachádzajúcich sa po ľavej a pravej strane Domu
kultúry, s ktorými ešte vysporiadanie priľahlých pozemkov neprebehlo.
V zmysle odporúčania komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a
urbanizmu vznikne medzi bytovými domami súp. č. 201 a súp. č. 202 prieluka o
šírke 3 metrov tak, aby sa v prípade potreby dostali k domom záchranné zložky.
Nakoľko sa odpredajom pozemkov zo severnej strany zruší jestvujúci prístupový
chodník, zaviazali sa vlastníci bytov zrealizovať v súlade s platnými STN a
príslušnými ustanoveniami stavebného zákona výstavbu nového chodníka –
prepojenia pre peších medzi Námestím J.A. Baťu a ulicou Jesenského na vlastné
náklady s tým, že ho po dokončení bezodplatne prevedú do majetku Mesta Svit. K
stavebnému konaniu musia stavebníci preukázať tzv. iné právo k pozemku, ktorého
sa stavba dotýka, preto navrhujeme uzatvorenie nájomnej zmluvy za symbolické
nájomné vo výške 1,-- €/predmet nájmu a rok.
Účinnosť kúpnych zmlúv na odpredaj pozemkov zo severnej strany bytového
domu, ktorými sa de facto zruší pôvodný prístupový chodník, bude viazaná
odovzdaním novovybudovaného chodníka do majetku mesta.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
11.05.2021 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
zo dňa 03.05.2021:
Návrh vysporiadania je pripravený v súlade s odporúčaním komisie. Komisia
zobrala prenájom pozemku za účelom výstavby chodníka na vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 11.05.2021:
Komisia odporúča prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa za
nájomné vo výške 1,-- €/predmet nájmu/rok..
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 16/uz.94:
J.Hutník

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Prenájom časti pozemku parc. č. 181/3 v k.ú. Svit , Jozef Šteffo s manželkou
Oľgou Šteffovou, Jesenského 202/19, 059 21 Svit
-

informoval, že vlastníci bytov bytového domu súp. č. 202 na ulici Jesenského
požiadali o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, priľahlého k bytovému
domu. Prejavili záujem aj o odkúpenie pozemku zo severnej strany bytového domu
od chodníka po oplotenie susedného bytového domu súp. č. 201. Žiadatelia boli
informovaní, že pozemok, klasifikovaný ako priľahlý k bytovému domu je
ohraničený jestvujúcim prístupovým chodníkom pre peších, ktorý spája Námestie
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J. A. Baťu a ulicu Jesenského. Po viacerých jednaniach, pričom návrh
vysporiadania pozemkov bol predmetom niekoľkých rokovaní komisie výstavby,
životného prostredia, architektúry a urbanizmu dospeli zúčastnené strany k
dohode, akým spôsobom by bolo možné toto územie majetkovoprávne
vysporiadať. Tento návrh zároveň poslúži ako počiatočný bod pre rokovania o
majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pri bytových domoch, nachádzajúcich
sa po ľavej a pravej strane Domu kultúry, s ktorými ešte vysporiadanie priľahlých
pozemkov neprebehlo.
V zmysle odporúčania komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a
urbanizmu bola majetková hranica priľahlého pozemku zameraná v jednej línii s už
vysporiadaným pozemkom, priľahlým k susednému bytovému domu súp. č. 201.
Súčasné oplotenie však zasahuje ďalej za túto stanovenú majetkovú hranicu,
pričom výmera oploteného pozemku bola geodetkou zameraná na 100 m2.
Nakoľko v súčasnosti mesto tento pozemok nepotrebuje na realizáciu svojich
cieľov a zámerov, nie je potrebné, aby teraz užívatelia posúvali oplotenie na novú
hranicu, ale užívanie tejto časti pozemku je možné vysporiadať formou nájomného
vzťahu, ktorý je v prípade potreby možné ukončiť dohodou, prípadne výpoveďou.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
11.05.2021 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
zo dňa 03.05.2021:
Návrh vysporiadania je pripravený v súlade s odporúčaním komisie. Komisia
zobrala prenájom pozemku za účelom majetkovoprávneho vysporiadania oplotenej
časti pozemku na vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 11.05.2021:
Komisia odporúča prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa za
nájomné vo výške 0,10 €/m2rok, nakoľko sa jedná o pozemok pri bytovom dome.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

K 17/uz.95:
J. Hutník

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 205/8, k.ú. Svitna Štefánikovej ulici vo
Svite za účelom záhradkárskeho využitia
- vysvetlil, že časť obyvateľov a vlastníkov bytov bytového domu súp. č. 282 na
Štefánikovej ulici vo Svite užívala v zmysle nájomných zmlúv, uzatvorených na
dobu určitú, časť pozemku parc. č. KN-C 205/8 katastrálne územie Svit ako
záhradky, o ktoré sa starajú a kultivujú ich. Nakoľko platnosť niektorých nájomných
zmlúv bola ukončená, požiadali títo užívatelia záhradiek o uzatvorenie novej
zmluvy o prenájme.
V zmysle Prílohy č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit je nájomné na
tento účel, nakoľko sa nejdená o pozemok, klasifikovaný ako pozemok priľahlý k
bytovému domu, stanovené vo výške 1,- €/m2/rok. Zvýhodnené nájomné za
prenájom pozemkov, ktoré nesúžia na účel podnikania, ani s ním nesúvisia, a to vo
výške 0,10 €/m2/rok, je možné dohodnúť s nájomcom, ktorý má trvalý pobyt v
mieste prenájmu a zároveň je osobou nad 70 rokov veku.
Žiadateľmi sú:
• Milena Lišková, Štefánikova 282/29, 059 21 Svit,
• Ing. Peter Potoček a Oľga Potočeková, Štefánikova 282/29, 059 21 Svit,
• Martin Vošček a Martina Voščeková, Štefánikova 282/27, 059 21 Svit,
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•
•
•
•
•
•
•

Magdaléna Skokanová, Lesná 22 , 059 31 Lučivná,
Ján Demko a Jarmila Demková, Štefánikova 282/27, 059 21 Svit,
Mgr. Mária Kubandová, Topoľová 817/18, 059 34 Spišská Teplica,
Emílii Gapková, Štefánikova 282/27, 059 21 Svit,
Marián Lukáčik a Mária Lukáčiková, Štefánikova 282/29, 059 21 Svit,
Miroslav Podobinský a Miroslava Podobinská, Štefánikova 282/26, 059 21 Svit,
Ing. Marián Gad a Mgr. Anna Gadová, Štefánikova 282/28, 059 21 Svit,
Stanovisko komisie finančne, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 11.05.2021:
Komisia zobrala vysporiadanie pozemkov za účelom záhradkárskeho využitia, za
nájomné stanovené v zmysle prílohy č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Svit, na vedomie.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
10.5.2021 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.

- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K18/uz.96:

J.Hutník

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 188/2 katastrálne územie Svit, Martin
Hajkovský, Štúrova 128/17, 058 01 Poprad, Mgr. Simona Kolenčíková
a Ing. Miroslav Gavalier, Štúrova 281/77, 059 21 Svit
-

uviedol, že Martin Hajkovský, Štúrova 128/17, 058 01 Poprad, Mgr. Simona
Kolenčíkova a Ing. Miroslav Gavalier, Štúrova 281/77, 059 21 Svit sú vlastníkmi
bytov v bytovom dome súp. č. 281 na Štúrovej ulici vo Svite. Žiadatelia užívajú
oplotenú časť priľahlého pozemku v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 25.06.2020.
Žiadatelia sa na mesto obrátili so žiadosťou o súhlas s úpravou vjazdu medzi
chodníkom pri miestnej komunikácii a prenajatým pozemkom, s tým, že upravený
vjazd budú využívať aj ako parkovacie miesto. Nakoľko sa vjazd bude užívať aj na
účely parkovania, predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v zmysle odporúčania
komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu návrh na
rozšírenie predmetu nájmu o 20 m2 (vjazd o rozmeroch 2,5 m x 8 m).
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
zo dňa 12.04.2021:
Komisia odporúča vydať súhlas s úpravou vjazdu, požiť zatrávňovacie dielce, šírka
vjazdu max 2,5 m (pre jedno motorové vozidlo), vjazd priamo do dvora, nie za
stromom, ktorý sa nachádza v zelenom páse vpravo. V prípade, ak časť pozemku
pred domom bude zároveň slúžiť ako parkovacie miesto, je potrebné vysporiadanie
vzťahu k pozemku a to formou prenájmu, resp. vysporiadaním celého priľahlého
pozemku odpredajom v zmysle zákona ť. 182/1993 Z.z.,
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča rozšírenie predmetu nájmu o 20 m2 za nájomné vo výške 0,10
€/m2/rok podľa zákona 182/1993 Z.z.
Zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 10.05.2021
zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 19/uz.97:
J. Hutník

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Prenájom nebytových priestorov v budove Domu kultúry vo Svite, AZZO
s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit
-

informoval o tom, že spoločnosť AZZO, s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit žiada o
opätovný prenájom nebytových priestorov - reštaurácie s príslušenstvom,
nachádzajúcich sa v Dome kultúry vo Svite.
Uvedené nebytové priestory boli dlhodobo nevyužívané, nedarilo sa nájsť nájomcu,
ktorý by reštauráciu prevádzkoval. V roku 2019 bola opakovane (3x) vyhlásená
obchodná verejná súťaž, všetky však boli neúspešné, nakoľko sa neprihlásil
žiaden záujemca.
V minulom roku boli priestory na určitý čas v prevádzke (júl 2020 – 15.10.2020), na
základe uzatvorenej nájomnej zmluvy so spoločnosťou AZZO, s.r.o., ale nájomná
zmluva bola ku dňu 31.3.2021 ukončená dohodou z dôvodu prebiehajúcej
pandémie COVID 19, protipandemických opatrení, vyhlásených vládou SR, a tým
zhoršenej ekonomickej situácie nájomcu. V súlade s postupným uvoľňovaní
protipandemických opatrení požiadala spoločnosť AZZO, s.r.o. o opätovný
prenájom priestorov reštaurácie a súvisiacich nebytových priestorov, s otváracou
dobou v čase obeda (poskytovanie stravovania pre občanov a organizácie) a vo
večerných hodinách a cez víkendy, kedy zabezpečí stravovanie počas kultúrnych
podujatí, príležitostných akcií mesta a jeho organizácií, resp. spoločenských
udalostí pre občanov.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 11.05.2021:
Komisia odporúča prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za nájomné vo výške 1 800,-- €/predmet nájmu/rok.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 20/uz.98:

J. Hutník

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Prenájom nebytového priestoru v budove súp. č. 866 a prenájom časti
pozemku KN-C 140/1, na ulici Kpt. Nálepku vo Svite, KNI-LINE, s.r.o.,
Vodárenská 574/6, 059 34 Spišská Teplica,
-

uviedol, že spoločnosť KNI-LINE, s.r.o., Vodárenská 574/6, 059 34 Spišská
Teplica bude pre Slovak Telecom, a. s. realizovať stavbu verejnoprospešného
charakteru „INS FTTH Svit“ - rozšírenie optickej siete Slovak Telekom tak, aby bolo
jeho káblové pokrytie v Meste Svit dostupné čo najväčšiemu počtu užívateľov.
Nakoľko je realizácia stavby časovo náročná, potrebuje mať spoločnosť počas
výstavby uskladnený materiál – časť v interiéri a časť v exteriéri, a zabezpečený
tak, aby k nemu nebol voľný prístup. Nebytové priestory a pozemok v oplotenom
areáli bývalej materskej škôlky (ZUŠ) je na tento účel vhodný. Budova je dlhodobo
nevyužívaná a z dôvodu odpojenia od energií nie je v prevádzkyschopnom stave
na iný účel.
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Predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 29,7 m2, nachádzajúce sa na
prízemí budovy (vchod zo severnej strany) súp. č. 866 na Ulici Kpt. Nálepku vo
Svite, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 140/10, zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 1115 m2 a časť pozemku o výmere 70 m2, z parc. č. KN-C
140/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1269 m2.
Žiadateľom navrhovaná výška nájomného je 150,-- €/predmet nájmu/mesiac, t. j. 1
800,-- €/predmet nájmu a rok.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 11.05.2021:
Komisia odporúča prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 866 na Ulici
Kpt. Nálepku vo Svite a časti pozemku parc. č. KN-C 140/1, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 70 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za nájomné vo
výške 1 800,-- €/predmet nájmu/rok.
Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 10.5.2021 zverejnený
na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
J. Hutník

-

Hlasovanie:

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

K 21/uz.99:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
E.
V.
E.
V.

Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
-

informoval o tom, že dňa 30.03.2017 uzatvorilo Mesto Svit v súlade s uznesením
Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 25/2017 zo dňa 23.02.2017 Zmluvu o
uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie inžinierskych
sietí a Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom
vstupu a vjazdu na pozemky vo vlastníctve mesta za účelom prechodu a prejazdu
pri prevádzke, údržbe a opravách rozvodov tepla v súvislosti s pripravovanou
stavbou „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na sídlisku A na
Štefánikovej ulici vo Svite“ so spoločnosťou CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s,
Štúrova 101, 059 21 Svit. Zmluvne bolo dohodnuté zriadenie vecného bremena
bezodplatne.
Nakoľko bola stavba ukončená, vyzvali sme spoločnosť CHEMOSVIT
ENERGOCHEM, a.s. k predloženiu
geometrického plánu na porealizačné
zameranie stavby.
Stavba bola zameraná:
Geometrickým plánom č. 43849954-06/2021 na vyznačenie vecného bremena
práva uloženia teplovodu na p.č. 9/9,9/11/205/12,245, vypracovaným spoločnosťou
A-GEO TATRY, spol. s r.o., SNP 145/9, 059 21 Svit.
Geometrickým plánom č. 43849954-07/2021 na vyznačenie vecného bremena
práva uloženia teplovodu na p.č. 379/10,379/28,406/46,325-326,328-329,331332,406/336-337,342-345,348, vypracovaným spoločnosťou A-GEO TATRY, spol.
s r.o., SNP 145/9, 059 21 Svit.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
zo dňa 12.04.2021:
Komisia zobrala uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 13.04.2021:
Komisia zobrala zriadenie bezodplatného vecného bremena na vedomie.
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-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 22/100:
J. Hutník

E.
V.
E.
V.

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

a)
b)
c)
d)
e)

uviedol, že VZN Mesta Svit v čl. IV, §13 a §14 rieši užívanie verejného
priestranstva vo vlastníctve mesta, a príslušné sadzby dane za užívanie tohto
priestranstva
§ 14
Sadzba dane
Mesto určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva za každý
aj začatý m2 a každý aj začatý deň takto za:
umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a reklamného resp.
predajného zariadenia 0,761 €,
umiestnenie stavebného zariadenia 0,108 €,
umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,108 €,
umiestnenie skládky a výkopové práce 0,434 €,
umiestnenie letnej terasy 0,126 €.
MsZ mesta Svit predkladáme návrh na doplnenie tohto VZN o možnosť vystavenia
tovaru pri priľahlej prevádzke (zelenina, ovocie, priesady a sezónny tovar)
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 17.05.2021. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhovaný dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu schváliť.

Hlasovanie:

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

K 23/101:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
E.
V.
E.
V.

Menovanie riaditeľa Technických služieb Mesta Svit
-

informoval, že Ing. Igor Hus je od 01.01.2021 dočasne poverený výkonom funkcie
riaditeľa TS Mesta Svit.
Podľa § 11 ods. 4) písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené:
• zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na
návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a
zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov
obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú
účasť obce v právnickej osobe
Primátorka mesta v zmysle citovaného zákona navrhuje Mestskému zastupiteľstvu
mesta Svit menovať Ing. Igora Husa do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie
TS Mesta Svit.
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V Zentko

- opýtal sa, prečo nebolo vyhlásené výberové konanie

J. Hutník

-

vysvetlil, že v prípade, že je riaditeľ, štatutár menovaný kolektívnym orgánom,
nie je potrebné vyhlasovať výberové konanie, neporušujeme týmto zákon.

D. Vojsovičová -

informovala, že k tomuto rozhodnutiu ju viedli zlepšené výsledky na Technických
službách za posledný rok pod vedením najskôr p. J. Kostroša, neskôr Ing. I. Husa
vo funkcii povereného riaditeľa TS. Po dlhej dobe táto organizácia dosiahla kladný
hospodársky výsledok.
- zámer menovania do funkcie podporili svojimi vyjadreniami aj vedúci pracovníci
jednotlivých oddelení na TS.

E. Kačmarčíková- poďakovala za prístup vedenia Technických služieb. Na interpelácie a podnety
občanov je odpovedané obratom, problémy sú odstránené k ich spokojnosti. Tak si
predstavuje spoluprácu a tak by to malo fungovať. Vyjadrila úplnú spokojnosť
a súhlasí s menovaním p. riaditeľa.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 24/102:

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Projekt „Revitalizácia vnútroblokov“ – rozpočtové opatrenie na spoluúčasť

J. Hutník

-

uviedol, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód
výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65. Projekt je financovaný zo zdrojov IROP v
rozsahu 95% , spolufinancovanie mesta Svit 5%. Mesto Svit v rámci tejto výzvy
má záujem predložiť žiadosť o NFP na Projekt „Revitalizácia vnútroblokov“.
Uzavretie 1. kola je do 28.05.2021.
Uznesením MsZ č. 80/2021 dňa 29.04.2021 bolo schválené predloženie žiadosti,
spolufinancovanie, ako aj rozpočtové opatrenie na vypracovanie projektovej
dokumentácie.
Keďže mesto má k dispozícii celkovú sumu projektu na základe predloženého
rozpočtu, je známa aj suma 5% -ntnej spoluúčasti, ktorú je potrebné upresniť
rozpočtovým opatrením.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 17.05.2021. Mestská rada mesta
Svit odporúča navrhované uznesenie po doplnení sumy projektu schváliť.

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 25:
E. Cetl

prečítal návrh na uznesenie

Interpelácie
-

Stručný a konkrétny text interpelácie:
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Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.
Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská , V.

Občania mesta Svit a aj náhodní návštevníci nášho mesta, ktorí využívajú nový
spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18 sa pýtajú, kedy bude
úplne dokončený. Na uvedenom úseku nie je dokončená oprava, rekonštrukcia
železnej lávky cez rieku Poprad. Na základe uvedených skutočností Mesto
predložilo rozpočtové opatrenie na dokončenie diela a na MsZ poslanci
schválili uznesenie
- v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
rozpočtové opatrenie č. 17/2020 na úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2020 v
príjmovej časti ako navýšenie kategórie 230 – príjmy z predaja majetku vo výške
20 673€ a vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu v kapitole 0620 podprograme
12.3 na kategórii 710 dofinancovanie rekonštrukcie chodníka popri I/18.
Uvedené rozpočtové opatrenie nebolo splnené v roku 2020.

a)
b)
c)

D. Vojsovičová

Otázky:
Uvedené rozpočtové opatrenie bolo premietnuté do rozpočtu na rok 2021?
Keď bolo premietnuté do rozpočtu na rok 2021, kedy bude vykonaná jeho
realizácia?
Keď nebolo premietnuté do rozpočtu pre rok 2021, ako sa bude pokračovať
s požadovanými dokončujúcimi prácami železnej lávky cez rieku Poprad?
- informovala, že na interpeláciu bude odpovedané elektronicky mailom

E. Kačmarčíková - Stručný a konkrétny text interpelácie:
Podľa informácií nájomníkov bytového domu ul. Kpt. Nálepku, 941/109,110
nájomníci platia zvýšené nájomné o 10 € z dôvodu šetrenia finančných
prostriedkov na výmenu okien, ktoré sú už od začiatku v nevyhovujúcom stave.
Okná nedoliehajú, sú zle odizolované, každé okno je zarosené, v zime primŕzajú
Otázka :
- kedy Mesto Svit, resp. Bytový podnik zabezpečí výmenu týchto okien ?
D. Vojsovičová - odpovedala, že na interpeláciu bude odpovedané písomnou formou /mailom/
K 26:
J. Drobný

Diskusia
- podotkol, že menovanie nového riaditeľa Technických služieb Ing. I. Husa vníma
pozitívne, ukázal sa kvalitatívny výkon prác, mesto sa priebežne zametá, kosí,
opravujú sa výtlky. Technické služby verejne pochválil.

E. Kačmarčíková - opýtala sa, prečo boli z parku pri práčovni Dalema odstránené odpadkové koše
D. Vojsovičová

- odpovedala, že park nie je majetkom mesta, je to súkromný pozemok, ktorý patrí
práčovni. Mesto v tomto prípade môže majiteľa len požiadať alebo vyzvať
o upratanie parku a o starostlivosť o dreviny. Koše boli odstránené majiteľom
pozemku, pretože tam boli vytvárané skládky.

E.Kačmarčíková - požiadala o opätovné dodržiavanie poriadku pred Mestskými budovami a to
konkrétne v lokalite na plochách pred poštou
D. Vojsovičová

- zadala úlohu pre TS p. J. Kostrošovi

D. Vojsovičová - informovala o tom, že 6.5.2021 sa na MsÚ konala návšteva štátneho tajomníka
Ministerstva dopravy SR Ing. Jaroslava Kmeťa za účasti ďalších hostí. Cieľom
jeho pracovnej návštevy bolo, aby sa priamo s vedením samosprávy pozhováral o
tom, s akými problémami sa mesto v oblasti dopravy stretáva a potrebuje riešiť.
- spoločne prebrali témy ako nedostatok financií na opravy ciest a komunikácií, stav
mostov v správe mesta, či budovanie cyklochodníkov. Samospráva sa musí
vysporiadať mnohokrát bez pomoci štátu. O to je to časovo náročnejšie a aj preto
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sa znižuje kvalita bývania občanom nefunkčnými chodníkmi, či havarijným stavom
ciest. V súčasnosti nie sú pripravované žiadne dotácie, aby štát samosprávam
pomohol. Takže mesto musí investovať do obnovy samo. Poslancov budeme
informovať aj rozpočte opravy ul. Štefánikovej.
- poďakovala všetkým poslancom, ktorí boli dňa 14.5.2021 na otvorení Bikesharingu. Tešíme sa tejto iniciatíve, sme prvou samosprávou, ktorá sa takto prepojila a to
s Popradom a Spišskou Teplicou. Dúfajme, že po zlepšení počasia sa tieto bicykle
začnú využívať. Zmluvu máme platnú do 31.10.2021, potom bude priestor na
vyhodnotenie projektu.
- dňa 23.5.2021 v nedeľu prebehlo v meste Svit mobilné očkovanie pre ľudí vo veku
nad 60 rokov, či osoby so závažnými zdravotnými problémami, ktorí prejavili
záujem o podanie vakcíny v mieste bydliska, pretože ho z rôznych dôvodov
nemohli absolvovať mimo mesta. Cieľom vedenia mesta od začiatku očkovania
bolo práve to, aby sme v meste Svit takýto očkovací deň uskutočnili. Podmienkou
bolo, že do očkovania muselo byť prihlásených najmenej 100 občanov. Tento počet
bol problém naplniť občanmi mesta Svit, tak sme ponúkli spoluprácu aj okolitým
obciam. Záujem o výjazdové očkovanie prejavilo 124 osôb, ktoré sa prihlásili. Je
veľmi dobré, že sme vďaka spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom mohli
takto vyjsť v ústrety našim občanom a očkovanie im bolo umožnené. O štyri týždne
sa uskutoční očkovanie týchto občanov druhou dávkou vakcíny. Poďakovala sa
vedúcej sociálneho oddelenia P. Bockovej a jej tímu za to, že očkovanie
naplánovali a osobne sa podieľali na bezproblémovom priebehu.“
- vrátila sa k diskusii príspevku p. Zentka z minulého MsZ a to, problému
komplikovaného vstupu majiteľov záhrad (peším a cyklistom) do záhradkárskej
osady Breziny z dôvodu rekonštrukcie železničnej trate.
- navrhla bod prerokovať na komisii výstavby, zadefinovať požiadavky záhradkárov
a podať návrhy riešenia. Tento bod bol, ale z rokovania komisie výstavby stiahnutý.
Mestu neboli predložené žiadne návrhy, podnety Brezinárov na riešenie.
- preto iniciovala stretnutie so zástupcami záhradkárov a zhotoviteľom stavby za
účasti p. riaditeľa TS. Komunikáciou došlo k vyriešeniu problému. Vzájomne si
vysvetlili veci, ktoré vznikli asi nedôslednou komunikáciou a vzhľadom na vek
projektu od r. 2011.
Mesto v súčasnosti zaslalo list ŽSR SR a požiadalo o riešenie bezpečnosti peších
v lokalite stavby. Rekonštrukcia spôsobila stav, kedy pešie osoby, ktorých
predmetom záujmu je návšteva lokality za rekonštruovanou traťou /majitelia
záhrad, obyvatelia obce Batizovce, návštevníci lokality jazerá Štrkoviská/ majú
zrušením prechodov vo východnej časti katastra mesta Svit, ako aj podchodu na
železničnej stanice jedinú možnosť pešieho prechodu a to kríženie železničnej
trate s cestou do Batizoviec. Danú skutočnosť síce projekt bude riešiť, ale do doby
sprevádzkovania mimoúrovňového kríženia cesty a chodníkov so železničnou
traťou je aktuálnou možnosťou dostať sa na sever od železničnej trate len výlučne
spomínaným priecestím.
Chodci po použití železničného priecestia sú nútení prechádzať po krajnici
vozovky, ktorej šírka samotného jazdného pruhu vozovky cesty je nepostačujúca
na pohyb techniky a osôb. Dochádza ku kolíznym situáciám a je vážne ohrozená
bezpečnosť peších účastníkov dopravy. Z uvedeného dôvodu bolo požiadané
o dočasné dobudovanie spevnenej zhutnenej plochy pre peších, ktorá bude
vybudovaná vedľa komunikácie, niečo podobné ako je vyriešený náhradný
prístupový chodník na nástupište č.1 na Železničnú stanicu. Vzhľadom
k spomenutým faktorom je nevyhnutné vybudovať túto komunikáciu vo veľmi
krátkom časovom období.
- informovala o pláne akcií:
- 13.6.2021 od 10.00 h v areáli Koliby sa bude konať Deň detskej radosti so
sprievodným programom pre deti. Vzhľadom na stále platné protiepidemické
opatrenia týkajúce sa organizácie podujatí, ale najmä kvôli anonymnému podnetu
z radov občanov mesto pristúpilo k rozhodnutie zmeny dátumu. Toto podujatie sa
presúva z pôvodného termínu zo soboty 29.5.2021.
- 08.06.2021 o 16.00 h sa uskutoční 3. online stretnutie občanov s primátorkou
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- 17.06.2021 o 10.00 h vrátime sa po dlhšom čase aj k Slávnostnému prijatiu
jubilantov na Mestskom úrade.
- 19.6.2021 sa bude konať privítanie novonarodených detí v Meste Svit
-

20.6.2021 - druhý očkovací deň: očkovaní budú obyvatelia mesta a okolitých
obcí2. dávkou vakcíny, ktorí sa zúčastnili 1. kola očkovania v našom meste

- 26.6.2021 - Zahájenie kultúrneho leta v meste Svit
- 24.6.2021 - 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
V. Zentko

-

opýtal sa, ako je riešené hlasovanie za participatívny rozpočet

J. Hutník

-

je ťažké zabezpečiť podmienky hlasovania iba pre obyvateľov s trvalým pobytom
v meste Svit. Jediné, čo bolo možné zabezpečiť je, že z jedného počítača sa mohlo
zahlasovať len jeden krát. Projekty sú určené pre obyvateľov mesta Svit, to že
zahlasovali aj cudzí obyvatelia sme nevedeli ustrážiť. Obdobne projekt výstavby
detského ihriska Žihadielko podporovali obyvatelia aj okolitých obcí a mesta
Poprad.

- v každom prípade je to pilotný projekt a suma 5 000 € nie je vysoká. Budeme
hľadať možnosti ako mesto dokáže podporiť všetky tri projekty aj mimo
prostriedkov z participatívneho rozpočtu.
D. Vojsovičová - povedala, že pôvodná myšlienka splnila svoj cieľ, dozvedeli sme sa o čo majú
občania záujem, čo by ich v meste potešilo.
K 27:

Záver

D.Vojsovičová

- informovala, že 25. riadne zasadnutie MsZ z 27.05.2021 o 18.00 h bolo ukončené.
Poďakovala sa poslancom aj hosťom za účasť

Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta

1. M. Míčka
2. I. Švagrovská

Zapísala: 01.06.2021

Marcela Berkešová
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