Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 25.04.2019

ZÁPISNICA
zo 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 25.04.2019

________________________________________________________________
Otvorenie : 15.30 hod.
Ukončenie : 18:00 hod.
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

podľa prezenčnej listiny

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Plnenie uznesení MsZ mesta Svit, správa o vykonaných kontrolách
Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
Návrh Dodatku č. 4/2019 Štatútu mesta Svit
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o zásadách používania mestských
symbolov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o umiestňovaní volebných plagátov
počas volebnej kampane na verejných priestranstvách na území mesta Svit
Program odpadového hospodárstva mesta Svit na roky 2016-2020
Komisia školstva, kultúry, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna – finančné príspevky
pre športové a kultúrno - spoločenské organizácie
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. – Výročná správa za rok 2018
Zmena územného plánu Lokalita BZ - rozpočtové opatrenie
Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech spoločnosti Tatranská mliekareň, a. s.
Návrh na zrušenie uznesenia č. 113/2018 zo dňa 25.10.2018
Odpredaj podielu na zastavanom pozemku pod bytovým domom súp. č. 669
Príspevok pre TS Mesta Svit na nákup pohrebného vozidla - rozpočtové opatrenie

NÁVH NA DOPLNENIE PROGRAMU
16. Projekt v oblasti zvyšovania bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov
(kamerových systémov) zameraných na zvyšovanie ochrany verejného poriadku miest
a obcí
17. Interpelácie poslancov
18. Diskusia
19. Záver
K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 5. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

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

2. J. Drobný

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. M. Smatanová

2. E. Cetl

- za zapisovateľku bola určená: Iveta Kukurová
1.

prítomní podľa prezenčnej listiny:
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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

D. Vojsovičová - navrhla doplniť program o 1 bod:
1. Projekt v oblasti zvyšovania bezpečnosti občanov prostredníctvom technických
prostriedkov (kamerových systémov) zameraných na zvyšovanie ochrany verejného
poriadku miest a obcí
2.

Hlasovanie za doplnený program:
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:
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

1.

Hlasovanie za NK:
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:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,E.
Kačmarčíková M. Míčka, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
2 poslanci (J. Drobný, M. Smatanová)
Plnenie uznesení MsZ mesta Svit, správa o vykonaných kontrolách

K 3/uz.49:
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 25.04.2019, štruktúre uznesení,
VZN a o účasti poslancov na MsR a MsZ
- odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia MsZ
Mesta Svit na vedomie

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie
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:
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

Hlasovanie:

Poslanci vzali plnenie uznesení MsZ Mesta Svit v roku 2019 na vedomie.
Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie

K 4:
J. Hutník

-

informoval o tom, že odpovede k jednotlivým interpeláciám boli doručené písomne
a to: Spracovanie Programu odpadového hospodárstva, Úprava topoľov a javorov
pri bytovom dome na ul. Štúrovej 71, Chodník pre peších do Podskalky,
Nedostatky opravy výtlkov na cestách v meste.
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Návrh Dodatku č. 4/2019 Štatút mesta Svit

K 5/uz.50:
J. Hutník

informoval o tom, že kontrolou vnútroorganizačných noriem v súvislosti
s novelizáciami zákonov od roku 2016 a v súvislosti so zmenami v organizačnej
štruktúre mesta od roku 2016 bola vyhodnotená potreba novelizovať niektoré
vnútroorganizačné normy mesta Svit. Predkladáme na schválenie Návrh Dodatku
č. 4/2019 Štatútu mesta Svit, ktorý bol spracovaný v súvislosti so zmenami zákona
o obecnom zriadení ako aj zmenami v organizačnej štruktúre mesta.

-

- 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
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

K 6/uz.51:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o zásadách používania
mestských symbolov

J. Hutník

informoval o tom, že podľa zákona o obecnom zriadení obec má právo na vlastné
symboly, erb – znak obce, vlajka obce, pečať obce, pripadne znelka obce, ktoré je
povinná používať pri výkone samosprávy. Symboly mesta Svit sú zapísané v
Heraldickom registri Slovenskej republiky. Na úrovni mesta Svit sú symboly
uvedené v Štatúte mesta Svit, ich používanie však štatútom riešené nie je. Mesto
Svit určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania
symbolov mesta.

-

-

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
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

K 7/uz.52:

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o umiestňovaní
volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách
na území mesta Svit

J. Hutník

- informoval o tom, že v rámci územia obce môže dochádzať k vylepovaniu
najrôznejších oznamov formou plagátov. Tie môžu mať podobu predvolebnej
agitácie, ide o prenesený výkon štátnej správa, alebo iné druhy oznamov, kedy ide
o výkon samostatnej pôsobnosti obce. Tieto
druhy je potrebné dôsledne
rozlišovať. V prvom prípade je obec povinná vydať všeobecne záväzné nariadenie
na reguláciu týchto vzťahov, zatiaľ čo v druhom prípade obec môže, ale aj nemusí
túto problematiku nariadením upraviť.
Ustanovenie zákona o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona o
politických stranách a politických hnutiach ukladá samosprávam v rámci volebnej
kampane pri niektorých druhoch volieb povinnosť vyhradiť určité plochy s cieľom
politickej prezentácie formou plagátov.
Konkrétne: obec, vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu,
voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a
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voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám
rovnosti kandidujúcich subjektov.
I. Zima

- opýtal sa, či by nebolo jednoduchšie v nariadení ustanoviť, že kde sa nesmú, či
zakázať miesta na vylepovanie plagátov, a určiť sankciu za porušenie
- podľa navrhovaného nariadenia sa hovorí len o dvoch miestach v meste, nemôžu
sa využívať aj CITY LIGHT a koľko ich máme v meste

J. Hutník

- odpovedal, že zákon hovorí len o miestach, kde sa môžu vylepovať plagáty,
nemôžme zakázať, ale ustanoviť miesta na plagáty
- CITY LIGHT nemožno určiť vo VZN na tieto účely nakoľko nie sú mestské ale je to
súkromná plocha a v meste ich je cca 24 kusov

M. Šramková

- sa opýtala, ako sa bude riešiť zásada rovnosti, ak kandidujúcich poslancov bude
50, je málo priestoru na lepenie plagátov

J. Hutník

- odpovedal, áno je to problém a nie len nášho mesta, zásadou rovnosti v nariadení
sme určili formát A3, zákon hovorí, že každý si lepí svoje plagáty sám, čiže
jednotliví kandidáti, či strany by mali dodržiavať zásadu rovnosti, nemali by sa
prelepovať

D. Vojsovičová - dodala, že problém sa môže riešiť podobne ako v Poprade, formou prenosných
tabúľ, pre ktoré sa vymedzí priestor
J. Hutník

- poznamenal, že všeobecné záväzné nariadenie možno kedykoľvek doplniť ak
sa zmenia podmienky
- volebné plagáty nemožno umiestňovať na úradné tabule mesta

M. Bezák

- opýtal sa, nemôžme zakázať umiestňovanie plagátov na mestské zariadenia

J. Hutník

- odpovedal, nie, zákon jasne hovorí len o určení miest, kde možno plagát nalepiť, ak
niekto poruší nariadenie a umiestni plagát inde ako určuje VZN môže dostať pokutu
vo výške 6649€

M. Bezák

- opýtal sa, kto určuje sankciu

J. Hutník

- odpovedal, mesto, tak je to určené zákonom 369/1990 Zb.

J. Mezovský

- doplnil, že toto VZN bolo prekonzultované na prokuratúre v Poprade a je v poriadku

J. Hutník

- 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
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, I. Švagrovská, V. Zentko, I.
Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslankyňa (M. Šramková)

K 8/uz.53:

Program odpadového hospodárstva mesta Svit na roky 2016-2020

J. Hutník

-

informoval, že bol schválený Program odpadového hospodárstva Prešovského
kraja na roky 2016-2020 a vyhlásením jeho záväznej časti zverejnením vyhlášky
Okresným úradom Prešov, ktorá nadobudla účinnosť 1.11.2018, boli obce a mestá
povinné predložiť svoj vypracovaný Program odpadového hospodárstva obce
(POH) do 4 mesiacoch.
Dňa 15.02.2019 bola podaná na Okresný úrad v Poprade, odbor starostlivosti o
životné prostredie, žiadosť na posúdenie POH mesta Svit na roky 2016-2020
vypracovaný spracovateľom - Odpadový hospodár s.r.o. Pezinok. Okresný úrad
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Poprad konštatoval, že predložený POH mesta Svit je v súlade s ustanoveniami
o odpadoch a so záväznou časťou POH Prešovského kraja na roky 2016-2020.
I.Zima

- v programe sú vymenované jednotlivé komodity, a je aj šatstvo a odev, ale občania
sa sťažujú, že kontajnery určené na tieto komodity neplnia svoj účel a v tabuľke nie
je uvedený ani odberateľ, vie, že je nejaký problém so zmluvou uzavretou s
odberateľom, tak sa pýtam, či sa tento problém bude riešiť a v programe sa
hovorí, že štyri-krát do roka sa uskutoční kampaň o separácií, pýtam sa ako sa
plánuje táto kampaň

D.Vojsovičová - odpovedala, zmluva s odberateľom šatstva je ťažko vystopovateľná, takže dala
príkaz na stiahnutie týchto kontajnerov, a kto má záujem odnesie šatstvo na zberný
dvor technických služieb
- čo sa týka kampane, hovorila s pánom Zentkom a dohodli sme, že v rámci komisii
sa pripraví osveta – letáky, stretnutia
J. Hutník

- 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
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

K 9/uz.54:

Komisia školstva, kultúry, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna –
finančné príspevky pre športové a kultúrno- spoločenské organizácie

J. Hutník

-

informoval, že príslušná komisia prerokovala dodatočné žiadosti o finančné
príspevky na činnosť pre športové kluby Lukostreľba Svit a Miestnej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu pôsobiace v meste Svit. Taktiež tieto kluby spĺňajú
podmienky o pridelenie dotácie.

I. Švagrovská

- podotkla, že dotácie mesto poskytuje každoročne a stáva sa, že mesto oslovuje a
vyzýva organizácie a kluby mesta k podaniu žiadosti na dotáciu. Bolo by dobré
určitou formou dať vedieť jednotlivým organizáciám, aby si samé dávali žiadosti o
dotáciu a tak plnili podmienku voči mestu.

D. Vojsovičová

- dodala, že je za to aby sa dotácie poskytovali v skoršom termíne

I. Korenková

- informovala, že VZN nerieši termín, nie je určený dokedy môžu organizácie
podávať žiadosti o dotáciu.

D. Vojsovičová

- dodala, že bolo by dobré vrátiť sa k pôvodnému VZN, v ktorom bol určený termín
podávania žiadosti a následne komisia by bola transparentnejšia

J. Hutník

- 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
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

K 10/uz.55:

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. – Výročná správa za rok 2018
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D. Meriačová - informovala, že hospodárením spoločnosti sa pravidelne zaoberala aj Dozorná rada.
Výsledok hospodárenia za rok 2018 bol prerokovaný dňa 07.03.2019 a následne aj
s Výročnou správou dňa 15.4.2019.
Súčasťou Výročnej správy je aj individuálna účtovná závierka a stanovisko audítorky,
ktorá konštatuje, že podľa jej názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti.
I. Zima

- opýtal sa pani riaditeľky, či sa pracuje na tepelnom hospodárení plavárni, na projekte
rekonštrukcie tepelného zariadenia plavárni
- správa obsahuje aj tabuľku kde niektoré budovy v správe BP majú kladný alebo
mierne záporný hospodársky výsledok, myslí si, že je to len z pohľadu BP a celková
strata je vyššia vo vzťahu s mestom

D. Meriačová

- odpovedala, že budovy v správe BP nie sú zárobkovo činné, je to vzťah medzi
rozpočtom a nákladmi, BP uhrádza náklady spojené s prevádzkou týchto budov
- na projekt rekonštrukcie odpovedala, že odporúčaním ekonomickej komisie bolo,
aby sme dodali dve ďalšie ponuky, čo sa aj uskutočnilo

D.Vojsovičová - podala informáciu, že má záujem vyhnúť sa oslovovaniu firiem a tak zabrániť
určovaniu, či navyšovaniu cien, na vzore mesta Senica, ktoré vyhlásili, zverejní na
svojej stránke aké má projekty a záujemcovia, firmy sa samé prejavujú záujem,
oslovujú mesto s ponukami
J. Hutník

- 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
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

K 11/uz.56.:

Zmena územného plánu Lokalita BZ - rozpočtové opatrenie

J. Hutník

vysvetlil, že na žiadosť firmy BZ, spol. s.r.o. Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava
realizovať zámer výstavby objektov bývania v bytových domoch - lokalita
Popradská voda schválené začatie procesu obstarávania zmeny Územného plánu
mesta Svit v lokalite BZ. Jednou z podmienok bola aj 100%úhrada jednotného
príspevku žiadateľom, čo je 4 000 €, ktorú uhradil. Je potrebné sumu 4 000 €
zapojiť do rozpočtu na strane príjmov aj na strane výdavkov.

-

D.Vojsovičová -

oslovila p. Šimonovú o vysvetlenie kde sa nachádza lokalita BZ

E. Šimonová

-

vysvetlila, že lokalita BZ sa nachádza pri čerpacej stanici pána Vavraska, súbežne
s hlavnou cestou smerom na Poprad

J. Hutník

- 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
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
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Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech spoločnosti Tatranská
mliekareň, a. s.

K 12/uz.57:
J. Hutník

J. Hutník

- informoval, že Spoločnosť PRODESIGN STUDIO, v zastúpení investora, spoločnosti
Tatranská mliekareň, požiadala mesto Svit o súhlas vlastníka pozemkov
k umiestneniu stavby „Predajné a servisné centrum Volvo“ na pozemkoch parc. č.
KN-C 466/1 a parc. č. KN-C 466/2, katastrálne územie Svit.
Tatranská mliekareň, a. s. podala návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby. Územné konanie bolo prerušené z dôvodu, že navrhovateľ
nepreukázal vlastnícke alebo iné právo k pozemkom, dotknutým stavbou, vo
vlastníctve iných osôb.
Komisia výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu pri MsZ mesta Svit
odporúča už v štádiu územného konania zriadenie budúceho vecného bremena.
- 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
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

K 13/uz.58:

Návrh na zrušenie uznesenia č. 113/2018 zo dňa 25.10.2018

J. Hutník

J. Hutník

- vysvetlil, že Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 113/2018 zo dňa 25.10.2018
schválilo výpožičky nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svite a malej a veľkej
telocvične Športovej haly Iskra aréna.
Hlavný kontrolór mesta Svit podal na Okresnú prokuratúru Poprad podnet na
preskúmanie predmetného uznesenia, na podnet bol doručený protest prokurátora s
návrhom napadnuté uznesenie zrušiť.
V odôvodnení prokurátor uvádza, že kompetencia rozhodovať o výpožičke majetku
mesta je zverená primátorovi mesta (nie MsZ), a to po predchádzajúcom
prerokovaní mestskou radou. V danom prípade sa zasadnutie MsR neuskutočnilo,
výpožičky boli prerokované a schválené v MsZ, teda zastupiteľský orgán rozhodol
nad rámec svojej kompetencie.
-

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
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

K 14/uz.59:

Odpredaj podielu na zastavanom pozemku pod bytovým domom súp. č. 669

J. Hutník

J. Hutník

- informoval, že vlastníci bytov v bytovom dome súp. č. 669 na Ulici Kpt. Nálepku vo
Svite, požiadali o majetkovoprávne vysporiadanie podielu na zastavanom pozemku
pod bytovým domom súp. č. 699, v katastrálnom území Svit.
V zmysle zákona a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit je cena stanovená
pre vlastníka, ktorý nadobudol byt do vlastníctva prevodom od Okresného stavebné
ho bytového družstva Poprad vo výške 0,10 €/m 2, a pre každého ďalšieho vlastníka
vo výške 3,32 €/m2.
- prečítal návrh na uznesenie
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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
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

K 15/uz.60:

Nákup pohrebného vozidla pre TS Mesta Svit - rozpočtové opatrenie

J. Hutník

-

informoval, že Technických služieb mesta Svit opakovanie podali žiadosť na nákup
pohrebného vozidla, keďže doteraz používaná vozidlo je ešte z roku 2002.
Pohrebné vozidlo je v nevyhovujúcom stave, fyzicky, ekonomicky a technicky
opotrebované a na poslednú rozlúčku so zomrelými nedôstojné.
Predpokladá ukončenie verejného obstarávania na nákup pohrebného vozidla je
potrebné schváliť rozpočtové opatrenie, schváliť kapitálový transfer pre TS Mesta
Svit pre rok 2019 maximálne vo výške 10 000€, ktorými sa bude splácať nákup
vozidla po dobu 4 rokov.

D. Vojsovičová - opýtala sa, ako prebieha verejné obstarávanie, keď aj finančná komisia odporúča
obstarať vozidlo s danými parametrami
M. Korčok

- odpovedal, dolaďujú sa posledné detaily

J. Hutník

- 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
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

K 16/uz.61:

Projekt
v oblasti zvyšovania
bezpečnosti
občanov
technických prostriedkov (kamerových systémov)
zvyšovanie ochrany verejného poriadku miest a obcí

prostredníctvom
zameraných na

D. Vojsovičová - poprosila náčelníka MsP prečo sa tento program dopĺňal a o informovanie
M.Klimko

- informoval, že dňa 29.3.2019 bola zverejnená Výzva k projektu v oblasti zvyšovania
bezpečnosti a bolo potrebné k nej spracovať rozpočet na mestský kamerový
systém, sa pre krátkosť času, žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
a zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5 %, predkladá MsZ mesta Svit na
schválenie mimoriadne. Uznesenie MsZ je povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie
NFP.
Kamerový systém mesta Svit je postavený na komponentoch kanadského výrobcu
Avigilon, čo predstavuje, z technického hľadiska, inštaláciu moderných a
spoľahlivých kamier s 5MPx rozlíšením, vysokou svetelnou citlivosťou, vlastnou
videoanalýzou a podpornými funkciami pre vylepšenie obrazu. Súčasťou tohto
riešenia je taktiež vybudovanie monitorovacieho pracoviska na OO PZ vo Svite,
upgrade SW Avigilon a doplnenie systému o 3ks licencie na vyčítavanie ŠPZ.

V. Zentko

- opýtal sa, či zriadenie kamerového systému bolo na základe spozorované

M. Klimko

- odpovedal, áno, Chemosvit zakúpil celé vybavenie, ktoré je majetkom MsP

V. Zentko

- opýtal sa, či aj tento projekt je sponzorovaný

D. Vojsovičová - odpovedala, nie, tento krát sa uchádzame o výzvu
- opýtala sa, koľko kamier je v meste
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M. Klimko

- odpovedal, v meste je umiestnených 23 kamier, firma Avigilon sľúbila tiež výmenu
starších kamier

D. Vojsovičová - dodala, že týchto 23 kamier je sponzorovaných a naše mesto je vyhlásené za
bezpečné mesto
M. Klimko

- upresnil, že celková cena rozšírenia kamerového systému je cca 60 000€, z toho
spoluúčasť mesta činí 5% cca 3000€.

J. Hutník

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

K17:

Interpelácie

E. Kačmarčíková - opýtala sa, kto zodpovedá za zostatkový neporiadok v okolí veľkého kontajnera,
ktorý bol odvezený, jedná sa o kontajner za SINTROU,
M. Korčok

- odpovedal, dodatočne zamestnanci chodia upratať tieto miesta, v sobotu upratali
miesto po kontajneri za SINTROU

J. Bobulová

- sa opýtala, či zberný dvor technických služieb nemôže byť otvorený v sobotu, či by
sa to neoplatilo pri separovanom zbere

M. Korčok

- odpovedal, že by sa to oplatilo

D. Vojsovičová - požiadala, ak sa zrealizuje otvorenie zberného dvora v sobotu, tak informácie
zverejniť na web stránke
E. Kačmarčíková - sa opýtala, kedy sa začnú opravovať lavičky v meste
M. Korčok

- odpovedal, že lavičky sa priebežne opravujú

D. Vojsovičová

- dodala, že mobiliár a lavičky je stály problém, ktorý sa možno bude riešiť v rámci
rozpočtu budú rok

M.Šramková

- opýtala sa na stav riešenia schodov pri AGROMILKU, ktoré spájajú Mierovú ulicu s
ulicou Kpt. Nálepku

D.Vojsovičová

- odpovedala, že viac krát sa stav schodov pripomienkoval, ale je problém vlastníctva
pozemku, nejasná hranica majiteľa rodinného domu a bytového domu, taktiež bola
daná požiadavka osvetlenia, opäť sa vrátime k tomuto problému

I.Zima

- opýtal sa, na základe podnetu osoby, či sa naspäť namontuje prvá rada sedadiel v
kultúrnom dome, ktoré boli vymontované, čím sa znížil počet divákov a niektoré
divadelné súbory nechcú vystupovať pod touto pre nich spodnou limitnou hranicou
divákov

D. Meriačová

- odpovedala, že rada sedadiel bola vymontovaná z dvoch dôvodov, 1. zlý výhľad
na javisko, 2. podlahová guma pred sedadlami bola veľmi opotrebovaná, na toto
miesto sa dal koberec, ktorý by sa odstránil, bolo by to veľmi neestetické

D. Vojsovičová - dodala, že možno by bolo dobré keby dotyčná osoba prišla a dala priamy podnet o
koľko predstavení mesto prišlo kvôli diváckej kapacite
J. Bobulová

- opýtala sa, kto má na starosti výzdobu a v kultúrnom dome, nakoľko biela terajšia
výzdoba je nevhodná
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D. Vojsovičová

- odpovedala, že biela výzdoba sa už odstránila, ale na Dni mesta Svit ju opäť
použijú

M. Míčka

- opýtal sa, či v riešení reštaurácie v kultúrnom dome je niečo nové

D.Vojsovičová

- odpovedala, že verejnej obchodnej súťaže sa nik neprihlásil, zisťovali sa príčiny

K. Štinčíková

- dodala, dostali sme informáciu, ide o vysoké náklady na prevádzkovanie, hlavne
varenie na elektriku

D. Vojsovičová

- dodala, že na základe tohto faktu sa zvažuje o plynofikácii kultúrneho domu

M. Míčka

- opýtal sa, či sa nedá prenájom reštaurácie riešiť nižším nájomným

D. Vojsovičová

- zvažovalo, či priestor reštaurácie sa ponúkne len ako forma občerstvenia nie na
varenie. Zároveň vyzvala, ak by sa o niekom vedelo, sme otvorený na
vyjednávanie

R. Abrahám

- opýtal sa, kto sa stará o nasvetľovacie lampy na budovách a chodníkoch, lebo
niektoré nespĺňajú svoj účel, nesvietia

D.Vojsovičová

- odpovedala, technické služby a oslovila p. Korčoka, aby preveril situáciu
osvetľovania a správu podal na najbližšom zasadaní mestského zastupiteľstva

E. Cetl

- poďakoval technickým službám za vyčistenie mesta po zime do 1.mája, ale vyskytli
nedostatky, cesta pred hlavnou bránou cintorína a smerom na Štokavu ostala
nevyčistená v dĺžke 200-300 metrov. Opýtal sa, komu patrí BILBOARD pri
mestskom úrade, lebo je 24 hodín nasvietený, kto financuje spotrebu tejto elektriky

D.Vojsovičová -

vlastníkom City light, zistíme ako to je s napájaním a financovaním elektriky

E. Cetl

podnet na technické služby, v interpeláciách je riešená úpravu topoľov a javorov v
meste, avšak poukázal na vetu, ktorá rieši problém s mechanizmami, konkrétne
vysokozdvižná plošina, jej zapožičaním, v čom nevidí žiadny problém, lebo
orezávanie sa dá uskutočniť v hociktorom ročnom období a aj dodávateľov v
okrese Poprad je viac

-

V. Zentko

- opýtal sa, či mesto neplánuje odkúpenie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve
Popradu, či obce Batizovce, a nachádza v k. ú. mesta

D.Vojsovičová

- odpovedala, že mesto nemá v pláne, nakoľko sa mesto dostáva do sporov s takto
vykupovanými pozemkami, dal sa vypracovať sumár týchto pozemkov, ťažko sa
teraz vyjadriť, musíme zohľadniť naše finančné zdroje

V. Zentko

- opýtal sa, či mesto má zmluvný vzťah s vlastníkom pozemku, na ktorom sú
vybudované stojiska na zber odpadu

R, Abrahám

- odpovedal, áno ja som to dal ako bývalý primátor postaviť, bolo to jediné miesto,
kde sa mohli umiestniť kontajnery, áno bolo to skritizované, ale inde to nešlo, no
dnes sa to ocitlo v majetku inej osoby

D. Vojsovičová - dodala, že sa pripraví písomná odpoveď
V. Zentko

- predložil interpeláciu ešte z februára, na ktorú dodnes nedostal písomnú odpoveď,
či občania môžu strihávať ovocné stromy

D.Vojsovičová

- odpovedala, zabudli sme, vo februári sa bývali riaditeľ vyjadril, že tieto stromy
ostrihajú

V. Zentko

- v novinách bolo písane, že dostanem písomnú odpoveď, viem, že prebehli
personálne zmeny na technických službách a táto interpelácia je už v tomto období
neaktuálna, ale do budúcna aby sa nezabudlo
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D.Vojsovičová

- dáme písomnú odpoveď

J. Drobný

- opýtal sa, a akom stave sú prípravy Dni mesta

D.Vojsovičová

- odpovedala, chceme sa vrátiť k dvojdňovým oslavám s hlavným zámerom, aby
oslavy Dni mesta boli pre občanov, prebehlo rokovanie s Chemosvitom a.s., ktorý
sa bude spolu podieľať na oslavách. Oslavy budú prebiehať od piatka od 11:00
hodiny pred Arénou Iskra Svit do 22:00 hodiny, súbežne prebehne aj udeľovanie
Ceny mesta a primátorky s rautom v kultúrnom dome. V sobotu opäť pred Arénou
Iskra Svit od 10:00 hodiny do 22:00 hodiny. Plánujeme program pre všetky vekové
kategórie občanov, vystúpia hostia zo Svitu a okolia. Dni mesta nebudú spojené s
návštevou družobných miest. Snahou je dodržať rozpočet financií na toto podujatie

M. Míčka

- sa opýtal, v akom stave je oprava chodníkov v dolnej časti mesta, či nie je možné
zriadiť parkovanie súbežne s cestou zrušením trávnatých ostrovčekov, so
zachovaním stromov a osvetlenia

D.Vojsovičová -

s opravou ciest sa začalo, riešenie parkovania je závislé od projektu, ktorý je
zablokovaný Radou Verejného obstarávania, stále sme nedostali odpoveď

V. Zentko

- vyzval, aby mesto vrátilo zeleň do mesta, určitým spôsobom donútiť občanov aby
parkovali aj na svojom pozemku

J. Bobulová

-

opýtala sa, v akom stave je realizácia rekonštrukcie chodníka pri I/18 a na
rekonštrukciu materskej škôlky Kpt. Nálepku

S. Belobrad

-

odpovedal, že je v procese verejného obstarávania, je vybratý dodávateľ,
skontrolujú sa postupy či prebehli podľa zákona

E. Kačmarčíková - sa opýtala, či do rekonštrukcie je zahrnutý aj most
D. Vojsovičová - poprosila p. Belobrada o preverenie, či v oprave chodníka je zahrnutý aj most
D. Vojsovičová - odpovedala na otázku materskej škôlky, zvolá sa mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva, na ktorom sa bude hlasovať o financovaní
neoprávnených finančných prostriedkov, ktoré sú však súčasťou zmluvy
V. Zentko

- opýtal sa, kto je zodpovedný pri prekopávke chodníky, aby sa dal do pôvodného
stavu a kto to kontroluje

E. Šimonová

- odpovedala, pri prekopávke je zodpovedný stavebník, ktorý má všetko upraviť do
pôvodného stavu, skontrolujú a prevezmú technické služby

I. Švagrovská

- upozornila na interpeláciu Kveta Tatry, v ktorej chýba termín ukončenia prekopávky
chodníka

E. Šimonová

- odpovedala, že termín je daný v rámci stavebného povolenia po kolaudácii

K 15:

Diskusia

M. Smatanová

- tri otázky, či mesto dáva robiť rozbor vody zo studničky, ktorej voda je určená ako
náhradný zdroj pitnej vody, či nie je možné umiestniť značku zákazu vjazdu ku
studničke pre autá a na Záhradnej ulici nie je vyznačený ani jeden prechod pre
chodcov

D. Vojsovičová

- odpovedala, že požiadame hygienu o rozbor vody, že na cudzí pozemok nemôžme
umiestniť dopravnú značku

E. Šimonová

- odpovedala k prechodu pre chodcov, v rámci rekonštrukcie vnútrobloku E, ak je
naplánovaný je možné vyznačiť, ak nie, tak bez nového projektu to nie je možné

M. Šramková

- za rodičov vyjadrila maximálnu spokojnosť za akciu Noc s Andersenom, ktorú
pripravili CVČ a MsK
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V. Zentko

- informoval a pozval prítokových na pripravované akcie združení Rozpuk, Ako
doma, Ekoton 1.5 brigáda pri studničke, 8.5. stretnutie pri pamätníku p. Svitanovej,
18.5. Múzeum Baťa pod Tatrami v rámci celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií

D.Vojsovičová

- taktiež informovala o pripravovaných akciách 30.4. ohrávanie májov, 7.5. kladenie
vencov pri Pamätníku padlým, 8.5. výstup na Kozí kameň, 14.5. Deň matiek, 16.5.
míľa pre mamu, 18.5. vítanie detí, 25.5. Sviťania sviťanom
Záver

K 16:

D. Vojsovičová - ukončila 5.riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť
Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
poverený prednosta MsÚ

1. J. Drobný
2. I. Zima

Zapísala: 30.04.2019

Iveta Kukurová
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