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Koľko aktivačných pracovníkov je prijatých na aktivačné práce
Informáciu o počte aktivačných pracovníkov nemôže poskytnúť,
pretože to majú v správe TS
V akom štádiu je jarné upratovanie
Práce pokračujú podľa určeného harmonogramu a v mesiaci apríl
sa uskutoční sedenie o ďalších plánoch v upratovaní mesta
Výmena asfaltového povrchu Priečnej ulice, ktorá je v havarijnom
stave a treba ju riešiť aspoň provizórne
Do konca apríla vykonajú TS inventarizáciu všetkých cestných
komunikácií, po ktorej dôjde k spracovaniu návrhu na realizáciu
opráv povrchov, čomu bude predchádzať rokovanie ohľadom
formy financovania (úver alebo PPP projekt). V apríli sa otvorí
obalovačka a začne sa s opravou výtlkov. Záverečnou fázou
bude obnova vodorovného značenia priechodov pre chodcov.
Kotolňa Kultúrneho domu Pod Skalkou
Mesto čaká na výzvu MF SR, kde bude následne opäť podaná
žiadosť o dotáciu
Výmena autobusových prístreškov
Autobusové prístrešky sú v riešení, prebehne obstarávacie
konanie, cena je však vysoká – jeden prístrešok stojí okolo 10
tisíc eur. Ich súčasťou by mali byť i reklamné vitríny, čo by ich
cenu znížilo.

D. Vojsovičová
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Projekt výstavby parkoviska pri ZŠ Mierová ul. z aspektu rozpočtu
vo výške rozpočtovaných 100 tisíc eur a opýtala sa na možnosť
využitia kapacít TS pri týchto prácach.
odpoveď
Stavba „Parkoviská pred ZŠ Mierovou vo Svite“ rieši celú kolíznu
lokalitu ohraničenú vstupným objektom školy a polyfunkčným
bytovým domom. Zahŕňa okrem výstavby obojstranných
parkovísk na účelovej komunikácii vjazdu do areálu školy s 15
novými kolmými parkovacími státiami aj všetky ďalšie podstatné
konštrukcie a prvky. Dôjde k vybudovaniu chodníkov po
vonkajšom okraji parkovísk plynule nadväzujúcich na južný
chodník Ul. mierová, aby nedochádzalo ku stretom
prechádzajúcich žiakov a áut. K chodníkom a účelovej
komunikácii vjazdu budú upravené aj brána a bránky v oplotení
školy. Zároveň ďalším bezpečnostným prvkom bude malý

kruhový objazd na križovatke Ul. mierová a účelovej komunikácie,
slúžiaci na krátkodobé zastavenie áut rodičov pre vystúpenie
alebo nastúpenie žiakov. Ďalej bude vybudovaný záliv pre
zastávku školského autobusu, aby stojaci autobus nezasahoval
do jazdného pruhu cestnej komunikácie. Ostatné konštrukcie
budú tvoriť výmeny asfaltových povrchov parkoviska pri
polyfunkčnom bytovom dome vrátane cesty, účelovej
komunikácie vjazdu do areálu školy a predpolia vstupu do školy
medzi plotom a budovou. Ďalej to bude zvislé a vodorovné
dopravné značenie a ostatné drobné prvky. Rozpočtovaných 100
tisíc eur bola odhadnutá orientačná cena, pričom cenu
vysúťaženú vo verejnom obstarávaní predpokladáme nižšiu.
S využitím kapacít TS pri týchto prácach priamo neuvažujeme,
lebo nie sú vybavené personálne ani technickými prostriedkami
na kvalitné a rýchle zvládnutie takýchto prác, čo je overené z
predchádzajúceho obdobia. Stavba musí byť zrealizovaná počas
letných školských prázdnin. Nie je však vylúčené, aby sa TS
uchádzali u zhotoviteľa stavby o niektoré práce v subdodávke.
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V akom stave je riešenie havarijného stavu v nájomnej bytovke
oproti zdravotnému stredisku
V polovici apríla sa uskutoční výber dodávateľa a následne v
mesiaci máj dôjde k odovzdaniu staveniska a začnú práce na
odstránení havarijného stavu suterénu nájomnej bytovky
Aký dlh má mesto, pretože zaznamenal názory časti obyvateľov,
že situácia v tejto oblasti je zlá
Mesto Svit ku dňu 31.3.2016 nemá ani jedno euro dlhu a
prakticky ani žiadne záväzky po lehote splatnosti. To
zabezpečuje mestu Svit dobrý kredit v hodnotení bankových a
finančných inštitúcií. Mesto Svit má k 31.3.2016 len priebežne
splácané úvery, poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na
obstaranie mestských nájomných bytov. Tieto sa vo výške
splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného
nájomného za mestské nájomné byty, do dlhu mesta
nezapočítava. Uvedené úvery sú z obdobia rokov 2002 až 2013
V akom stave je žiadosť o vyradení a zrušenie CVČ zo siete škôl
a školských zariadení
Mesto Svit ako zriaďovateľ podľa príslušného zákona a Smernice
MŠ SR doručilo žiadosť o vyradenie a zrušenie školského
zariadenia Centra voľného času vo Svite zo siete škôl a
školských zariadení k 31.8. 2016, ale súčasne žiada o zaradenie
CVČ v rámci Spojenej školy, Mierová 134, Svit s účinnosťou od 1.
9. 2016 do siete. Novovytvorený subjekt vznikne spojením plne
organizovanej základnej školy, materskej školy, základnej
umeleckej školy a centra voľného času pod jedno spoločné
riaditeľstvo. Žiadosť bola odoslaná aj bez stanoviska Rady

školského zariadenia pri CVČ, s dodatočným dokladovaním
stanoviska po jeho predložení.
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Kto je správcom Facebookovej stránky a kto má k nej prístup a
môže vymazávať komentáre
Mesto Svit zriadilo stránku na Facebooku, je aj jej správcom a
vulgarizmy, osočovanie a arogantné výroky na základe pravidiel
slušného správania budú mazané ,pretože tam nepatria. Budú
akceptované vecné argumenty a slušná komunikácia

