Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 26.08.2021

ZÁPISNICA
z 28. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 26.08.2021

________________________________________________________________
Otvorenie : 15:30 hod.
Ukončenie : 16:30 hod.
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2021 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky
úhrady v školských jedálňach v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
Návrh Dodatku č. 2/2021 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2020 o určení
výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských
zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
4. Rekonštrukcia Štefánikovej ulice vo Svite – rozpočtové opatrenie
5. Projekt výstavby „Zariadenia pre seniorov“
6. Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
7. Projekt „Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Svit z dôvodu zabezpečenia
efektívneho zberu komunálneho odpadu“
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Záver
K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 28. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva,
zvlášť privítala a prestavila novú hlavnú kontrolórku Drahomíru Polovkovú
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

K 2:
1.

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

Uzn.129:

2.

Program 28. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
26.08.2021

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

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

J. Bobulová

2. R. Abrahám

- do návrhovej komisie boli navrhnutí:
1.

M. Smatanová

2. M. Šramková

- za zapisovateľku bola určená: Iveta Kukurová
3.

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

K 3/uz.130:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2021 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
Návrh Dodatku č. 2/2021 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č.
6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí
na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených
Mestom Svit

J. Hutník

- vysvetlil, že dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť nasledovné právne úpravy zákona
č.544/2010Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):
- zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
o dotáciách
- zákon č.257/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov.
Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú
nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
- ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou
skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú
v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový
bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí
a dotácia sa poskytuje:
▪ v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje
MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
▪ v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ
alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len
„dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len
„dieťa v ŽM“),
▪ v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje
posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen
domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na
vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce
s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového
bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným
vyhlásením.
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- zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň (z pôvodnej sumy
1,20), v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo
vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;
- za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje
bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.
Aby nebolo potrebné meniť znenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit vždy pri
legislatívnych zmenách výšky alebo formy dotácie na stravu, jednotlivých
finančných pásiem na stravu, príp. aj výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na stravu, navrhuje sa znenie nového samostatného VZN o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Svit.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

K 4/uz.131:
J. Hutník

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M.
Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M.
Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

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

Rekonštrukcia Štefánikovej ulice vo Svite – rozpočtové opatrenie
- informoval, o tom, že na základe pasportizácie ciest a projektu statickej dopravy vo
Svite, sme došli k záveru, že miestna komunikácia na ulici Štefánikova je v
súčasnej dobe v najhoršom technickom stave a preto sme ju navrhli na komplexnú
rekonštrukciu. V tejto komplexnej rekonštrukcií sa počíta s vyriešením odtoku
povrchovej dažďovej vody, ktorá spôsobuje dlhodobo problém na vjazdoch do
obytných častí a za budovou zdravotného strediska. Rekonštrukciou ďalej chceme
vyriešiť vymedzenia existujúcich parkovacích plôch a taktiež vymedzenie priestoru
zelene od komunikácie, aby sa nestávalo, že vozidlá budú parkovať mimo cestnej
komunikácie poprípade určenej parkovacej plochy.
Cestná komunikácia má dĺžku cca 500m a bude pozostávať z podkladového
asfaltového betónu AC 22 P50/70 a obrusného asfaltového betónu AC 11 O 50/70.
Vjazdy a parkovacie plochy z drenážnej alebo zámkovej dlažby, poprípade z
asfaltu. Momentálne prebieha realizácia PD k tejto komunikácii dopravným
inžinierom, ktorý bol vybraný na základe verejného obstarávania zákazky s nízkou
hodnotou podľa §117.
Predpokladaná cena rekonštrukcie je cca 215.000 eur s DPH.
Odovzdal slovo R. Grusovi, aby vysvetlil technickú stránku rekonštrukcie

R. Grus

- projekt rieši úsek mestskej komunikácie v dĺžke 500 m, plánovaná je výmena
asfaltového koberca, osadenie obrubníkov s vymedzením priestorov na vstupy do
obytnej časti, kontajnerových stojísk a výmena vpustí na dažďovú vodu. Z dôvodu
finančnej náročnosti už spomenutých prác, v tomto projekte nebudú riešené
chodníky a povrchy odstavných plôch. Predpokladaná cena diela je 212 tisíc,
Začneme s ohlásením stavby, počkáme na vyjadrenia správcov sieti, všetko by sme
chceli stihnúť do konca roka.

D. Vojsovičová - sa opýtala na začiatok realizácie prác
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R. Grus

- od polovice októbra, všetko by sme chceli stihnúť do konca roka, sme limitovaný
termínom výroby asfaltu do polovice novembra

M. Míčka

- sa opýtal na dopravné značenie a obmedzenia počas rekonštrukcie

R. Grus

- odpovedal, že bude pripravený projekt dopravných obmedzení ,
občania v čase aktuálnosti informovaní

I. Švagrovská

- opýtala sa, či sa nedá vymedziť pre zamestnancov zdravotného strediska a
poskytovateľov zdravotných služieb nejaké parkovacie miesta, lebo sa často stáva,
že nemajú kde parkovať a terajšie parkovisko pred zdravotným stredisko je
obsadené občanmi bytovky oproti

R. Grus

- čo sa týka parkovacích miest, pôjde to do stavebnej komisie, lebo teraz riešime iba
cestu, momentálne je to predmetom diskusie a plánujeme riešiť túto parkovaciu
politiku

o ktorom budú

D. Vojsovičová - uviedla, že na pracovnom stretnutí , ktoré prechádzalo zasadnutiu MsZ , na ktorom
bol aj tento bod diskutovaný, mal poslanec p. Cetl požiadavku, aby sa ulica
rekonštruovala komplexne aj s riešením chodníkov. Vzhľadom na predpokladanú
cenu rekonštrukcie
s hranicou zákazky s nízkou hodnotou dala pokyn na
vypracovanie doplnenia projektu
I. Korenková

- potvrdila, že sumou sa dosiahla maximálna hranica zákazky s nízkou hodnotou

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

K 5/uz.132:
J. Hutník

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

J.
I.
J.
I.

Projekt výstavby „Zariadenia pre seniorov“
- vysvetlil, že Zariadenie pre seniorov je sociálna služba, ktorá je v rámci mesta
dlhodobo vnímaná ako nedostatková. Súčasné zariadenie opatrovateľskej služby
nespĺňa požiadavky priestorového usporiadania a funkčného začlenenia v zmysle
súčasnej legislatívy. Z rozpočtu mesta je ZOS financovaná ročne v sume cca
105.000 €. Podľa platnej legislatívy je poskytovateľ sociálnej služby povinný plniť a
dodržiavať štandardy kvality sociálnych služieb, tie sa dotýkajú materiálnych,
priestorových, personálnych podmienok a dodržiavania ľudských práv.
Zámerom mesta je výstavba nového objektu pre poskytovanie sociálnej služby zariadenia pre seniorov. Zariadenie pre seniorov je sociálna služba na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a
vytvorenia siete služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Cieľom je
vytvoriť také sociálne služby, ktoré by bolo možné vhodne sieťovať a tak reagovať
na individuálne a spoločenské problémy, ktoré významnou mierou determinujú
kvalitu života seniorov a osôb odkázaných na pomoc pri odkázanosti na sociálnu
službu. Sociálna služba obsahuje obslužné činnosti (stravovanie, ubytovanie,
upratovanie a pod.) a odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO,
opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia), ako aj ďalšie činnosti akými sú úschova cenných vecí, záujmová
činnosť, osobné vybavenie.
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Predmetom projektu je výstavba nového zariadenie pre seniorov s kapacitou 40
miest. V zmysle projektovej dokumentácie v objekte by mali byť umiestené 1ložkové izby (v počte 36) a 2-ložkové izby (v počte 2). V súčasnosti výstavbu
takýchto zariadení je možné financovať úverom zo ŠFRB a to do výšky 100% pri
výstavbe budovy za dodržania finančného limitu 1.200 €/m2 podlahovej plochy, a
do 75% pri niektorých častiach technickej vybavenosti.
Celková suma na základe projektu predstavuje 2.990.939,14 € s DPH. Po
posúdení limitov úverov ŠFRB je možné získať úver na samotnú budovu v sume
2.408.364 €, maximálne na 40 rokov, úrok 0,5%, dofinancovanie mestom 398
721,38 €. Čo sa týka technickej vybavenosti tam je možné získať úver do
81.845,78 €, maximálne na 20 rokov, úrok 1%, dofinancovanie 111.007,97 €.
Celková suma prostriedkov, ktoré by malo vykryť mesto Svit z vlastných zdrojov je
500.729,35 €.
Bol spracovaný aj predpoklad rozpočtu budúceho zariadenia pre seniorov.
Financovanie sociálnej služby bude zabezpečené minimálne z troch zdrojov:
úhrada za sociálnu službu vrátane stravovania (kalkulovaná sama 550 €/klient/
mesiac), finančný príspevok z MPSVaR a rozpočet Mesta.
Predpoklad ročných výdavkov je cca 600.000 €. Predpoklad príjmov v 1. roku,
kedy je minimalizovaný finančný príspevok z MPSVaR (cca 179.520 €)
predstavuje sumu 455.000 €. Potreba dofinancovania z rozpočtu mesta cca
145.000 €. V ďalších rokoch je by výdavky mali byť pokryté príjmami za túto
službu. Predpokladané výdavky na jedného klienta predstavujú mesačne cca
1.250 €.
-

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M.
Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M.
Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Hlasovanie:

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

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských
škôl

K 6/uz.133:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie

-

informoval o tom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo
dňa 28.06.2021 výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
(aktualizovaná výzva dňa 19.07.2021).
KÓD VÝZVY: IROP-PO2-SC221-2021-67
PRIORITNÁ OS: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
ŠPECIFICKÝ CIEĽ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
FINANCOVANIE PROJEKTU:
príspevok 95%
spolufinancovanie 5%
SPÔSOB FINANCOVANIA: predfinancovanie, zálohové platby, refundácia alebo
kombinácia
Ide o projekt s názvom „Rekonštrukcia materskej školy“ a je projektom v oblasti
investície na zvyšovanie kapacity miest pre deti predškolského veku. Dôvodom je
rekonštrukcia materskej školy s prístavbou na zvýšenie kapacity detí
predškolského veku. Na základe tejto výzvy musíme mať pre krátkosť času
realizačný projekt spolu so stavebným povolením.
Stavba „Materskej školy“ je umiestnená v katastri Svit, na ulici Mierová. V rámci
stavby je navrhované umiestnenie prístavby materskej školy, v ktorej vzniknú nové
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tri triedy s novou kuchyňou, ktorá bude vyhovovať hygienickým normám HCCP
výdaja stravy na počet detí celej materskej školy. Vzniknú nové triedy pre 67 detí
predškolského veku. Celková rozpočtovaná cena na rekonštrukciu a prístavbu MŠ
je cca 2.000.000 eur s DPH (suma bude upresnená po dodaní rozpočtu projektu).
V zmysle benchmarkov však máme nárok iba na 1.185.450 eur po prepočítaní
počtu detí a koeficientu, ktoré navštevovali školu ku dňu 15.9.2019 (202x2.900 eur)
a pre nových 67 detí predškolského veku (67x8.950 eur). Je to maximálna suma,
ktorú vie mesto z projektu získať (95% NFP vo výške 1.126.177.50 eur,
spolufinancovanie mesta 5% vo výške 59.272,50 eur). Bude preto potrebné okrem
spoluúčasti mesta Svit vo výške 5 % z oprávnených výdavkov projektu, schváliť aj
finančné prostriedky nad rámec oprávnených výdavkov projektu.
D. Vojsovičová - doplnila, naším cieľom je, aby sme v rámci rekonštrukcie riešili aj potreby
elokovaného pracoviska MŠ v Podskalke a z toho dôvodu je do prepočtu
benchmarku započítavaná celková kapacita MŠ Mesta Svit ako zriaďovateľa
- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M.
Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M.
Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Hlasovanie:

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

Projekt „Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Svit z dôvodu
zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu“

K 7/uzn.134:

J. Hutník

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

-

vysvetlil, že Mesto Svit sa zapojilo do výzvy Environmentálneho fondu, špecifikácia
C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu
odpadov,
činnosť
C1.
FINANCOVANIE
PROJEKTU:
príspevok
z
Environmentálneho fondu 95%, spolufinancovanie 5%. Spôsob financovania:
refundácia. Predmetom žiadosti je nákup techniky potrebnej pre zefektívnenie
zberu komunálneho odpadu. Celkové oprávnené výdavky, uvedené v žiadosti boli
vo výške 76.800 €, požadovaná dotácia: 72.960 €, vlastné zdroje 3.840 € (5%).
Uznesením MsZ č. 126/2021 dňa 8.7.2021 bola schválená spoluúčasť v sume
3.840 €. Mestu Svit bola schválená dotácia 70.000 €, prebehla aj súťaž na
dodávku techniky (čelný nakladač a traktorová vlečka). Vzhľadom na vývoj cien v
tomto období celková vysúťažená predstavuje 80.976 € s DPH. S prihliadnutím
na uvedené spoluúčasť mesta predstavuje sumu 10.976 €, pričom schválená suma
spoluúčasti je 3.840 €, takže je potrebné schváliť rozpočtové opatrenie na
financovanie rozdielu, ktorý predstavuje 7.136 € (10.976 -3.840 €).

I. Hus

-

dodal, výzva sa podávala okolo 15. decembra 2020, došlo k nárastu cien rôzneho
materiálu a služieb, čo sa odzrkadlilo na tejto skutočnosti, teda nemôžme vysúťažiť
nákup za predpokladané ceny
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 8:

Interpelácie
- neboli

K 9/uzn.135,136: Diskusia
M. Smatanová - tlmočila názor dôchodcov, ktorí oceňujú snahu na zariadenie pre seniorov, zároveň
prosia, aby sa nezabudlo na ZOS, na opravy pre krajšie prostredie
D. Vojsovičová - opýtala sa o aké konkrétne opravy ide, nakoľko v roku 2020 a 2021 boli do
zariadenia ZOS investované nie malé finančné prostriedky na vylepšenie podmienok
pre klientov
M. Smatanová - odpovedala, maličkosti, napr. vymaľovanie dverí
D. Vojsovičová - doplnila, že centrom záujmu momentálne je DOS, kde tento rok chceme previesť
rekonštrukčné práce, napr. podlahy, svietidlá, maľovanie
M. Smatanová - opäť prosba dôchodcov, nemajú silu, nemajú autá, nemá im kto odviesť papier na
zberný dvor, dôchodcovia majú snahu triediť odpad, prosia, či zber starého papiera
nemôže byť niekde priamo v meste, nie mimo mesta, alebo opäť zaviesť zber
starého papiera formou zberného auta, aspoň na nejaký čas. Včera som osobne
bola odviesť papier do zberného dvora, zamestnanci povedali, že vyzbiera sa
dvojnásobné množstvo starého papiera, že minuli tovar toaletný papier, vreckovky,
utierky na výmenu za starý papier.
D. Vojsovičová - oslovila vedenie technických služieb, ktoré je prítomné na zastupiteľstve, aby riešili
túto problematiku
E. Cetl

- prikláňa sa k problematike, ktorá neraz bola už riešená na iných zastupiteľstvách,
aby sa urobil ústretový krok aspoň k týmto starším obyvateľom. Z môjho pohľadu sa
to dá riešiť.

D. Vojsovičová

- áno niekoľko krát sa problematika riešila, ale aj niekoľko krát ste dostali aj
ekonomiku technických služieb

I. Hus

- ak sa môžem vyjadriť k včerajšku, vyzbieralo sa 13,2 tony, s čím sme nerátali,
pripisujem to k tomu, že na žiadosť obyvateľov sme sa snažili zber oznámiť rôznymi
kanálmi sieti – SMS, sociálnymi sieťami, oznamom rôzneho druhu. Čo sa týka
vozidlového zberu ekonomika je mínusová, to znamená v strate.

M. Šramková

- sa opýtala, či aspoň dva-krát v mesiaci nemožno zbierať autom

I. Hus

- každý zber, ktorý sa uskutočnil je v strate, ak sa zrátajú náklady na vozidlo, na
pracovnú silu a odrátajú sa náklady na výmenný tovar stále je to v strate. Z
ekonomického hľadiska sa to neoplatí. Z výchovného to je už druhá strana mince.

M. Smatanová - opýtala sa, či nemožno kontajner pristaviť. Terajšie kontajnery sú preplnené, papier v
nich mokne. Ľudia sú ochotní zbierať papier aj bez výmenného tovaru.
I. Hus

- kontajnery sú na stanovištiach, to že sú plné je z toho dôvodu, že ľudia neskladajú
papier. Oslovili sme firmu, s ktorou spolupracujeme, o ďalšie kontajnery, aby sme
zvýšili početnosť kontajnerov, aby sa v meste podporil zber papiera. Problém je u
výrobcu, ceny kontajnerov zdraželi.

D. Vojsovičová - požiadala vedenie TS vyhodnotiť zvážiť možnosti organizovaného zberu papiera
J. Bobulová
D. Vojsovičová

- opýtala sa, či je možno opraviť autobusovú zastávku na Terasovej ulici, pretože je
tam diera, v ktorej stojí voda, ľudia musia stáť vo vode
- odpovedala, že zastávka je v návrhu rekonštrukcie
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J. Hutník

- vysvetlil, že navrhnuté je zrušenie zastávky na Terasovej ulici, obyvatelia požiadali,
aby autobus chodieval na Horskú ulicu, na kopec. Čiže dôjde k prekládke
autobusovej zastávky z Terasovej ulice na Horskú, oproti sa vystaví nová zastávka,
aby autobus mohol stáť aj spätnej jazde, a vystaví sa aj oproti zastávka na Skalnej
ulici.

D. Vojsovičová - doplnila, že v pláne je aj vybudovanie novej zastávky pri predajni SINTRA - Lukáč,
Financovanie
bude
žiadosťou
o dotáciu
z MAS-PROTATRY,
projektová
dokumentácia je v príprave. Nakoľko je potrebný čas na schvaľovanie, doporučila
TS, aby sa vyriešili státie vody v autobusovej zastávke na Terasovej ulici
M. Šramková

- predložila návrhy od aktívnych plavcov, týka sa ranného plávania, ktoré stratilo
zmysel, nakoľko chodí plávať veľa ľudí, taktiež sa skrátila časová doba ranného
plávania. Pýtajú sa, či nie je možné upraviť cenu lístka z dvoch hodín na jednu
hodinu a či nie je možná zľava lístka pre občanov mesta Svit, tak ako to je v
Poprade.

Vojsovičová

- opýtala sa či je možné vyriešiť tento problém do plánovanej odstávky plavárne

I. Hus

- odpovedal, že odstávka plavárne bude 16.9. 2021, dovtedy chceme informovať
verejnosť o udržaní predlžených hodín (ako v letnom období), a vieme doplniť
cenník o cenu 1 hodiny plávania

V. Zentko

- opýtal sa, či je možné uskutočniť údržbu detského ihriska v Podskalke pri kultúrnom
dome, konkrétne ochranný náter drevených prvkov, a tráva zarastá cez tartanový
povrch.

D. Vojsovičová - reagovala, že ju prekvapila táto informácia a stav nakoľko mala prebehnúť údržba
ihriska a to výmena dosiek
I. Hus

- odpovedal, že doska sa vymenila na ihrisku na sídlisku „E“

D. Vojsovičová - opýtala sa, či stav ihriska v Podskalke sa neriešil
J. Kostroš

- odpovedal, že stav ihriska je výsledkom vandalizmu, na šmýkačke sú vykopnuté
dosky a budeme to musieť riešiť

D. Vojsovičová - opýtala sa náčelníka mestskej polície, či nie je možné natočiť kameru tak aby
snímala aj ihrisko
M. Klimko

- odpovedal, že vyžadovalo by to novú kameru a problém tvoria stromy, ktoré rastú pri
ihrisku

D. Vojsovičová - v rámci diskusie máme ešte jednu informáciu a oslovila p. Džačarovú o vysvetlenie
novej správy z riadiaceho orgánu eurofondov
Z. Džačarová

- nová informácia sa týka revitalizácie vnútrobloku ulíc P. Jilemnického a Kpt. Nálepku
ide o jemné navýšenie ceny, z dôvodu doplnenia projektu o vodorovné a zvislé
značenie parkovísk

J. Hutník

- vysvetlil, že cena sa navýšila o 900,-€ , taktiež je navýšená 5 percentná spoluúčasť,
teda nekorešponduje schválené uznesenie s projektom, čo sa dá opraviť
schválením ďalšieho uznesenia

I. Švagrovská

- opýtala sa, či je možné schvaľovať v diskusii

D. Polovková

- odpovedala, že nie, jedine poslaneckým návrhom o doplnení programu

J. Drobný

- podal poslanecký o doplnenie programu

Hlasovanie:

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

J. Hutník

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

Hlasovanie:

J.
I.
J.
I.

Záver

K 10:

D. Vojsovičová - skonštatovala, že 28. riadne zasadnutie MsZ z 26.08.2021 o 16.30 h bolo ukončené.
Poďakovala sa poslancom aj hosťom za účasť.
Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,5,6
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta

1. J. Bobulová
2. R. Abrahám

Zapísala: 30.8.2021

Iveta Kukurová
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