Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 28.01.2021

ZÁPISNICA
zo 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 28.01.2021

________________________________________________________________
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, ročná správa o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2020
4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
5. Voľba hlavného kontrolóra mesta Svit
6. Rozpočtové opatrenie – § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.
7. Súkromná základná umelecká škola Fantázia - dotácia na rok 2021
8. Súkromná materská škola Kidsfun - dotácia na rok 2021
9. MŠ sv. Gianny Berettovej Mollovej vo Svite - dotácia na rok 2021
10. Technické služby Mesta Svit – presuny v rámci programového rozpočtu na rok 2021
11. Zmena uznesenia MsZ mesta Svit č. 180/2020 zo dňa 15.12.2020
12. Rozpočtové opatrenie - projektové dokumentácie, územný plán mesta Svit
13. Rozpočtové opatrenie – spoluúčasť k ukončeným projektom odborných učební škôl
14. Zriadenie vecného bremena
15. Prenájom pozemku parc. č. KN-C 229/65, katastrálne územie Svit
16. Prenájom pozemku parc. č. KN-C 114/21 katastrálne územie Svit
17. Prenájom nebytového priestoru v budove plavárne vo Svite
18. Prenájom nehnuteľného majetku Mesta Svit
19. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou
20. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou
21. Interpelácie poslancov
22. Diskusia
23. Záver
K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 21. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:
1.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných:
7 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, J. Drobný, M. Míčka, M.
Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 5 poslancov (R. Abrahám, E. Cetl, E. Kačmarčíková, M.
Smatanová, I. Zima)

Uzn. 1:

Program 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
28.01.2021
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2.

Hlasovanie za program:
Prítomných:
7 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, J. Drobný, M. Míčka, M.
Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 5 poslancov (R. Abrahám, E. Cetl, E. Kačmarčíková, M.
Smatanová, I. Zima)
za návrh:
7 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, J. Drobný, M. Míčka, M.
Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

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

M. Bezák

2. V. Zentko

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1.

M. Míčka

2. I. Švagrovská

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
3.

Hlasovanie za NK a OV:
Prítomných:
7 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, J. Drobný, M. Míčka, M.
Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 5 poslancov (R. Abrahám, E. Cetl, E. Kačmarčíková, M.
Smatanová, I. Zima)
za návrh:
7 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, J. Drobný, M. Míčka, M.
Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 3/uz.2:
J. Mezovský

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, ročná správa
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2020
-

-

J. Hutník
Hlasovanie:

informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2020, o plnení uznesení MsZ
prijatých v roku 2019 s účinnosťou v roku 2020 a prijatých v r. 2020 za obdobie od
01.01.2020 do 18.01.2021, štruktúre uznesení, VZN a o účasti poslancov na MsR
a MsZ.
zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia MsZ Mesta Svit,
ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2020,
správu o vybavovaní sťažností a petícií v pôsobnosti Mesta Svit za rok 2020,
informáciu o schválených uzneseniach a VZN Mesta Svit v r. roku 2020 na
vedomie

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

Poslanci vzali Správu o vykonaných kontrolách za rok 2020, vyhodnotenie plnenia uznesení
MsZ mesta Svit, ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2020,
správu o vybavovaní sťažností a petícií v pôsobnosti Mesta Svit za rok 2020, informáciu
o schválených uzneseniach a VZN Mesta Svit v r. roku 2020 za obdobie od 01.01.2020 do
18.01.2021 na vedomie.
K 4:

Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie
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J. Hutník

K 5/uz.3:
J. Hutník

- na interpeláciu poslanca E. Cetla ohľadom údržby mestských komunikácií zo dňa
26.11.2020 bolo odpovedané do 30 dní, ešte v mesiaci 12/2020 písomne
elektronicky
Voľba hlavného kontrolóra mesta Svit
- prečítal dôvodovú správu, kde sa hovorí o tom, že deň konania voľby hlavného
kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vyhlási mestské
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. Hlavný kontrolór je volený na funkčné
obdobie 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň
nástupu do práce.
Koniec funkčného obdobia hlavného kontrolóra je dňa 4.4.2021.
Otváranie obálok a kontrola splnenia podmienok sa vykoná na zasadnutí Mestskej
rady mesta Svit v mesiaci marec. Každý kandidát, ktorý splní podmienky, bude
písomne pozvaný na zasadnutie MsZ dňa 25.03.2021 a bude mať právo v rámci
bodu programu „voľba hlavného kontrolóra mesta Svit“ vystúpiť na tomto rokovaní
v časovom rozsahu max. 5 minút. Vyhlásenie dňa voľby hlavného kontrolóra mesta
Svit na zasadnutí MsZ v mesiaci marec je v súlade s ustanoveniami zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Požadovaným kvalifikačným predpokladom podľa zákona o obecnom zriadení je
minimálne úplne stredné vzdelanie, súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Podrobné podmienky voľby
sú uvedené v dôvodovej správe.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 6/uz.4:

Rozpočtové opatrenie – § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.

J. Hutník

- vysvetlil, že zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia sú uvedené v § 14 zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. V odseku (1)
definované, kto schvaľuje zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov a je
uvedená aj výnimka. Presné znenie odseku je definované takto:

č.
a
je
tu

(1) Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho
územného celku schvaľuje orgán obce (mestské zastupiteľstvo, primátor podľa
splnomocnenia) alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných
predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z EÚ a
iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.
- z uvedenej citácie vyplýva, ktoré prostriedky sú výnimkou zo schvaľovania orgánmi
obce. Z dôvodu úplnej evidencie však navrhujeme, aby všetky tieto zmeny boli
uvedené pod rozpočtovým opatrením č. 1/2021.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 2 poslanci (E. Kačmarčíková, I. Zima)
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za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
K 7/uz.5:
J. Hutník

Súkromná základná umelecká škola Fantázia – dotácia na rok 2021
- informoval o tom, že Fantázia Svit s.r.o., ako zriaďovateľ súkromnej ZUŠ listom zo
dňa 22.09.2020 požiadala o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2021, ide o
dotácia na mzdy a prevádzku SZUŠ Fantázia Svit so sídlom SNP č. 145/9 vo
Svite.
V zmysle platnej školskej legislatívy (zákony č. 596/2003 Z.z. a 597/2003 Z.z.) je
táto škola financovaná ako originálna kompetencia cez podielové dane Mesta Svit
a to v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia spracovaného v súlade s
Nariadením vlády 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní dane z príjmov územnej
samospráve v znení zmien a doplnkov.
Citované Nariadenie vlády určuje spôsob rozdeľovania ako aj koeficienty škôl a
školských zariadení na výpočet prepočítaného počtu žiakov, a následne dotácie
na žiaka podľa druhu školského zriadenia. Mesto Svit má v rámci Spojenej školy
Mierová jej súčasť - Základnú umeleckú školu,
tu v súlade so zákonom č.
596/2003 Z.z. v z.n.p. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa §6
písm. j) platí, že súkromnej škole je Mesto povinné poskytnúť najmenej 88% z
toho, čo poskytuje na žiaka svojej ZUŠ.
Pre rok 2021 je minimálna výška dotácie v zmysle VZN č. 1/2020 takáto:
ZUŠ
SZUŠ
Skupinová forma
457,34 EUR
402,46 EUR
Individuálna forma
1 400,62 EUR
1 232,54 EUR
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 8/uz.6:

Súkromná materská škola Kidsfun – dotácia na rok 2021

J. Hutník

- povedal, že listom zo dňa 06.10.2020 požiadala spoločnosť Kidsfun s.r.o. Štôla o
poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie prevádzky Súkromnej
materskej školy Kidsfun, Hviezdoslavova 65, Svit, ktorá poskytuje svoju činnosť na
územní mesta už od 01.09.2015.
Z uvedeného dôvodu a v zmysle platnej školskej legislatívy (zákony 596/2003 Z.z.
a 597/2003 Z.z). je táto škola financovaná ako originálna kompetencia cez
podielové dane Mesta Svit. Financovanie škôl a školských zariadení na územní
mesta Svit je riešené Všeobecne záväzným nariadením v súlade s Nariadením
vlády 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samospráve.
Citované Nariadenie vlády určuje spôsob rozdeľovania ako aj koeficienty škôl a
školských zariadení na výpočet prepočítaného počtu žiakov, a následne dotácie
na žiaka podľa druhu školského zriadenia. Mesto Svit má svoju rozpočtovú
organizáciu Materskú školu, tu v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. v z.n.p. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa §6 písm. j) platí, že
súkromnej škole je Mesto povinné poskytnúť najmenej 88% z toho, čo poskytuje na
žiaka svojej MŠ.
Minimálna výška dotácie na žiaka je v zmysle VZN č. 1/2020 je takáto:
Rok 2021
MŠ
2 601,14€

SMŠ
2 289,01€

.
- prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

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

K 9/uzn.7:

MŠ sv. Gianny Berettovej Mollovej vo Svite - dotácia na rok 2021

J. Hutník

- vysvetlil dôvodovú správu, v ktorej sa píše, že listom zo dňa 26.08.2020 požiadala
Spišská katolícka charita ako zriaďovateľ o poskytnutie finančných prostriedkov
na financovanie prevádzky cirkevnej MŠ sv. Gianny Berettovej Mollovej na rok
2021, ktorá začala svoju činnosť na územní mesta od 01.09.2020.
Z uvedeného dôvodu a v zmysle platnej školskej legislatívy – zákonov 596/2003
Z.z. a 597/2003 Z.z. je táto škola financovaná ako originálna kompetencia cez
podielové dane Mesta Svit. Financovanie škôl a školských zariadení na územní
mesta Svit je riešené Všeobecne záväzným nariadením v súlade s Nariadením
vlády 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samospráve.
Citované Nariadenie vlády určuje spôsob rozdeľovania ako aj koeficienty škôl a
školských zariadení na výpočet prepočítaného počtu žiakov, a následne dotácie na
žiaka podľa druhu školského zriadenia. Mesto Svit má svoju rozpočtovú
organizáciu Materskú školu a tu v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. v z.n.p. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa §6 písm. j) platí, že
cirkevnej škole je Mesto povinné poskytnúť najmenej 88% z toho, čo poskytuje na
žiaka svojej MŠ.
K 15.09.2020 podľa predloženého výkazu bolo prihlásených do tejto MŠ 39 detí.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 10/uz.:8:

Technické služby Mesta Svit – presuny v rámci programového rozpočtu na
rok 2021

I.Korenková

-

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

informovala o tom, že uznesením MsZ č. 187/2020 dňa 15.12.2020 bol schválený
Programový rozpočet Mesta Svit na rok 2021. Súčasťou schváleného
programového rozpočtu bol aj rozpočet príspevkovej organizácie Technické služby
Mesta Svit v celkovej sume 817 840€, z toho 9 000€ tvoril kapitálový transfer na
splátku leasingu pohrebného vozidla a 808 840€ tvorí príspevok na bežnú činnosť
organizácie, ktorý bol rozdelený do jednotlivých programov. Vzhľadom na
prebiehajúce zmeny, týkajúce sa zreálnenia sledovania jednotlivých činností, TS
požiadali o presuny medzi jednotlivými programami v rámci celkovej schválenej
sumy bežného rozpočtu.

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 2 poslanci (E. Kačmarčíková, I. Zima)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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K 11/uz.9:
J. Hutník

Zmena uznesenia MsZ mesta Svit č. 180/2020 zo dňa 15.12.2020
- informoval o tom, že na zasadnutí MsZ konanom dňa 15.12.2020 bolo schválené
uznesenie č. 180/2020, predmetom ktorého bolo rozpočtové opatrenie č. 31/2020
na preklenutie časového nesúladu projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov Základnej školy, Mierová 134, Svit“.
Pri príprave textu uznesenia došlo k chybe pri písaní a to, pri uvedení zdroja
príjmu pri predmetom rozpočtovom opatrení. Nesprávne bolo uvedené, že sa
zapájajú príjmy z predaja majetku, pričom malo ísť o text - doplnenie príjmov z
rezervného fondu.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 12/uz.10:

Rozpočtové opatrenie - projektové dokumentácie, územný plán mesta Svit

J.Hutník

- vysvetlil, keďže rozpočet mesta na rok 2021 nezahŕňa kapitálové výdavky, tak ako
každoročne je potrebné v mesiaci január vyčleniť určitú prvotnú sumu na
najpotrebnejšie kategórie kapitálových výdavkov, ktorými sú projektové
dokumentácie a výdavky na územný plán mesta.
Vzhľadom na potrebu spracovania projektových dokumentácií k projektom na
čerpanie nenávratných finančných príspevkov k pripravovaným výzvam resp. iným
akútnejším požiadavkám na vypracovanie PD je potrebné schváliť v januári 2021
sumu 20 000 €.
V roku 2020 bola na projektovú dokumentáciu skutočne použitá suma 38 990,02 €
(najväčšie položky – vodozádržné opatrenia, rekonštrukcia MŠ, atletický štadión).
V roku 2019 bola na projekty vyčlenené suma 10 000 €, skutočne vyčerpaná bola
len suma 5 748,72 €.
S prihliadnutím na platnú zmluvu o preskúmavaní územného plánu, ako aj na
predpokladané výdavky na prerokúvanie a riešenie územnoplánovacej činnosti je
potrebné schváliť na územný plán sumu 8 000 €.

D.Vojsovičová - povedala, že ohľadom tejto témy je naplánované pracovné stretnutie poslancov
a prerokovanie v komisiách. Výsledkom bude návrh – tabuľka priorít, resp.
plánovaných investičných akcií v meste Svit.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 13/uz.11:

Rozpočtové opatrenie – spoluúčasť k ukončeným projektom odborných
učební škôl

J. Hutník

- informoval o tom, že uznesením MsZ mesta Svit č. 68/2017 zo dňa 25.05.2017
bolo schválené podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej
školy, Mierová 134, Svit“. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 85
483,24€, z toho výška NFP je 81 209,08€, spoluúčasť mesta 5% t.j. 4 274,16€.
Predmetný projekt ukončený pred koncom roka 2020 a tak posledné faktúry sú
splatné až začiatkom roka 2021. Vzhľadom na uvedené je potrebné schváliť
rozpočtové opatrenie na doplatenie 5%ntnej spoluúčasti mesta v sume 409,66€.
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Uznesením MsZ mesta Svit č. 67/2017 zo dňa 25.05.2017 bolo schválené podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom
„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Komenského vo Svite“.
Rozhodnutím zo dňa 21.06.2018 o schválení žiadosti o NFP nám schválili celkové
oprávnené výdavky vo výške 149 649,05€, z toho výška NFP je 142 166,60€,
spoluúčasť mesta 5% t.j. 7 482,45€. Predmetný projekt ukončený pred koncom
roka 2020 a tak posledné faktúry sú splatné až začiatkom roka 2021. Vzhľadom na
uvedené je potrebné schváliť rozpočtové opatrenie na doplatenie 5%ntnej
spoluúčasti mesta v sume 1 101,81€.
-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 14/uz.12:

Zriadenie vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice (ZO Breziny)

J. Hutník

-

informoval o tom, že Mestské zastupiteľstvo mesta Svit schválilo uznesením č.
102/2019 zo dňa 26.09.2019 zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice na uloženie
inžinierskych sietí inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Svit, pre
stavbu „Svit ZO Breziny TS, VN a NN rozvody“.
V zmysle prijatého uznesenia sme pripravili návrh zmluvy o zriadení vecného
bremena a vyzvali sme VSD, a.s. k zaslaniu pripomienok k návrhu zmluvy.
Východoslovenská distribučná, a.s. nám oznámila, že z dôvodu rokovaní vo veci
uzatvorenia memoranda o spolupráci medzi Mestom Svit a spoločnosťou VSD, a.s.
je z ich strany pozastavené uzatváranie odplatných zmlúv o zriadení vecného
bremena. Z uvedeného dôvodu nebolo možné dodržať stanovenú lehotu na
splnenie uznesenia č. 102/2019.
Nakoľko je už možné pokračovať s VSD, a.s. v uzatváraní zmlúv, žiadame Mestské
zastupiteľstvo mesta Svit o opätovné schválenie zriadenia vecného bremena.
Zápisom geometrického plánu č. 43849954-26/2019 pre uzatvorenie kúpnej
zmluvy s Jozefom Šteffom s manželkou sa zmenili parcelné čísla dotknutých
parciel a predmetom zriadenia vecného bremena sú pozemky v katastrálnom
území Svit, obec Svit, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 1:
 parc. č. KN-C 463/554, trvalé trávne porasty, v čase schvaľovania o výmere 3331
m2,
 parc. č. KN-C 463/555, trvalé trávne porasty, v čase schvaľovania o výmere 3291
m2,
 parc. č. KN-C 626/119, záhrady, v čase schvaľovania o výmere 216 m2,
 parc. č. KN-C 463/594, trvalé trávne porasty, v čase schvaľovania o výmere 344
m2,
 parc. č. KN-C 463/1, trvalé trávne porasty, v čase schvaľovania o výmere
19993m2,
 parc. č. KN-C 480/34, vodné plochy, v čase schvaľovania o výmere 611 m2,
 parc. č. KN-C 462/225, trvalý trávny porast, v čase schvaľovania o výmere 419 m2.

Hlasovanie:

prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 2 poslanci (E. Kačmarčíková, I. Zima)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko)
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proti návrhu:
zdržali sa:
K 15/uz.13:
J. Hutník

0 poslancov
0 poslancov

Prenájom pozemku parc. č. KN-C 229/65, katastrálne územie Svit, Miroslav
Pecha a Zdena Pechová, Mierová 118, 05921 Svit
-

vysvetlil, že Mestské zastupiteľstvo mesta Svit schválilo Uznesením č. 104/2020 zo
dňa 24.09.2020 prenájom pozemku v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C
229/65, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 259 m2 za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome súp. č. 118, ktorý
je oplotený a užívaný spoluvlastníkmi rodinného domu, Miroslavom Pechom a
Zdenou Pechovou Pavlom Pechom, Mierová 118, 059 21 Svit.
V dôsledku zhoršenia situácie v súvislosti s šírením ochorenia Covid 19 bola
komunikácia s budúcim nájomcom obmedzená a nepodarilo sa nám v stanovenej
lehote do 31.12.2020 s nájomcom skontaktovať ohľadom podpísania nájomnej
zmluvy. Z uvedeného dôvodu žiadame o opätovné schválenie uvedeného
prenájmu za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
12.01.2021 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.

- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 16/uz.14:

Prenájom pozemku parc. č. KN-C 114/21 katastrálne územie Svit, Pavol
Pecha, Hviezdoslavova 933/6, 059 21 Svit

J. Hutník

-

informoval o tom, že Mestské zastupiteľstvo mesta Svit schválilo Uznesením č.
110/2020 zo dňa 24.09.2020 prenájom pozemku v katastrálnom území Svit, parc.
č. KN-C 114/21, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 m2 za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome súp. č.
933, ktorý je oplotený a užívaný vlastníkom rodinného domu, Pavlom Pechom,
Hviezdoslavova 933/6, 059 21 Svit.
V dôsledku zhoršenia situácie v súvislosti s šírením ochorenia Covid 19 bola
komunikácia s budúcim nájomcom obmedzená a nepodarilo sa nám v stanovenej
lehote do 31.12.2020 s nájomcom skontaktovať ohľadom podpísania nájomnej
zmluvy. Z uvedeného dôvodu žiadame o opätovné schválenie uvedeného
prenájmu za účelom majetkovoprávneho vysporiadania užívaného pozemku.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
12.01.2021 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 17/uz.15:

Prenájom nebytového priestoru v budove plavárne vo Svite, Pivovarský dom
s.r.o, Štúrova 934/83, 059 21 Svit

J.Hutník

- informoval, o tom, že spoločnosť Pivovarský dom, s.r.o, P. Jilemnického 304/25,
059 21 Svit užíva v zmysle nájomnej zmluvy nebytový priestor v budove plavárne
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súp. č. 307 na Ulici P. Jilemnického vo Svite. Nebytové priestory sú využívané v
súčinnosti s prenájmom susedných priestorov na výrobu piva vlastným varením.
Nakoľko uvedený nájomný vzťah skončil, požiadala spoločnosť Pivovarský dom,
s.r.o. o jeho predĺženie.
Výška nájomného je stanovená v súlade s Prílohou č. 1 Zásad hospodárenia s
majetkom Mesta Svit vo výške 30,-- €/1m2/1rok.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia zobrala prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za nájomné stanovené v zmysle Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia s
majetkom Mesta Svit vo výške 30,-- €/1m2/rok na vedomie.
Zámer prenájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
12.01.2021 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 18/uz.16:

Prenájom nehnuteľného majetku Mesta Svit, Záchranná služba Košice,
Rastislavova č. 43, 041 91 Košice

J.Hutník

-

vysvetlil, že Mestské zastupiteľstvo mesta Svit schválilo uznesením číslo 166/2020
zo dňa 26.11.2020 Záchrannej službe Košice nájom nebytových priestorov č. 106
a č. 107, nachádzajúcich sa v bytovom dome súp. číslo 263 na ulici SNP vo Svite.
Nakoľko Záchranná služba Košice potrebuje k plne fungujúcej stanici záchrannej
služby na zabezpečenie rýchlej zdravotnej pomoci v zmysle požiadaviek Úradu
verejného zdravotníctva, prestrešené státie pre záchranné vozidlo, požiadala
mesto o jeho realizáciu s tým, že sa náklady na jeho výstavbu mestu vrátia formou
nájomného. Z uvedeného dôvodu bolo Uznesením č. 176/2020 zo dňa 15.12.2020
schválené uzatvorenie budúcej nájomnej zmluvy na prenájom stavby prístrešku.
Nakoľko predpokladaný dátum odovzdania prístrešku do užívania je 01.02.2021,
žiadame Mestské zastupiteľstvo mesta Svit o schválenie prenájmu prístrešku
vrátane pozemku, na ktorom je umiestnený, Záchrannej službe Košice, s tým, že
presná výška nájomného (skutočné náklady na jeho realizáciu rozdelené do
štyroch rokov) bude vyčíslená po ukončení stavby, ale nebude nižšia ako 85,-mesačne.
Predpokladaný náklad na realizáciu prístrešku je rozdelený na obdobie 4 rokov.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
12.01.2021 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 19/uz.17:

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod
Popradskej brigády 743, 058 01 Poprad

J. Hutník

-

stavbou, Jozef Kundis,

informoval o tom, že Jozef Kundis, Popradskej brigády743, 058 01 Poprad žiada o
odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Svit, časti parc. č. KN-C 294/179 v
čase schvaľovania o celkovej výmere 5994 m2.
Žiadateľ je výlučným vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 294/689, ostatné plochy
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o výmere 24 m2 a parc. č. KN-C 294/690, ostatné plochy o výmere 24 m2 na
ktorých je postavená stavba garáže. Pre potreby kolaudačného konania dal
žiadateľ vyhotoviť geometrický plán, ktorým bolo zistené, že čelná strana garáže
zasahuje v rozsahu 3 m2 do pozemku parc. č. KN-C 294/179 vo vlastníctve mesta.
Pri výstavbe garáže žiadateľ zarovnal čelnú stenu so susednými, už postavenými
garážami, takže sa o cca 45 cm posunul za majetkovú hranicu svojho pozemku a
tým vyrovnal čiaru zástavby garáží. K vydaniu kolaudačného rozhodnutia a k
následnému prideleniu súpisného čísla a zápisu stavby garáže do katastra
nehnuteľností musí byť pozemok majetkovoprávne vysporiadaný.
Cena za odpredaj pozemku je v zmysle stanoviska finančnej komisie navrhovaná
vo výške 200,-- €/m2, spolu vo výške 600,-- €.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu zo
dňa 03.10.2020:
Komisia predaj pozemku o výmere 3 m2 odporúča.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 12.10.2020:
V prípade, ak komisia výstavby odporučí vysporiadanie resp. legalizáciu drobných
stavieb, finančná komisia odporúča finančné vyrovnanie v sume 10-násobku
obvyklej ceny pri predaji majetku na určitý účel. (V prípade garáží 20,-- € x 10 =
200,-- €/m2). V prípade stavieb uskutočnených v minulosti (napr. zdedené,
zrealizované v dobrej viere na základe ústnych súhlasov a pod.) sa tieto budú
posudzovať individuálne.
Zámer predaja majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 11.
01. 2021 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 18.01.2021. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
I.Švagrovská

-

opýtala sa, ako to, že je možné dodatočne zlegalizovať stavbu, ktorá už stojí
a dokonca jej časť je postavená aj na mestskom pozemku. Koľko je takých stavieb
na území mesta? Existuje niečo, aby sme mohli tomu zabrániť ?

V. Zentko

-

odpovedal, že na Komisii výstavby sa členovia touto problematikou zaoberali.
Vzhľadom na súčasný stavebný zákon je rozhodovanie veľmi zložité. Kvôli tomu
odsúhlasili, že za dodatočné zlegalizovanie stavby sa bude požadovať od
stavebníka poplatok 200 €/m2.

J. Hutník

-

vysvetlil, že toto je iný prípad. Stavebník, ktorého sa toto uznesenie týka, nezačal
stavať na čierno, mal platné stavebné povolenie, on stavbu zarovnal len podľa
ostatných garáží. Až potom sa zistilo, že časť je postavená na mestskom pozemku.

D.Vojsovičová

-

informovala, že žiadateľov o zlegalizovanie stavby v meste je veľa. Ku každej
žiadosti sa musí pristupovať individuálne. K tomuto problému je potrebná diskusia
- povedala, že žiadnu stavbu v meste bez stavebného povolenia nedovolí dodatočne
zlegalizovať

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 20/uz.18:

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou, MUDr. Zuzana
Vallušová, Šancová 3573/33, 831 04 Bratislava – Nové mesto a Ing. Beáta
Vallušová Horská 538/47, 059 21 Svit

J. Hutník

-

informoval o tom, že Ing. Ľudmila Vallušová, Horská 47, 059 21 Svit sa dňa
19.11.2019 obrátila na mesto Svit so žiadosťou o odkúpenie časti pozemku parc. č.
553/1, katastrálne územie Svit o výmere 5 m2. V žiadosti uviedla, že po dlhšom
odstupe času od smrti manžela Ing. Jána Valluša zistila pri zmene majetkových
pomerov, že dvojgaráž, ktorú s manželom na základe stavebného povolenia zo
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dňa 10.02.2003 číslo 1835/2003 postavili pred svojím rodinným domom súp. č. 538
na Horskej ulici vo Svite, nie je majetkovoprávne vysporiadaná, nakoľko na jej
užívanie nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Nakoľko pozemok vo vlastníctve
manželov Vallušových nepostačoval na výstavbu dvojgaráže, odpredalo Mesto Svit
v roku 2002 stavebníkom pozemok parc. č. KN-C 553/244 o výmere 7 m2.
V súvislosti s dodatočným vydaním kolaudačného rozhodnutia zabezpečila
žiadateľka vyhotovenie geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby,
ktorým bolo zistené, že stavba zasahuje do pozemku vo vlastníctve Mesta Svit.
Stalo sa to pravdepodobne z dôvodu, že na časti pozemku na stavbu dvojgaráže je
umiestnené potrubie na odvod dažďovej vody do odpadového kanála, čo
stavebníci zistili pri výkopových prácach. Keďže by preklad potrubia bol náročný,
stavba dvojgaráže bola stavebníkmi posunutá.
Vlastníctvo rodinného domu súp. č. 538 na Horskej ulici vo Svite, postaveného na
pozemku parc. č. KN-C 553/15 a pozemkov parc. č. KN-C 553/15 a parc. č. KN-C
553/244, katastrálne územie Svit bolo v rámci rodiny prevedené na dcéru MUDr.
Zuzanu Vallušovú a nevestu Ing. Beátu Vallušovú. Osvedčením vyhlásenia o
vytvorení a zriadení bytových jednotiek bol rodinný dom rozdelený na dve bytové
jednotky a pozemky prešli do podielového spoluvlastníctva MUDr. Zuzany
Vallušovej v podiele 22016/32916 v pomere k celku (byt č. 1) a v Ing. Beáty
Vallušovej v podiele 10900/32916 v pomere k celku (byt č. 2). Dokončiť
majetkovoprávne vysporiadanie stavby dvojgaráže teda musia nové
spoluvlastníčky rodinného domu a pozemkov pod stavbami.
K žiadosti bol doložený znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty
predmetu prevodu, vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Andreou
Kromkovou, Záhradná 913/14A, 059 21 Svit, ktorý stanovil hodnotu pozemku vo
výške 19,72 €/m2, spolu vo výške 98,60 €.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu zo
dňa 09.11.2020:
Komisia odporúča predaj pozemku, nakoľko ide o tzv. „legalizáciu malého
rozsahu“.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 10.11.2020:
Komisia výstavby vysporiadanie – resp. legalizáciu stavby malého rozsahu
odporučila, stavba bola zrealizovaná v minulosti, žiadateľka – seniorka stavbu
vysporiadava po smrti manžela. Vzhľadom na tieto skutočnosti finančná komisia
odporúča finančné vysporiadanie v sume obvyklej ceny, t.j. za cenu 20,-- €/m2,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zámer predaja majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
12.01.2021 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 18.01.2021. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 21:

Interpelácie

J. Hutník

-

povedal, že poslanec I. Zima vzhľadom k tomu, že sa nezúčastní MsZ 28.1.2021,
požiadal o ústne predloženie tejto interpelácie kolegu Jána Drobného:

J. Drobný

-

stručný a konkrétny text interpelácie:
V súvislosti s rekonštrukciou železničnej trate bol už realizovaný aj rozsiahly výrub
stromov na pozemkoch mesta Svit. Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny môže
mesto požiadať o náhradnú výsadbu, alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa §
48 ods. 1.
Otázky:
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- Mesto Svit v súhlase na výrub drevín požiadalo o náhradnú výsadbu, alebo
zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1?
- Aká je spoločenská hodnota vyrúbaných drevín?
- Ak sme požiadali o finančnú náhradu, kedy má byť mestu Svit uhradená?
R. Grús

- odpovedal, že v máji 2020 bol udelený súhlas mestom na výrub 180 drevín, ktorý
platí do 31.05.2021. Celková spoločenská hodnota drevín predstavuje 142 121,14
€. Vzhľadom na rozsah a malý kataster mesta sa náhradná výsadba realizovať
nebude. Z toho vyplýva, že do troch mesiacov od ukončenia výrubu bude zaslaná
mestu spomínaná finančná čiastka.

J. Hutník

- odpoveď bude aj písomná

V. Zentko

-

I. Švagrovská

J. Hutník

stručný a konkrétny text interpelácie:
Interpelácie poslancov sú väčšinou témy, ktoré rezonujú medzi obyvateľmi mesta.
Oslovení poslanci interpelujú priamo na vedenie mesta otázky z rôznych oblastí
verejného života. Odpovede, na ktoré je možné reagovať priamo na Mestskom
zastupiteľstve sú zverejnené v mestských novinách. Niektoré z odpovedí na
interpelácie sú poslaneckému zboru zasielané elektronicky do 30 dní a tie sa už v
mestských novinách nezverejňujú. Obyvateľov mesta zaujímajú aj odpovede
zasielané elektronicky.
Otázky:
Prečo sa nezverejňujú v mestských novinách odpovede na interpelácie zasielané
elektronicky?
Je možné nájsť v novinách priestor, ktorý by slúžil na zverejňovanie elektronických
odpovedí na interpelácie poslancov?
- nadviazala na písomnú interpeláciu poslanca Ing. Vladimíra Zentka o zverejnení
písomných interpelácií a odpovedí na nich v mestských novinách. V predošlom
volebnom období sa interpelácie a odpovede na nich zverejňovali na webovej
stránke mesta.
Otázka:
Prečo sa v tomto volebnom období interpelácie poslancov spolu s písomnými
odpoveďami nezverejňujú na webovej stránke mesta?

-

K 22:

odpovedal, že písomné odpovede na interpelácie poslancov v mestských novinách
nie je z technickej ani z finančnej stránky možné z dôvodu veľkého rozsahu
niektorých konkrétnych odpovedí
písomné odpovede na interpelácie však budú zverejňované na webovej stránke
mesta Svit ako to bolo v predchádzajúcom volebnom období
Diskusia

M.Šramková

- požiadala, aby sa na webovú stránku mesta a sms-systémom zverejňovalo viac
aktuálnych informácií z diania v meste /napr. aj ohľadom testovania/
- upozornila, že nepočuť dobre ani rozhlas, opýtala sa, či nie je možné vysielať
rozhlasom viackrát aj v inom čase ako o 16.30 h

D.Vojsovičová -

odpovedala, že rozhlas je zastaralý, oprava a ozvučenie by bolo nerentabilné,
SMS-systém je v tomto prípade funkčnejší
čo sa týka času hlásenia, bol vybraný čas 16.30 h preto, lebo občania sú už
väčšinou doma z práce. V minulosti, keď sa hlásilo doobeda, zaznamenali sme
sťažnosti, že občania po nočnej službe alebo malé deti nemôžu spať, lebo ich
rozhlas o tomto čase vyrušuje. V ďalšom čase o 14.00 h občania pracujúci
v odpoludňajšej smene, ani občania prichádzajúci z dopoludňajšej smeny toto
hlásenie nemohli počuť. Požiadala o návrh času hlásenia poslancov.

M. Šramková

- opýtala sa, či mesto neuvažuje o zabezpečení respirátorov pre seniorov mesta Svit
a následnú distribúciu do ich domovov. Na zdravotnej komisii sa budú distribúciou
zaoberať a zabezpečili by aj dobrovoľníkov.

D.Vojsovičová

- odpovedala, že touto myšlienkou sa už mesto zaoberá, momentálne prebieha
prieskum cien respirátorov. Keď ich budeme mať, vyriešime distribúciu seniorom

12

I.Švagrovská

- ponúkla, že s pani poslankyňou J. Bobulovou pomôžu s distribúciou respirátorov v
Podskalke

D. Vojsovičová - záujmom mesta je zabezpečiť a sprostredkovať aj očkovanie proti COVID-19 pre
seniorov nad 75 rokov. Zaregistrovať a prihlásiť seba alebo blízkych na očkovanie
budú mať možnosť aj telefonicky. Túto možnosť ponúka call-centrum rezortu
zdravotníctva. Najmä starší ľudia však často nemajú prístup na internet, či
dostatočné zručnosti. V prípade, že sa obyvateľom mesta Svit nepodarí telefonicky
prihlásiť na uvedenom telefónnom čísle Ministerstva zdravotníctva, majú možnosť
využiť pomoc Oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností. Môžu
kontaktovať priamo terénnu sociálnu pracovníčku, ktorá im pri prihlásení sa na
očkovanie ochotne pomôže.
- vzhľadom na nepriaznivú a zhoršujúcu sa situáciu a v záujme pomôcť seniorom,
jednotlivcom a rodinám v karanténe, mesto opätovne zriadilo aj Linku pomoci za
pomoci dobrovoľníkov, prostredníctvom ktorej zabezpečuje službu nákup domov.
Prostredníctvom Linky pomoci si môžu občania objednať nákup potravín, drogérie
a liekov.
- prax zatiaľ ukázala, že o nákupy zatiaľ nie je veľký záujem
E. Cetl

- opýtal sa, či už prebehol audit verejného osvetlenia a aké sú jeho výsledky

D.Vojsovičová -

ohľadom témy auditu verejného osvetlenia Mesta Svit pozvala poslancov 2.
februára 2021 o 11.00 h na pracovné stretnutie, na ktorom bude audit predstavený
a takisto aj výber cenového rozpočtu VO v niekoľkých variantoch

M.Bezák

opýtal sa aký je harmonogram vybudovania
a cyklistického chodníka okolo štrkovísk

-

podjazdu

pod

železnicou

D. Vojsovičová - odpovedala, že vybudovanie podjazdu je naplánované ku koncu realizácie v rámci
projektu rekonštrukcie železníc, čiže zhruba o rok
- vysvetlila, že pred rokom bol podaný projekt na výstavbu cyklochodníka popri
jazere po ťažbe Štrkopieskov v rámci výzvy MAS /Miestnej akčnej skupiny/
a doteraz sa však k nemu nikto z MAS nevyjadril
V. Zentko

J. Hutník

- navrhol uverejniť do mestských novín článok ohľadom úľav na mestských
poplatkoch a daniach pre seniorov a ZŤP, aby sa občania mohli lepšie zorientovať
a mali v tom prehľad
-

opýtal sa, či existujú nejaké benefity resp. úľavy na poplatkoch aj pre držiteľov
zlatej a diamantovej Jánskeho plakety za darcovstvo krvi

-

odpovedal, že úľavy na daniach a poplatkoch určuje zákon . V súčasnosti existuje
úľava na cestovnom v MHD pre držiteľov zlatej a diamantovej Jánskeho plakety
a držiteľov Kňazovického plakety

D. Vojsovičová - informovala o priebehu testovania:
- v dňoch od 22. do 24. januára 2021 boli vo Svite v rámci celoplošného screeningu
v meste Svit otvorené tri odberné miesta:
Prvé odberné miesto: Spoločnosť Chemosvit, a. s. v priestoroch po Slovenskej
sporiteľni: 4 pracovné tímy.
Druhé odberné miesto zriadené mestom: Spojená Mierová škola Svit: 3
pracovné tímy
Tretie odberné miesto zriadené mestom: Dom kultúry v Podskalke: 2 tímy
-

celkovo bolo otestovaných celkom 4 775 osôb. Z toho 2 857 bolo obyvateľov Svitu
(59,83%), ostatní boli s trvalým pobytom mimo mesta Svit.
Celkový počet pozitívnych výsledkov na ochorenie covid-19 bolo preukázaných
u 35 osôb (0,73%), z toho iba 17 sú osoby s bydliskom vo Svite (0,60%).
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-

počas 3 - dňového testovania, bolo v odbernom mieste Chemosvit vykonaných
celkom 3 135 testov, v ostatných odberných miestach vo Svite to bolo
1 640 testov.

- záujemcovia o testovanie mali možnosť využiť aj online registráciu na testovanie
na vopred stanovený termín odberu a to v jednom odbernom mieste Pod Skalkou
a v jednom odbernom mieste v Spojenej škole na Mierovej ulici. Celkom túto
možnosť využilo 913 osôb, čo je 56,71% z celkového počtu otestovaných osôb
v týchto dvoch odberných miestach.
-

informovala, že príspevok na jedného otestovaného 5 € od štátu, nepokryl všetky
finančné náklady vynaložené na zabezpečenie testovania

-

vyjadrila úprimnú vďaku MUDr. I.Švagrovskej za pomoc a takisto aj všetkým
zainteresovaným: zdravotníkom, administrátorom, členom DHZ a vojakom. Takisto
aj zamestnancom MsÚ Ing.Hutníkovi, Ing.Pjatákovi, PhDr. Bockovej,
Ing.Závackému za prípravu testovania. Každý z týchto ľudí prispel svojou ochotou
a prácou k tomu, aká nálada vládla na tom ktorom odbernom mieste a ako
prebiehalo testovanie vo Svite. Váži si, že boli ochotní venovať svoj čas pre dobro
iných.

-

informovala, že spoločnosť Chemosvit, a. s. na základe Zmluvy o spolupráci
s Ministerstvom zdravotníctva zriadila stále mobilné odberné miesto /MOM/ na
testovanie infekčného ochorenia COVID-19 antigénovými testami. MOM je
zriadené v priestoroch bývalej Slovenskej sporiteľne pri zdravotnom stredisku
Chemosvit, a.s. Testovanie môžu bezplatne využiť zamestnanci, rodinní príslušníci
a občania širokej verejnosti. Testovanie bude prebiehať bez možnosti objednania.
Prevádzková doba mobilného odberného miesta je 6 dní v týždni:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota od 10.00 h do 18.00 h, nedeľa je
voľný deň

-

povedala, že máme informácie o zriadení ďalších dvoch stálych MOM v meste Svit
/ul. Mierová oproti škole, ul. Štefánikova/

I.Švagrovská

- poďakovala zamestnancom Mesta Svit, ktorí sa podieľali na organizovaní a
príprave testovania a občanom za slušnosť a hladký priebeh
- povedala, že všetko bolo zabezpečené na vysokej úrovni

M.Míčka

-

opýtal sa, v akom stave je oprava kompostárne. Informoval sa, či je možné podať
nejaký súhrn základných
informácií ohľadom začiatku a priebehu zberu
biologického odpadu.

I.Hus

-

odpovedal, že v najbližších novinách, na stránke mesta a facebooku bude
zverejnená informácia práve na túto tému
- riešenie je pripravené, pre bytové domy budú zakúpené 7 l nádoby pre každú
domácnosť + biologicky rozložiteľné vrecká. Po naplnení ich budú vysýpať do 240 l
hnedých nádob, umiestnených na stojiskách.
- čo sa týka rodinných domov, tam je pripravené zakúpenie kompostérov
- tento systém by mal nabehnúť v priebehu tohto polroka. Sú podané dve výzvy na
zakúpenie časti vybavenia na zber biologického odpadu a na časť techniky na
vybavenie kompostárne. Verí, že vďaka výzvam budú úspešní a takto dokážu
ušetriť financie z vlastných finančných prostriedkov mesta. Ak sa to podarí, môžu
začať kompostáreň prevádzkovať od 1.7.2021.

D.Vojsovičová - podotkla, že z vlády zatiaľ ohľadom tejto témy neprišlo žiadne usmernenie, musíme
čakať
V. Zentko

- opýtal sa, ako sme pripravení na to, keď vo výzvach neuspejeme

D. Vojsovičová I.Hus

odpovedala, že jedine rozpočtovým opatrením, z finančných prostriedkov mesta,
po odsúhlasení poslancami

- odpovedal, že čiastočné vybavenie by stálo cca 70 tis.Eur + náklady na zakúpenie
vozidla cca 160 tis.Eur
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- informoval, že do kompostárne majú v pláne dokúpiť časť techniky. Fermentor je
po oprave. V priebehu II. štvrťroka chcú posilniť stav o zamestnancov na
kompostovaciu sezónu, takisto chcú zlikvidovať skládku pred kompostárňou. Do
budúcna chcú ponúknuť aj služby okolitým obciam a vylepšiť si tak hospodárenie.
K 23:

Záver

D.Vojsovičová -

informovala, že 21. riadne zasadnutie MsZ z 28.01.2021 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: 3,5,15,16,17,18,19,20
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta

1. M. Bezák
2. V. Zentko

Zapísala: 03.02.2021

Marcela Berkešová
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