Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 28.04.2022

ZÁPISNICA
z 36. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 28.04.2022

________________________________________________________________
Otvorenie : 15:30 hod.
Ukončenie : 17:00 hod.
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
K 1:

podľa prezenčnej listiny
Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
Zabezpečenie nákupu varného kotla pre školskú jedáleň Spojenej školy Mierová 134, Svit
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 580/5 vo
Svite
Zámena pozemkov pri bytovom dome súp. č. 1021 na Ulici P. Jilemnického vo Svite
Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svite
Uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom nebytových priestorov
v budove Zdravotného strediska vo Svite
Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Svite
Prenájom nebytových priestorov v budove Domu Kultúry Pod Skalkou
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
Návrh na doplnenie uznesenia MsZ mesta Svit č. 165/2021 zo dňa 28.10.2021
Návrh na doplnenie uznesenia MsZ mesta Svit č. 5/2022 zo dňa 27.01.2022 v znení
uznesenia MsZ č. 29/2022 zo dňa 24.02.2022
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver
Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 36. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.
K 2:
1.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 3 (M. Bezák, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská)

D. Vojsovičová - informovala o doplnení programu MsZ o bod programu č. 13 :

Návrh na doplnenie uznesenia MsZ mesta Svit č. 165/2021 zo dňa 28.10.2021
Uzn.56:

2.

Doplnenie programu 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit
o bod programu č. 13: Návrh na doplnenie uznesenia MsZ mesta Svit č.
165/2021 zo dňa 28.10.2021

Hlasovanie za doplnenie programu o bod č. 13:
Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 3 (M. Bezák, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská)
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za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
D. Vojsovičová - informovala o doplnení ďalšieho bodu č. 14 do programu MsZ:

Návrh na doplnenie uznesenia MsZ mesta Svit č. 5/2022 zo dňa 27.01.2022
v znení uznesenia MsZ č. 29/2022 zo dňa 24.02.2022 s prečíslovaním pôvodných
bodov 13-15 na 15-17
Uzn.57:

3.

Doplnenie programu 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit
o bod programu č. 14: Návrh na doplnenie uznesenia MsZ mesta Svit č.
5/2022 zo dňa 27.01.2022 v znení uznesenia MsZ č. 29/2022 zo dňa 24.02.2022
s prečíslovaním pôvodných bodov 13-15 na 15-17

Hlasovanie za doplnenie programu o bod č. 14:
Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 3 (M. Bezák, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Uzn.58:
4.

Program 36. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
28.04.2022

Hlasovanie za program:
Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 3 (M. Bezák, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

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

I. Zima

2.

J. Drobný

- do návrhovej komisie boli navrhnutí:
1.
5.

R. Abrahám

2.

J. Bobulová

za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová

Hlasovanie za NK a OV:
Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 3 (M. Bezák, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 3/uz.59:
D. Polovková

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
- informovala o Správe o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
mesta Svit ku dňu 08.04.2022 za kontrolované obdobie roka 2022
a predchádzajúceho obdobia
- predložila Správu o výsledkoch kontrol v roku 2022 podľa schváleného plánu
kontrolnej činnosti na r.2022 a to: „Mestský úrad - kontrola poskytovania
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príspevku na rekreáciu zamestnancov Mesta Svit podľa § 152a Zákonníka
práce za rok 2021“
- prehľad vykonanej kontroly s uvedením zamerania, kontrolných zistení, odporúčaní
Jej záver tvorí prílohu k dôvodovej správe.
- odporučila vziať Správu o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
mesta Svit ku dňu 08.04.2022 za kontrolované obdobie roka 2022
a predchádzajúceho obdobia a Správu o výsledkoch kontrol v roku 2022
podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na r.2022 na vedomie.
D. Vojsovičová

- prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, J. Drobný, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 3 (M. Bezák, E. Cetl, E. Kačmarčíková)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, J. Drobný, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Poslanci vzali Správu o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom mesta Svit ku dňu
08.04.2022 za kontrolované obdobie roka 2022 a predchádzajúceho obdobia a Správu hlavnej
kontrolórky o vykonaných kontrolách v roku 2022 na vedomie.
K 4:

I.Zima
K 5/uz.60:
J. Hutník

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

na 35. riadne zasadnutie MsZ mesta Svit dňa 31.03.2022 bola doručená
interpelácia poslanca MsZ Ing. Ivana Zimu. Znenie interpelácie a odpoveď je
uvedená v prílohe. Interpelácia obsahuje otázky ohľadom bytovej zástavby v meste
a následných nárokov na infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Znenie
interpelácie a odpoveď je uvedená v prílohe dôvodovej správy a na webe mesta.

-

povedal, že v diskusii sa vyjadrí ku písomnej odpovedi na jeho interpeláciu
ohľadom možnosti prijať na Spojenú školu nových 160 žiakov
Zabezpečenie nákupu varného kotla pre školskú jedáleň Spojenej školy
Mierová 134, Svit
- informoval, že listom zo dňa 10.03.2022 Spojená škola Mierová 134, Svit požiadala
o poskytnutie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky na nákup varného
kotla pre svoju školskú jedáleň. Súčasný varný elektrický kotol je v havarijnom
stave, je ešte z roku 1970, opravy sú nerentabilné a náhradné diely sú ťažko
dostupné. Predmetný kotol jedáleň používala na varenie určitých druhov jedál, no
dňa 24. marca 2022 došlo k jeho úplnému pokazeniu. Na zabezpečenie prípravy
jedál v školskej jedálni Spojenej školy je potrebné zaobstarať nový varný kotol,
ktorý spĺňa technické a bezpečnostné normy a zároveň je energeticky úspornejší.
Na základe prieskumu trhu zrealizovaného zo strany školy v priebehu februára
2022 bol vybratý 150-litrový varný kotol za cenu 3 918€.

- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

K 6/uz.61:

Prítomných:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný,
M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 2 (M. Bezák, E. Kačmarčíková)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici
č. 580/5 vo Svite, Ondrej Kysacký a Dana Kysacká, Horská 580/5, 059 21 Svit

3

J. Hutník

- vysvetlil, že Ondrej Kysacký s manželkou Danou Kysackou, Horská 580/5, 059 21
Svit žiadajú o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, časti parc. č. KN-C 553//1
v katastrálnom území Svit, nachádzajúcej sa pri rodinnom dome medzi majetkovou
hranicou nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov a železničnou traťou v miestnej
časti Pod Skalkou.
Žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území
Svit, a to rodinného domu súpisné číslo 580 na Horskej ulici vo Svite, postaveného
na pozemku parc. č. KN-C 553/100 a pozemku parc. č. KN-C 553/100, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 480 m2, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1324 v celosti.
K žiadosti bol doložený geometrický plán č. 50124781-23/22 na oddelenie
pozemku p.č. 533/344, vyhotovený Martinou Jarošovou, Palárikova 2566/21, 058
01 Poprad. Predmetom prevodu je novovytvorený pozemok v katastrálnom území
Svit, parc. č. KN-C 553/344, druh pozemku ostatné plochy o výmere 160 m2,
odčlenený uvedeným geometrickým plánom z pozemku v katastrálnom území Svit,
parc. č. KN-C 553/1, ostatné plochy v čase schvaľovania o výmere 55463 m 2,
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 1 v celosti.
Podľa doloženého znaleckého posudku č. 60//2022, vyhotoveného znalcom
v odbore stavebníctvo Ing. Róbertom Kromkom, Záhradná 913/14A, 059 21 Svit je
všeobecná hodnota predmetu prevodu stanovená vo výške 13,47 €/1m 2, spolu vo
výške 2 155,20 €.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
zo dňa 07.03.2022:
Komisia odporúča odpredaj pozemkov na Ulici Horská z južnej strany, po hranicu
existujúceho oplotenia, v jednej línii so susednými parcelami, ktoré už boli mestom
odpredané. Kupujúci budú upozornení, že nie je možná svojvoľná výsadba drevín
za oplotením na pozemku mesta.
zo dňa 04.04.2022:
Komisia zobrala predložený geometrický plán na vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 11.04.2022:
Komisia odporúča majetkovoprávne vysporiadanie pozemku ako prípad hodný
osobitného zreteľa
za cenu 19,-- €/1m2, spolu vo výške 3 040,-- €- €/1m2.
Zámer predaja majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
12.04.2022 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 7/uz.62:
J. Hutník

E.
V.
E.
V.

Zámena pozemkov pri bytovom dome súp. č. 1021 na Ulici P. Jilemnického vo
Svite, STM Invest, s.r.o., Jilemnického 268/32, 059 21 Svit
-

informoval o tom, že Mestské zastupiteľstvo mesta Svit uznesením č. 44/2022 zo
dňa 31.03.2022 rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, že
nasledovný zámer zámeny pozemkov v katastrálnom území Svit je prípadom
hodným osobitného zreteľa:
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO 00 326 607 prevedie do
výlučného vlastníctva spoločnosti STM Invest, s.r.o., P. Jilemnického 303,
059 21 Svit, IČO: 52111504, nehnuteľnosť v katastrálnom území Svit, obec Svit,
okres Poprad, a to:
časť pozemku parc. č. KN-C 379/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1064
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m2, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na LV č. 1 v
celosti, v rozsahu 20 m2, podľa geometrického plánu č. 32/2022, vyhotoveného
spoločnosťou GEOZET s.r.o, Partizánska 700/51, 058 01 Poprad, IČO: 44407173,
Spoločnosť STM Invest, s.r.o., P. Jilemnického 303, 059 21 Svit, IČO:
52111504 prevedie do výlučného vlastníctva Mesta Svit, Hviezdoslavova
268/32, 059 21 Svit, IČO: 00 326 607 nehnuteľnosti v katastrálnom území Svit,
obec Svit, okres Poprad, a to:
pozemky parc. č. KN-C 379/62, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, parc.
č. KN-C 379/65, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 a parc. č. KN-C
379/66, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, zapísané na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore na LV č. 3332 v celosti, s finančným vyrovnaním
za rozdiel vo výmerách zamieňaných nehnuteľností v rozsahu 4 m 2 za cenu 20,86
€/m2, spolu vo výške 83,44 €, ktoré uhradí spoločnosť STM Invest, s.r.o.
v prospech Mesta Svit a tým, že poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra
nehnuteľností a náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu uhradí
spoločnosť STM Invest, s.r.o..
Spoločnosť STM Invest, s.r.o. doložila geometrický plán č. 32/2022, v zmysle
ktorého sú zo strany mesta predmetom prevodu nasledovné novovytvorené
pozemky v katastrálnom území Svit:
parc. č. KN-C 379/91, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2,
parc. č. KN-C 379/92, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2,
parc. č. KN-C 379/93, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2,
parc. č. KN-C 379/94, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2.
I.Švagrovská

- opýtala sa, prečo MsZ schvaľuje zámenu osobitným zreteľom, keď na komisii
výstavby členovia zmenu vzali na vedomie

J. Hutník

- vysvetlil, že na minulom MsZ bol schválený zámer a na dnešnom bude
schvaľovaná samotná zámena. Komisia výstavby odporučila zámenu v r. 2021.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 8/uz.63:
J. Hutník

E.
V.
E.
V.

Dodatok č. 1/2022 Štatútu Zboru pre občianske záležitosti Mesta Svit
-

vysvetlil, že FS SENIOR Svit vznikol oddelením z Folklórneho súboru Jánošík Svit
(právna forma: občianske združenie). Následne podal žiadosť o prenájom
nebytových priestorov, za účelom realizácie tanečných skúšok členov a folklórneho
súboru a pre zabezpečenie administratívneho zázemia súboru. Jedná sa o
divadelnú sálu Domu kultúry a šatňu pri krojovni o výmere 5 m2.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 11.04.2022:
Komisia odporúča prenájom nebytových priestorov za nájomné 1 €/predmet
nájmu/rok. Prevádzkové náklady budú vysporiadané formou nefinančnej podpory
mesta Svit.
Zámer prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
12.04.2022 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.

J. Hutník

-

prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V.
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, 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.64:

Uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom nebytových
priestorov v budove Zdravotného strediska vo Svite, Lucia Gancarčíková,
Fraňa Kráľa 271/13, 05921 Svit

J. Hutník

-

informoval, že Lucia Gancarčíková požiadala o prenájom nebytových priestorov č.
d. 318 o výmere 15,50 m2, nachádzajúcich sa 2. poschodí budovy Zdravotného
strediska na Ulici Fraňa Kráľa súp. č. 273 vo Svite.
Žiadateľka je evidovaná na úrade práce a v rámci rekvalifikačných kurzov
absolvovala kurz manikúry. Úrad práce poskytuje rekvalifikovaným uchádzačom o
prácu príspevok na začatie podnikania, pričom žiadateľ o príspevok je povinný
predložiť projekt podnikateľského zámeru a zdokladovať miesto budúceho
podnikania. Všetky procesné záležitosti vrátane zápisu do živnostenského registra,
pridelenia IČO a uzatvorenia riadnej nájomnej zmluvy bude žiadateľka vybavovať
po pridelení dotácie.
Žiadané nebytové priestory sú dlhodobo nevyužívané, pričom mesto ako vlastník
znáša prevádzkové náklady na teplo.
Nájomné je stanovené vo výške 30,50 -- €/1m2/rok za prenájom nebytových
priestorov a vo výške 10,-- €/1m2/rok za podiel na spoločných priestoroch.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 11.4.2022:
Komisia odporúča prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za nájomné stanovené vo výške 30,50 -- €/1m2/rok za prenájom
nebytových priestorov a vo výške 10,-- €/1m2/rok za podiel na spoločných
priestoroch.
Zámer budúceho prenájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného
zreteľa je od 12.04.2022 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta
Svit.

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V.
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, 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.65:

Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Svite
Mediflex, s.r.o., Jarná 3040/10, 058 01 Poprad

J. Hutník

- povedal, že uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 23/2022 zo dňa
24.02.2022 bol spoločnosti Mediflex, s.r.o. schválený prenájom nebytových
priestorov č. dverí 303, 315, 316, 327, 329 a 330, nachádzajúcich sa v budove
Zdravotného strediska vo Svite, a to na dobu určitú 10 rokov odo dňa
nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za účelom poskytovania ambulantnej
zdravotnej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti v segmente spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná
rehabilitácia.
V súvislosti s prípravou budúcej prevádzky požiadala spoločnosť o rozšírenie
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premetu nájmu o prenájom sociálnych zariadení, ktoré by slúžili ich prevádzke. V
spolupráci so správcom Zdravotného strediska, Bytovým podnikom Svit bola
preverená možnosť vyhradenia sociálnych zariadení konkrétnemu nájomcovi tak,
aby ostatní pacienti a lekári neboli obmedzení. Nakoľko sa v rámci sociálnych
zariadení na 2 poschodí nachádza kabínka WC, ktorá sa doteraz nevyužívala, je
možné ju spoločnosti zahrnúť do predmetu nájmu.
Nájomné je stanovené v súlade s Prílohou č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Svit vo výške 10 -- €/1m2/rok.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu zo dňa 11.4.2022:
Komisia odporúča prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za nájomné stanovené v zmysle Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia s
majetkom Mesta Svit vo výške 10 -- €/1m2/rok.
Zámer prenájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
12.04.2022 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V.
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, 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.66:

Prenájom nebytových priestorov v budove Domu Kultúry Pod Skalkou,
Občianske združenie Zábavný súbor SVITTASENIOR, Skalná 655/19, 05921
Svit

J. Hutník

- vysvetlil, že uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 46/2022 zo dňa
31.03.2022 bol Občianskemu združeniu Zábavný súbor SVITTASENIOR
schválený prenájom divadelnej sály Domu kultúry Pod Skalkou. Účelom prenájmu
sú pravidelné kondičné skúšky členov súboru v zmysle harmonogramu. Nakoľko je
súbor rozdelený na dve zložky, ktoré nemôžu vykonávať kondičné skúšky v
jednom priestore súčasne, požiadalo občianske združenie o rozšírenie predmetu
nájmu, a to o prenájom klubovne o výmere 61,25 m2 a kuchynky o výmere 4,16
m2 , nachádzajúcich sa na 1. poschodí budovy Domu Kultúry Pod Skalkou,
súpisné číslo 501, na Priečnej ulici vo Svite.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča prenájom nebytových priestorov za nájomné 1€/predmet
nájmu/rok. Prevádzkové náklady budú vysporiadané formou nefinančnej podpory
mesta Svit.
Zámer prenájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
12.04.2022 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V.
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, 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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K 12/uz.67:

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022

J. Hutník

- informoval, že v súvislosti so žiadosťou Spojenej Školy Mierová na financovania
kapitálových výdavkov na zakúpenie varného kotla pre školskú jedáleň je
potrebné zo strany mesta zrealizovať potrebnú úpravu rozpočtu, a to jeho
navýšenie o 4 000€.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča vyššie uvedenú úpravu rozpočtu zrealizovať
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 19.04.2022. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V.
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, 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.68:

Návrh na doplnenie uznesenia MsZ mesta Svit č. 165/2021 zo dňa 28.10.2021

J. Hutník

-

povedal, že Mesto Svit sa zapojilo do výzvy: IROP-PO7-CS77-2021-75,
Špecifický cieľ: 7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií.
FINANCOVANIE PROJEKTU: príspevok zo zdrojov IROP 95%, spolufinancovanie
5%. Maximálna výška príspevku je 200.000€, t.j. 5% spoluúčasť predstavuje
10.000€. Predmetom projektu je modernizácia ozvučenia sály kultúrneho domu
vrátane osvetlenia javiska a ich novej elektroinštalácie, zlepšenie hygienických
štandardov – germicídne žiariče, zabezpečenie bezbariérovosti – schodolez.

Za týmto účelom schválilo MsZ mesta Svit uznesením č. 165/2021:
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Modernizácia techniky v Dome kultúry vo Svite“ realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta
2. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5 % z celových
oprávnených výdavkov
3. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
4. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
5. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
rozpočtové opatrenie č. 29/2021 na úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2021 v
príjmovej časti ako navýšenie kategórie 130 - príjmy z poplatku za rozvoj v sume
10.000€ a vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu na položke 710 podprogram
10.3 vo výške 10.000€ na zabezpečenie spolufinancovania projektu
„Modernizácia techniky v kultúrnom dome vo Svite“
Na základe dožiadania kontrolného orgánu je potrebné doplniť uznesenie MsZ v
časti 2 a to konkrétnou sumou spolufinancovania projektu:
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COV projektu sú
199 633,86
Žiadaná výška NFP je 189 652,17
Spolufinancovanie:
9 981,69
Rozpočtové opatrenie schvaľovať nie je potrebné, v rozpočte pre rok 2022 sú tieto
prostriedky už schválené.
J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V.
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, 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.69:

Návrh na doplnenie uznesenia MsZ mesta Svit č. 5/2022 zo dňa 27.01.2022
v znení uznesenia MsZ č. 29/2022 zo dňa 24.02.2022

J. Hutník

-

informoval, že projekt s názvom „Modernizácia autobusovej zastávky na ul.
Mierová“ je projektom v oblasti zvýšenia atraktivity a konkurencieschopnosti
verejnej osobnej dopravy. Tento projekt rieši modernizáciu autobusovej zastávky
na ulici Mierovej pri obchodnom reťazci Sintra, PD rieši bezpečnostné prvky, ako
označník, vodorovné značenie na komunikácii, zámkovú dlažbu pre nevidiacich.
Spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov,
v sume 654,72 €.

Za týmto účelom schválilo MsZ mesta Svit uzneseniami č. 5/2022 a 29/2022:
1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu s názvom
„Modernizácia autobusovej zastávky na ul. Mierová“, na základe vyhlásenej výzvy
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
ako riadiaceho orgánu pre IROP. Výzva na zvýšenie atraktivity a
konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC712021-77
2. celkové spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených
výdavkov, v sume 700 €
3. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
4. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
Na základe dožiadania kontrolného orgánu je potrebné doplniť uznesenie MsZ:
v časti 1 konštatovanie, že ciele projektu sú v súlade s platným územným plánom
mesta a platným programom rozvoja mesta
v časti 2 konkrétnou sumou spolufinancovania projektu
Rozpočtové opatrenie schvaľovať nie je potrebné, v rozpočte pre rok 2022 sú tieto
prostriedky už schválené.
J. Hutník
Hlasovanie:

-

prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V.
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, 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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K 15:

Interpelácie

V.Zentko

- dve interpelácie podal v mailovej podobe:

Interpelácia č. 1:
- na marcovom zasadnutí v bode diskusia otvoril požiadavku JDS a iných
obyvateľov mesta Svit na znovuzavedenie pouličného zberu papiera výmenou za
hygienické pomôcky.
Poďakoval za odpoveď p. riaditeľa Technických služieb mesta Svit Ing. Igora
Husa, ktorý svojou písomnou odpoveďou doplnil kalkulácie z predchádzajúcich
rokov.
Keďže táto odpoveď nebola doručená všetkým poslancom, rád by ju v krátkosti
zhrnul.
V roku 2019 je kalkulácia nákladov a výnosov presnými hodnotami a ich
konkrétnym vyšpecifikovaním jasná. V roku 2020, chýbajú informácie, aký mesiac
bol braný do úvahy a počet zamestnancov, ktorí zber pouličného odpadu
uskutočňovali.
Pri hodnotení vyjadrenia TS počítal, že tak ako v roku 2019 a 2020 bolo použité
rovnaké vozidlo a že v roku 2020 bolo vyzbieraných 3735 kg a nie ton ako je
uvedené.
Ak výsledná mesačná hmotnosť je priemerná počas jednotlivých rokov, nie
najvyššia ani najnižšia, môžeme predikovať, cca 5200kg za mesiac, čo zodpovedá
odhadu 900kg/deň počas 5 dní zberu za mesiac.
Návrh TS na minimalizáciu nákladov na zber t.j. 1 zamestnanec, menšie auto, zber
počas prevádzkových hodín so stratou 29€ /deň by počas 5 dní, ako v roku 2019,
tvoril predpokladanú stratu 145 €/mesiac bez tlače propagačných letákov, ale s
možnosťou informovať obyvateľov, cez webové sídlo mesta, sms službou,
rozhlasom čo by tvorilo podľa odhadu 5€/mesiac navyše.
Súčet odhadovaných nákladov by tvorila suma 150€/mesiac ako to podotkol na
minulom zasadnutí.
Otázky:
Rád by požiadal informáciu, kto by znášal finančné navýšenie, ak by sme sa už
konečne zjednotili v názore a rozhodli o znovu zavedení zberu pouličného odpadu?
D. Vojsovičová

- povedala, že odpoveď bude zaslaná písomne elektronicky

Interpelácia č.2:
- povedal, že obyvatelia mesta, ktorí si registráciou telefónneho čísla objednali
informácie o dianí v meste Svit SMS ho správou upozornili na fakt, že tieto správy
sú im doručované v čase nočného kľudu a niektoré informácie aj časovo
neaktuálne.
Otázky:
Požiadal o oslovenie spoločnosti, ktorá túto službu obyvateľom Svitu poskytuje, či
by nebolo možné upraviť čas doručenia od 7:00 do 22:00 a aby boli informácie
doručené včas?
Je možné poskytnúť informáciu v mestských novinách, ako môže občan túto
0službu získať a v prípade potreby aj odhlásiť ak ju už nevyužíva?
D. Virostko

K 16:
R. Abrahám

-

odpovedala, že je to technická záležitosť, automatický systém. SMS sa posiela 2 x
denne, čas sa nedá ovplyvniť, poslanie SMS trvá od 14 do 22 h. Zasielanie SMS
má stúpajúcu tendenciu. Máme zazmluvneného prevádzkovateľa, SMS sa na
uverejnenie posielajú od 7.30 - 8.30 h. Samozrejme, že existujú aj iné možnosti,
sú ale oveľa drahšie. Skúsime sa u prevádzkovateľa informovať, či je možné
nastaviť čas odosielania SMS občanom.
Diskusia
- skonštatoval, že do vydania Mestských novín za 3/2022 bol vložený leták: Stručný
manuál civilnej ochrany obyvateľstva. Opýtal sa, odkiaľ tieto informácie
pochádzajú.
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D. Vojsovičová - odpovedala, že na základe iniciatívy sociálneho oddelenia MsÚ bol vypracovaný
manuál pre občanov nášho mesta pri mimoriadnych udalostiach, situáciách
a ohrození s vysvetlivkami a radami ako sa v týchto situáciách zachovať. Je
uverejnený ako leták v mestských novinách a na webových stránkach mesta.
M. Šramková

- opýtala sa, prečo pred bytovým domom na ul. Štefánikovej oproti kolkárni sú už
dlhší čas položené rúry

D. Vojsovičová - odporučila, spojiť sa s domovým dôverníkom príslušnej bytovky, on poskytne
vysvetlenie
I.Zima

-

navrhol poslancom, pozrieť si odpoveď na jeho interpeláciu ohľadom novej bytovej
výstavby, ktorá je plánovaná súkromnými developermi. Tým narastie počet bytov
a to vyvolá zvýšené nároky na infraštruktúru a občiansku vybavenosť v meste.

-

plánovaná výstavba sa má byť v lokalite pri Mladosti, ul. 9. mája, Kpt. Nálepku, ul.
Štúrova na súkromných pozemkoch

-

v meste sa predpokladá nárast počtu obyvateľov, automobilov, to ovplyvní počet
detí, ktoré budú navštevovať škôlky a školy v meste.

-

upozornil, že by sme mali byť opatrní pri schvaľovaní zmien v územnom pláne,
pretože mesto do týchto projektov môže zasiahnuť iba okrajovo.

-

v písomnej odpovedi ohľadom kapacity škôl sú uvedené možné počty /150 a 160/
prijatia nových žiakov do jednotlivých škôl. Je to rezerva nadoraz.

-

je to na úkor kapacity škôl, napr. v Spojenej škole Mierovej je priestor na vznik troch
nových tried v počte 25 žiakov /I. stupeň/ alebo 29 žiakov /II.stupeň/, no na úkor
zrušenia troch odborných učební, čo nie je vôbec pre školu dobré.

-

opýtal sa, či nie je možné do jednej triedy prijať viac žiakov, tak ako to bolo niekedy
v minulosti.

-

podotkol, že kapacita Materskej školy je naplnená na zákonné maximum.
V prípade, že nedôjde k rozšíreniu kapacity, nebude možné prijať viac, než je
aktuálny počet.

-

skonštatoval, že nemáme inú alternatívu na zvýšenie kapacity materskej školy ako
projekty smerujúce k zvýšeniu kapacít školských zariadení.

-

požiadal, aby sa mesto spolu s pani riaditeľkami škôl týmto problémom zaoberali

M. Šramková

-

opýtala sa, ako je to s plánovaným Domom seniorov

J. Hutník

-

informoval, že finančná dotácia zo ŠFRB projekt nevykryje, počká sa, aká výška
projektu bude schválená, podľa toho sa bude schvaľovať úver v júni 2022.
Momentálne sa vybavuje stavebné povolenie, bude vybraný zhotoviteľ.

I.Švagrovská

-

informovala, že na komisii výstavby bolo prezentovaná výstavba spoločnosti
PHOENIX Developmet, ktorá uvažuje o výstavbe BD, v ktorých sa bude nachádzať
okolo 200 bytov, parkovanie bude riešené v podzemí. Tiež je toho názoru, že
výstavba developerov mesto zaťaží. Mali by sme byť preto, na to pripravení, čo sa
týka školstva, zdravotníctva, infraštruktúry...

D. Vojsovičová - informovala, že bol schválený projekt z MAS na autobusové zastávky v lokalite Pod
Skalkou /ul. Terasova, Skalná a Horská/ v sume 30 000 €
- momentálne sa realizuje osádzanie 17 ks lavičiek a smetných košov po meste.
Jednotlivé miesta na umiestnenie mobiliáru boli starostlivo vyberané aj za pomoci
členov Jednoty dôchodcov Slovenska
-

prebehlo rokovanie so zástupcami SAD a PSK, ktorého výsledok je ten, že mesto
naďalej trvá na svojich podmienkach. SAD požiada predsedu PSK o stretnutie
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a rokovanie ohľadom možností financovania. O výsledku rokovania bude SAD
informovať TS a Mesto Svit, následne budú pokračovať rokovania.
- informovala, že pokračuje revitalizácia chodníkov a cesty na ul. Štefánikovej
- na Mestskom úrade je momentálne havarijný stav v dôsledku výpadku elektrickej
prípojky, z troch fáz je funkčná len jedna. Týmto sa ospravedlňujeme aj občanom,
pretože je nefunkčný aj výťah. Problém riešia Technické služby spolu s technickým
oddelením.
- oznámila, že prepravný výťah v Dome kultúry je sprevádzkovaný
- po meste boli znovu rozmiestnené verejné bicykle v rámci bikesharingu, ktoré
budú naďalej slúžiť na bežnú prepravu po meste, spoznávanie blízkeho okolia. Sú
naplánované ďalšie rokovania ohľadom dodania a sprístupnenia ďalších
zdieľaných dopravných prostriedkov ako sú kolobežky a bicykle na elektrický
pohon.
-

pozvala všetkých na akciu Stavanie májov s folklórnym sprievodom, ktoré sa
uskutoční 30.4.2022 od 10.00 hodine. Sprievod pôjde postupne po stanovištiach v
meste. Bohatý program na tento deň je zverejnený na webe.

- mesto v spolupráci s CVČ organizuje v tento deň aj hviezdicový výstup na Kozí
kameň, ktorého sa zúčastňujú viaceré okolité obce. Začiatok túry je o 8.30 h zo
Svitu a o 10.00 h z Lopušnej doliny. Spoločné stretnutie všetkých zúčastnených, aj
z okolitých obcí je plánované na pravé poludnie.
- 1.5.2022 pri príležitosti slávnosti odpustu Mesto Svit
v spolupráci
s rímskokatolíckou farnosťou vo Svite organizuje v kostole sv. Jozefa Robotníka
hudobno-poetické pásmo: „ Svätý Jozef – náš patrón“ zo začiatkom o 16.00 h
-

od mája 2022 Mesto Svit v spolupráci s Mediačným centrom Poprad opäť ponúka
možnosť bezplatného právneho poradenstva. Najbližšie bude mediačné centrum
otvorené v komunitnej miestnosti /II. poschodie/ v budove MsÚ v stredu 4. 5 2022
v čase od 14.00-16.00 h.

- 6.5.2022 sa o 9.00 h koná Slávnostná akadémia v Dome kultúry ku 70. výročiu
založenia ZŠ Komenského, o 11:00 h sa pokračuje prehliadkou školy a o 12.00 h
spoločenským stretnutím v školskej jedálni ZŠ
- 9.5.2022 o 13.30 h pri pomníku padlým sa uskutoční pri príležitosti 77. výročia
ukončenia II. SV. vojny – pietny akt kladenia vencov
- v ten istý deň o 15.30 h sa uskutoční
a zamestnancov MsÚ ku parkovacej politike
I.Zima

stretnutie

poslancov

- opýtal sa, v akom stave je projekt cez MAS cyklochodník ku Bagrovisku

D. Vojsovičová M. Šramková

pracovné

odpovedala, že projekt je stále v štádiu odborného hodnotenia riadiaceho orgánu

- poďakovala sa za zorganizovanie koncertu L. Filipovej
Jalovičiarovej. Sála bola plná a účastníci koncertu spokojní.

mestu a p.

M.

O slovo sa prihlásil J. Pitoňák
D. Vojsovičová
Hlasovanie:

- dala hlasovať o slovo p. Pitoňákovi:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V.
Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 1 (M. Bezák)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko,
I. Zima)

12

proti návrhu:
zdržali sa:
J. Pitoňák

-

0 poslancov
2 poslankyne (E.Kačmarčíková, M. Šramková)

informoval, že našiel podnikateľský subjekt – opravu obuvi, no s prevádzkou mimo
Svit. Má však jednu podmienku a to, že je potrebné nájsť niekoho ochotného robiť
administratívu a preberanie obuvi od občanov tu v meste Svit. Pán by sa jedenkrát
za týždeň pre obuv zastavil a potom opravenú doniesol. Táto požiadavka vzišla v
minulosti od dôchodcov a prezentovala ju na MsZ pani poslankyňa M. Smatanová.

O slovo sa prihlásila p. Panáčková
D. Vojsovičová - dala hlasovať o slovo p. Panáčkovej:
Hlasovanie:

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

A. Panáčková

- reagovala na otázku p. poslanca I. Zimu, či nie je možné do jednej triedy prijať viac
žiakov, tak ako to bolo niekedy v minulosti.
- vyjadrila sa, že okrem odporúčaného počtu žiakov v triedach /25 na I. stupni a 29
na II. stupni/ mať momentálne viac žiakov v triede je veľmi ťažké a rodičia
prehlásili, že keď bude veľký počet detí v triede, svoje deti z tejto školy odhlásia.

R. Abrahám

- skonštatoval, že bol tiež pedagóg a jeho názor je ten, že 32 žiakov v triede bolo
v minulosti optimum

O slovo sa prihlásila p. Ružeková
D. Vojsovičová - dala hlasovať o slovo p. Ružekovej:
Hlasovanie:

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

I.Ružeková

-

opýtala sa, prečo nie je na webe a úradnej tabuli, tri dni dopredu zverejnený
program Mestského zastupiteľstva

J. Hutník

-

odpovedal, že program Mestského zastupiteľstva je zverejnený sedem dní dopredu
na webe Mesta Svit v kalendári podujatí, v príslušnom dni konania MsZ

D. Vojsovičová - poďakovala všetkým za účasť. Informovala, že ďalšie MsZ sa bude konať 26. mája
2022.
- skonštatovala, že 36. riadne zasadnutie MsZ z 28.04.2022 o 17.00 h bolo
ukončené.
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K 27:

Záver

Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania 36. MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,4,6,7,8,9,10
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta

1. I. Zima
2. J.Drobný

Zapísala: 04.05.2022

Marcela Berkešová
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