Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 27.02.2020

ZÁPISNICA
zo 14. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 27.02.2020

________________________________________________________________
Otvorenie : 15:30 hod.
Ukončenie : 19:00 hod.
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, ročná správa o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2019
4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
5. Správa o činnosti Mestskej polície SVIT za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019
6. Návrh Dodatku č. 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 5/2019 o určení
výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských
zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
7. Návrh Dodatku č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 4/2020
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit
8. Návrh Dodatku č. 2/2020 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Svit
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2020 o umiestňovaní, povoľovaní a
odstraňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta Svit
10. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit
11. Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna – príspevky pre
športové a kultúrno-spoločenské organizácie
12. Rozpočtové opatrenie – školy prenos z roku 2019
13. Projekt s názvom „Výstavba atletického štadióna vo Svite“
14. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome
a) pozemok parc. č. 117/249 pri rodinnom poldome súp. č. 82 na Mierovej ulici vo Svite
b) časť pozemku parc. č. 553/1 pri rodinnom dome súp. č. 646 na Skalnej ulici vo Svite
15. Prenájom časti pozemku pri bytovom dome v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
16. Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 406/31 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
17. Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 379/23 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
18. Prenájom nebytových priestorov v budove Domu kultúry vo Svite
19. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020 na predaj pozemku časti parc. č. KN-C
12/2, katastrálne územie Svit
20. Interpelácie poslancov
21. Diskusia
- Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
mesta Svit podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
22. Záver
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K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 14. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:
1.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných:
8 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Zima)
Neprítomných: 4 poslanci (R. Abrahám, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, V.
Zentko)

I. Zima

- dal poslanecký návrh na stiahnutie a vypustenie bodu programu č. 10: Zásad
hospodárenia s majetkom Mesta Svit z rokovania MsZ z 27.02.2020
- skonštatoval, že v návrhu je pomerne veľa zmien, čo sa týka nájmov priestorov v
majetku mesta. Vysvetlenie jednotlivých sadzieb si vyžaduje viac času,
odporúča diskusiu a následné zaradenie tohto bodu do programu finančnej komisie

Uzn.33:

Program 14. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
27.02.2020 – vypustenie bodu programu č. 10 – Návrh Zásad hospodárenia s
majetkom Mesta Svit

Hlasovanie za poslanecký návrh I. Zimu - stiahnutie bodu č. 10 z programu MsZ:
Prítomných:
8 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Zima)
Neprítomných: 4 poslanci (R. Abrahám, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, V.
Zentko)
za návrh:
8 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
Bod č. 10: Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit bol stiahnutý z programu 14. MsZ.
Uzn.34:
2.

Program 14. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
27.02.2020

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

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

2. J. Bobulová

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

2. M. Šramková

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
3.

Hlasovanie za NK:
Prítomných:
8 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Zima)
Neprítomných: 4 poslanci (R. Abrahám, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, V.
Zentko)
za návrh:
8 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Zima)
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proti návrhu:
zdržali sa:
K 3/uz.35:

0 poslancov
0 poslancov

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, ročná správa
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za rok 2019

J. Mezovský

- informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2019, o plnení uznesení MsZ
prijatých v roku 2019 za obdobie od 01.01.2019 do 17.02.2020, štruktúre uznesení,
VZN a o účasti poslancov na MsR a MsZ, predložil ročnú správu o kontrolnej
činnosti za rok 2019
- odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia MsZ
Mesta Svit a ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit za
rok 2019 na vedomie

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

Poslanci vzali plnenie uznesení MsZ Mesta Svit za obdobie od 01.01.2019 do 17.02.2020, správu
o vykonaných kontrolách a ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit
za rok 2019 na vedomie.
K 4:

Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie
- písomná odpoveď na interpeláciu V. Zentka ohľadom pouličného zberu papiera
v meste Svit výmenou za hygienické potreby – porovnanie rokov 2019-2020

K 5/uz.36:
J. Hutník

Správa o činnosti Mestskej polície SVIT za obdobie od 01.01.2019 do
31.12.2019
- prečítal dôvodovú správu, v ktorej MsR mesta Svit zo dňa 17.02.2020 odporúča
správu o činnosti MsP Svit za rok 2019 zobrať na vedomie.
Z rokovania komisie Finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit:
V súčasnej dobe Mestská polícia Svit disponuje jedným služobným motorovým
vozidlom používaným len v mestskej prevádzke. Jedná sa o vozidlo Dacia Duster dvojkolka. Služobné motorové vozidlo Mestskej polície Svit bolo zakúpené v júni
2014. Vozidlo bolo zakúpené v spoločnosti Eurocamp, s r.o. so sídlom Dlhé hony
4597/4, Poprad prostredníctvom Unicredit Leasingu. / č. leasingovej zmluvy
5602020/ v obstarávacej cene 10.348,33€ bez DPH , akontácii 20% a splátkami na
48 mesiacov. Vozidlo je značne opotrebované a je potrebné vykonávať čoraz
častejšie servisné opravy. V súčasnosti má vozidlo najazdených 176 500 km.
V roku 2018 si vozidlo okrem bežného servisu, vyžiadalo celkové opravy vo výške
1 210 €.V roku 2019 servisné opravy služobného MV / okrem nutných servisných
úkonov, ako napr. brzdové bubny, nákup pneumatík, nastavenie ručnej brzdy,
oprava spojky.../ predstavovali sumu vo výške 1 450 €. V januári 2020 sa na
služobnom MV vykonali nutné opravy v celkovej výške 338€.
Z dôvodu opotrebovania motora dochádza aj k zvýšenej neopodstatnenej spotrebe
paliva a aj motorového oleja. Je zrejmé, že vozidlo je morálne a technicky
opotrebované, nakoľko je trvale zaťažené krátkymi jazdami v meste, v teréne a
mnohopočetným štartovaním. Súčasné 6 ročné vozidlo po odstrojení by sa predalo
v aukcii, kde predbežná cena za toto vozidlo by bola cca 3500 € a táto suma by sa
použila pri kúpe nového vozidla ako akontácia. Predbežným preskúmaním trhu,
bolo vytipované vozidlo Dacia DUSTER Comfort TCe 74kw/100 k LPG Samp, S
4x2 2020. V tomto vozidle sa nachádza nový motor modelového radu 2020, so
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zabudovaným LPG priamo od výrobcu a po šesťročných skúsenostiach sa javí toto
vozidlo k pomeru cena výkon ako najvhodnejšie vozidlo pre špecifické činnosti
MsP Svit. Predbežná cena 16 700€ s DPH.
Záver : Komisia odporúča nákup vozidla Dacia DUSTER pre účely MsP a
financovanie formou leasingu na 48 mesiacov vysúťažením najlepšej ceny, ako aj
najvýhodnejších podmienok financovania.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 6/uz.37:

Návrh Dodatku č. 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č.
5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí
na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených
Mestom Svit

J. Hutník

- povedal, že v dôvodovej správe je uvedená zmena ohľadom VZN č. 5/2019 o
určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a
školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit, v § 6
„Výška príspevku v školskej jedálni“ v odseku 3) terajšie znenie písmena d):
„základná škola - stravníci od 6 do 15 rokov doplnkové stravovanie (desiata) 0,50 €
konečná cena za 1 jedlo“, je potrebné zmeniť na znenie:
„základná škola - stravníci od 6 do 11 rokov doplnkové stravovanie (desiata)
0,46 €, stravníci od 11 do 15 rokov doplnkové stravovanie (desiata) 0,50 €
konečná cena za 1 jedlo“.
Táto zmena vychádza z finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov vydané MŠVVaŠ SR (viď príloha).
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 7/uz.38:

Návrh Dodatku č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č.
4/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Svit

J. Hutník

- informoval o tom, že podľa VZN Mesta Svit o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 4/2020 (ďalej len „VZN o
odpadoch“), sa v poslednej vete tretej časti, článku 11, odseku 8, písmena a)
uvádza:
„Právo na bezplatnú výmenu poškodenej nádoby má platiteľ miestneho poplatku
za KO, ktorý ma uhradenú splatnú čiastku poplatku, má trvalý alebo prechodný
pobyt na mieste dodania nádoby a od poslednej výmeny nádoby neuplynula doba
kratšia ako 10 rokov.“
Uvedená veta VZN o odpadoch vo svojom platnom znení popiera zámer aktuálnej
legislatívy v intenciách zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vo vzťahu k pôvodcovi odpadu, podľa ktorého ten má za
povinnosť si na vlastné náklady zabezpečiť zbernú nádobu na tuhý komunálny
odpad.
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Na základe uvedeného rozporu vyšších právnej normy a aktuálne platného VZN o
odpadoch navrhujeme vypustiť z predmetného VZN Mesta Svit celú citovanú vetu.
Dodatkom k VZN sa odstráni aj chyba v písaní v článku 11. Po ods. 8 písm. c) sa
doterajšie odseky 8 až 16 prečíslujú na ods. 9 až 17.

-

-

-

-

-

Dňa 26.02.2020 bola Mestu Svit doručená pripomienka k návrhu Dodatku č.
1/2020 k VZN Mesta Svit č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit od občana mesta Svit
z Hviezdoslavovej ulice.
Vo svojej pripomienke namieta vypustenie poslednej vety v tretej časti, čl. 11, ods.
8), písm. a) a navrhuje túto vetu ponechať. Zdôvodnenie návrhu prikladáme
v prílohe tohto vyhodnotenia.
Navrhovanej pripomienke TS Mesta Svit a MsÚ Svit ako spracovateľ návrhu
nevyhovel z dvoch dôvodov:
1. Podľa § 6 ods. 3 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“):
návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho
vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom
sídle obce v tej istej lehote
dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu
nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom
úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí
navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené
vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou
komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje
o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo
nevyhovelo a z akých dôvodov
vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme
najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia
Návrh dodatku bol podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení riadne zverejnený
dňa 07.02.2020. Nakoľko vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom
najneskôr 3 dni pred rokovaním MsZ (24.02.2020), lehota na predkladanie
pripomienok bola od 07.02.2020 do 23.02.2020 (16 dní), čo je v súlade s lehotou
podľa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Pripomienku podanú dňa 26.02.2020
nebolo možné vyhodnotiť a vyhodnotenie v písomnej forme predložiť poslancom
MsZ v lehote určenej podľa § 6 ods. 7 zákona o obecnom zriadení.
2. Podľa § 81 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o odpadoch“):
náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca
odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov
a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady
V článku 11 ods. 3 až 5 VZN Mesta Svit č. 4/2020 je určené, že náklady na zbernú
nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú zahrnuté v miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a preto Mesto stanovuje pre zberné
nádoby na zmesový komunálny odpad iný spôsob úhrady nasledovným spôsobom:
poplatník uhradí obstarávaciu cenu zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad
jednorazovo, resp. na splátky priamo Technickým službám mesta Svit, resp.
zberovej spoločnosti, ktorá má s Mestom uzatvorenú zmluvu na zber odpadu,
nakoľko zákon neumožňuje mestám a obciam znášať náklady na zberné nádoby.
Zakúpená zberná nádoba na TKO je majetkom pôvodcu odpadu. Výmeny
zberných nádob, ktoré boli preukázateľne poškodené činnosťou zbernej
spoločnosti, Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit
riešené nie sú (pri preukázaní poškodenia zbernej nádoby zbernou spoločnosťou
resp. jej zamestnancom, je možnosť uplatnenia si náhrady škody v zmysle
Občianskeho zákonníka).

5

- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 8/uz.39:

Návrh Dodatku č. 2/2020 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
mesta Svit

J. Hutník

-

prečítal dôvodovú správu, v ktorej je napísané, že v zmysle upozornenia
prokurátora zo dňa 12.12.2019, jeho návrhu schémy zákonného a správneho
postupu pri schvaľovaní návrhu programu mestského zastupiteľstva, a na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Svit (ďalej len „MsZ“) č. 32/2020 zo dňa
30.01.2020 bol spracovaný dodatok Rokovacieho poriadku MsZ o postupe pri
schvaľovaní programu MsZ nasledovne:
MsZ schvaľuje návrh programu na začiatku zasadnutia nasledovným postupom:
a) Predsedajúci otvorí diskusiu, počas ktorej je možné predkladať návrhy na
vypustenie bodov zverejneného návrhu programu. Následne dá hlasovať o
návrhoch na vypustenie a to jednotlivo samostatne o každom návrhu na
vypustenie v poradí, v akom boli uplatnené. Na prijatie uznesenia o vypustení je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
b) Následne dá predsedajúci hlasovať o ostatných bodoch zverejneného návrhu
programu. Na prijatie uznesenia o schválení ostatných bodov programu je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
c) Potom predsedajúci vyzve na predkladanie návrhov na doplnenie programu
zasadnutia MsZ a dá hlasovať o návrhoch na doplnenie a to jednotlivo
samostatne o každom návrhu v poradí, v akom boli predložené. Na prijatie
uznesenia o doplnení sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
d) Nakoniec sa hlasuje o schválení programu zasadnutia MsZ ako celku, t.j. v
znení schválených zmien. Na prijatie takéhoto uznesenia postačuje súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Program rokovania MsZ sa môže kedykoľvek v priebehu rokovania zmeniť, ak
uznesenie o zmene návrhu odsúhlasí nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Dodatkom je riešená aj časť programu – interpelácie. Nakoľko v zmysle ods. 8
písm. a) sa interpeláciou rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na
uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ,
pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených
mestom, pristúpilo sa k úprave podania interpelácii v písomnej forme najneskôr v
čase začatia konania MsZ. Za týmto účelom bude pripravené aj tlačivo na podanie
interpelácie.
Poslanci sú naďalej oprávnení požadovať primátora mesta, mestskú radu,
riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom, náčelníka
mestskej polície a vedúcich zamestnancov mestského úradu vysvetlenia vo
veciach týkajúcich sa ich činnosti v bode programu diskusia.

- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , I.
Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (R. Abrahám, 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:
0 poslancov

K 9/uz.40:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2020 o umiestňovaní,
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povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných a propagačných
zariadení na území mesta Svit
J. Hutník

-

vysvetlil dôvodovú správu, v ktorej na základe podaných protestov prokurátorov
voči schváleným VZN miest a obcí ohľadom povoľovaní reklamných, informačných
a propagačných zariadení (ďalej len „RIP zariadenia“) je napísané:
„Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy nie
výkonom samosprávy a preto je možné vydať nariadenie len na základe
splnomocnenia v zákone a v jeho medziach. Na prijaté nariadenie, ktorého
obsahom je úprava podmienok umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania RIP
zariadení takéto zákonné splnomocnenie v právnom poriadku Slovenskej republiky
neexistuje. Mestá a obce prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení
nezákonne zasahujú do činnosti výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy.“
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ako aj vzhľadom na zreálnenie
skutočného stavu reklamných zariadení a pripravené nové Zásady hospodárenia s
majetkom mesta sme pripravili nový návrh VZN o umiestňovaní, povoľovaní a
odstraňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území mesta
Svit.
Navrhované VZN predstavuje len základný a minimálny rámec pri stanovení
niektorých bodov; ostatné záležitosti sú upravené buď v stavebnom konaní podľa
predpisov stavebného práva (technické požiadavky na RIP ako stavby a ich
umiestňovanie) alebo priamo v nájomnej zmluve s mestom. Táto úprava už pôjde v
režime zmluvnej voľnosti, t.j. súkromného práva a jeho inštitútov (nájomná
zmluva).
Treba tiež uviesť, že mesto ako právnická osoba (abstrahujúc od jeho možného
súčasného postavenia ako stavebného úradu) voči RIP zariadeniam na iných
pozemkoch nemá danú regulačnú právomoc; tu sa postupuje všeobecne podľa
stavebného zákona.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , I.
Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (R. Abrahám, 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:
0 poslancov

K 10:

Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit

Tento bod bol vypustený z bodu rokovania 14. MsZ .
K 11/uz.:41:
J. Drobný

J. Hutník
Hlasovanie:

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna –
príspevky pre športové a kultúrno-spoločenské organizácie
- informoval o tom, že Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho
rozvoja a mediálna pri MsZ Svit prerokovala žiadosti o finančné príspevky na
činnosť pre kultúrno – spoločenské organizácie a športové kluby pôsobiace v
meste Svit a odporúča poslancom MsZ schváliť dotáciu na činnosť príslušným
organizáciám v zmysle navrhovaného uznesenia a dotácie prideľované na základe
kompetencie primátorky v zmysle VZN.
-

prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 10 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , I.
Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (R. Abrahám, 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)
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proti návrhu:
zdržali sa:
K 12/uz.42:

0 poslancov
0 poslancov

Rozpočtové opatrenie – školy prenos z roku 2019

J. Hutník

- vysvetlil, že z roku 2019 ostali v jednotlivých školách nedočerpané prostriedky do
roku 2020. Ich vyčerpanie je možné v zmysle § 8 ods.5 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy len do 31.03.2020, a tak je nutné
zapojiť tieto prostriedky do rozpočtu mesta 2020 s kódom zdroja 131J.
Taktiež jednotlivým školám zostali nevyčerpané prostriedky za stravné od rodičov,
ktoré školy potrebujú použiť na
a) dotácia na prenesené kompetencie školstva - normatívy – KZ =131J
a.a)
Spojená škola Mierová
14 700€
a.b)
Základná škola Komenského
33 650€
spolu
48 350€
b) dotácia na cestovné žiakom - nenormatívne prostriedky – KZ = 131J
b.a.)
Spojená škola Mierová
2 471,17€
b.b.)
Základná škola Komenského 2 227,99€
spolu
4 699,16€
c) stravné od rodičov
KZ =72f
c.a)
Spojená škola Mierová
1 360,78€
c.b)
Základná škola Komenského
2 974,72€
c.c.)
Materská škola Mierová
8 081,14€
spolu
12 416,64€
pričom je potrebné zapojiť finančné prostriedky tam, kde zostali nedočerpané na
ich využitie.
-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , I.
Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (R. Abrahám, 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:
0 poslancov

K 13/uz.43:

Projekt s názvom „Výstavba atletického štadióna vo Svite“ , projekt v oblasti
podpory a zlepšenia celkového stavu a kvality atletickej infraštruktúry v
podmienkach Slovenskej republiky

J. Hutník

- informoval o tom, že na základe uznesenia vlády SR č. 285 z 12. júna 2019 k
Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu
v rokoch 2019 - 2021 budú v rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR vyčlenené finančné prostriedky v objeme 5 mil. eur, ktoré
budú poskytnuté Slovenskému atletickému zväzu na rekonštrukciu a výstavbu
atletických štadiónov.
Slovenský atletický zväz (ďalej SAZ) dňa 15.8.2019 vyhlásil výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie príspevkov na rekonštrukciu a výstavbu atletických
štadiónov. Cieľom výzvy je zlepšiť celkový stav a kvalitu atletickej infraštruktúry v
podmienkach Slovenskej republiky.
Mesto Svit sa zapojilo do výzvy so žiadosťou o získanie prostriedkov na výstavbu
tartanovej dráhy na existujúcom futbalovom štadióne vo Svite.
Na základe uvedenej výzvy bol Mestu Svit SAZ-zom schválený príspevok na
výstavbu atletického štadióna v sume 250 000,- € a súčasne predložený návrh na
uzavretie zmluvy o realizácii národného športového projektu.
Projekt by mal zahŕňať okrem vybudovania 400 m dlhého atletického oválu s
umelým povrchom (drenážny asfalt) aj vybudovanie sektorov v oblúkoch dráhy:
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- sektor pre technické disciplíny + vrh guľou / diskom a kladivom,
- sektor pre skok do diaľky,
čo je podmienkou poskytnutia príspevku.
Predbežný rozpočet projektu na základe cenovej kalkulácie prestavuje sumu 717
000,- €.
Časový harmonogram realizácie projektu:
- vyčerpanie dotácie do 31.12.2021
- použitie prostriedkov z vlastných a iných zdrojov do 31.12.2022.
Poskytnutie záruky spolufinancovania vyplývajúcej zo zmluvy so SAZ:
- spolufinancovanie vo výške min. 40 % z celkových výdavkov na rekonštrukciu.
- vierohodné preukázanie zabezpečenia finančných prostriedkov na
spolufinancovanie najneskôr do 31.5.2020.
Vzhľadom na preukázanie finančných prostriedkov na spolufinancovanie v
stanovenom termíne Mesto Svit hľadá ďalšie možnosti financovania z iných
zdrojov. Uskutočnili sa jednania s Prešovským samosprávnym krajom, kde
môžeme získať prostriedky v max. sume 200 000,- € na základe podania žiadosti o
dotáciu. Súčasne prebiehajú ďalšie jednania na získanie financií z iných zdrojov.
Cieľom je schválenie zámeru vybudovania atletického štadiónu vo Svite, využitie
schválenej dotácie SAZ-zom a nájdenie možnosti získania ďalších finančných
prostriedkov na dofinancovanie, ktoré je potrebné preukázať SAZ v uvedenom
termíne. Pri nesplnení tejto podmienky môže poskytovateľ príspevku odstúpiť od
zmluvy.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , I.
Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (R. Abrahám, V. Zentko)
za návrh:
11 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:
0 poslancov

K 14a) /uz.44:

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome, Ján Kušmírek,
Mierová 82/31, 059 21 Svit, pozemok parc. č. 117/249 pri rodinnom poldome
súp. č. 82 na Mierovej ulici vo Svite

J. Hutník

- informoval, že Ján Kušmírek, Mierová 82/31, 059 21 Svit žiada o odpredaj
pozemku pri rodinnom poldome súp. č. 82 na Mierovej ulici vo Svite, parc. č. KN-C
117/249, záhrady o výmere 147 m2, katastrálne územie Svit, zapísaného na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1.
Nehnuteľnosť žiadateľ užíva v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy.
Pozemok tvorí dvor a záhradu k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve
žiadateľa, a to k rodinného poldomu súp. č. 82, ktorý je postavený na pozemku
parc. č. KN-C 136/1 a pozemku parc. č. KN-C 136/1 o výmere 78 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Svit, zapísaných na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2306 v
celosti.
Podľa doloženého znaleckého posudku č. 11/2020, vyhotoveného znalcom v
odbore stavebníctvo Ing. Irenou Gallovou, Okružná 167/30, 059 52 Stará Lesná je
všeobecná hodnota predmetu prevodu stanovená vo výške 21,96 €/1m2, spolu vo
výške 3 228,12 €.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia vzala majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča odpredaj pozemku pri rodinnom dome súpisné číslo 82 za cenu
vo výške 21,96 €/1m2, spolu za cenu celkom 3 228,12 €.
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Zámer predaja majetku Mesta Svit, pozemku v katastrálnom území Svit, parc. č.
KN-C 117/249 z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 11.02.2020 zverejnený
na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 17.02.2020. Mestská rada odporúča
navrhované uznesenie schváliť.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 14b) /uz.45:

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome, Eliška
Urbanová, A Medňanského 11039/50, 030 01 Martin – Priekopat, časť
pozemku parc. č. 553/1 pri rodinnom dome súp. č. 646 na Skalnej ulici vo
Svite

J. Hutník

-

informoval o tom, že Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom rokovaní dňa
30.01.2020 vypustilo z programu riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
bod programu – majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome v
prospech Elišky Urbanovej, A. Medňanského 11039/50, 030 01 Martin – Priekopa.
Nakoľko vlastníčka rodinného domu súp. č. 646 na Skalnej ulici vo Svite žije a
pracuje v Martine, vysporiadanie pozemku vybavuje jej otec, ktorý má na Skalnej
ulici č. 646/28 trvalé bydlisko. Otec žiadateľky zabezpečil vypracovanie
geometrického plánu, pričom geodet Ing Pavol Basarík zameral hranicu
jestvujúceho oplotenia. Novovytvorený pozemok parc. č. 553/326 sa teda
nachádza v rámci záhrady pri rodinnom dome, nie je súčasťou verejného
priestranstva.
V prílohe prikladáme vyjadrenie geodeta Ing. Pavla Basaríka, podklad zamerania
pre vyhotovenie geometrického plánu a fotodokumentáciu.
Zámer predaja majetku Mesta Svit, novovytvoreného pozemku v katastrálnom
území Svit, parc. č. KN-C 553/326 z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
11.02.2020 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 17.02.2020. Mestská rada odporúča
navrhované uznesenie schváliť.

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , I.
Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (R. Abrahám, 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:
0 poslancov

K 15/uz.46:

Prenájom časti pozemku pri bytovom dome v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, Zuzana Kováčová, Štefánikova
309/17,059 21 Svit, časť pozemku parc. č. 9/11 pri bytovom dome súp. č. 309
na Štefánikovej ulici vo Svite

J. Hutník

-

povedal, že Zuzana Kováčová, Štefánikova 309/17, 05921 Svit, ako nová
vlastnícka bytu č. 5 v bytovom dome súp. č. 309 žiada o prechod nájmu časti
pozemku parc. č. KN-C 9/11 o celkovej výmere 11 753 m2, katastrálne územie Svit
, a to v časti o výmere 41,25 m2.
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Predmetná časť pozemku sa nachádza pri bytovom dome súp. č. 309 na
Štefánikovej ulici vo Svite a bola užívaná predošlými vlastníkmi bytu č. 5 v zmysle
uzatvorenej nájomnej zmluvy.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit, pozemku v katastrálnom území Svit, časti
parc. č. KN-C 9/11 z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 11.02.2020
zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , I.
Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (R. Abrahám, 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:
0 poslancov

K 16/uz.47:

Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 406/31 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, Mgr. Gabriela Hutníková, P.
Jilemnického 304/25, 059 21 Svit

J. Hutník

-

prečítal dôvodovú správu, v ktorej je napísané, že Mgr. Gabriela Hutníková, P.
Jilemnického 304/25, 05921 Svit požiadala o prenájom časti pozemku parc. č. KNC 406/31 o výmere 75 m2. Predmetný pozemok sa nachádza pred prevádzkou
autoservisu, ktorého vlastníčkou je žiadateľka.
Spevnená plocha pred autoservisom bola geodeticky zameraná s výmerou 118 m2.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia odporúča prenájom pozemku o výmere 118 m2, a to výlučne za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania spevnenej plochy pred autoservisom.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporučila prenájom pozemku a stanovila nájomné v zmysle platných
Zásad o prenájme pozemkov a stanovenie minimálnych cien za prenájom
pozemkov podľa čl. I bod 1. písm. e/ vo výške 7,- /1m2/rok (sadzba pre prístupovú
cestu k zariadeniam).
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit, pozemku v katastrálnom území Svit, parc. č.
KN-C 406/31 z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 11.2.2020 zverejnený na
úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , I.
Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (R. Abrahám, 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:
0 poslancov

K 17/uz.48:

Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 379/23 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, Ľubomír Mikluš, Partizánska 711/19,
058 01 Poprad

J. Hutník

-

informoval prítomných o tom, že Ľubomír Mikluš, Partizánska 711/19, 058 01
Poprad žiada o prenájom pozemku parc. č. KN-C 379/23 o výmere 27247 m2 v
časti o výmere 50 m2 za účelom umiestnenia včelstiev.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia odporúča prenájom pozemku za účelom umiestnenia včelstiev bez
realizácie oplotenia.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
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Komisia odporúča nájom pozemku ako prípad osobitného zreteľa, za nájomné vo
výške 0,12 €/m2/rok.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit, pozemku v katastrálnom území Svit, parc. č.
KN-C 379/23 z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 11.2.2020 zverejnený na
úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 17.02.2020. Mestská rada odporúča
navrhované uznesenie schváliť.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , I.
Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (R. Abrahám, 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:
0 poslancov

K 18/uz.49:

Prenájom nebytových priestorov v budove Domu kultúry vo Svite, AZZO
s.r.o., Štúrova 2, 05921 Svit

J. Hutník

-

vysvetlil, že Mesto Svit v roku 2019 vyhlásilo 3 obchodné verejné súťaže, na
prenájom nebytových priestorov – reštaurácie a prislúchajúcich priestorov,
nachádzajúcich sa v budove Domu kultúry vo Svite súp.č.198 na ul. Námestie J.A.
Baťu, ktoré boli ukončené ako neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca.
Mesto ponúklo potencionálnym nájomcom možnosť realizácie plynovej prípojky na
náklady mesta, za účelom zníženia nákladov na elektrickú energiu. Napriek tomu
boli verejné obchodné súťaže neúspešné.
Predmetom nájmu sú nebytové priestory, ktoré nie sú mestom využívané, sú
dlhodobo bez nájomného vzťahu, mesto znáša náklady na energie.
Spoločnosť AZZO, s.r.o. požiadala o nájom reštaurácie a súvisiacich nebytových
priestorov, s otváracou dobou v čase obeda (poskytovanie stravovania pre
občanov a organizácie) a vo večerných hodinách a cez víkendy, kedy zabezpečí
stravovanie počas kultúrnych podujatí, príležitostných akcií mesta a jeho
organizácií, resp. spoločenských udalostí pre občanov.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu:
Finančná komisia odporúča písomne informovať verejnosť o ukončení
obchodných verejných súťaží ako neúspešných. Zároveň zverejniť výzvu na
možnosť individuálne rokovať s potenciálnymi nájomcami o výhodnejších
podmienkach prenájmu oproti tým, ktoré boli uvedené ako podmienky v OVS.
Finančná komisia opakovane odporúča realizáciu plynovej prípojky do objektu DK.
Zámer prenájmu nebytových priestorov bol dňa 11.02.2020 zverejnený na úradnej
tabuli a na webovom sídle mesta Svit.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 17.02.2020. Mestská rada odporúča
navrhované uznesenie schváliť.- prečítal návrh na uznesenie

I. Zima

-

opýtal sa, či bola zverejnená informácia rokovať individuálne

K. Štinčíková

-

odpovedala, že Mestská rada rozhodla, že žiadosť pôjde do MsZ s návrhom na
uznesenie na schválenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa

J. Hutník

-

na základe žiadosti AZZO s.r.o. bude nájomná zmluva uzavretá na obdobie
jedného roka s následným prehodnotením podmienok nájmu
prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , I.
Zima)
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Neprítomných: 2 poslanci (R. Abrahám, 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:
0 poslancov
K19/uz.50:
J. Hutník

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2020 na predaj pozemku časti
parc. č. KN-C 12/2, katastrálne územie Svit
-

povedal, že Spoločnosť YANICK spol. s r. o., SNP 262, 059 21 Svit požiadala o
odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 12/2. Zámerom spoločnosti je využívať
pozemok ako prístupovú cestu k skladovacím priestorom zo severnej strany
budovy súp. č. 939.
K žiadosti bol doložený geometrický plán v zmysle ktorého by mal byť predmetom
prevodu novovytvorený pozemok v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 12/53,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 233 m2, vytvorený geometrickým plánom
č. 14281601-141/19, vyhotoveným Mariánom Kasprišinom, ZEKA Poprad.
Všeobecná hodnota predmetu prevodu bola stanovená znaleckým posudkom č.
8/2020, vyhotoveným znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Irenou Gallovou,
Okružná 167/30, 059 52 Stará Lesná vo výške 20,92 €/1m2, spolu vo výške 4
874,36 €.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia odporúča odpredaj pozemku.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Finančná komisia v princípe nemá výhrady k odpredaju, odporúča však zo strany
odborných pracovníkov mesta preveriť prípadnú využiteľnosť pozemku pre zámery
mesta a vzhľadom na oplotenie časti pozemku resp. jeho využívanie p.
Schnágerom rokovať o zámere predaja aj s ním, prípadne posúdiť možnosti iného
spôsobu predaja pozemku v zmysle zákona o majetku obcí.
Na základe vyššie uvedeného mesto pripravilo návrh uznesenia na vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 17.02.2020. Mestská rada odporúča
navrhované uznesenie schváliť.

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , I.
Zima)
Neprítomných: 2 poslanci (R. Abrahám, 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:
0 poslancov

K 20:

Interpelácie

J. Drobný

-

aká je situácia s mostom do Lopušnej doliny, aký je súčasný stav, aké sú možnosti
riešenia

D. Vojsovičová - pôvodný most je prejazdný autom do 3,5 t – 10 km rýchlosťou, informácia je na
stránke mesta
- bola nám schválená podpora zo Štátneho fondu hmotných rezerv. Momentálne sa
pracuje na odstránení následkov povodne. To znamená, že v nasledujúcich piatich
dňoch sa bude v súčinnosti s Technickými službami pracovať na spevnení ľavého
brehu. Po spevnení brehu príde náhradné premostenie, ktoré nám bude ukladať
Dobrovoľný hasičský zbor z Oravy. Všetko koordinuje Okresný úrad Poprad, keďže
sa jedná o tretí stupeň povodňovej aktivity, ktorý bol vyhlásený v nedeľu v noci.
Poďakovala Mestskej polícii vo Svite za zistenie a nahlásenie tejto udalosti. Na
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základe ich podnetu boli rýchlo zmobilizované všetky záchranné zložky a neboli
napáchané ďalšie škody na majetku. Premostenie nám bude poskytnuté na čas
rekonštrukcie mosta , najdlhšie na šesť mesiacov.
- robíme všetko preto, aby sa do Lopušnej doliny dalo prechádzať, no na druhej
strane mesto nedisponuje takými finančnými prostriedkami, aby sme ich uvoľnili
na rekonštrukciu pôvodného mosta z vlastných zdrojov.
I.Zima

1. Občania mesta Svit zaslali na MsÚ žiadosť o podanie námietky voči stavebnému
povolenie na rekonštrukciu železničnej trate z dôvodu nedostatočných
protihlukových opatrení.
2. Existujú merania hlučnosti vo viacerých lokalitách mesta Svit, ktoré vykonali
akreditované inštitúcie. Z meraní vyplýva, že hygienické normy povolenej hlučnosti
sú mnohonásobne prekročené, pričom zdrojom tohto hluku je v súčasnosti hlavne
prevádzka na diaľnici.
Otázky:
Má vedenie mesta Svit informácie o týchto skutočnostiach?
Má mesto Svit v úmysle zapojiť sa do aktivít smerujúcich k zníženiu súčasnej
úrovne hladiny hluku vo Svite?
Má mesto Svit v úmysle podať námietku a žiadať doplnenie projektu o protihlukové
opatrenia v meste Svit v súvislosti s plánovanou vysokorýchlostnou železničnou
traťou?
- odpoveď žiada doručiť elektronicky

D. Vojsovičová - pošleme písomnú odpoveď
K 21:

Diskusia

E.Kačmarčíková - tlmočila požiadavku občanov z ul. Sládkovičovej, jedná sa presne o stojisko na
križovatke ul. Mierovej a Sládkovičovej – je potrebné vynášať častejšie separovaný
zber, pretože kontajnery sú hneď po zbere na druhý deň plné a je okolo nich
neporiadok
D. Vojsovičová

- odpovedala, že v meste Svit je daný harmonogram vývozu separovaného odpadu
Technickými službami a ten sa dodržiava. Na druhej strane obyvatelia tiež riadne
neseparujú. Príkladom toho je napríklad zber skla. Na stránke Technických služieb
sú zverejnené fotografie zo zberného dvora TS, kde medzi sklom sa nachádza aj
veľa iného odpadu, ktorý tam nepatrí. TS majú na triedenie určených 2
pracovníkov, ktorí musia sklo tri dni znovu triediť ručne. Pýta sa, aká je potom
efektivita práce.
O separovaný zber nemá záujem veľa spoločností, veľké problémy máme
s odberom, platením, jednoducho spoločnosti nechcú papier, sklo, plasty. Stojí to
na zbernom dvore.
Otázka komunálneho odpadu a separovaného zberu je akurát v tomto čase
aktuálne predmetom jej záujmu. V marci predloží poslancom návrh ako
s Technickými službami ďalej, čo je pre mesto rentabilné. Pôjde to cez jednanie
s dotknutými organizáciami, potom cez komisie. Poprosila predsedu finančnej
komisie o čas na najbližšiu komisiu, kde tento návrh bude predstavený
a rozhodneme ako ďalej. Požiadala riaditeľa TS, aby aj napriek harmonogramu
dočisťovali stojiská v meste.

E.Kačmarčíková - povedala, že v meste sú aj ľudia, ktorí žijú sami a takisto je tu manželský pár, ktorý
už neprodukuje toľko odpadu, či sa neuvažuje o tom, aby neplatili plnú sumu za
TKO ako ostatní
D. Vojsovičová - odpovedala, že je potrebné sa zamyslieť nad tým, čo spoplatňovaním ďalej. Štát už
určil finančnú hladinu za skládkovanie už od budúceho roka. Riešením by bolo
meranie, kto koľko odpadu vyprodukuje a za to aj zaplatí. Je to jedna z ciest.
J. Hutník

- je potrebné
vyriešiť aj to, aby sa v záujme ušetriť finančné prostriedky,
nevyhadzovali odpadky do spoločných veľkých kontajnerov na úkor ostatných
občanov mesta. Mesto má aj informácie, že na spomínanom stojisku, netvoria
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odpad len občania spomínanej lokality, ale aj občania okolitých obcí. Preto je tam
neustály problém s preplnenými kontajnermi.
E.Kačmarčíková - opýtala sa riaditeľa TS, či sa neuvažuje o oprave verejného osvetlenia v uliciach
mesta, pretože veľa lámp nesvieti.
P. Sedlák

- potvrdil tento problém, povedal, že TS disponujú výsledkami auditu z roku 2017.
Momentálne dva týždne pobeží tzv. predbežná hodnota zákazky. Jednou z foriem
verejného obstarávania, kde sa snažíme vysúťažiť audit. Ponuky už sú, následne
po ponukách by sa hľadalo riešenie. Vieme, že sú poddimenzované ističe,
skorodované nosiče osvetlenia, osvetlenie je v havarijnom stave. Robíme, čo sa
dá, vymeniť žiarivku je už nepostačujúce. Dal verejný prísľub, že výsledok tejto
súťaže na audit dá vedieť na najbližšom zastupiteľstve.

E. Cetl

- prikláňa sa k tomu, aby sa zatiaľ do auditu opravovalo verejné osvetlenie, aby na
podnety TS reagovali rýchlejšie. Potvrdil, že verejné osvetlenie bolo financované
cez nórske fondy pred 10 rokmi a je nutné ho komplexne opraviť.

M. Šramková

- požiadala TS ohľadom výkupu papiera na zbernom dvore, či je možné posunúť čas
výkupu z otváracích hodín od 7:00 do 15.00 h na čas otvorenia od 9:00 do 17.00 h
kvôli občanom ktorí sú zamestnaní a aby sa deň výkupu dal včas na vedomie
občanom

I.Zima

- opýtal sa, či možnosť výmeny papiera za hygienické potreby je len 1 deň v mesiaci

P. Sedlák

- vysvetlil, že posledný štvrtok v mesiaci bude zberný dvor otvorený pre výkup.
Informácie o tom sú na webe, nasledujúci termín v marci vyskúšajú posunúť
otváracie hodiny od 9.00 do 17.00 h
- odpovedal na interpeláciu p. Vladimíra Zentka ohľadom separovaného zberu
papiera za výmenu za hygienické potreby autom v meste – porovnanie zberu
a nákladov a zberu, pracovníci, vyčíslenie strát, nevýhody - písomná odpoveď je
na webe . Situácia na trhu je bohužiaľ taká, že po jednaní s partnerom Recyklo
group, ktorá zabezpečuje výkup druhotných surovín je podľa týchto výpočtov je 55
€ za 1 t papiera . Včera bolo oznámené, že to bude 20 € za 1 tonu papiera, čiže
menej ako jedna polovica. Boli oslovené aj iné spoločnosti, ktoré sa výkupom
zaoberajú. Výpočtami vyšlo, že tento typ zberu je nerentabilný. Ak poslanci
rozhodnú, že sa to bude robiť, tak to bude rešpektovať.

D. Vojsovičová - povedala, že v minulosti chodilo auto päť dní po meste a zbieralo papier, tento
spôsob bol stratový, ak sa rozhodneme to znovu zaviesť je dopredu jasné, že
stratu TS bude musieť mesto dotovať. Z toho vyplýva, že je lepšie, ak bude
otvorený na výkup papiera Zberný dvor 1 deň v mesiaci.
I.Zima

- jeho názor je taký, že služba autom je pre občana výhodnejšia, akoby mal nosiť
papier raz do mesiaca na zberný dvor, pretože nie všetci si to môžu dovoliť

D. Vojsovičová - na druhej strane občania môžu v meste Svit papier vynášať do nádob určených na
zber papiera
I.Zima

P. Sedlák

- súhlasí, no v tom prípade zas TS nebudú stíhať vysýpať zberné nádoby, voziť na
skládku a budú viac platiť. Navrhuje nájsť taký kompromis, aby občania boli aj
motivovaní. Bola by to bola služba občanovi. Je potrebné zvýšiť pomer
separovaného odpadu, hľadať cesty ako to zlepšiť. Opýtal sa ako je to s výkupnými
cenami plastov a skla?
- momentálne stojí na kompostárni šesť veľkokapacitných kontajnerov skla a OZV
/je to spoločnosť, ktorá vykupuje a spracováva ďalší odpad/ ich nechce vykúpiť

D. Vojsovičová - odporučila túto tému v diskusii vrátiť na finančnú komisiu a od nej očakáva nové
návrhy riešenia
M. Šramková -

upozornila, že vo vnútrobloku Ul. Štúrovej za Spojenou školou Mierovou parkujú
automobily na tráve, ktorá je už teraz zničená

15

M. Klimko

-

vysvetlil, že MsP zmapovala všetky parkovné miesta v meste Svit, sú uvedené
v Správe o činnosti MsP za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019, ktorá bola
predložená na dnešnom MsZ v bode č.5. Povedal, že v tejto lokalite je 28
oficiálnych parkovacích miest a parkuje tam 50 automobilov. MsP situáciu
kontroluje a pokutuje. Pracuje sa na tom v súčinnosti s technickým úsekom, so
správcom mestských komunikácií s TS.

P. Sedlák

-

informoval, že bola podaná výzva na zistenie predbežnej kontroly zákazky na
tvorbu strategického dokumentu: Dopravná politika mesta Svit, ktorá v sebe zahŕňa
aj súvzťažnosti všetkých druhov dopravy: statickú, cyklistickú, pešiu, dokonca
zahŕňa aj bikesharing /požičiavanie bicyklov/, spevnené plochy, parkoviská.
Požiadavka bola termín do štyroch mesiacov od podpísania zmluvy.

D. Vojsovičová - povedala, že naším cieľom je , aby sme na trávnatých plochách nedovolili parkovať
a vytvorili sme občanom parkoviská. Potrebujeme čas, na verejných stretnutiach
s občanmi prejdeme každú jednu lokalitu v meste. Na druhej strane napr. na ul.
Jilemnického majú občania problém s parkovaním, ale nie sú ochotní zaparkovať
na voľnom parkovisku pri kostole. Napriek tomu sa stojí na cestách a v zákazoch.
E. Cetl

-

upozornil, že v zozname parkovísk podľa správy z MsP má výhrady. Nesúhlasí
počet parkovísk na ul. Kukučínovej. Požiadal, aby sa príloha č.3 zoznam parkovísk
v meste dodatočne opravil.

M. Klimko

- odpovedal, že v súčasnosti reálny zoznam parkovísk si môžu poslanci od neho
vyžiadať, má ho pripravený

I.Zima

- otvoril tému, ktorá sa stiahla s dnešného rokovania a to bod č.10 : Návrh Zásad
hospodárenia s majetkom Mesta Svit, konkrétne prenájmy majetku mesta. Nemá
problém s textom, ale chcel by počuť návrhy ostatných poslancov určité sadzby:
1. Herne – 150 € za m2 /rok – myslí si, že sadzba je vysoká
2. Podnikateľský sektor by sa nemal rozdeľovať na skupiny. Sú tam navrhované
sadzby od 25, cez 40 až po 60 €, čiže skoro až 3-násobné rozdiely. Obáva sa,
aby v budúcnosti nebol problém niečo prenajať.
3. Ceny za prenájom reklamných plôch a billboardov, je otázka, či to na
území mesta chceme

K. Štinčíková

- povedala, že pri tvorbe sadzieb vychádzali aj z odporúčaní finančnej komisie a aj
z minulého volebného obdobia. Je potrebné o tom diskutovať, preto sa pred MsZ
uskutočnilo aj pracovné stretnutie poslancov a finančnej komisie. Snažili sa sadzby
porovnať a zistiť sadzby aj z okolitých miest.

E.Kačmarčíková - povedala, že napr. prenájom Domu kultúry v Podskalke, ak niekto chce robiť
nejakú aktivitu – 15 € /h sa jej zdá veľa. Podotkla, že organizácie nemajú príjem,
žijú len z dotácií, ktoré im schváli mesto a bude to pre nich veľa. Bolo by dobré
nájsť zlatú strednú cestu.
J. Bobulová

- navrhla zjednotenie sadzby na 5 € / h, ostatné sadzby sa jej zdajú byť príliš vysoké

D. Vojsovičová - vysvetlila, že toto nie sú sadzby pre organizácie, ktoré v meste máme. Je to pre
občanov. V našom meste je bežné, že ľudia podnikajú a mesto im poskytuje naše
priestory zadarmo. Je samozrejmé, že sa tam svieti, používa sa voda, priestory sa
vykurujú a oni vyberajú vstupné za rôzne aktivity. Ak poslanci chcú, aby tieto
činnosti boli zadarmo, je to potrebné povedať.
I.Zima

- je niekoľko príkladov, kde budú mať budúci nájomcovia problém prenájom zaplatiť
napr. záhradkári – výstava ovocia a zeleniny, vystúpenia spoločenských organizácií
v priestoroch mesta. Nesúhlasí ani navrhovanou sadzbou za prenájom pozemku
za účelom zriaďovania letných terás, je taktiež vysoká
- vyjadril sa k výpožičkám. Návrh je, aby sa inštitút výpožičiek zrušil do r. 2021.
Legislatíva hovorí, že mesto nemôže dávať svoj nehnuteľný majetok pod cenu. Na
druhej strane chceme, aby kluby, ktoré tento majetok využívajú boli schopné tie
podmienky, ktoré nastanú po tejto zmene splniť.
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J. Mezovský

- prikláňa sa na stranu predloženého zneniu návrhu zásad, ktorý spracoval právny
odbor. Zákon ukladá, že mestský majetok musí mesto zveľaďovať a zhodnocovať
Pochválil tento pripravený materiál. Je za to, že zásady je potrebné zmeniť, ak je
však potrebné, možno o nich ďalej diskutovať.
Ak chceme ponechať reklamné plochy v meste tak dbajme na to , aby mohli byť
tieto financie použité na rozvoj mesta iným smerom.

D. Vojsovičová -

podotkla, že zdroj príjmu mesta je len rozpočet. Musíme počítať len s tým, čo
máme a efektívne nakladať s majetkom mesta

I.Zima

- podal návrh, aby do rokovania finančnej komisie predkladali poslanci návrhy
sadzieb za prenájom nebytových priestorov a pozemkov. Finančná komisia zasadá
9.marca 2020.

J. Bobulová

- upozornila, na to, že v minulosti požiadala o osvetlenie ihriska v Podskalke a do
dnešného dňa nie je zrealizované

P. Sedlák

- odpovedal, že požiadavka je zaevidovaná, je k tomu urobená príprava na projekt
a po ukončení projektovej dokumentácie bude v priebehu marca 2020 ihrisko
nasvietené

Do diskusie sa prihlásil p. Ján Pitoňák
D. Vojsovičová
Hlasovanie:

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

P. Pitoňákovi slovo nebolo udelené.
D. Vojsovičová

- pozvala všetkých prítomných na voľby dňa 29.2.2020
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K 22:

Záver

D.Vojsovičová -

ukončila 14. riadne zasadnutie MsZ z 27.02.2020 poďakovaním poslancom aj
hosťom za účasť

Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta MsÚ

1. M. Bezák
2. J. Bobulová

Zapísala: 06.03.2020

Marcela Berkešová
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