MESTO SVIT

TLAČIVO NA INTERPELÁCIU
Meno a priezvisko poslanca:

EDUARD C E T L

Adresa:

Ul. Kukučínova 258/10, 059 21 Svit

Interpelácia zo dňa

24. 05. 2021

Stručný a konkrétny text interpelácie:
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.

Otázka:
a) Uvedené rozpočtové opatrenie bolo premietnuté do rozpočtu na rok 2021?
b) Keď bolo premietnuté do rozpočtu na rok 2021, kedy bude vykonaná jeho realizácia?
c) Keď nebolo premietnuté do rozpočtu pre rok 2021, ako sa bude pokračovať s požadovanými
dokončujúcimi prácami železnej lávky cez rieku Poprad?
Odpoveď na interpeláciu žiadam doručiť

písomne / elektronicky*

cetl.eduard@gmail.com
a zverejniť v Mestských novinách
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Odpoveď:
Uvedené rozpočtové opatrenie sa týkalo priamo projektu „Rekonštrukcie chodníka popri I/18“ a v roku
2020 bolo splnené a aj prostriedky boli použité.
Rekonštrukcie lávky sa týkalo rozpočtové opatrenie č. 15/2020 v sume 20 000€, úprava rozpočtu
rozpočtovým opatrením bola do rozpočtu roku 2020 premietnutá, len k čerpaniu nedošlo.
Rozpočtovým opatrením č. 15/2020 bola vyčlenená v rozpočte mesta Svit suma 20 000€ na
„Rekonštrukciu Lávky pre peších a cyklistov pri I/18“. Keďže k čerpaniu prostriedkov v roku 2020
nedošlo, zostali v rezervnom fonde a je možné ich cez nové rozpočtové opatrenie zapojiť do na
rozpočtu v roku 2021 resp. ďalších rokoch. Zatiaľ do rozpočtu roku 2021 rozpočtové opatrenie na tento
účel nebolo zahrnuté.
My sme žiadali o príspevok od PSK (výzva predsedu 2020)v hodnote 10.000,- eur z rozpočtu 24.854,87
eur s DPH, ktorý nacenil Ing. Vitkaj 8.6.2020. Dostali sme reálne 1.500 eur, z ktorých TS vykonali
následné úpravy mosta.
Opis a rozsah projektu:
Realizácia projektu bola vykonaná spoločnosťou Technické služby mesta Svit. Zhotoviteľ postupoval
podľa projektovej dokumentácie v súlade s technickými, stavebnými požiadavkami. Projekt na stavbu
so statickým posúdením vypracoval Ing. Ján HYBEN aut. inžinier.
Lávka bola z bezpečnostného hľadiska nevyhovujúca, vzhľadom k tomu že zábradlie zhotovené
z pásoviny nebolo zabezpečené proti prepadnutiu, preto sa musela konštrukcia zabezpečiť so zváraním
a montážou pletiva. Medzera v hrúbke 10 mm medzi dvojicami L profilov na celom moste bola
vyspravená betónovou mazaninou. Časti pri krajoch L profilov boli zvetrané a časom by došlo
k znehodnoteniu mostovky. Konštrukcia bola značne skorodovaná preto bolo potrebné konštrukciu
očistiť a následne natrieť syntetickým náterom. Mostný záver bol z hľadiska bezpečnosti vo veľmi zlom
stave, na koľko tam nebola spevnená plocha a riešilo sa to asfaltovým kobercom.
Vykonané práce:
- Oprava mostovky – vyspravenie mostový dielcov betónovou mazaninou
- Očistenie a odkrytie ložísk mosta
- Očistenie napínacej konštrukcie a následný náter konštrukcie
- Montáž pletiva na konštrukciu – natiahnutie a upevnenie
Asfaltovanie mostného záveru
Vo Svite 22.06.2021
Ing. Ingrid Korenková, ved. odd. EČ
Ing. Radoslav Grus, ved. odd. IČÚPaŽP
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