Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 03.11.2020

ZÁPISNICA
zo 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 03.11.2020

________________________________________________________________
Otvorenie : 15:30 hod.
Ukončenie : 17:30 hod.
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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
Zámena nehnuteľného majetku
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže
Predaj pozemku pri rodinnom dome
Prenájom pozemku pri rodinnom dome
Zriadenie vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky a preložky splaškovej
kanalizácie
Zriadenie vecného bremena na realizáciu inžinierskych sietí a spevnených plôch
Prenájom časti pozemku pri rodinnom dome
Konsolidovaná výročná správa Mesta Svit za rok 2019, Monitorovacia správa
Programového rozpočtu Mesta Svit za 1. polrok 2020
Rozpočtové opatrenie – rekonštrukcia Lávky pre peších a cyklistov pri I/18
MŠ Mierová Svit – zapojenie príjmov, preklasifikovanie výdavkov, výdavky na údržbu –
rozpočtové opatrenie
Rozpočtové opatrenie – vypracovanie svetelno-technického auditu systému verejného
osvetlenia v meste Svit
Projektová dokumentácia - „Rekonštrukcia materskej školy“ - rozpočtové opatrenie
Spojená škola Mierová, originálne kompetencie - rozpočtové opatrenie
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver
Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 18. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

K 2:
1.

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

Uzn. 127:

2.

Doplnenie a prečíslovanie programu 18. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Svit dňa 03.11.2020 od bodu č. 18 : Zmena termínov
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Svit v mesiaci
november a december 2020.

Hlasovanie za doplnený bod programu č. 18 a prečíslovanie programu:
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Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
Neprítomných: 3 poslanci (M.Bezák, E. Kačmarčíková, I.Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
Program 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
03.11.2020

Uzn. 128:

3.

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

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

2. E. Cetl

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. J. Drobný

2. M. Smatanová

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
4.

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

K 3/uz.129:
J. Mezovský

-

-

informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2020, o plnení uznesení MsZ
prijatých v roku 2020 za obdobie od 01.01.2020 do 19.10.2020, štruktúre uznesení,
VZN a o účasti poslancov na MsR a MsZ.
odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia MsZ
Mesta Svit na vedomie

D. Vojsovičová - prečítala návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
Neprítomných: 3 poslanci (M.Bezák, E. Kačmarčíková, I.Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, 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 plnenie uznesení MsZ Mesta Svit za obdobie od 01.01.2020 do 19.10.2020,
Správu o vykonaných kontrolách za rok 2020 a vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta Svit
na vedomie.
K 4:

Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie
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Meno a priezvisko poslanca: Ivan Zima, Interpelácia zo dňa 24.9.2020
Stručný a konkrétny text interpelácie:
1. Je známe, že most do Lopušnej doliny (pri „Mäsopriemysle“) je v havarijnom stave.
Bol núdzovo nahradený dočasným mostom zapožičaným od ŠHR SR.
2. Pred časom sme na komisii finančnej rokovali o projekte na rekonštrukciu
tepelného hospodárstva plavárne. Keďže je známe, že plaváreň je z tohto pohľadu
vo veľmi zlom stave, chcem sa spýtať:
Otázky:
Do kedy bude táto výpožička trvať? Pokiaľ viem, malo to byť iba do 09/2020.
Aký je postoj / súčinnosť dotknutých organizácií a nadriadených orgánov?
Aké kroky sa realizujú k dosiahnutiu definitívneho riešenia?
Je ešte stále činný krízový štáb zriadený OÚ? Kto v tomto krízovom štábe
zastupuje mesto Svit?
Dal sa tento projekt dal vypracovať?
Aké sú ďalšie kroky?
Aká je finančná náročnosť projektu a aké sú možnosti financovania?
D. Vojsovičová - odpoveď p. Zimovi bola zaslaná elektronicky mailom
Meno a priezvisko poslanca: Eduard Cetl, Interpelácia zo dňa 23.9.2020
Stručný a konkrétny text interpelácie:
Verejné osvetlenie
- v tomto roku nastáva v meste problém ohľadom funkčnosti verejného osvetlenia,
ale v poslednom období sa občania vo zvýšenej miere sťažujú na dlhodobú
nefunkčnosť niektorých svietidiel až tmu na celých uliciach resp. blokoch mesta
Výzvy, envirofondy pre rok 2020 a 2021
- v mesiaci 07/2020 som sa informoval ohľadom „Výzvy na poskytovanie dotácie
v oblasti podpory regionálneho rozvoja na zameranie dopadov korona krízy“
Otázka:
a) zapojili sme sa do vyhlásenej výzvy ?
ÁNO v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti
podpory regionálneho rozvoja v projekte s názvom „Zabezpečenie rozvozu stravy
a potravín seniorov a handicapovaných občanov mesta Svit“, kde žiadame auto na
rozvoz stravy a potravín
- znovu otváram problematiku zapojenia sa do vyhlásených, výziev, projektov
v rámci envirofondov pre rok 2021 s vydanými špecifikáciami v rámci:
a) ochrany ovzdušia,
b) rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov
Otázky:
a) čo je príčinou tohto stavu ?
b) aký počet odborných pracovníkov pracuje v zmysle platnej legislatívy v rámci
elektro na úseku verejného osvetlenia ?
c) aké opatrenia boli prijaté na odstránenie tohto dlhodobého stavu s konkrétnym
termínom ?
d) aké náklady boli vynaložené na údržbu verejného osvetlenia v roku 2020 ?
D. Vojsovičová - odpoveď p. Cetlovi bola zaslaná elektronicky mailom
K 5/uz.130:
K.Štinčíková

Zámena nehnuteľného majetku medzi Mestom Svit a Petrom Hvizdošom, Kpt.
Nálepku135/75, 059 21 Svit
- prečítala dôvodovú správu, kde sa hovorí o tom, že Mesto Svit uzatvorilo dňa
06.07.2020 Zmluvu o budúcej zámennej zmluve s Petrom Hvizdošom, Kpt.
Nálepku 135/75, 059 21 Svit v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta
Svit č. 88/2020 zo dňa 24.06.2020.
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Predmetom budúcej zámennej zmluvy sú pozemky v katastrálnom území Svit, časť
parc. č. KN-E 5184/1, ostatné plochy o výmere 986 m2, vo vlastníctve Mesta Svit
s predpokladaným záberom cca 45 m2 za účelom vytvorenia vjazdu z miestnej
komunikácie k stavbe s názvom “Zmena dokončenej stavby, nadstavba a prístavba
objektu „Štokava“, kultúrno – spoločenská sála so zázemím“ a časť parc. č. KN-C
432/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2194 m2 vo vlastníctve Petra
Hvizdoša s predpokladaným zámerom cca 65 m2 za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania pozemku pod obslužnou komunikáciou pre cintorín.
Peter Hvizdoš požiadal, aby dohodnutá zámena pozemkov bola zrealizovaná v
pomere 1:1 a predložil pre uzatvorenie zámennej zmluvy geometrický plán na
oddelenie pozemkov č. 102/2020 na oddelenie a majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov p.č. 432/13-14, vyhotovený Ing. Janou Zentkovou, Partizánska 51, 058
01 Poprad, v zmysle ktorého budú predmetom zámennej nasledovné
nehnuteľnosti:
Peter Hvizdoš prevedie do výlučného vlastníctva Mesta Svit novovytvorený
pozemok v katastrálnom území Svit parc. č. KN-C 432/14, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 72 m2, odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 432/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2194 m2, zapísaného na LV č. 1742,
Mesto Svit, prevedie do výlučného vlastníctva Petra Hvizdoša, ako vlastníka
nehnuteľností, zapísaných na liste vlastníctva č. 1742 novovytvorený pozemok v
katastrálnom území Svit parc. č. KN-C 432/13, ostatné plochy o výmere 72 m2,
odčlenený z pozemku parc. č. KN-E 5184/1, ostatné plochy o výmere 986 m2,
zapísaného na LV č. 1.
- prečítala návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
Neprítomných: 3 poslanci (M.Bezák, E. Kačmarčíková, I.Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, 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.131:

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže, Milan Tkáč,
Mierová 66/7, 059 21 Svit.

K. Štinčíková

- prečítala, že Milan Tkáč, Mierová 66/7, 059 21 Svit žiada o majetkovoprávne
vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže.
Garáž bola postavená v súlade so stavebným povolením z roku 1977 pri bytovom
dome súp. č.80 a bolo jej pridelené súpisné číslo 4018. Pozemok pod stavbou,
parc. č. KN-C 117/274, zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 je
majetkovoprávne nevysporiadaný, vo vlastníctve mesta Svit, zapísaný na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1..
Všeobecná hodnota pozemku pod stavbou garáže bola stanovená znaleckým
posudkom č. 3/2020, vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo Ing. arch.
Martinou Švajkovou, Liptovská 1, 058 01 Poprad vo výške 20,14 €/1m2, spolu vo
výške 584,06 €.
Prevod pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou je
prevodom v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) ) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia zobrala majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže na
vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže
za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 20,14 €/1m2, spolu za cenu celkom
584,06 €.
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- prečítala návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
Neprítomných: 3 poslanci (M.Bezák, E. Kačmarčíková, I.Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, 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.132:

Predaj pozemku pri rodinnom dome , Július Gaži s manželkou Máriou
Gažiovou, Mierová 83/36, 059 21 Svit

K.Štinčíková

- informovala o tom, že Július Gaži s manželkou Máriou Gažiovou sú
bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území Svit, a to bytu
č. 36 v rodinnom dome súp. č. 83 na Mierovej ulici vo Svite, postavenom na
pozemku parc. č. KN-C 145/2 a zastavaného pozemku parc. č. KN-C 145/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 v podiele ½ v pomere k celku,
zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom
odbore na liste
vlastníctva č. 2282.
V zmysle výzvy mesta na majetkovoprávne vysporiadanie oploteného pozemku pri
rodinnom dome požiadali o rozdelenie užívaného pozemku na dve časti, pričom
jednu časť by užívali na základe nájomnej zmluvy a druhú časť by odkúpili do
vlastníctva so splátkovým kalendárom na dobu 1 roka, nakoľko odkúpenie
pozemku v celosti by pre nich bolo finančne náročné.
Žiadatelia predložili návrh geometrického plánu č. 97/2020 na oddelenie pozemku
p.č. 117/303 a zmenu hraníc medzi pozemkami p.č. 117/28 a 117/275,
vyhotoveným Ing. Pavlom Basaríkom, GEOPLÁN, L. Svobodu 4885/91, 058 01
Poprad, IČO: 51747545, ktorým boli vytvorené dve nové parcely, a to parc. č. KNC 117/303, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2 a parc. č. KN-C 117/28,
záhrady o výmere 48 m2, pričom týmto geometrickým plánom bola v zmysle
predchádzajúceho odporúčania komisie výstavby životného prostredia, architektúry
a urbanizmu rozšírená majetková hranica prístupového chodníka k zadným
rodinným domom na 3 m.
Predmetom predaja je novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 117/303, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 75 m2.
Cena za odpredaj bola stanovená s prihliadnutím na znalecký posudok č.
104//2019, vyhotovený znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Pavlom Gejdošom,
Družstevná 617/50, 059 38 Štrba vo výške 19,03 €/1m2, spolu vo výške 1 427,25
€.
Žiadatelia majú ku dňu rokovania mestského zastupiteľstva vyrovnané všetky
záväzky voči Mestu Svit
- prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
Neprítomných: 3 poslanci (M.Bezák, E. Kačmarčíková, I.Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, 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.133:

Prenájom pozemku pri rodinnom dome, Július Gaži s manželkou Máriou
Gažiovou, Mierová 83/36, 059 21 Svit

K.Štinčíková

- informovala o tom, že Július Gaži s manželkou Máriou Gažiovou sú
bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území Svit, a to bytu
č. 36 v rodinnom dome súp. č. 83 na Mierovej ulici vo Svite, postavenom na
pozemku parc. č. KN-C 145/2 a zastavaného pozemku parc. č. KN-C 145/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 v podiele ½ v pomere k celku,
zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom
odbore na liste
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vlastníctva č. 2282.
V zmysle výzvy na majetkovoprávne vysporiadanie oploteného pozemku pri
rodinnom dome požiadali o rozdelenie užívaného pozemku na dve časti, pričom
jednu časť by užívali na základe nájomnej zmluvy a druhú časť by odkúpili do
vlastníctva so splátkovým kalendárom na dobu 1 roka, nakoľko odkúpenie
pozemku v celosti by pre nich bolo finančne náročné.
Žiadatelia predložili návrh geometrického plánu, č. 97/2020 na oddelenie pozemku
p.č. 117/303 a zmenu hraníc medzi pozemkami p.č. 117/28 a 117/275,
vyhotoveným Ing. Pavlom Basaríkom, GEOPLÁN, L. Svobodu 4885/91, 058 01
Poprad, IČO: 51747545, ktorým boli vytvorené dve nové parcely, a to parc. č. KN-C
117/303, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2 a parc. č. KN-C 117/28,
záhrady o výmere 48 m2, pričom týmto geometrickým plánom bola v zmysle
predchádzajúceho odporúčania komisie výstavby životného prostredia, architektúry
a urbanizmu rozšírená majetková hranica prístupového chodníka k zadným
rodinným domom na 3 m.
Predmetom prenájmu je novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 117/28, záhrady o
výmere 48 m2 .
Nájomné je stanovené v zmysle Prílohy č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Svit vo výške 1,--€/m2/rok
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia odporúča prenájom pozemku.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb
a cestovného ruchu:
Komisia odporúča prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa za
nájomné stanovené v zmysle Prílohy č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Svit vo výške 1,--€/m2/rok
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
13.10.2020 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
- prečítala návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K9/uz.134:

Zriadenie vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky a preložky
splaškovej kanalizácie , Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit, Nábrežie Jána
Pavla II. 1014/2A, 059 21 Svit

K.Štinčíková

- vysvetlila dôvodovú správu, v ktorej sa píše, že Mesto Svit uzatvorilo v súlade s
uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. č. 107/2013 zo dňa 26.09.2013
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena na uloženie
inžinierskych sietí k farskej budove súp. č. 1014, postavenej na pozemku parc. č.
KN-C 390/90, katastrálne územie Svit vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi,
farnosť Svit, Nábrežie Jána Pavla II. 1014/2A, 059 21 Svit
Nakoľko bola uvedená stavba dokončená, vyzvali sme vlastníka budovy k
predloženiu geometrického plánu na zameranie inžinierskych sietí a k následnému
uzatvoreniu riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena.
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit doložila geometrický plán č. 64/2020 na
vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch p.č. 390/7 a 413/3,
úradne overený dňa 18.08.2020 pod číslom G1-702/20, vyhotovený Ing. Evou
Schürger – Jochmann, MPČĽ 3053/1, 058 01 Poprad, IČO: 11946318.
Inžinierske siete – vodovodná prípojka a preložka splaškovej kanalizácie k stavbe
súp. č. 1014 sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve mesta Svit, v
katastrálnom území Svit, obec Svit, list vlastníctva č. 1 a to:
• parc. č. KN-C 413/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2493 m2 - diel 1 o
výmere 97 m2,
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• parc. č. KN-C 390/7, trvalý trávny porast o výmere 6726 m2 – diel 2 o výmere 51
m2 a diel 3 o výmere 35 m2.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia zobrala uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na vedomie.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb
a cestovného ruchu:
Komisia zobrala uzatvorenie zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena
na vedomie.
- prečítala návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
Neprítomných: 3 poslanci (M.Bezák, E. Kačmarčíková, I.Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, 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.:135:

Zriadenie vecného bremena na realizáciu inžinierskych sietí a spevnených
plôch BMV Group, s.r.o., Záhradná 918/18, 059 21 Svit

K.Štinčíková

- informovala o tom, že spoločnosť BMV group, s.r.o., Záhradná 918/18, 059 21 Svit
žiada o vyjadrenie k uloženiu inžinierskych sietí a k realizácii spevnených plôch k
stavbe „Polyfunkčný objekt – bytový dom“.
Nakoľko Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom septembrovom rokovaní
neschválilo zriadenie vecného bremena k pripravovanej stavbe „Polyfunkčný objekt
– bytový dom“, žiada spoločnosť o opätovné prerokovanie žiadosti s odvolaním sa
na vydané záväzné stanovisko mesta zo dňa 15.06.2020.
V liste, ktorý je prílohou tohto návrhu, uvádza dôvody opätovného predloženia
žiadosti na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Svit.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 19.10.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča žiadosť prerokovať na MsZ.
- prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 11/uz.:136:

Prenájom časti pozemku pri rodinnom dome, Milan Pauliny s manželkou
Evou Paulinyovou, Sládkovičova 165/42, 059 21 Svit

K. Štinčíková

- informovala o tom, že Milan Pauliny s manželkou Evou Paulinyovou, Sládkovičova
165/42, 059 21 Svit žiadajú o prenájom pozemku parc. č. KN-C 91/43, záhrady o
výmere 101 m2 v katastrálnom území Svit za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania pozemku pri rodinnom dome.
Žiadaná časť pozemku je oplotená a tvorí jeden celok s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve Milana Paulinyho, a to rodinného domu súp. č. 165 a pozemkov parc. č.
KN-C 81/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 a parc. č. KN-C 91/21,
záhrady o výmere 257 m2.
Nájomné je stanovené v súlade s Prílohou č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Svit vo výške 1,-- €/1m2/rok.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia zobrala majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia zobrala majetkovoprávne vysporiadanie pozemku formou nájmu za
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nájomné stanovené v zmysle Prílohy č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Svit na vedomie.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
13.10.2020 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
- prečítala návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
Neprítomných: 3 poslanci (M.Bezák, E. Kačmarčíková, I.Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, 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.137:

Konsolidovaná výročná správa Mesta Svit za rok 2019, Monitorovacia správa
Programového rozpočtu Mesta Svit za 1. polrok 2020

I.Korenková

- vysvetlila, že v zmysle platnej legislatívy bolo potrebné spracovať Výročnú správu k
individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierke mesta Svit za rok 2019, ktorá
komentuje a uzatvára hodnotenie roka 2019. Ďalším materiálom je spracovaná
Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mesta Svit za I. polrok 2020 v časti
zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.
Vzhľadom na rozsah predkladaných materiálov sa tieto zasielajú e-mailom a sú
zverejnené aj na webovej stránke Mesta Svit.
-

Hlasovanie:

prečítala návrh na uznesenie
Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
Neprítomných: 3 poslanci (M.Bezák, E. Kačmarčíková, I.Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, 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 Konsolidovanú výročnú správu Mesta Svit za rok 2019, Monitorovaciu správu
Programového rozpočtu Mesta Svit za 1. polrok 2020 na vedomie.
K 13/uz.138:

Rozpočtové opatrenie – rekonštrukcia Lávky pre peších a cyklistov pri I/18

D. Vojsovičová - informovala o tom, že v mesiaci jún 2020 bol ukončený projekt „Spoločný chodník
pre cyklistov a chodcov-pozdĺž cesty I/18, Svit“ financovaný Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predmetom projektu bolo vybudovanie
obojsmerného spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov a to rekonštrukciou
existujúceho chodníka pre peších. Predmetný projekt však neriešil lávku pre
peších a cyklistov, ktorá má byť súčasťou budovaného chodníka a je v
nevyhovujúcom technickom stave.
Na základe statického posudku bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá
zahŕňa tieto základné stavebné práce: nová nosná konštrukcia vozovky (trapézový
plech doplnený železobetónovou doskou), výmena niektorých skorodovaných časti
lávky a doplnenie okopových plechov, nové zábradlie vyhovujúce STN, náter
konštrukcie. Predpokladaná hodnota zákazky odhadovaná vtedajším vedením
oddelenia investičných činností bola 25 000€ s DPH, následne sa tento odhad
ukázal ako nedostatočný.
V mesiaci jún 2020, vzhľadom na obmedzené disponibilné kapitálové zdroje bolo
uznesením MsZ č. 83/2020 na túto akciu schválená sumu 20 000€.
Na základe výzvy PREDSEDU PSK mesto požiadalo dňa 29.6.2020 na
rekonštrukciu jestvujúcej lávky pre cyklistov a chodcov vo Svite aj o dotáciu na
sumu 10 000€. Z požadovanej čiastky však bolo schválených len 1 500€. Mesto v
súčasnosti pristúpilo k nevyhnutým zabezpečovacím prácam zo strany TS do sumy
1 800€, takže je potrebné schváliť rozpočtové opatrenie na financovanie
spoluúčasti v sume 300€.
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-

prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
Neprítomných: 3 poslanci (M.Bezák, E. Kačmarčíková, I.Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, 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.139:

MŠ Mierová Svit – zapojenie príjmov, preklasifikovanie výdavkov, výdavky na
údržbu – rozpočtové opatrenie

J. Korenková

- informovala, o tom, že Materská škola Mierová Svit sa obrátila na Mesto Svit ako
svojho zriaďovateľa, so žiadosťou o čerpanie finančných prostriedkov do konca
roka 2020 v štruktúre a sumách, ktoré umožňuje aktuálna finančná situácia.
Príjem Materskej školy od mesta do konca roka 2020 bude tvoriť 137 664€, v
mesiaci august získali od UPSVaR v podpore udržania zamestnanosti 82 000€,
čím škôlka ušetrila časť finančných prostriedkov z originálnych kompetencií
určených na mzdy a odvody vo svojom rozpočte. Taktiež v zmysle platného VZN
MŠ očakáva zvýšenie vlastných príjmov zo školného o 6000€.
Celkovo má MŠ Mierová po pokrytí všetkým očakávaných nákladov do konca roka
2020 k dispozícií ešte 45 164 €. Časť týchto FP - 33 000€ by teda chceli využiť aj
na údržbu budovy (vymaľovanie MŠ, výmena PVC podláh, nákup kobercov).
Listom zo dňa 2.10.2020 MŠ Mierová tiež požiadala aj o preklasifikovanie
finančných prostriedkov v školskej jedálni v sume 9 857€ z bežných výdavkov na
kapitálové. Dôvodom je potreba výmeny konvektomatu, nakoľko pravidelným
privolávaním servisu, za posledný rok investovali do opráv už vyše 1 000€, a
ďalšie opravy, ktoré budú vznikať v budúcnosti sa javia ako nerentabilné.
Konvektomat, ktorý je v súčasnosti v ŠJ bol zakúpený pred 16 rokmi.
Budova MŠ vo Svite je stará 60- rokov, posledná väčšia rekonštrukcia bola v roku
2005. Aj z dôvodu staršej budovy sú potrebné zásahy v interiéri – odporúčanie
hygieny je maľovanie tried v intervale 1 x za 10 rokov (niektoré triedy neboli
maľované aj 20 rokov). Presunom finančných prostriedkov na údržbu v sume 15
000€, by bolo možné dať vymaľovať všetky triedy v oboch materských školách ešte
v tomto roku. Vymaľovanie jednej triedy podľa cenových ponúk sa pohybuje cca
od 3 600€ až 4 600€ záleží od veľkosti tried.
V MŠ vo Svite je tiež potrebné vymeniť podlahy vo všetkých triedach, nakoľko už
nezodpovedajú hygienickým normám. Aj koberce v triedach majú 15 - 20 rokov a z
hygienického hľadiska by bola správna ich výmena. Presunom finančných
prostriedkov na údržbu v sume 18 000€ chce MŠ pokryť náklady na výmenu týchto
podláh a kobercov v MŠ. V cenovej ponuke, ktorú MŠ má k dispozícii je zahrnuté
nové PVC do všetkých tried a spálni v MŠ a nové koberce. Cenovú ponuku na
podlahy a koberce škôlke pripravil pán Barger zo Svitu a ponúkol MŠ aj zľavu na
materiál a prácu.
Do budúcich rokov vzniká v MŠ aj potreba výmeny elektroinštalácie v celej budove,
nakoľko pôvodná elektroinštalácia má 60 rokov a postupne sa v triedach
prehrievajú a znefunkčňujú elektrické zásuvky, čo predstavuje riziko vzniku požiaru
alebo aj úrazu pre žiakov a učiteľov.
-

prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
Neprítomných: 3 poslanci (M.Bezák, E. Kačmarčíková, I.Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, 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 15/uz.140:

Rozpočtové opatrenie – vypracovanie svetelno-technického auditu systému
verejného osvetlenia v meste Svit
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D. Vojsovičová - informovala, že v uplynulom období pracovná skupina menovaná primátorkou
mesta spracovávala analýzu jednotlivých činností, ktoré pre mesto zabezpečuje
jeho príspevková organizácia Technické služby mesta Svit. Medzi tieto činnosti
patrí aj oblasť verejného osvetlenia v meste, ktorú financuje mesto cez rozpočet
TS, pre rok 2020 je to sume 54 525€.
Jedným z výstupov pracovnej skupiny bolo aj odporúčanie na vypracovanie
svetelno-technického auditu verejného osvetlenia. Po zrealizovaní verejného
obstarávania je potrebné na vypracovanie tohto auditu pri 700 svetelných bodoch
vyčleniť z rozpočtu sumu 4 032€ s DPH (viď príloha: zápisnica z otvárania obálok a
vyhodnotenia ponúk).
Cieľom auditu je získať komplexný pohľad na osvetľovaciu sústavu mesta, t.j.
posúdenie súčasného stavu a návrh a špecifikácia novej ústavy verejného
osvetlenia.
I.Korenková

-

prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
Neprítomných: 3 poslanci (M.Bezák, E. Kačmarčíková, I.Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, 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.141:

Projektová dokumentácia - „Rekonštrukcia materskej školy“ - rozpočtové
opatrenie

I.Korenková

-

povedala, že ide o projekt s názvom „Rekonštrukcia materskej školy“ a je
projektom v oblasti investície na zvyšovanie kapacity miest pre deti predškolského
veku. Dôvodom je rekonštrukcia materskej školy s prístavbou na zvýšenie kapacity
detí predškolského veku a budúca výzva, ktorá vychádza v mesiacoch november a
december 2020. Na základe tejto avizovanej výzvy musíme mať pre krátkosť času
realizačný projekt spolu so stavebným povolením.
Stavba „Materskej školy“ je umiestnená v katastri Svit, na ulici Mierovej. V rámci
stavby je navrhované umiestnenie prístavby materskej školy, v ktorej vzniknú nové
tri triedy s novou kuchyňou, ktorá bude vyhovovať hygienickým normám HCCP
výdaja stravy na počet detí celej materskej školy.
Celkový rozpočet na vykonanie diela predpokladá čiastku 1.150.000,- €. Projekt
bude financovaný v dvoch fázach, v prvej 750.000,- €, kde sa vybuduje prístavba s
tromi triedami a kuchyňou, a v druhej fáze 250.000,-€ je prestavba severného
traktu na jedáleň, plus 150.000,- € exteriérové úpravy. Projektové náklady sú
21.600,- € s DPH. Architektonická štúdia 4.500,- € bez DPH a zvyšok 13.500,- €
bez DPH samotný realizačný projekt. Vzhľadom na túto skutočnosť, je potrebné z
rozpočtu mesta pre rok 2020 vyčleniť sumu na spracovanie projektovej
dokumentácie v sume 21 600,- €.
- prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
Neprítomných: 3 poslanci (M.Bezák, E. Kačmarčíková, I.Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, 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.142:

Spojená škola Mierová, originálne kompetencie - rozpočtové opatrenie

I.Korenková

- informovala, o tom, že listom zo dňa 2.10.2020 sa Spojená škola Mierová obrátila
na Mesto Svit ako svojho zriaďovateľa, cez ktorého sa financujú originálne
kompetencie so žiadosťou o navýšenie finančných prostriedkov o sumu 6 329 €. I
napriek ušetreným finančným prostriedkom z dôvodu pandémie koronavírusu
(ŠKD, ŠJ dva mesiace vyplatené 80 % z hrubej mzdy, ZUŠ – dištančné
vzdelávanie, nižšia spotreba tepla, el. energie, vody z dôvodu uzatvorenia školy)
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škole chýbajú finančné prostriedky najmä pre organizačnú zložku ZUŠ, nakoľko v
rozpočte boli finančné prostriedky podhodnotené.
Spojená škola výdavky ZUŠ čiastočne navrhuje riešiť presunom v rámci rozpočtu
originálnych kompetencií, najmä z organizačnej zložky ŠKD na ŠJ a najmä na
ZUŠ. Aj po úpravách v rámci školy je potrebné dofinancovať chýbajúce príjmy (v
sume 3 882€), ako aj rozpočtom nevykryté výdavky v celkovej sume 2 447€.
Vzhľadom na uvedené je potrebné z rozpočtu mesta vyčleniť pre SŠ sumu 6 329€.
-

prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko,)
Neprítomných: 3 poslanci (M.Bezák, E. Kačmarčíková, I.Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, 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.143:

Zmena termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta
Svit v mesiaci november a december 2020.

I.Korenková

-

informovala o tom, že vzhľadom na aktuálne nepriaznivú pandemickú situáciu,
ktorá ovplyvňuje prácu mestského úradu, poslancov mestského zastupiteľstva,
ako aj jednotlivých komisií navrhujeme zmenu termínu konania zasadnutí MsR
a MsZ v mesiacoch november a december 2020. Termíny sú navrhnuté tak, aby
boli zachované všetky legislatívne určené lehoty a termíny. Nové termíny sú
uvedené v prílohe dôvodovej správy.

-

prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

Interpelácie

V. Zentko

1. Od roku 2018 boli poslancami na mestských zastupiteľstvách interpelované nápady
a požiadavky na zlepšenie situácie s odpadmi v meste. Podarilo sa nám presadiť
opätovné zavedenie zberu papiera priamo v uliciach, zvýšenú frekvencia vývozu
elektro odpadu zo zbernej nádoby na pošte.
Obyvatelia mesta požadujú nové zberné nádoby, zvýšenú frekvenciu vývozu
triedeného odpadu a zlepšenie povedomia o separácii cez dostupné možnosti
mesta (noviny, informačná kampaň, webovú stránku atď.).
Mesto Svit má vypracovaný strategický dokument Program odpadového
hospodárstva na roky 2016 – 2020, ktorého účinnosť končí a je ho potrebné
naplánovať podľa legislatívnych zmien a súčasných požiadaviek obyvateľstva.
Interpelácia:
Pracuje mesto Svit na aktualizácii POH na roky 2020 – 2024?
Aké oddelenie mestského úradu pracuje na príprave optimalizácie strategického
dokumentu?
Sú k dispozícii údaje – analýza o plnení dokumentu v rokoch 2016 – 2020?
Napr. aké bolo zvýšenie podielu triedeného odpadu, o koľko sa zvýšil počet
zberných nádob, frekvencia vývozu triedeného odpadu, odôvodnenie prečo neboli
inštalované kompostovacie zásobníky, zberné nádoby na BRKO.
2. Začiatkom mesiaca október sa na križovatke ulice Mieru a ulice Komenského stala
vážna dopravná nehoda. Scenár nehody nebol ojedinelý a našťastie nebolo
ohrozené zdravie chodcov. Križovatka je blízko základnej školy, materskej školy
a je frekventovaná najmä deťmi.
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Interpelácia:
Môže sa k bezpečnosti na križovatke vyjadriť, navrhnúť riešenie pre zvýšenie
bezpečnosti chodcov poverený zástupca pre riešenie dopravnej situácie v meste?
D. Vojsovičová - odpovede na interpelácie budú zaslané p. V. Zentkovi písomne elektronicky
K 20:

Diskusia

J. Drobný

-

vyslovil pochvalu pre Technické služby, kde vyzdvihol prácu p. riaditeľa Kostroša
a celkové zlepšenie. Jedným z dobrých príkladov je aj zakúpenie zalievačky –
zalievacieho stroja na asfalt. Opýtal sa, aká bola jeho cena a aké sú plány do
budúcna.

J. Kostroš

- podotkol, že pozícia riaditeľa je len do určitej miery administratívna a činnosť TS je
zabezpečovaná kolektívom pracovníkov, ktorí organizujú ľudí, plánujú prácu
a dbajú na celý chod. Verí, že sa im podarí zlepšiť prácu a pružnejšie reagovať na
potreby Mesta Svit.
- čo sa týka samotného novozakúpeného zalievacieho stroja, vyplynulo to z potreby
byť samostaní a opravovať komunikácie, vždy hneď, keď je to potrebné. Inštruktáž
si TS robili sami. Zatiaľ predbežné kalkulácie vychádzali tak, že by to malo byť
výhodnejšie ako je požičiavanie stroja. Špecializovali sa najmä na komunikácie,
ktoré boli nové. Zachytenie netesností, oprava prasklín komunikácie je
najúčinnejšie, pretože zachránia cestu pred vsakovaným vody a následným
zamŕzaním. Opravili zatiaľ novú časť ul. Kpt. Nálepku, momentálne sa zamerali na
ul. Záhradnú. Nadobúdacia cena stroja bola 1670 € s tým, že sa eštek tomu
dokúpili zalievacie hmoty. Na zalievanie sa s požiadavkami na Svit obrátili už aj
okolité obce, čím sa do budúcna pre TS otvára priestor pre podnikanie. Bude to
prínos pre TS.

R. Abrahám

- vyjadril veľkú spokojnosť s opravou ciest a zachráni ich to pred znehodnotením

D. Vojsovičová -

pripomenula, že aktuálne sa okrem opravy pozdĺžnych prasklín opravujú aj výtlky
na komunikáciách, stroj sa využil aj na zaliatie prasklín na budúcich klziskách,
zametajú sa ulice od lístia, strihajú sa stromy a kríky. Ešte jeden cieľ je naučiť
občanov separovať odpad.

-

ďalej informovala o plošnom testovaní, ktoré prebehlo vo Svite cez víkend 31.10 1.11. Podotkla, že na organizáciu pred ním bolo určeného len veľmi málo času.
Celé to organizovali ozbrojené sily. Vo Svite bolo otvorených 6 odberných miest, a
v réžii mesta bolo zabezpečenie materiálne, priestorové a na 80-90 % aj
personálne
poďakovala MUDr. I.Švagrovskej, že sa ako prvá z radov zdravotníckeho
personálu nahlásila a bola nápomocná pri testovaní a ďalším lekárom /MUDr.
Barboričová, MUDr. Marcinko a ďalší../, ďalej zdravotníckemu personálu,
samospráve, MsP, dobrovoľníkom, občanom mesta...
poďakovala sa aj TS za nočný zvoz odpadu /len tak pre zaujímavosť bolo
vyvezených 90 vriec odpadu/, bolo zabezpečené aj nasvietenie pokazených lámp
opravenie zámkov na odberných miestach /napr. futbalový štadión, kultúrny dom,
plaváreň/
takisto zabezpečenie pohrebných a cintorínskych služieb
vďaka patrila aj spoločnosti Chemosvit, ktorá mala svoje odberové miesto a po
otestovaní svojich zamestnancov a ich rodín, ďalej testovali aj občanov Svitu.
Otestovali 3040 ľudí.
testovať sa začalo o 7.00 h, testovanie prebiehalo kľudne, organizovane. Keď sa
tvorili rady, občania sa mohli presunúť na iné odberné miesto. Napr. na Spojenej
škole Mierovej boli zriadené dva odberné miesta a tam to šlo priebežne, rýchlo,
takmer bez čakania. Má informáciu, že sa do Svitu chodili otestovať aj občania
z okolitých obcí a Popradu
taktiež bola znovu pretestovaná aj celá ZOS aj s personálom, momentálne je stále
v karanténe. Poďakovala vedúcej VVaSČ p Bockovej za zabezpečenie všetkého
potrebného a takisto aj personálu celej ZOS, ktorý tam momentálne aj býva

-

-

-

-
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-

I.Švagrovská

a zvládajú to obyvateľmi naozaj statočne. Bola pretestovaná aj kompletne celá
DOS aj spolu s personálom, kde je všetko v poriadku.
konečné čísla po testovaní vo Svite sú: otestovaných 3 949 obyvateľov, z toho je
približne do 1,80 pozitívnych.
spomenula aj II. kolo testovania, ktoré sa bude konať cez budúci víkend
Momentálne sa čaká na vyjadrenie a pokyny z ozbrojených síl. Mesto musí
zabezpečiť podobne ako pri prvom testovaní ten základ a pomoc pre svojich
občanov
- poďakovala sa aj Mestu Svit, TS, MsP, p. primátorke D. Vojsovičovej za
organizáciu. Vidno, že záujem zo strany mesta tu je. Aj občania to poňali ako
podporu a s pokorou čakali v radoch na testovanie a im ako testovaciemu tímu sa
potom dobre pracovalo.

D. Vojsovičová - povedala, aby sme si držali palce, nech toto obdobie rýchlo skončí a až po tom sa
všetko môže vrátiť do starých koľají. Poďakovala ešte raz všetkým
zainteresovaným a s prianím dobrého zdravia pre všetkých ukončila 18. MsZ
Záver

K 21:

D.Vojsovičová - informovala, že 18. riadne zasadnutie MsZ z 03.11.2020 o 17.30 h bolo ukončené.
Poďakovala sa poslancom aj hosťom za účasť
Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,18
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Drobný
viceprimátor

1. J. Bobulová
2. E. Cetl

Zapísala: 09.11.2020

Marcela Berkešová
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