Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 24.09.2020

ZÁPISNICA
zo 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 24.09.2020

________________________________________________________________
Otvorenie : 15:30 hod.
Ukončenie : 19:00 hod.
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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31.
32.
33.
34.
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36.

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
Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020
Vzdanie sa členstva v komisii výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu
Prenájom časti pozemku pri rodinnom dome
Prenájom časti pozemku priľahlého k bytovému domu súp. č. 278
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome
Prenájom pozemku pod stavbou garáže
Prenájom pozemku parc. č. KN-C 229/65, katastrálne územie Svit
Odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č. 553/325
Odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome súp. č. 293 na Štúrovej ulici vo Svite
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod vodohospodárskou stavbou
Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
Prenájom pozemku parc. č. KN-C 91/42 katastrálne územie Svit
Prenájom pozemku parc. č. KN-C 114/21 katastrálne územie Svit
Prenájom pozemku parc. č. KN-C 117/20 katastrálne územie Svit
Prenájom pozemku parc. č. KN-C 82/2 katastrálne územie Svit
Dohoda o vysporiadaní spoluvlastníckych podielov na pozemkoch, zastavaných bytovým
domom súp. č. 306 na ulici P. Jilemnického vo Svite
Návrh na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 7/2020
Zriadenie vecného bremena na uloženie STL prípojky
Zriadenie budúceho vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
Zriadenie vecného bremena na realizáciu inžinierskych sietí a spevnených plôch
Zverenie nehnuteľného majetku do správy Technickým službám Mesta Svit
Nájom dopravného prostriedku
Žiadosť o schválenie vhodného miesta na uzavretie manželstva pre Matričný obvod Svit
mimo úradnú miestnosť – Penzión „Ranč Monty“ Štôla
Rozpočtové opatrenie – dofinancovanie chodník I/18
Rozpočtové opatrenie – financovanie vozidla Dacia Duster v roku 2020
Vodozádržné opatrenia v meste Svit - projekt
Rozpočtové opatrenie – prepojenie registratúry s DCOM-om
Návratná finančná výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020
Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-7/2020
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver
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K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 17. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:
1.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.Švagrovská, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci ( E. Kačmarčíková V. Zentko )

Uzn.95:

2.

Hlasovanie za doplnený bod programu č. 34 a prečíslovanie programu:
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.Švagrovská, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci ( E. Kačmarčíková V. Zentko )
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Uzn.96:
3.

Doplnenie a prečíslovanie programu 17. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Svit
dňa 24.09.2020 od bodu č. 34: Zmena
Organizačného poriadku MsÚ vo Svite a Organizačnej štuktúry Mesta Svitinformácia

Program 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
24.09.2020

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

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

2. R. Abrahám

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. M. Bezák

2. I. Švagrovská

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
4.

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

K 3/uz.97:
J. Mezovský

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
- informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2020, o plnení uznesení MsZ
prijatých v roku 2020 za obdobie od 01.01.2020 do 16.09.2020, štruktúre uznesení,
VZN a o účasti poslancov na MsR a MsZ
- odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení
MsZ Mesta Svit na vedomie
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Hlasovanie:

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

Poslanci vzali Plnenie uznesení MsZ Mesta Svit za obdobie od 01.01.2020 do 16.09.2020 a
Správu o vykonaných kontrolách za rok 2020 na vedomie.
K 4:

Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie
Meno a priezvisko poslanca: Ing. Vladimír Zentko, Interpelácie zo dňa
24.6.2020
Stručný a konkrétny text interpelácie:
- interpeloval na správcu námestia J. A. Baťu a technický úsek mesta Svit, aby
vyriešili zlý stav severnej časti námestia
- vyzval vedenie mesta, poslancov a občanov, aby navrhli komisii VŠPAaU opatrenia
, ktoré by mohli preventívne pomôcť pri udržiavaní poriadku a ochrane majetku
mesta v spomínanej lokalite telefonicky, alebo mailom
- interpeloval na odbor ŽP, aby vyzvali vodohospodársky podnik - správcu toku rieky
Poprad a Mlynica na urýchlené vykosenie úseku katastra mesta Svit, pretože
porast zasahuje do cyklochodníka, čo predstavuje nebezpečenstvo nielen pre
cyklistov
- opätovne interpeloval na prehodnotenie vybudovať na cyklochodníku retardér,
ktorý by mohol zvýšiť bezpečnosť na križovatke ul. Jilemnického a cyklochodníka
pri moste ku nábrežiu J. Pavla II.
- interpeloval TS – údržbu mestskej zelene, aby prerastený záhon prepleli a dvakrát
ročne pokosili – jedná sa o vysadenú mestskú lúku pri pilotnom záhone na ul.
Štúrovej pri fitnescentre, ktorý bol navrhnutý komisiou VŠPAaA ako moderné
riešenie správy a údržby mestskej zelene. No aj samotná mestská lúka musí byť
kultivovaná podľa odporúčaní, aby sa vyhlo nežiaducemu prerastaniu invazívnych
druhov a podporil sa rast bylín a kvetín z výsadbového materiálu

D. Vojsovičová

- odpovede na interpelácie p. poslanca V. Zentka boli zaslané elektronicky mailom.

K 5/uz.98:

Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie od 01.01.2020 do
30.06.2020

D.Vojsovičová -

informovala o Správe o činnosti MsP za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020,
ktorej plné znenie je uvedené ako príloha dôvodovej správy.
- prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková,
I.Švagrovská, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (V. Zentko )
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková,
I.Švagrovská, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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K 6/uz.99:

Vzdanie sa členstva v komisii výstavby, životného prostredia, architektúry a
urbanizmu

D.Vojsovičová

- informovala o tom, že Ing. Peter Bielak, člen komisie výstavby, životného
prostredia, architektúry a urbanizmu (ďalej len „komisia“) pri MsZ mesta Svit sa
listom zo dňa 30.07.2020 vzdal členstva v komisii dňom 01.08.2020.
Podľa čl. III ods. 4 rokovacieho poriadku komisií, návrh uznesenia na odvolanie
člena komisie z dôvodu jeho rezignácie a prípadný návrh na nového člena komisie
predloží predseda komisie na najbližšom zasadnutí MsZ

J. Drobný

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 7/uz.100:

Prenájom časti pozemku pri rodinnom dome, Ján Dzivjak s manželkou Máriou
Dzivjakovou, Hviezdoslavova 170/28, 059 21 Svit

K. Štinčíková

- prečítala dôvodovú správu, v ktorej Ján Dzivjak s manželkou Máriou Dzivjakovou,
Hviezdoslavova 170/28, 059 21 Svit žiadajú o prenájom časti pozemku o výmere
109 m2, parc. č. KN-C 91/1, ostatné plochy o celkovej výmere 2122 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 Jána Dzivjaka, a to rodinného poldomu súp. č. 170 a pozemkov parc. č.
KN-C 86/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, parc. č. KN-C 91/29,
záhrady o výmere 208 m2 a parc. č. KN-C 91/44, záhrady o výmere 191 m2.
Nájomné je stanovené v súlade s Prílohou č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Svit vo výške 1,-- €/1m2/rok.

J. Drobný

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 8/uz.101:

Prenájom časti pozemku priľahlého k bytovému domu súp. č. 278
Alena Hurajtová, Štefánikova 278/10, 059 21 Svit

K.Štinčíková

- informovala o tom, že Alena Hurajtová, Štefánikova 278/10, 059 21 Svit žiada o
prenájom časti pozemku o výmere 26 m2, parc. č. KN-C 205/12, ostatné plochy o
celkovej výmere 2592 m2, nachádzajúceho sa pri bytovom dome súp. č. 278 na
Štefánikovej ulici vo Svite. Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom k
bytovému domu, je užívaný ako záhrada vlastníkmi bytov na základe nájomnej
zmluvy. Doterajším nájomcom predmetu nájmu bol vlastník bytu č. 3 v bytovom
dome súp. č. 278 pán Marek Kubus, pričom nájomná zmluva na prenájom
priľahlého pozemku zanikla predajom bytu novému vlastníkovi, ktorým je
žiadateľka o prenájom.

J. Drobný

- prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

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

K 9/uz.102:

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome, Ing. Drahomír
Gardošík s manželkou Mgr. Janou Gardošíkovou, Štúrova 161/3, 059 21 Svit

K.Štinčíková

- vysvetlila dôvodovú správu, v ktorej sa píše, že Ing. Drahomír Gardošík s
manželkou Mgr. Janou Gardošíkovou, Štúrova 161/3, 059 21 Svit žiadajú o
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. KN-C 91/38, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 101 m2, katastrálne územie Svit, nachádzajúceho sa pri
rodinnom dome súp. č. 161 na Štúrovej ulici
vo Svite. Ing. Drahomír Gardošík je
vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Svit, a to rodinného domu súp. č.
161, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 77/2 a pozemkov parc. č. KN-C 77/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a parc. č. KN-C 91/13, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 191 m2 , zapísaných na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 202. Pozemok je oplotený a tvorí s
nehnuteľnosťami, zapísanými na LV č. 202 jeden celok. Podľa doloženého
znaleckého posudku č. 35/2020, vyhotoveného znalcom v odbore stavebníctvo
Ing. Barborou Hoghovou, Nová 1002/7, 058 01 Poprad je všeobecná hodnota
predmetu prevodu stanovená vo výške 19,39 €/1m2, spolu vo výške 1 958,39 €.

J. Drobný

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 10/uz.:103:

Prenájom pozemku pod stavbou garáže, Helena Kovalčíková, Fraňa Kráľa
194/35, 059 21 Svit

K.Štinčíková

-

prečítala dôvodovú správu, v ktorej Helena Kovalčíková, Fraňa Kráľa 194/35, 059
21 Svit žiada o prenájom pozemku parc. č. KN-C 406/98, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 24 m2 v katastrálnom území Svit za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania pozemku pod stavbou garáže. Žiadateľka je vlastníčkou garáže súp.
č. 3216, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na LV č.
2122. Nakoľko je pozemok pod stavbou majetkovoprávne nevysporiadaný, bola
vlastníčka stavby písomne vyzvaná k uzatvoreniu kúpnej, resp. nájomnej zmluvy.
Nájomné je stanovené v súlade s Prílohou č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Svit vo výške 1,-- €/1m2/rok.

- prečítala návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková,
I.Švagrovská, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (V. Zentko )
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková,
I.Švagrovská, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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K 11/uz.:104:

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

K.Štinčíková

- informovala o tom, že Miroslav Pecha a Zdena Pechová žiadajú o prenájom
pozemku parc. č. KN-C 229/65, zastavané plochy a nádvoria o výmere 259 m2,
každý v podiel ½ v pomere k celku. Pozemok sa nachádza pri rodinnom dome na
Mierovej ulici vo Svite, súp. č. 118 v spoluvlastníctve žiadateľov, je oplotený a
užívaný ako dvor a záhrada. Jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku
v zmysle písomnej výzvy Mesta Svit zo dňa 31.07.2020. Zámer prenájmu majetku
Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 08.09.2020 zverejnený na
úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
- prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 12/uz.105:

Odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č. 553/325, Ing. Peter Lesný s
manželkou Janou Lesnou, Skalná 656/18, 059 21 Svit

K.Štinčíková

-

vysvetlila, že Ing. Peter Lesný s manželkou Janou Lesnou, Skalná 656/18, 059 21
Svit žiada o predaj pozemku, časti parc. č. KN-C 553/1, katastrálne územie Svit o
výmere 129 m2 za účelom rozšírenia záhrady rodinného domu.
Ing. Peter Lesný je vlastníkom nehnuteľností - rodinného domu súp. č. 656,
postaveného na pozemku parc. č. KN-C 553/48, garáže súp. č. 4238, postavenej
na pozemku 553/48 a pozemku parc. č. KN-C 553/48, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 564 m2, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 345. K žiadosti bol doložený
geometrický plán č. 105/2019 na oddelenie pozemku parc. č. 553/325, vyhotovený
Ing. Pavlom Basaríkom, GEOPLÁN, L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad IČO:
51747545, úradne overený dňa 13.11.2019 pod číslom G1-1052/19, podľa ktorého
je predmetom prevodu novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 553//325, ostatné
plochy o výmere 129 m2, odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 553/1, ostatné
plochy v čase schvaľovania o výmere 56211 m2, zapísaného na Okresnom úrade v
Poprade, katastrálnom odbore na LV č. 1. Podľa doloženého znaleckého posudku
č. 53/2020, vyhotoveného znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Róbertom
Kromkom, Záhradná 913/14A, 059 21 Svit je všeobecná hodnota predmetu
prevodu stanovená vo výške 19,72 €/1m2, spolu vo výške 2 543,88 €.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia odporúča predaj novovytvoreného pozemku (prerokované v marci 2019) a
vzala na vedomie doložený geometrický plán.

Hlasovanie:

Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča odpredaj novovytvoreného pozemku, ako prípadu hodného
osobitného zreteľa, za cenu vo výške 19,72 €/1m2, spolu za cenu celkom 2 543,88
€
prečítala návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková,
I.Švagrovská, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (V. Zentko )
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za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková,
I.Švagrovská, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
K 13/uz.106:

Odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome súp. č. 293 na Štúrovej ulici
vo Svite

K.Štinčíková

- informovala o tom, že Mestské zastupiteľstvo mesta Svit schválilo uznesením č.
65/2020 zo dňa 28.05.2020 odpredaj nebytového priestoru o podlahovej ploche
50,18 m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome súpisné číslo 293 na Štúrovej ulici
vo Svite, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 206/19, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 436 m2, do podielového spoluvlastníctva Mareka Verbovského
s manželkou Katerynou Verbovskou, Štúrova 293/53, 059 21 Svit do BSM v
podiele ½ v pomere k celku a Mateja Pribylinca, Osloboditeľov 114/58, 059 34
Spišská Teplica v podiele ½ v pomere k celku so zriadením vecného bremena
zachovania účelu využitia priestoru ako CO krytu. V súlade s uvedeným
uznesením sme pripravili Zmluvu o prevode vlastníctva nebytového priestoru v
bytovom dome a Zmluvu o zriadení vecného bremena a vyzvali sme účastníkov k
jej podpisu. Dňa 08.07.2020 nám bolo pánom Marekom Verbovským doručené
odstúpenie od kúpy priestoru v prospech Mateja Pribylinca. K uzatvoreniu zmluvy
je potrebná zmena uznesenia č. 65/2020 zo dňa 28.05.2020. Nový zámer predaja
majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 08.09.2020
zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
-

prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 14/uz.107:

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod vodohospodárskou stavbou
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad.

K.Štinčíková

- informovala, že Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058
89 Poprad je výlučným vlastníkom vodohospodárskej stavby súp. č. 804 v
katastrálnom území Svit, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 553/203,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2, ktorý je evidovaný na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 vo výlučnom
vlastníctve Mesta Svit. Vlastníka stavby sme vyzvali k majetkovoprávnemu
vysporiadaniu pozemku pod stavbou. V zmysle našej písomnej výzvy doložila
spoločnosť znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty predmetu prevodu č.
39/2019, vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Barborou Hoghovou,
Nová 1002/7, 058 01 Poprad, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota pozemku
vo výške 20,92 €/1m2.Nakoľko sa pozemok parc. č. KN-C 553/203 nachádza nie
len pod budovou súp. č. 804, ale aj pod prístupovým chodníkom k budove, v
súlade s odporúčaním komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a
urbanizmu zabezpečila spoločnosť PVS, a.s. vypracovanie geometrického plánu č.
19/2020, úradne overeného dňa 31.-03.2020 pod číslom G1-251/20,
vypracovaného spoločnosťou GEOPLÁN, spol. s r.o. L. Svobodu 4885/91, 058 01
Poprad, IČO: 31693598, ktorým bola pod stavbou vytvorená nová parc. č. KN-C
553/328, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2. 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.
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Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisii odporúča majetkovoprávne vysporiadanie pozemku iba pod budovou súp.
č. 804.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou za cenu
vo výške 20,92 €/1m2, spolu za cenu celkom 983,24 €.
-

prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 15/uzn.108:

Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
ROZPUK o.z. Murgašova 90/5, 05801 Poprad

K.Štinčíková

- vysvetlila, že Občianske združenie ROZPUK, o. z., Murgašova 90/5 , 058 01
Poprad žiada o prenájom nebytového priestoru o výmere 50 m2 v budove
Zdravotného strediska na Ulici Fraňa Kráľa súp. č. 273 vo Svite
za účelom
presunutia depozitára múzea Baťa pod Tatrami zo súčasných priestorov
železničnej stanice, ktorá je v rekonštrukcii. Výška nájomného je v zmysle Prílohy
č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit - Nájomné za nebytové priestory
pre sociálne účely, neziskové organizácie, občianske združenia (šport, kultúra,
školstvo), dobrovoľné organizácie, ktorých činnosť je v prospech mesta a občanov
v rôznych oblastiach (napr. kluby dôchodcov, únia žien a pod.) a pre organizácie,
ktorých zriaďovateľom je mesto, stanovené vo výške 3,-- €/1m2/rok. Zákon o
majetku obcí, ako aj Zásady hospodárenia s majetkom mesta Svit neumožňujú
prenechanie nehnuteľného majetku do užívania formou výpožičky. V Zásadách
hospodárenia s majetkom mesta Svit je uvedené, že v odôvodnených prípadoch,
na základe
riadne zdôvodnenej písomnej žiadosti záujemcu o prenájom
nebytového priestoru schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Svit zníženie
nájomného až na 1,-- €/predmet nájmu/rok, pričom takto stanovené nájomné
nezahŕňa platby za služby, spojené s užívaním nebytových priestorov. V zmysle §
19, Prechodné ustanovenie, bod 1. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Svit
zostávajú zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku, uzatvorené na dobu určitú a
účinné pred nadobudnutím účinnosti zásad, v platnosti do 31. 12. 2020.
Zosúladenie súčasných výpožičiek pre neziskové organizácie mesta so Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta Svit predložíme na schválenie Mestskému
zastupiteľstvu mesta Svit do konca roka 2020.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča prenájom nebytového priestoru občianskemu združeniu
ROZPUK, o. z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za nájomné vo výške 1-- €.
V záujme zachovania rovnakých podmienok prenájmu priestorov pre neziskové
organizácie, pôsobiace v Meste Svit, ktoré majú do konca roka 2020 nebytové
priestory vo vlastníctve mesta v užívaní formou výpožičky, a v súlade s
odporúčaním komisie finančnej, navrhujeme schválenie prenájmu za
zvýhodnených podmienok na dobu určitú do 31.12.2020 za cenu 1,-- €/predmet a
dobu nájmu.
Zámer prenájmu nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite z
dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 08. 09. 2020 zverejnený na úradnej
tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
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Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
-

prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 16/uz.109:

Prenájom pozemku parc. č. KN-C 91/42 katastrálne územie Svit, Pavol Kostka
a Peter Kostka, Sládkovičova 165/41, 05921 Svit

K.Štinčíková

-

povedala, že Pavol Kostka a Peter Kostka žiadajú o prenájom pozemku parc. č.
KN-C 91/42, druh pozemku záhrady o výmere 114 m2, každý v podiele ½ v
pomere k celku. Pozemok sa nachádza pri rodinnom dome na Sládkovičovej ulici
vo Svite, súp. č. 165 v spoluvlastníctve žiadateľov, je oplotený a užívaný ako dvor a
záhrada. Jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku v zmysle písomnej
výzvy Mesta Svit zo dňa 31.07.2020. Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z
dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 08.09.2020 zverejnený na úradnej tabuli
a na webovom sídle Mesta Svit.

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 17/uz.110:

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

K.Štinčíková

- prečítala dôvodovú správu, v ktorej Pavol Pecha, Hviezdoslavova 933/6, 059 21
Svit žiada o prenájom pozemku parc. č. KN-C 114/21, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 221 m2. Pozemok sa nachádza pri rodinnom poldome
na Hviezdoslavovej ulici vo Svite, súp. č. 933, je oplotený a užívaný ako dvor a
záhrada. Jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku v zmysle písomnej
výzvy Mesta Svit zo dňa 31.07.2020. Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z
dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 08.09.2020 zverejnený na úradnej tabuli
a na webovom sídle Mesta Svit.
-

Hlasovanie:

prečítala návrh na uznesenie
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, I.Švagrovská, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (M. Šramková ,V. Zentko )
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, I.Švagrovská, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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K 18/uz.111:

Prenájom pozemku parc. č. KN-C 117/20 katastrálne územie Svit, Milan
Pecha, Mierová 86/49, 059 21 Svit

K.Štinčíková

- informovala prítomných o tom, že Pavol Pecha, Mierová 86/49, 059 21 Svit žiada o
prenájom pozemku parc. č. KN-C 117/20, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 286 m2.. Pozemok sa nachádza pri rodinnom dome na
Mierovej ulici vo Svite, súp. č. 86, je oplotený a užívaný ako dvor a záhrada. Jedná
sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku v zmysle písomnej výzvy Mesta
Svit zo dňa 31.07.2020. Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného
osobitného zreteľa je od 08.09.2020 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom
sídle Mesta Svit.
- prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 19/uz.112:

Prenájom pozemku parc. č. KN-C 82/2 katastrálne územie Svit, Jaroslav
Revák a Irena Reváková, Hviezdoslavova 167/18, 05921 Svit

K.Štinčíková

- vysvetlila, že Jaroslav Revák a Irena Reváková žiadajú o prenájom pozemku parc.
č. KN-C 82/2, druh pozemku záhrady o výmere 286 m2, každý v podiele ½ v
pomere k celku. Pozemok sa nachádza pri rodinnom dome na Hviezdoslavovej
ulici vo Svite, súp. č. 167 v spoluvlastníctve žiadateľov, je oplotený a užívaný ako
dvor a záhrada. Jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku v zmysle
písomnej výzvy Mesta Svit zo dňa 31.07.2020. Zámer prenájmu majetku Mesta
Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 08.09.2020 zverejnený na úradnej
tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
- prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 20/uz.113:

Dohoda o vysporiadaní spoluvlastníckych podielov na pozemkoch,
zastavaných bytovým domom súp. č. 306 na ulici P. Jilemnického vo Svite

K.Štinčíková

-

vysvetlila, že byty v bytovom dome súpisné číslo 306 na ulici P. Jilemnického vo
Svite sú vo vlastníctve vlastníkov bytov, zapísaných na liste vlastníctva č. 2017.
Pozemky, na ktorých je bytový dom postavený, parc. č. KN-C 406/82, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 394 m2 a parc. č. KN-C 406/83, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 346 m2 sú zapísané na ďalšom liste vlastníctva č. 2327, neboli
predmetom prevodu pri odpredaji bytov, ale Mesto Svit ich odpredávalo
samostatne, na základe žiadostí jednotlivých vlastníkov bytov. Pri predaji
pozemkov zastavaných bytovým domom boli podiely pozemkov, prislúchajúce k
jednotlivým bytom rozdelené na 10000-iny, pričom podiely na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu sú pri jednotlivých bytoch tvorené zlomkom - v
čitateli plochou bytu a v menovateli súčtom podlahových plôch všetkých bytov v
bytovom dome, v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č.
182/1993 Z.z. Na liste vlastníctva č. 2327 je zapísaný podiel mesta vo výške
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3141/1000, pričom iba tri byty nemajú zastavané pozemky majetkovoprávne
vysporiadané, a to byt č. 1, byt č. 6 a byt č. 10. Na uvedenom liste vlastníctva sú
podiely na zastavaných pozemkoch zapísané pri bytoch s podlahovou plochou
55,79 m2 v podieloch 195/10000, pri bytoch s podlahovou plochou 71,54 m2 a
88,65 m2 v podieloch 250/10000 a pri bytoch s podlahovou plochou 86,95 m2 v
podieloch 303/10000. Zostávajúci podiel Mesta Svit by teda mal byť pri byte č. 1 o
podlahovej ploche 55,79 m2 195/10000, pri byte č. 6 o podlahovej ploche 71,54
m2 250/10000 a pri byte č. 10 o podlahovej ploche 55,79 m2 195/10000, spolu vo
výške 640/10000. Nakoľko Mesto Svit nevlastní v bytovom dome žiadny byt, ani
nebytový priestor, zostal by mu po vysporiadaní zastavaných pozemkov vlastníkmi
bytov č. 1, 6 a 10 na liste vlastníctva č. 2327 podiel vo výške 2501/100000.
Tento zjavný nesúlad údajov katastra nehnuteľností je potrebné v katastrálnom
operáte opraviť, čo je možné iba uzatvorením „Dohody o vysporiadaní
spoluvlastníckych podielov na pozemkoch, zastavaných bytovým domom“.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 21/uz.114:

Návrh na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 7/2020, Odpredaj
nebytového priestoru v bytovom dome súp. č. 285 na Štúrovej ulici vo Svite

K.Štinčíková

- vysvetlila, že Mesto Svit je výlučným vlastníkom nebytového priestoru – bývalej
kotolne o podlahovej ploche 15,69 m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome
súpisné číslo 285 na Štúrovej ulici vo Svite, číslo vchodu 73, katastrálne územie
Svit, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 206/3, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 202 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2050 pod B 18 ako iný nebytový
priestor, ktorý Mestské zastupiteľstvo mesta Svit určilo uznesením č. 72/2018 za
prebytočný majetok.
Nebytový priestor je v zlom technickom stave a jeho ďalšie využitie vyžaduje
rekonštrukciu. Okrem toho Mesto Svit ako jeho vlastník uhrádza platby do fondu
opráv bytového domu, pričom priestor nevyužíva. V nebytovom priestore sa
nachádza odovzdávacia stanice tepla (OST) vo vlastníctve BYTOVÉHO PODNIKU
SVIT, s.r.o. Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v
znení neskorších predpisov nezakotvuje právo na prednostný prevod nebytového
priestoru do vlastníctva nájomcov nebytového priestoru resp. vlastníkov bytov v
bytovom dome. Napriek tomu sme prostredníctvom správcu bytového domu na
schôdzi vlastníkov bytov ponúkli vlastníkom bytov uvedené nebytové priestory
prednostne na odkúpenie, a to do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov v
bytovom dome, prípadne do spoluvlastníctva záujemcov o kúpu, každému v
rovnakom podiele.Na stanovenie ceny za odpredaj nebytového priestoru bol
vypracovaný znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty predmetu prevodu
č. 83/2019, vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo
Ing. Pavlom
Gejdošom, Družstevná 617/50, 059 38 Štrba, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu
nebytového priestoru vo výške 1 240,-- eur.Návrh bol prerokovaný na schôdzi
vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 285 dňa
04.06.2020 a v zmysle doloženej zápisnice vlastníci o odkúpenie uvedeného
nadbytočného majetku mesta Svit neprejavili záujem. Nakoľko vlastníci bytov v
bytovom dome súp. č. 285 nemajú o odkúpenie nebytového priestoru záujem,
navrhujeme Mestskému zastupiteľstvu mesta Svit, aby na jeho odpredaj vyhlásil
obchodnú verejnú súťaž. Podmienky obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu č. 1.
- prečítala návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

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

K 22/uz.115:

Zriadenie vecného bremena na uloženie STL prípojky , Ján Stenchlák, Kpt.
Nálepku 93/1, 059 21 Svit

K.Štinčíková

- prečítala dôvodovú správu, v ktorej sa píše, že Mesto Svit uzatvorilo v súlade s
uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. č. 82/2017 zo dňa 22.06.2017
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierskych
sietí, STL prípojky k stavbe súp. č. 949, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 9/4,
katastrálne územie Svit vo vlastníctve Jána Stenchláka, Kpt. Nálepku 93/1, 059
21 Svit. Nakoľko bola uvedená stavba dokončená, vyzvali sme vlastníka budovy k
predloženiu geometrického plánu na zameranie inžinierskych sietí, znaleckého
posudku na určenie všeobecnej hodnoty vecného bremena a k následnému
uzatvoreniu riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena.
Ján Stenchlák doložil geometrický plán č. 4/2020, úradne overený dňa 18.02.2020
pod číslom G1-116/20 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva
uloženia inžinierskych sietí (STL plynovej prípojky) cez pozemky s p. č. 9/9, 9/12 a
9/13, vyhotovený Ing. Ivanom Tóthom, Donská 4092/42, 058 01 Poprad a znalecký
posudok č. 68/2020, vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Pavlom
Gejdošom, Družstevná 617/50, 059 38 Štrba na stanovenie všeobecnej hodnoty
vecného bremena, ktorú znalec stanovil vo výške 467,02 €.
STL prípojka k stavbe súp. č. 949 „Apartmánové byty a nebytový priestor“ sa
nachádza na pozemkoch vo vlastníctve mesta Svit, v katastrálnom území Svit,
obec Svit, list vlastníctva č. 1 a to:
• parc. č. KN-C 9/9, ostatné plochy o výmere 6403 m2 - diel 1 o výmere 77 m2,
• parc. č. KN-C 9/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 632 m2 – diel 2 o
výmere 7 m2,
• parc. č. KN-C 9/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2962 m2 – diel 3 o
výmere 20 m2.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia zobrala zriadenie vecného bremena na vedomie.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb
a cestovného ruchu:
Komisia zobrala zriadenie vecného bremena za cenu podľa znaleckého posudku
vo výške 467,02 €
na vedomie.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
- prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková,
I.Švagrovská, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (V. Zentko )
za návrh:
9 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, I.Švagrovská, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
2 poslanci (R. Abrahám, M. Šramková)
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K 23/uz.116:

Zriadenie budúceho vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SPP –
distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

K.Štinčíková

- informovala o tom, že Mestské zastupiteľstvo mesta Svit schválilo uznesením č.
76/2016 zo dňa 25.05.2016 zriadenie vecného bremena na umiestnenie
inžinierskych sietí a spevnených plôch pre stavbu “Obchodné centrum Kopček nadstavba“, v prospech spoločnosti LUGARO, spol. s.r.o., ako výlučného vlastníka
polyfunkčnej budovy Kopček súp. č. 286. Súčasným vlastníkom budovy, ako aj
budúcim oprávneným z vecného bremena na základe prevodu práv je spoločnosť
ALPINA SK, s. r. o., Bajkalská 12985/9, 831 04 Bratislava.
V zmysle vyjadrenia spoločnosti VSD, a.s., ktoré spoločnosť zaslala k žiadosti o
pripojenie do distribučnej sústavy v súvislosti s uvedenou stavbou, je napojenie
odberných miest do distribučnej sústavy možné až po vybudovaní novej časti NN
sekundárnej káblovej siete medzi istiacimi a rozpojovacími skriňami Štúrova
293/53 a Štúrova 289/65 vrátane ich výmeny a úpravy zapojenia NN siete. Pre
stavebné konanie je potrebné predložiť vzťah k pozemkom, ktorých sa rozšírenie
NN siete bude dotýkať. Dotknutými pozemkami sú pozemky vo vlastníctve Mesta
Svit, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na LV č. 1 v
katastrálnom území Svit, a to:
• parc. č. KN-C 229/12, ostatné plochy o výmere 19130 m2,
• parc. č. KN-C406/46, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6365 m2,
• parc. č. KN-C 406/48, ostatné plochy o výmere 10041 m2,
• parc. č. KN-C 406/340, ostatné plochy o výmere 272 m2,
• parc. č. KN-C 406/341, ostatné plochy o výmere 563 m2.
So spoločnosťou VSD, a.s. bude uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena, za rovnakých podmienok ako zmluva o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena s pôvodným vlastníkom budovy súp. č. 286, teda
odplatne za jednorazovú náhradu, stanovenú znaleckým posudkom, vyhotoveným
v čase uzatvorenia zmluvy.
Príprava stavby vyvolala aj realizáciu preložky plynárenského zariadenia vo
vlastníctve SPP – distribúcia, a.s., pričom spoločnosť podmienila začiatok prác
zriadením vecného bremena na realizáciu preložky a umiestnenie inžinierskych
sietí. Spoločnosť ALPINA SK, s.r.o. požiadala aj o zriadenie vecného bremena na
uloženie inžinierskych sietí a k žiadosti priložila geometrický plán č. 18/2020 na
vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch parc. č. 406/2, úradne
overený dňa 27.08.2020 pod číslom G1-748/2020, vyhotovený
Ing. Antonom
Olekšákom, GEOMERA, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 35217987.
Dotknutým pozemkom je pozemok vo vlastníctve Mesta Svit, zapísaný na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na LV č. 1 v katastrálnom území
Svit, a to:
• parc. č. KN-C 406/2, ostatné plochy o výmere 35840 m2.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb
a cestovného ruchu:
Komisia zobrala zriadenie vecného bremena (VSD, a.s.) za cenu podľa znaleckého
posudku vo výške 467,02 € na vedomie.
Nakoľko bola druhá žiadosť doručená až dňa 11.9.2020, nemohla byť predložená
komisii finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu, ktorá sa konala dňa 07.09.2020. Komisia spravidla
odporúča odplatné vecné bremeno za jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým
posudkom, pričom v zmysle § 12, bod 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Svit je minimálna výška náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva pre právnickú
osobu stanovená vo výške 500,-- €.
Znalecký posudok bude doručený pred rokovaním Mestského zastupiteľstva mesta
Svit.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Uzatvorenie zmlúv o zriadení vecných bremien komisia odporúča.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
- prečítala návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

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

K 24:

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

K. Štinčíková

- vysvetlila, 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“.
Konateľ spoločnosti pán Miroslav Vavrasek je vlastníkom nehnuteľností - budovy
súp. č. 698 (budova obchodu a služieb) s prevádzkou pohostinstva Križiak,
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 229/168 a pozemkov parc. č. KN-C
229/168, zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2, parc. č. KN-C 229/273,
ostatné plochy o výmere 128 m2, parc. č. KN-C 229/413, ostatné plochy o výmere
86 m2 a parc. č. KN-C 229/414, ostatné plochy o výmere 14 m2 a pripravuje
rekonštrukciu a prestavbu tejto budovy na polyfunkčný objekt, pričom stavebníkom
bude spoločnosť BMV Group, s.r.o.
Za účelom realizácie stavby bola v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva
mesta Svit č. 81/2019 zo dňa 20.06.2019 s pánom Miroslavom Vavraskom
uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemkov, potrebných
pre vybudovanie vnútorných parkovacích státí, priemet balkónov k bytovým
jednotkám a manipulačný pás okolo budovy.
K vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Polyfunkčný
objekt – bytový dom“ je potrebné preukázať vzťah k pozemkom, dotknutým
realizáciou inžinierskych sietí a dopravného napojenia vrátane realizácie
potrebných spevnených plôch a parkovacích miest, pričom sa realizácia
inžinierskych sietí ako aj spevnených plôch týka pozemku vo vlastníctve Mesta
Svit, parc. č. KN-C 229/16, ostatné plochy o výmere 35166 m2, zapísaného na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na LV č.1.
V zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o vecnom bremene bude zakotvená povinnosť
stavebníka odovzdať všetky spevnené plochy na pozemku vo vlastníctve mesta
Svit po realizácii bezodplatne do majetku mesta.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia odporúča zriadenie odplatného budúceho vecného bremena na realizáciu
inžinierskych sietí a bezodplatného budúceho vecného bremena na realizáciu
sadových úprav a spevnených plôch (v zmysle záväzného stanoviska mesta Svit
č.j. 2019/2698/11437/Lu zo dňa 15.6.2020) s tým, že po realizácii budú
bezodplatne odovzdané do majetku mesta
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča zriadenie vecného bremena podľa podmienok komisie výstavby,
životného prostredia, architektúry a urbanizmu.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.

I.Zima

-

povedal, že svoj názor na tento projekt vyjadril už pri predaji tohto pozemku
a nezmenil ho. Je presvedčený o tom, že tento projekt má viac negatív ako
pozitív. Bude tam 16 bytov, čo znamená 24 parkovacích miest. Intenzita dopravy
sa tam zvýši. Dané územie to znehodnotí, zníži kvalitu bývania občanov tejto
lokality. Je to skôr predurčené na niečo úplne iné, než na zahusťovanie toho
územia, dopravu sa snažiť znížiť a spomaliť, aby rodiny, ktoré tam bývajú mohli
von využívať voľný čas, aby sa tam mohli deti nerušene hrať. Ďalší negatívny
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dôsledok je to, že parkoviskami k bytovému domu budú zastavané zelené plochy,
čím ubúda zelene a dažďová voda bude viac odtekať do kanalizácie, ktorá je už
teraz kapacitne nepostačujúca. Pivničné priestory pravidelne vytápa a týmito
krokmi len stav zhoršujeme. Mali by sme si tú zeleň v našom meste chrániť
a nedovoliť, aby jej ubúdalo. Nesúhlasí s týmto projektom, nie je to nič osobné voči
žiadateľovi. Je to posledná príležitosť, keď MsZ to môže ešte ovplyvniť.
I.Švagrovská

- upozornila, že by sa malo postupovať vo všetkých prípadoch rovnako, to znamená
aj pri projektoch v iných lokalitách mesta Svit napr. schvaľovaný projekt spol.
ALPINA alebo projekt spol. , ktorá realizuje projekt BD na ul. P. Jilemnického, kde
bude takisto problém s dopravou a parkovacím systémom a ubudne takisto zeleň.
Bolo by dobré v budúcnosti vyjadrovať sa a posudzovať všetkých investorov
rovnako.

I.Zima

- reagoval, že sa len snažil vysvetliť dôvody a v čom vidí rozdiely. U spomínaných
dvoch projektov ide o nadstavbu a dochádza samozrejme aj nejakému záberu. Pri
každej stavbe je potrebné sa rozhodnúť, aké sú tam klady a zápory, vždy je dobre,
keď vzniknú aj byty, potrebujeme ich. Je potrebné vyhodnotiť, či pozitívne aspekty
prekrývajú tie negatívne. Stojí si za svojim slovom a názorom.

K.Štinčíková

- prečítala návrh uznesenia

Hlasovanie:

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

Návrh uznesenia Zriadenie vecného bremena na realizáciu inžinierskych sietí a spevnených
plôch, BMV Group, s.r.o., Záhradná 918/18, 059 21 Svit nebol prijaté.
K 25/uz.117:
K.Štinčíková

Zverenie nehnuteľného majetku do správy Technickým službám Mesta Svit
-

informovala o tom, že Technické služby Mesta Svit (TS) požiadali Okresný úrad
Poprad, Pozemkový a lesný odbor o zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie
lesných pozemkov, podľa § 4a odst.1 zákona o lesoch. Okresný úrad Poprad
vyzval TS na predloženie dokladu, preukazujúceho právny vzťah k lesným
pozemkom, ktoré sú predmetom evidencie lesných pozemkov. TS obhospodarujú
lesné pozemky vo vlastníctve mesta na základe schválenej Zriaďovacej listiny.
Predmetné lesné pozemky vo vlastníctve Mesta Svit sú zaradené v evidencii
nehnuteľného majetku mesta v účtovnej hodnote spolu 828 565,12 €.
Žiadame Mestské zastupiteľstvo, aby v súlade s § 6 ods. 1 písm. u) a § 8 Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Svit a v zmysle Zriaďovacej listiny Technických
služieb Mesta Svit, schválilo zverenie nehnuteľného majetku mesta, lesných
pozemkov v účtovnej hodnote 828 565,12€ do správy Technických služieb Mesta
Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
- prečítala návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková,
I.Švagrovská, I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (V. Zentko )
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka,
M. Smatanová, M. Šramková,
I.Švagrovská, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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K 26/uz.118:

Nájom dopravného prostriedku

I.Korenková

I.Zima

- vysvetlila dôvodovú správu, v ktorej Mesto Svit na základe výzvy na predloženie
cenových ponúk uskutočnilo prieskum trhu zákazky s nízkou hodnotou, na výber
prenajímateľa dopravného prostriedku. Do prieskumu trhu sa zapojilo 5
spoločností, ako víťazný uchádzač bola vyhodnotená spoločnosť CHEMOSVIT
ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31737862 s ponukou na
prenájom osobného motorového vozidla značky Hyundai, typ Ioniq, rok výroby
2020.
Nájomný vzťah bude uzatvorený na dobu určitú 5 rokov od účinnosti zmluvy.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča v zmysle platných zásad hospodárenia schváliť prenájom
elektromobilu pre účely mesta, ako aj úpravu rozpočtu v sume 2 016 € na
zapojenie príjmov z poskytovania služieb a výdavkov na nájom vozidla.
V zmysle § 6 ods. 1 písm. bb) platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta
schvaľuje prevzatie hnuteľného majetku do užívania s nájomným min. 1 500€
ročne, mestské zastupiteľstvo.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
- opýtal sa, na aký účel a pre koho sa bude vozidlo prenajímať. Má vedomosť, že p.
náčelník MsP sa už dlhšiu dobu snažil získať elektromobil pre účely MsP aj v tomto
prípade je to jeho zásluha a iniciatíva. Zatiaľ bol úspešný len projekt nabíjacej
stanice. Vo výzve, ktorá sa podala na prenájom vozidla sa hovorí, že sa bude
prenajímať pre účely MsP. V návrhu uznesenia je to uvedené všeobecne.
Dôvodov, ktoré ho k tomu vedú je viacero. Ak sa to má zdieľať medzi viacerými
oddeleniami Mesta Svit, tak to v praxi veľmi dobre nefunguje, zdieľané veci sa
rýchlo kazia. Povedal, že sa nestotožňuje s návrhom Finančnej komisie, pretože
na jej poslednom rokovaní nebol prítomný.

D.Vojsovičová -

I.Zima

povedala, že rešpektovala odporúčanie finančnej komisie. Prijala tento návrh ako
jej bol v závere predložený. Vysvetlila, že vozový park Mestského úradu a jeho
organizácií je v nevyhovujúcom stave, viac sa investuje do opráv Mesto zatiaľ
neuvažuje s nákupom nových vozidiel. MsP sa prednedávnom odsúhlasil leasing
nového vozidla Dacia Duster. Toto by bolo druhé vozidlo. Opýtala sa, či by nebolo
efektívnejšie využitie vozidla na iných oddeleniach a to napríklad na ZOS, pretože
aktuálne je veľký problém so zabezpečením dovozu stravy a služobný automobil
ZOS je v zlom a nevyhovujúcom stave. Toto boli dôvody. Vysokoaktuálne je
využitie pre Mesto Svit. Je na poslancoch ako návrh uznesenia odsúhlasia.
- povedal, že nespochybňuje, že aj iné oddelenia MsÚ potrebujú vozidlo, ale
náčelník MsP sa snažil už roky získať vozidlo pre MsP. Preto podáva poslanecký
návrh na zmenu v návrhu uznesenia na doplnenie v texte takto:

1. nájom dopravného prostriedku pre potreby Mestskej polície Svit, osobného
motorového vozidla značky Hyundai, typ loninq, rok výroby 2020 od spoločnosti
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31737862, za
nájomné 560 € mesačne + DPH na dobu určitú 5 rokov od účinnosti zmluvy
Termín: do 31.12.2020, Zodp.: ved. odd. PaM
J. Drobný

- vyjadril sa, keďže zastupoval p. predsedu FK p. Zimu na rokovaní FK. Tento
všeobecný návrh neznamená, že tento automobil nebude môcť využívať aj MsP,
ale že má byť k dispozícii MsP a v prípade potreby aj ostatným zložkám, také bolo
odporúčanie FK. Tak to bolo myslené, pretože ostatné zložky Mesta Svit majú
problémy s autami.

I.Zima

- upozornil, že automobily Mestskej polície by mali byť označené výraznými nápismi
MsP podľa predpisov.

D.Vojsovičová

- prečítala poslanecký návrh I.Zimu
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Hlasovanie za poslanecký návrh I. Zimu:
Hlasovanie:

I.Korenková

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

po schválení poslaneckého návrhu, upozornila, že sa v návrhu sa taktiež musí
zmeniť bod č. 2 v texte :
2. 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. 16/2020 na úpravu Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2020 v
príjmovej časti ako navýšenie kategórie 220 – príjmy z poskytovania služieb
ochrany objektov vo výške 2 016€ a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v
podprograme 5.1 kapitola 0310 kategórii 630 nájom elektromobilu vo výške
2 016 € , Termín: do 31.12.2020 , Zodp.: ved. odd. EČ
- prečítala návrh uznesenia

Hlasovanie:

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

K 27/uz.119:

Žiadosť o schválenie vhodného miesta na uzavretie manželstva pre Matričný
obvod Svit mimo úradnú miestnosť – Penzión „Ranč Monty“ Štôla

D. Vojsovičová - informovala, že dňa 25. júna 2020 sa na Matričný úrad vo Svite obrátili so
žiadosťou o uzavretie manželstva snúbenci, ktorí prejavili záujem o vykonanie
sobášneho obradu mimo úradnú miestnosť v obci Štôla, ktorá patrí do matričného
obvodu Matričného úradu vo Svite.
Nakoľko v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 o rodine, matričný úrad môže
povoliť uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom a na ktoromkoľvek
vhodnom mieste, sme dňa 29. júna 2020 za účasti matrikárky Mgr. Ľuboslavy
Kukurovej navštívili Penzión „Ranč Monty“ v obci Štôla a odsúhlasili uvedený
subjekt ako vhodné miesto na uzavretie manželstva.
Ako vyplýva z dôvodovej správy zákona o rodine a zo stanoviska MV SR je na
zvážení matričného úradu posúdiť iné vhodné miesto ako je úradne určená
miestnosť. Manželstvo sa uzatvára v úradne určenej miestnosti, ktorou je obradná
miestnosť Mestského úradu vo Svite, preto Matričný úrad vo Svite žiada o
stanovisko Mesto Svit, ako súčinný orgán v zmysle zákona 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení. Matričná prax v posledných rokoch vychádza v ústrety
snúbencom v tomto smere aj v iných mestách a obciach, preto žiadame Mestské
zastupiteľstvo o schválenie tohto návrhu.
Správny poplatok bude od snúbencov vybraný v zmysle sadzobníka Zákona č.
145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
J. Drobný
Hlasovanie:

- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.Švagrovská, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (E. Kačmarčíková ,V. Zentko )
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.Švagrovská, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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K 28/uz.120:

Rozpočtové opatrenie – dofinancovanie chodník I/18

D.Vojsovičová

- vysvetlila, že v uplynulom období 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.
Pri ukončení predmetného projektu rekonštrukcie boli zo strany zhotoviteľa
identifikované určité práce naviac oproti rozsahu prác uvedených v prvotnom
výkaze výmer. Zhotoviteľ pripravil návrh k zmene objemového a vecného
charakteru výkazu-výmer v celkovom objeme 28 832,76€. Po konzultáciách z
oddelením investičných činností bola suma prác, ktoré objektívne neriešila
projektová dokumentácia a ich nezrealizovanie by malo za následok vady diela
(nemožnosť jeho realizácie a následného užívania) odsúhlasená vo výške 20
672,88 €. Uvedená suma vyplynula z nedostatočného naprojektovania a
rozpočtovania šírky
uloženia asfaltu,
neobsahovala práce súvisiace s
odstránením starých obrubníkov a pod.)
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit
odporúča schváliť na
dofinancovanie prác naviac sumu 20 673 €.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.

J. Drobný

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 29/uz.121:

Rozpočtové opatrenie – financovanie vozidla Dacia Duster v roku 2020

I.Korenková

- prečítala dôvodovú správu, v ktorej uznesením MsZ č.36/2020 zo dňa 27.02.2020
bolo schválené zakúpenie osobného automobilu pre účely MsP a to formou
leasingu na 48 mesiacov vysúťažením najlepšej ceny vozidla, ako aj
najvýhodnejších podmienok financovania.
Na základe uvedeného uznesenia MsZ bol zrealizovaný výber a zakúpenie
vozidla. V apríli 2020 bolo pre účely MsP na leasing zakúpené vozidlo DACIA
Duster Comfort. Už pri schvaľovaní nákupu tohto vozidla bolo prezentované, že
príjem z predaja starého vozidla z r. 2014 bude použitý na akontáciu nového
vozidla. Staré vozidlo bolo predané za cenu 3 300€. Získané prostriedky je možné
použiť na čiastočnú platbu za leasing (akontácia, časť leasingovej splátky) len v
prípade, ak táto suma bude zapojená do rozpočtu.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča schváliť rozpočtové
opatrenie v sume 3300€ na zapojenie príjmov z predaja majetku na financovanie
výdavkov na splátky kúpnej ceny vozidla DACIA Duster v tejto výške
-

Hlasovanie:

prečítala návrh uznesenia
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.Švagrovská, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (E. Kačmarčíková ,V. Zentko )
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.Švagrovská, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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K 30/uz.122:

Vodozádržné opatrenia v meste Svit – projekt

D. Vojsovičová - informovala o tom, že Mesto Svit má záujem získať finančné prostriedky v rámci
výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. V rámci 1.
kola ide o ulicu Štúrovu a 2. kolo ul. Kpt. Nálepku, Kultúrny dom.
Opis riešenia:
- Realizácia projektu zameraná na zníženie rizika zaplavovania pivničných
priestorov bytových domov na ul. Štúrovej v prípade návalových dažďov a
zníženie rizika negatívnych dôsledkov zmien klímy v intraviláne mesta
- Náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za
polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s
vodozádržnou funkciou
- Budovanie zberných systémov na zadržanie vody stiahnutej zo striech a to nádrží
za účelom využitia zrážkovej vody, napr. na zalievanie zelene
- Výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov za plochy
zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcu výpar za účelom zadržania zrážkovej
vody v danom území
- Budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody
- Ostatné – mobiliár
- Parkovacie miesta: 84ks
Realizácia projektu je naplánovaná na dobu 16 mesiacov, so začiatkom v mesiaci
apríl 2021. Vysúťažený projektant: ArchArt, s.r.o. (10 500 bez DPH projekt 1.etapa
Štúrova ulica a Kpt. Nálepku – parkoviská, dokumentácia pre územné rozhodnutie,
projekt pre stav. povolenie a realizáciu s výkazom výmer). Spolufinancovanie
projektu 5%, náklady na projekt sú oprávnenými nákladmi. Celkové oprávnené
výdavky projektu sú 1 389 836,52€, požadovaná výška NFP: 1 320 344,69€,
spoluúčasť 69 491,83€.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ odporúča zapojiť sa do projektu vodozádržné
opatrenia a vyčleniť 5%-ntnú spoluúčasť na predmetnom projekte pre rok 2021.
Zároveň odporúča schváliť rozpočtové opatrenie v sume 13 000€ na projektovú
dokumentáciu súvisiacu s predmetným projektom.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
J. Drobný

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 31/uz.123:

Rozpočtové opatrenie – prepojenie registratúry s DCOM-om

I.Korenková

-

vysvetlila, že súčasnosti má mesto Svit dva systémy na spracovanie pošty.
Elektronickú poštu spracovávame v online systéme DCOM. Listinnú poštu v IS
KORWIN modul Memphis správa registratúry. Z toho dôvodu k jednej veci vznikajú
dva spisy, čo nie je správne a vzniká pri tom veľa chýb. V súčasnosti je už
elektronickej pošty veľké množstvo a taktiež v zmysle platnej legislatívy, s každým
kto má zriadenú elektronickú schránku musí mestský úrad komunikovať
elektronicky. Takúto elektronickú schránku majú so zákona aktivované všetky obce
a mestá, všetky úrady a právnické osoby. Zakúpením prepojenia týchto dvoch
systémov budeme spracovávať poštu či elektronickú, alebo listinnú v jednom
systéme a to v module Memphis správa registratúry. Budú sa dať vytvárať
kombinované spisy, nebudú vznikať chyby, budeme pracovať v súlade so
zákonom.Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporučila schváliť
rozpočtové opatrenie na softwérové prepojenie registratúry s DCOM-om v sume 3
000€.
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- prečítala návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 32/uz.124:

Návratná finančná výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020

I.Korenková

J. Drobný

- informovala, že uznesením Vlády SR č. 494/2020 dňa 12.8.2020 bol prijatý návrh
na poskytnutie návratných finančných výpomocí (NVF) obciam a vyšším územným
celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na krytie výdavkov na výkon
samosprávnych funkcií sa poskytne na základe žiadosti obce do výšky výpadku
dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. Výpadok dane z príjmov fyzických
osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na rok 2020 predstavuje u obcí
a miest v rámci SR 121 527 tis. € (podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej
republiky za jún 2020). Pre mesto Svit je výpadok dane z príjmu fyzických osôb vo
výške 201 503€ . Mesto Svit plánuje žiadať 200 000€.
Splácanie návratnej finančnej výpomoci je odložené do roku 2023, pričom prvá
splátka bude uhradená v roku 2024 a posledná je splatná v roku 2027. Výška
ročných splátok v období 2024 až 2027 bude rovnomerná a to v prípade výpomoci
vo výške 200 000€ predstavuje sumu 50 000€ ročne. Dôvodom odkladu splátok,
ako aj ich rozloženie v čase je konsolidácia príjmov na výkon samosprávnych
pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou.
Prijaté prostriedky z návratných finančných výpomoci možno použiť na
kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu
roka 2020. Predloženie žiadosti o NVF je možné v termíne do 31.10.2020,
peňažné prostriedky možno použiť do 31.12.2020.
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou
subjektu územnej samosprávy, a preto nemôže byť poskytnutá subjektu územnej
samosprávy, ktorý je v ozdravnom režime, nútenej správe alebo nespĺňa
podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby.
Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania istiny
dochádza k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej
súťaže medzi členskými štátmi, a preto môžu obce použiť návratnú finančnú
výpomoc len na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností a na účely, ktoré
spĺňajú tieto podmienky:
a) Financovanie činnosti/projektu nehospodárskeho charakteru,
b) prípadne o sprievodné hospodárske činnosti (stanovenie základných pravidiel
k prístupu definovania doplnkového využívania infraštruktúry vychádza z ods. 207
Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v odseku 107 ods. 1 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01)).
c) financovanie činnosti/projektu lokálneho charakteru, v prípade ktorého nehrozí
(ani potenciálne) narušenie hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi.
Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc sa bude uplatňovať prostredníctvom
elektronického formulára cez systém RISSAM, na základe ktorého bude
vyhotovená zmluva o návratnej finančnej výpomoci.
Zhrnutie:
Výška návratnej finančnej výpomoci 200 00 eur
Úroková sadzba: bezúročná finančná výpomoc
Čerpanie návratnej finančnej výpomoci: do konca rok 2020
Splatnosť: rovnomerné ročné splátky od r. 2024 do roku 2027 vo výške 50 000 €
Zabezpečenie: bez potreby zabezpečenia
Splatnosť: rovnomerné ročné splátky od r. 2024 do roku 2027 vo výške 50 000 €
Zabezpečenie: bez potreby zabezpečenia
- prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

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

K 33/uz.125:

Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-7/2020

I.Korenková

- prečítala prehľad hospodárenia Mesta Svit ako celku vrátane jeho rozpočtových
organizácii za obdobie január – júl 2020. Je uvedený v štandardných tabuľkách
o hospodárení v príjmovej aj výdavkovej časti a je súčasťou dôvodovej správy.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča navrhované uznesenie
vziať na vedomie.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
- prečítala dôvodovú správu

Hlasovanie:

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

Poslanci vzali Informáciu o Hospodárení mesta Svit za obdobie 1-7/2020 na vedomie.
K 34/uz.126:

Zmena Organizačného poriadku MsÚ vo Svite a Organizačnej štruktúry Mesta
Svit – informácia

D. Vojsovičová - oboznámila prítomných, že v zmysle § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení starosta vydáva pracovný poriadok,
organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov
obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného
poriadku obecného úradu
Dňa 26.08.2020 bol vydaný Dodatok č.2 k organizačnému poriadku MsÚ s
organizačnou štruktúrou mesta s nasledovnými zmenami:
Od 1.9.2020:
• Vznik oddelenia školských, kultúrnych a športových činností:
Členenie oddelenia:
1. vedúci oddelenia, referát školských, mládežníckych a športových činností
2. referát kultúrno-výchovnej činnosti
3. Centrum voľného času
Od 1.10.2020:
• Vznik referátu rozpočtovníctva na odd. EČ o 1
- prečítala návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.Švagrovská, I. Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (E. Kačmarčíková ,V. Zentko )
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.Švagrovská)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
1 poslanec (I. Zima)
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K 35:
E. Cetl

Interpelácie
1) 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,
- otázka:
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 ?
2)
-

Výzvy, envirofondy pre rok 2020 a 2021
v mesiaci 07/2020 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 ?
b) ak nie, z akého dôvodu ?

-

znovu otvoril 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,
otázka:
a) sú nám známe vyhlásené výzvy, projekty v rámci envirofondov pre rok 2021 ?
b) mesto sa zapojí do projektov v rámci envirofondov pre rok 2021 ?

-

-

- odpoveď na interpeláciu žiada doručiť elektronicky.
I.Zima

Most do Lopušnej doliny
- je známe, že most do Lopušnej doliny (pri „Mäsopriemysle“) je v havarijnom stave a
bol núdzovo nahradený dočasným mostom zapožičaným od ŠHR SR.
Otázky:
Do kedy bude táto výpožička trvať? Pokiaľ vie, malo to byť iba do 09/2020.
Aké kroky sa realizujú k dosiahnutiu definitívneho riešenia?
Aký je postoj / súčinnosť dotknutých organizácií a nadriadených orgánov?
Je ešte stále činný krízový štáb zriadený OÚ? Kto v tomto krízovom štábe
zastupuje mesto Svit?
Projekt na rekonštrukciu tepelného hospodárstva plavárne.
Otázky:
Dal sa tento projekt dal vypracovať?
Aké sú ďalšie kroky?
Aká je finančná náročnosť projektu a aké sú možnosti financovania?

D. Vojsovičová - odpoveď bude zaslaná písomne elektronicky
K 36:

Diskusia

D.Vojsovičová

-

predstavila vedúceho Ing. Radoslava Grúsa, ktorý bol od 01.09.2020 poverený
riadením oddelenia Investičných činností, územného plánovania a životného
prostredia

M. Šramková

- opýtala sa, v akom stave je detské ihrisko pri Mladosti, pretože vie, že je
poškodené. Či všetky ihriská v meste prešli certifikáciou a či spĺňajú bezpečnostné
podmienky. Upozornila, že pri kultúrnom dome v Podskalke sú zničené hojdačky
a šmýkačka .
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J. Kostroš

- odpovedal, že procesom certifikácie môžu prejsť len maximálne dva ihriská. Všetky
ostatné staré verejné ihriská by sme mali podľa platnej legislatívy demontovať
a zrušiť, pretože nie sú bezpečné. Nemáme ich ako certifikovať, pretože sú
zastaralé, nedokážeme ich prepracovať tak, aby spĺňali normy. Pri certifikácii musí
byť jasný výrobca, musí tam byť výrobný štítok, zrealizovaný podklad pod ihrisko.
Nedokážeme ich dať do tohto stavu. Certifikované ihriská sú v meste dva
novovybudované a to na sídlisku A a Žihadielko. K nim samozrejme patria aj
ihriská, ktoré sú v areáli materských škôlok, ale tie nie sú verejné.
- čo sa týka ihriska v Podskalke, hojdačka bola demontovaná, preto lebo bola
značne poškodená a ostatné prvky sú už opravené

M. Šramková

- tlmočila žiadosť seniorov v meste o osadenie väčšieho počtu lavičiek

J. Kostroš

- odpovedal, že lavičky v meste sú staré, tie ktoré sa ešte dajú zachrániť, Technické
služby postupne opravujú
- podotkol, že pribúda sťažností, že na existujúcich lavičkách sa stretávajú
neprispôsobiví občania a rušia nočný kľud

D. Vojsovičová

- informovala, že pracovníci technického oddelenia vykonali pasportizáciu všetkých
lavičiek v meste a vypracováva sa nový návrh umiestnenia, dôležitá bude
samozrejme cena. Táto suma bude zahrnutá ako investícií do rozpočtu budúceho
roka.

M. Šramková

- znovu požiadala pre seniorov a ZŤP o zníženie obrubníkov do jednotlivých
obchodov a je to pre nich prekážka

D. Vojsovičová

- poverila vedúcu sociálneho oddelenia o preverenie situácie

M. Šramková

- upozornila, že na ul. 9. mája pred obchodom Sintra je poškodený a rozbitý asfalt, je
tam diera

J. Kostroš

- poďakoval za upozornenie, odpovedal, že sa tam pôjdu pozrieť. Stále prebieha
pripomienkovanie Mestskou políciou a Technickými službami, kde je v meste
potrebné doasfaltovanie.

M. Šramková

- upozornila, že po chodníkoch vo Svite, často jazdia cyklisti a je to nebezpečné pre
chodcov

D. Vojsocičová

- odpovedala, že vyzve Mestskú políciu na kontrolu

E. Cetl

- informoval o tom, že detské ihrisko pri Mladosti má tak 10-12 rokov. Bolo by dobré
na technickom oddelení MsÚ nájsť certifikát od tohto ihriska
- poďakoval Technickým službám p. Bartošovi za osadenie lavičiek na sídlisku E

I.Zima

- pochválil Technické služby:
za ostrihanie zelených pásov medzi chodníkmi a komunikáciami po meste na
hlavných uliciach a križovatkách kvôli bezpečnosti premávky
- za vykosenie trávy okolo cyklistického chodníka
- za likvidáciu stojiska oproti Špeciálnej škole, na križovatke ul. Mierovej a ul.
Sládkovičovej a opýtal sa aké je náhradné riešenie

J. Kostroš

- odpovedal, že občanom v rodinných domoch zaviedli vrecový triedený zber, ktorý
im dopredu vysvetlili

J. Bobulová

- opýtala sa, dokedy bude zábradlie, dočasná zábrana na vjazde pri Materskej
škôlke v Podskalke, ktorá tam bola nainštalovaná po nehode

J. Kostroš

- odpovedal, že riešenie je dočasné, provizórne. Komunikujú s cestnou správou
a pripravuje sa riešenie, ktoré bude podľa predpisov dopravného inšpektorátu

M.Smatanová

- upozornila, že v spodnej časti mesta na ul. Záhradnej sa hromadí odpad od
záhradkárov, znečisťujú tým prostredie. Opýtala sa, či nie je možné dať na odpad
veľkokapacitné kontajnery do záhradkárskej osady.
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D. Vojsovičová

- odpovedala, že sa o tom vie a je to v riešení

R. Abrahám

- znovu pripomenul a apeloval na Technické služby, aby na všetkých poškodených
komunikáciách zaliali praskliny asfaltom, pretože sa zničia, napr. aj ul. Kpt.
Nálepku

D. Vojsovičová

- odpovedala, že sa týmto problémom zaoberali aj na Mestskej rade, už
niekoľkokrát žiadali o opravu Technické služby
- čo sa týka ul. Kpt. Nálepku, chceli sme cestu opraviť v rámci reklamácie
u zhotoviteľa formou odstránenia závad. Reklamácia nebola úspešná z dôvodu
nedodržania technologického postupu, zavineného nedostatočným finančným
krytím projektu., Oprava musí byť realizovaná na vlastné náklady. P. riaditeľ TS
momentálne dostal úlohu predložiť návrh na zakúpenie asfaltového zálievkového
systému.

J. Drobný

- opýtal sa znovu, kedy bude pozametané celé mesto, ešte stále sú na cestách
zbytky po zime, najmä na hlavných uliciach

J. Kostroš

- odpovedal, že zametanie prebehlo dostupnou technikou, tento stroj má poruchu,
je pokazený, náklady na opravu sú vysoké, momentálne ho má firma na oprave.
Zametanie uličiek a chodníkov prebiehalo aj ručne. V priebehu budúceho týždňa
to zahrnie do prác Technických služieb.

M. Smatanová

- požiadala o vysypanie dier pri garážach v dolnej časti ul. Štúrovej napr.
makadamom, pretože sú na cestách medzi garážami veľké diery

D. Vojsovičová

- odpovedala, že sú to nespevnené plochy, ktoré je potrebné vyfrézovať a vysypať
makadamom, požiadala investičné oddelenie o preverenie stavu

M. Bezák

-

upozornil na nežiadúce parkovanie vozidiel po celej pravej strane v hornej časti
ul. Mierovej až po ul. SNP

D. Vojsovičová

- zadala úlohu Mestskej polícii na prešetrenie nežiadúceho parkovania v tejto časti

P. M. Vavrasek požiadal o slovo:
D. Vojsovičová dala hlasovať o slovo p. Vavraska:
Hlasovanie:

M. Vavrasek

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

povedal, že je sklamaný nad hlasovaním, ktorým sa mu neschválila žiadosť v
bode č. 24: Zriadenie vecného bremena na realizáciu inžinierskych sietí
a spevnených plôch, BMW Group, s.r.o., Záhradná 918/18, 059 21 Svit. Nie je to
spravodlivé, pretože je to v súlade z územným plánom, nič neporušuje a chcel túto
časť Svitu dobudovať a zveľadiť. Poukázal na podobné stavby v meste, ktoré sa
bez problému realizujú. Týmto hlasovaním pre nich táto investícia nekončí, pôjdu
ďalej na súd a prokuratúru.

D. Vojsovičová -

nereagovala na to, čo p. Vavrasek povedal, verí tomu, že sa k takémuto
rozhodnutiu nezníži
- vyzvala občanov a všetkých prítomných o dodržiavanie všetkých opatrení štátu na
zabránenie šírenia pandémie COVID-19. Z toho dôvodu sa na Mestskom úrade
nebudú organizovať obvyklé podujatia. Budeme dodržiavať nariadenia, ktoré sú
platné. Verí tomu, že po zvládnutí tohto obdobia sa budeme môcť vrátiť ku
podujatiam, na ktoré sme boli zvyknutí, napríklad uvítanie novonarodených detí,
k posedeniam jubilantov a posedeniu v mesiaci úcty k starším. V tomto období tieto
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podujatia organizovať nebudeme. Snažme sa, aby sme zvládli túto druhú vlnu tak
ako sme zvládli tú prvú.
-

K 37:

požiadala, ak niekto identifikuje prípad občana, ktorému bude potrebné pomôcť, či
už zdravotne alebo rôznymi nákupmi, aby sme pomohli. Určite sa vrátime ku
pomoci, ktorú sme realizovali v prvej vlne.
Záver

D.Vojsovičová
Poznámky:

- ukončila 17. riadne zasadnutie MsZ z 24.09.2020 o 19.00 h poďakovaním
poslancom aj hosťom za účasť
Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
- k bodom programu:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,30,32,33,34
- prezenčná listina
- uznesenie
- výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Drobný
viceprimátor mesta Svit

1. M. Míčka
2. R. Abrahám

Zapísala: 30.09.2020

Marcela Berkešová
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