Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 06.12.2018

ZÁPISNICA
Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 06.12.2018

________________________________________________________________
Otvorenie : 16.00 hod.
Ukončenie : 19:00 hod.
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Svit (predseda mestskej
volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu primátora mesta
5. Vzdanie sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit, nastúpenie
náhradníka
6. Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva
7. Príhovor primátorky mesta Svit
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit
9. Voľba návrhovej komisie
10. Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
11. Poverenie zastupovaním primátora mesta
12. Návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Svit a voľba jej členov
13. Návrh na zriadenie komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit, určenie náplne ich
práce a voľba ich predsedov
14. Poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit funkciou sobášiacich na
vykonávanie vyhlásení o uzavretí manželstva
15. Určenie platu primátorke mesta Svit
16. Príprava materiálov pre poslancov MsZ
17. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených
poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit – verejných funkcionárov mesta Svit
18. Poučenie o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s vykonávaním
mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit po voľbách do orgánov
samosprávy obcí dňa 10.11.2018 a po zložení sľubu poslanca dňa 06.12.2018
19. Diskusia
20. Záver
K 1:

Otvorenie:

S. Andrášová

- privítala všetkých prítomných hostí na slávnostnej časti ustanovujúceho Mestského
zastupiteľstva v spoločenskej sále Hotela Spolcentrum a informovala o programe
- vyzvala prítomných, aby povstali, nakoľko počas fanfár vstúpia do miestnosti
odchádzajúci primátor a nastávajúca primátorka, následne zaznela hymna SR

M. Škvarek

- otvoril Ustanovujúce zastupiteľstvo a predniesol krátky príhovor

K 2:
M. Škvarek

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
- za overovateľov zápisnice boli primátorom určení:
1. E. Kačmarčíková

2. J. Bobulová

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
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K 3/uz.126:
S. Andrášová

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Svit
-

vyzvala podpredsedníčku Mestskej volebnej komisie vo Svite p. Máriu Heldákovú,
aby informovala o priebehu a výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Svit,
primátora a poslancov

M. Heldáková -

podpredsedníčka mestskej volebnej komisie prečítala zápisnicu s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy mesta Svit, primátora a poslancov

- záverom vyzvala novozvolenú primátorku mesta Ing. Dášu Vojsovičovú, aby zložila
zákonom predpísaný sľub primátorky
K 4:

Zloženie sľubu primátora mesta

D. Vojsovičová -

po verejnom prečítaní sľubu znenia: „Sľubujem na svoju časť a svedomie, že
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej
republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora
uplatňovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia“, novozvolená primátorka zložila
sľub do rúk odchádzajúceho primátora mesta a podpredsedníčky mestskej
volebnej komisie.

Po zložení sľubu primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová prevzala insígnie mesta Svit.
M. Škvarek

- odovzdal slovo primátorke mesta Svit, ktorá ďalej viedla ustanovujúce MsZ

K 5:
M. Heldáková

Vzdanie sa mandátu poslanca MsZ Svit, nastúpenie náhradníka
- informovala o tom, že nakoľko funkcia primátora mesta je v zmysle § 13, ods. 3,
písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva sa Ing. Dáša
Vojsovičová dňa 15.11.2018 vzdala mandátu poslankyne mestského
zastupiteľstva.
Na základe uprázdnenia poslaneckého mandátu poslanca Mestského
zastupiteľstva mesta Svit a podľa výsledkov volieb uvedených v zápisnici mestskej
volebnej komisie o výsledku volieb v meste do mestského zastupiteľstva
a primátora mesta Svit zo dňa 11.11.2018, časť IV, str. 3, je uvedená ako v poradí
prvá náhradníčka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva
mesta Svit Janka BOBULOVÁ

K 6:

Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva

S. Andrášová -

prečítala sľub poslancov a jednotlivo vyzvala poslancov k zloženiu sľubu
a podpísaniu textu sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju časť a svedomie, že
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu
Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich
budem uplatňovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia.“

Novozvolení poslanci mesta Svit zložili sľub do rúk primátorky mesta Svit a podpísali text sľubu na
osobitný list v poradí podľa abecedného zoznamu.
K 7:

Príhovor primátorky mesta Svit

D. Vojsovičová -

ako novozvolená primátorka mesta privítala prítomných hostí, poďakovala sa za
prejavenú dôveru pri voľbách. Poďakovala tiež predchádzajúcemu vedeniu mesta
a poslancom za prácu v minulom období a predniesla krátky príhovor

S. Andrášová

- ukončila slávnostnú časť ustanovujúceho MsZ a prítomných hostí pozvala na
občerstvenie v sále
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- po občerstvení nové zloženie MsZ pozvala na pracovnú časť Mestského
zastupiteľstva do salónika
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
mesta Svit

K 8:

D. Vojsovičová - informovala o ďalšom programe ustanovujúceho MsZ a nechala o ňom hlasovať
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)
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:

Voľba návrhovej komisie

D. Vojsovičová - do návrhovej komisie sú navrhnutí:
1. R. Abrahám
Hlasovanie:

J. Hutník

2. J. Drobný

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)
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
-

predložil návrh uznesenia o vzatí výsledkov volieb na vedomie a konštatovaní, že
novozvolená primátorka mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva zložili
zákonom predpísané sľuby

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)
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/uzn.127:

Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

J. Hutník

-

vysvetlil dôvodovú správu, v ktorej na základe metodického návodu Ministerstva
vnútra SR zo dňa 16. novembra 2018 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich
zasadnutí obecných zastupiteľstiev, poveruje mestské zastupiteľstvo poslanca,
ktorý zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Preto je potrebné poveriť
poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude v prípadoch uvedených
v dôvodovej správe zvolávať, prípadne viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Vo volebnom období r. 2014-2018 bol poverený zvolávaním a vedením zasadnutí
Mestského zastupiteľstva mesta Svit J. Babčák

J. Drobný

- dal poslanecký návrh poveriť zvolávaním a vedením zasadnutí MsZ p. poslankyňu I.
Švagrovskú
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D. Vojsovičová - dala hlasovať za návrh
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)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
2 poslanci (I. Švagrovská, V. Zentko)

K 11/uz.128:

Poverenie zastupovaním primátora mesta
-

prečítal dôvodovú správu, kde primátorka v zmysle § 13b, ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátora
zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním primátorka do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí,
zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len
poslanec. poverí zástupcu primátora na celé funkčné obdobie Primátor môže
zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora,
poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu
primátora.
V zmysle § 13b, ods. 2 vyššie citovaného zákona, ak je v meste zriadená mestská
rada, zástupca primátora je jej členom.
V zmysle § 13b, ods. 3 vyššie citovaného zákona, zástupca primátora zastupuje
primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
Vo volebnom období r. 2014-2018 bol poverený zastupovaním Ing. Ivan Zima.

D. Vojsovičová -

informovala, že v súlade s § 13b, ods. 1 a ods. 3 zákona o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov poveruje zastupovaním Ing. Jána Drobného na celé
funkčné obdobie r. 2018-2022, resp. do jeho odvolania, v rozsahu určenom
v písomnom poverení, ktoré je prílohou uznesenia.

J. Hutník

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie, vzatie poverenia zastupovania na vedomie

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

K 12/uz. 129:

Návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Svit a voľba jej členov

J. Hutník

-

vysvetlil, že podľa § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:
(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z
poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú
radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb
upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
(2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení
obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a
nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.
(3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného
zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní
funkciu poradného orgánu starostu.
(4) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej
zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí
starosta.
(5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
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Podľa čl. IV ods. 16) metodického návodu MV SR zo dňa 16. novembra 2018 pre
obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev sa
odporúča voľbu členov mestskej rady (ako aj predsedov komisií) uskutočniť tajným
hlasovaním, tajná voľba však nie je povinná.
MsZ mesta Svit po zriadení mestskej rady môže zvoliť maximálne jej troch členov.
Mestská rada najmä organizuje prípravu podkladov a schvaľuje program rokovania
MsZ. Ďalšie úlohy mestskej rady sú spracované v Štatúte mesta Svit a Rokovacom
poriadku MsR mesta Svit.
Členom MsR za ich prácu prináleží odmena, ktorú schvaľuje MsZ vo Svite
v Zásadách odmeňovania poslancov MsZ mesta Svit.
D. Vojsovičová - za členov MsR navrhla: PaedDr. Rudolfa Abraháma, Eduarda Cetla a Ing. Vladimíra
Zentka
J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie, zriadenie mestskej rady a voľbu jej členov

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

K 13:

Návrh na zriadenie komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit, určenie
náplne ich práce a voľba ich predsedov

J. Hutník

- informoval o tom, že v zmysle ustanovenia čl. 7, ods. 5 Ústavného zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov, má MsZ mesta Svit povinnosť zriadiť
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Členom tejto komisie môže byť iba poslanec MsZ. Ak sú v MsZ zástupcovia
politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z
jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného
zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa
tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o
zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.
Kompetencie a pôsobnosť tejto komisie určuje citovaný zákon. Predsedníčkou
komisie bola vo volebnom období r. 2014-2018 Janka Bobulová.
V zmysle ustanovení § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, MsZ môže zriadiť komisie pri MsZ ako poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány MsZ. Predsedom komisie je podľa Štatútu mesta Svit poslanec
MsZ, tajomník komisie je spravidla zamestnancom mesta, pripravuje podklady na
rokovanie komisie, zápisnicu a uznesenia z rokovania komisie. Členovia komisií sú
zložení z poslancov MsZ, zamestnancov mesta a odbornej verejnosti.
Komisie sú zriadené ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány mestského zastupiteľstva.
Vo volebnom období r. 2014-2018 boli pri MsZ vo Svite zriadené tieto komisie:
- finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb
a cestovného ruchu s predsedníčkou Ing. Dášou Vojsovičovou
- výstavby a životného prostredia s predsedom JUDr. Mariánom Bezákom
- školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna s predsedom
Ing. Jánom Drobným
- zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku s predsedom MUDr. Jozefom
Timkovičom
- pre Zbor pre občianske záležitosti s predsedníčkou Mgr. Evou Kačmarčíkovou
- architektúry a urbanizmu s predsedom Ing. Ivanom Zimom.
Podľa Metodického návodu Ministerstva vnútra SR zo dňa 16. novembra 2018 pre
obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev, na
ustanovujúcom zasadnutí MsZ sa zriaďujú komisie, určuje sa ich náplň práce
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a voľba predsedov a členov.
Za prácu v komisiách pri MsZ vo Svite prináleží odmena v zmysle schválených
Zásad odmeňovania poslancov MsZ mesta Svit.
I. Švagrovská

- predložila poslanecký návrh na zmenu týchto predsedov komisií oproti pôvodnému
návrhu:
1. Komisia výstavby, ŽP, architektúry a urbanizmu: Ing. Vladimír Zentko
2. Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna:
Janka Bobulová
3. Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku: PhDr. Mgr.
Marianna Šramková, PhD.

D. Vojsovičová - dala hlasovať za poslanecký návrh I. Švagrovskej:
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)
za návrh:
6 poslancov (J. Bobulová, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
I. Švagrovská, V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
5 poslancov
(R. Abrahám, E. Cetl, J. Drobný, E. Kačmarčíková
I. Zima)
- prečítal návrh na uznesenie – na zriadenie Komisie školstva, kultúry, športu,
mládeže, regionálneho rozvoja a mediálnej s predsedníčkou podľa poslaneckého
návrhu I. Švagrovskej

J. Hutník

D. Vojsovičová - dala hlasovať o tomto návrhu:
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)
za návrh:
4 poslanci (J. Bobulová , M. Míčka, M. Šramková, I. Švagrovská)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
7 poslancov ( R. Abrahám, E. Cetl, J. Drobný, E. Kačmarčíková,
M. Smatanová, V. Zentko, I. Zima)

Poslanecký návrh I. Švagrovskej nebol schválený.
I. Švagrovská

- predložila poslanecký návrh na predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ mesta Svit a navrhla J. Drobného

J. Drobný

- predložený návrh odmietol

O tomto predloženom návrhu sa nehlasovalo.
- predložil návrh na zriadenie Komisie športovej s predsedom podľa pôvodného
návrhu, J. Drobným:

J. Hutník

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)
za návrh:
5 poslancov (R. Abrahám, E. Cetl, J. Drobný, E. Kačmarčíková, I.
Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa: 6 poslancov (J. Bobulová, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
I. Švagrovská, V. Zentko)

Návrh na predsedu J. Drobného v Komisii športovej nebol schválený.
I. Zima

-

podal návrh na vyhlásenie prestávky z dôvodu prerokovania návrhov na zriadenie
komisií
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Hlasovanie:

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

Uz.130:
J. Hutník

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)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
2 poslanci (I. Švagrovská, I. Zima)
prečítal návrh uznesenia na zriadenie Komisie školstva, kultúry, športu, mládeže,
regionálneho rozvoja a mediálnej pri MsZ mesta Svit, určenie náplne práce a voľbu
predsedu J. Drobného

-

Hlasovanie:

Uz.132:
J. Hutník

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)
za návrh:
7 poslancov (R. Abrahám, E. Cetl, J. Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Smatanová, V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
4 poslanci (J. Bobulová M. Míčka, M. Šramková, I. Švagrovská)
- prečítal návrh uznesenia na zriadenie Komisie výstavby, životného prostredia,
architektúry a urbanizmu pri MsZ mesta Svit, určenie náplne práce a voľbu
predsedu V. Zentka

Hlasovanie:

Uz.133:
J. Hutník

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)
za návrh: 6 poslancov (J. Bobulová, , M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
I. Švagrovská, V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
5 poslancov (R. Abrahám, E. Cetl, J. Drobný, E. Kačmarčíková
I. Zima)
-

Hlasovanie:

Uz.134:
J. Hutník

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská, V.

- prečítal návrh uznesenia na zriadenie Komisie finančnej, správy majetku mesta,
podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit,
určenie náplne práce a voľbu predsedu I. Zimu

Hlasovanie:

Uz.131:
J. Hutník

Cetl, J. Drobný, E.
I. Švagrovská, V.

prečítal návrh uznesenia na zriadenie Komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej
a verejného poriadku pri MsZ mesta Svit , určenie náplne práce a voľbu predsedu
M. Šramkovej
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)
za návrh:
8 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, J. Drobný, M. Míčka, M.
Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
3 poslanci (E. Cetl, E. Kačmarčíková, I. Zima)

-

prečítal návrh uznesenia na zriadenie Komisie Zbor pre občianske záležitosti pri
MsZ mesta Svit , určenie náplne práce a voľbu predsedu E. Kačmarčíkovej
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Hlasovanie:

Uz.135:
J. Hutník

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

prečítal návrh uznesenia na zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ mesta Svit , určenie náplne práce
a voľbu predsedu J. Bobulovej

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)
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

K14/uz.136:

Poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit funkciou
sobášiacich na vykonávanie vyhlásení o uzavretí manželstva
- vysvetlil, že v zmysle ustanovenia § 4, ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenie o
uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v
ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo
povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za
prítomnosti matrikára. Z daného dôvodu je potrebné uznesením zvoliť na
vykonávanie funkcie sobášiacich niektorých z poslancov MsZ. Sadzby odmien za
vykonávanie obradov sú schválené v Zásadách odmeňovania poslancov MsZ
mesta Svit.
Vo volebnom období r. 2014-2018 vykonávali funkciu sobášiacich okrem primátora
mesta Ing. Ivan Zima, Mgr. Mária Smatanová a Mgr. Eva Kačmarčíková.

J. Hutník

D. Vojsovičová - navrhla týchto poslancov na vykonávanie funkcie sobášiacich: M. Smatanová, E.
Kačmarčíková
J. Drobný

- navrhol doplniť na vykonávanie tejto funkcie ešte ďalšieho člena a to M. Šramkovú

J. Hutník

- prečítal návrh uznesenia

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)
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

K15/uz.137:

Určenie platu primátorke mesta Svit

J. Hutník

-

informoval o tom, že ustanovenia § 3 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov pojednávajú o plate starostov a primátorov.
Zákonom NR SR č. 320/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
253/1994 Z.z. sa plat primátora každoročne upravuje na základe oznámenia
Štatistického úradu SR o priemernej mzde zamestnanca v NH SR. Na základe
uvedeného zákona prislúcha primátorovi mesta podľa počtu obyvateľov od 5 001
do 10 000 násobok 2,6 priemernej mzdy v NH SR stanovený ŠÚ SR, ktorá za rok
2017 predstavovala 954,00 Eur.
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- platové náležitosti primátora mesta Svit v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.
sú nasledovné:
a) plat primátora mesta podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. vo výške 2,6násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
SR, t.j. 2 480,40 €
b) zvýšenie základného platu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v max.
výške 60%, t.j. 1 488,24 € s výplatou mesačne vo výplatnom termíne za dané
obdobie
Spolu max. plat primátora mesta 3 969,00 €
Uznesením č. 43/2016 zo dňa 31.03.2016 bolo schválené zvýšenie základného
platu primátora mesta Svit podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. vo výške 50%.
- dala poslanecký návrh vypustiť z uznesenia bod č. 1 o zvýšení základného platu
primátorke mesta a ponechanie platu vo výške 2480,40 € z dôvodu šetrenia
rozpočtu
- z dôvodu, že p. primátorka je nová, uvidíme aké budú výsledky jej práce
- však aj p. primátorka sama v minulosti hovorila, že je potrebné začať od seba, od
nás, keďže aj naše platy ako poslancov sa odvíjajú od primátorského platu a
ukázať tak všetkým, že sme si z poslaneckej a primátorskej stoličky neurobili
zárobkovú činnosť.

I. Švagrovská

D. Vojsovičová - dala hlasovať za poslanecký návrh I. Švagrovskej
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)
za návrh:
5 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, M. Míčka, M. Šramková, I.
Švagrovská )
proti návrhu: 3 poslanci (J. Drobný, V. Zentko, I. Zima)
zdržali sa:
3 poslanci (E. Cetl, E. Kačmarčíková, M. Smatanová)

Poslanecký návrh neprešiel.
J. Drobný

- povedal, že plat primátorky v návrhu uznesenia nie je nič neštandardné, nevidí
v tom problém, prečo by sa jej nemal schváliť, výška celkového platu novej
primátorky mesta sa oproti predchádzajúcemu primátorovi nemení

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)
za návrh:
6 poslancov (E. Cetl, J. Drobný, E. Kačmarčíková, M. Smatanová,
V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 3 poslanci (M. Míčka, M. Šramková, I. Švagrovská)
zdržali sa:
2 poslanci (R. Abrahám, J. Bobulová)

K 16:

Príprava materiálov pre poslancov MsZ

J. Hutník

- informoval o tom, že zvoleným poslancom MsZ sú pripravené materiály na
oboznámenie sa so základnými právnymi normami, ktoré súvisia s vykonávaním
mandátu poslanca MsZ mesta Svit. Sú to nasledovné materiály:
- ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
- zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
- všetky platné a účinné všeobecne záväzné nariadenia Mesta Svit
- štatút mesta Svit
- rokovací poriadok MsZ, MsR a komisií pri MsZ mesta Svit
- zásady odmeňovania poslancov MsZ vo Svite
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- tlačivo oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára mesta Svit
- zásady prenájmu nebytových priestorov a prenájmu pozemkov
- organizačný poriadok MsÚ Svit s organizačnou štruktúrou mesta
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit – verejných
funkcionárov mesta Svit

K17:

-

J. Hutník

oboznámil prítomných s tým, že článok 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pojednáva
o povinnosti podať Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov verejného funkcionára.
Tlačivá sú pripravené pre novozvolených poslancov MsZ. Poslanci MsZ, ktorí po
zložení sľubu poslanca budú pokračovať v mandáte poslanca MsZ a primátorka
mesta, podali oznámenie v termíne do 31. marca 2018. Podľa čl. 7 ods. 3
ústavného zákona toto oznámenie podávať nemusia.
POUČENIE o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon“) v súvislosti s vykonávaním mandátu poslanca Mestského
zastupiteľstva mesta Svit po voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa
10.11.2018 a po zložení sľubu poslanca dňa 06.12.2018

K18:

- vysvetlil, že Mesto Svit ako prevádzkovateľ poučuje o ochrane osobných údajov
oprávnené osoby – poslancov mestského zastupiteľstva o právach a povinnostiach
pri nakladaní s osobnými údajmi, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov,
v rozsahu nevyhnutnom na plnenie výkonu svojho poslaneckého mandátu,
informuje poslancov o účele spracúvania ich osobných údajov.
Tlačivo poučenia, informovania ako aj tlačivo poskytnutého súhlasu so
spracovaním osobných údajov poslanca mestského zastupiteľstva na
zabezpečenie dostupnosti, zverejnenia na webovej stránke mesta a v priestoroch
mestského úradu sú uvedené na osobitných listoch pre každého poslanca zvlášť.

J. Hutník

K 19:

Diskusia

D. Vojsovičová

- informovala a pozvala prítomných na akcie, ktoré sa budú konať v najbližšom
čase:
- 8.12.2018 o 16.00 h Spišsko-nemecké Vianoce v evanjelickom kostole vo Svite
- 11.12.2018 o 08.00 h Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole
polytechnickej Jána Antonína Baťu
- 11.12.2018 - vianočné posedenie Zväzu zdravotne-postihnutých v Kolibe

J. Bobulová

- pozvala rodičov s deťmi 8.12.2018 o 9.00 h na Mikulášsku parnú jazdu vláčikom
- informovala o tom, že Únia žien v Podskalke spolu so Súkromnou základná školou
Fantázia organizujú v Kultúrnom dome v Podskalke Mikuláša 9.12.2018 spolu
s bábkovým predstavením

K 20:

Záver

D. Vojsovičová -

ukončila Ustanovujúce zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za
účasť

Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,4,5,6,11,13,16,17,18
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Ing. Ján Hutník
poverený prednosta MsÚ
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Overovatelia:

1. E. Kačmarčíková
2. J. Bobulová

Zapísala: 11.12.2018

Marcela Berkešová
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