Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 28.05.2020

ZÁPISNICA
zo 15. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 28.05.2020

________________________________________________________________
Otvorenie : 15:30 hod.
Ukončenie : 20:00 hod.
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

podľa prezenčnej listiny
Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Správa z preverovania podania „Petície občanov“
Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2020
Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
Dodatok č. 3/2020 k VZN 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
Dodatok č. 4/2020 k VZN Mesta Svit č. 6/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o
úhradách za sociálne služby
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. – Výročná správa za rok 2019
Záverečný účet Mesta Svit za rok 2019
Rozpočtové opatrenie – spoluúčasť Projektu budovania elektrických nabíjacích staníc
Rozpočtové opatrenie – spolufinancovanie Projektu výmena opotrebovaného povrchu
atletickej dráhy SŠ Mierová
Rozpočtové opatrenie – Interiérové vybavenie Domu smútku vo Svite
Dobropis za energie MŠ Mierová Svit - rozpočtové opatrenie
Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová 134, Svit“ –
spoluúčasť
Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Komenského vo Svite“ –
spoluúčasť
Predĺženie termínu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 41/2020 zo dňa
27.02.2020
Menovanie mestského kronikára
Odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome súp. č. 293 na Štúrovej ulici vo Svite
Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome
Prenájom časti pozemku parc. č. 462/217, k.ú. Svit
Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 17/2020 zo dňa 30.01.2020
Prenájom časti pozemkov parc. č. KN-C 188/4 a parc. č. KN-C 188/2 katastrálne územie
Svit
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 5/2020 na nájom nehnuteľného majetku mesta
Svit
Spoločný obecný úrad Svit
Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit
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30. Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 294/868, k. ú. Svit – BMV Group, s.r.o., Záhradná 918/18,
059 21 Svit
31. Interpelácie poslancov
32. Diskusia
33. Záver
K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 15. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:
1.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko,
I. Zima)
Neprítomných: (1 poslankyňa ) I.Švagrovská
Program 15. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
28.05.2020

2.

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

D. Vojsovičová - za overovateľov zápisnice boli primátorkou určení:
1. E. Kačmarčíková

2. J. Drobný

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. V. Zentko

2. E. Cetl

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
3.

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

K 3/uz.51:
J. Mezovský

Správa z preverovania podania „Petície občanov“
-

oboznámil prítomných s obsahom Petície občanov za vybudovanie stien na
ochranu pred hlukom z diaľnice D1 a zo železnice v meste Svit. Informoval o jej
prešetrení podľa Zákona č. 85/1990 o odbornom stanovisku z odd. investičných
činností, územného plánu a životného prostredia MsÚ vo Svite a prerokovaní na
MsR dňa 18.5.2020. MsR odporúča navrhované uznesenie schváliť
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J. Masarik
Hlasovanie:

K4/uz.52:

-

vyjadril nádej, že mesto bude v prospech občanov konať a že výsledok sa prejaví
v najbližších rokoch
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

J.
I.
J.
I.

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2020

J. Mezovský

- informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2020, o plnení uznesení MsZ
prijatých v roku 2020 za obdobie od 01.01.2020 do 18.05.2020, štruktúre uznesení,
VZN a o účasti poslancov na MsR a MsZ, ďalej návrhu plánu kontrolnej činnosti na
II. polrok 2020
- odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia MsZ
Mesta Svit na vedomie

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

J.
I.
J.
I.

Poslanci vzali plnenie uznesení MsZ Mesta Svit za obdobie od 01.01.2020 do 18.05.2020,
Správu o vykonaných kontrolách za rok 2020 a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2020 na vedomie.
K 5:

Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie
Meno a priezvisko poslanca: Ivan Zima, Interpelácia zo dňa 26.2.2020
Stručný a konkrétny text interpelácie:
1. Občania mesta Svit zaslali na MsÚ žiadosť o podanie námietky voči stavebnému
povoleniu 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?

J. Hutník

- odpoveď p. Zimovi bola zaslaná elektronicky mailom
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K 6/uz.53:

J. Hutník

Dodatok č. 3/2020 k VZN 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
- prečítal dôvodovú správu, kde sa hovorí o tom, že Ústredný krízový štáb SR prijal
dňa 12.03.2020 opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka
16.3.2020 sú zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy,
univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zaviedla
povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia.
Vnútroštátne vlaky a následne aj autobusová preprava osôb začali premávať v
prázdninovom režime.
Ústredný krízový štáb zároveň rozhodol o zatvorení zábavných podnikov,
aquacentier, lyžiarskych stredísk, diskoték, detských kútikov, plavární,
fitnescentier, nákupných centier, s výnimkou lekární, potravín a predajní drogérie.
Bol vydaný zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej,
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Úradné hodiny boli na klientskych centrách, úradoch a podobne obmedzené.
Mesto Svit má Všeobecne záväzným nariadením určené výšky mesačných
príspevkov na úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených
mestom.
Nakoľko od 16. marca vyučovací proces na školách a v školských zariadeniach
neprebiehal, na základe žiadostí rodičov detí o vrátenie príspevkov navrhujeme
Dodatkom k VZN túto možnosť schváliť v nasledovnom znení:
„Mesto Svit ako zriaďovateľ ruší príspevkovú povinnosť v zmysle ustanovení tohto
VZN po dobu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19 a to za každý celý mesiac od
prerušenia prevádzky škôl a školských zariadení (teda od 01.04.2020), t.j. výška
príspevkov v zmysle tohto VZN počas uvedeného obdobia, počnúc 01.04.2020
predstavuje 0,00 €.“
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

K 7/uz.54:

J. Hutník

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

J.
I.
J.
I.

Dodatok č. 4/2020 k VZN Mesta Svit č. 6/2018 o poskytovaní sociálnych
služieb a o úhradách za sociálne služby
- povedal, že Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a o
úhradách za sociálne služby sa mení a dopĺňa z dôvodu prepočítania ekonomicky
oprávnených nákladov, z dôvodu zmeny v úhradách za poskytované sociálne
služby. Podrobne je výpočet popísaný v dôvodovej správe.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
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za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
K 8/uz.55:
D. Meriačová

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. – Výročná správa za rok 2019
- informovala o tom, že BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit je 100%-nou dcérou
Mesta Svit. Hospodárením tejto spoločnosti sa na svojich zasadnutiach pravidelne
zaoberá aj Dozorná rada. Predložená je účtovná závierka a výročná správa.
Súčasťou výročnej správy je aj stanovisko audítorky k individuálnej účtovnej
závierke a k predloženej Výročnej správe a jej súladu s individuálnou účtovnou
závierkou, ktorá konštatuje okrem iného (výrok je súčasťou Výročnej správy), že
podľa jej názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
k 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu
podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ako aj
to, že informácie vo Výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s
účtovnou závierkou za daný rok a že Výročná správa obsahuje informácie podľa
zákona o účtovníctve.
Dozorná rada predložený materiál prerokovala aj v nadväznosti na priebežné
informácie o hospodárení Spoločnosti. Dozorná rada vo svojom uznesení zo dňa
20.05.2020 o d p o r ú č a Valnému zhromaždeniu Spoločnosti a Mestskému
zastupiteľstvu Svit s c h v á l i ť riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019 v
súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zakladateľskou listinou
spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.na základe uskutočnenej previerky
riadnej účtovnej závierky b e z v ý h r a d .
Rozdelenie zisku Spoločnosti po zdanení za rok 2019 po preskúmaní návrhu
konateľky Spoločnosti a v zmysle čl. 10 bod 10.3 Úplného znenia Zakladateľskej
listiny v platnom znení a s platnými právnymi a účtovnými predpismi takto:
• na povinnú tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške najmenej 5 % z čistého
zisku, za rok 2019 vo výške 130 €
• zvyšnú časť zisku vo výške 2 290,20 € previesť na nerozdelený zisk minulých
rokov.
v z i a ť n a v e d o m i e:
- Výročnú správu spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o za rok 2019
- Správu audítora
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 18.05.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.

J. Hutník
Hlasovanie:

K 9/uz.56:
I.Korenková

- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
Záverečný účet Mesta Svit za rok 2019
- informovala o jednotlivých častiach Záverečného účtu mesta Svit, ktorý obsahuje
tieto časti:
I.

PLNENIE ROZPOČTU SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY
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J.
I.
J.
I.

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
IV. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA a PREHĽAD O
POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM
OSOBÁM – PODNIKATEĽOM podľa §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. v
ZNP
V. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
VI. HOSPODÁRENIE S FONDAMI MESTA
VII. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA
PRÍLOHA č. 1 Hodnotiaca správa o plnení Programového rozpočtu Mesta
Svit za rok 2019
PRÍLOHA č. 2 Rozpočtové opatrenia 2019
- podrobné údaje sú uvedené v dôvodovej správe
J. Mezovský

- prečítal stanovisko hlavného kontrolóra mesta Svit k predloženému záverečnému
účtu za rok 2019

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K10/uz.57:
J. Hutník

Rozpočtové opatrenie
nabíjacích staníc
-

– spoluúčasť

Projektu

J.
I.
J.
I.

budovania elektrických

vysvetlil dôvodovú správu, v ktorej sa píše, že na základe Výzvy na predkladanie
žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc č. 18409/2019-4210-36886 bola v roku 2019
Ministerstvu hospodárstva SR podaná žiadosť o poskytnutie dotácie. V súvislosti s
touto žiadosťou bolo uznesením MsZ č. 90/2019 zo dňa 05.09.2019 schválené
rozpočtové opatrenie č. 20/2019 ako spoluúčasť mesta na tomto projekte v sume
1 000€ (v roku 2019 k realizácii nedošlo).
Listom zo dňa 10.02.2020 bolo Mestu Svit oznámené schválenie žiadosti o
poskytnutie dotácie v celkovej výške 5 000€. Maximálna dĺžka realizácie projektu
je 6 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy uzavretej s dodávateľom
nabíjacej stanice. Keďže k realizácii projektu by malo dôjsť v najbližšom období
roku 2020, je potrebné pre rok 2020 schváliť rozpočtové opatrenie na
zabezpečenie spolufinancovania v rovnakej sume ako v r. 2019, a to vo výške 1
000€.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

K 11/uz.:58:

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Smatanová, M. Šramková, I.
Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Smatanová, M. Šramková, I.

Rozpočtové opatrenie – spolufinancovanie Projektu výmena opotrebovaného
povrchu atletickej dráhy SŠ Mierová
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J. Hutník

-

informoval o tom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 nám bola Úradom vlády SR
schválená žiadosť o poskytnutie dotácie v sume 10 000€ (žiadaná suma 20 000 €).
Dotácia je určená na výmenu opotrebovaného povrchu atletickej dráhy v areály
Spojenej školy Mierovej vo Svite. Celkový rozpočet opravy - výmeny atletickej
dráhy predstavuje čiastku 32 810,- €, (vysúťažená suma zo zhotoviteľom – 31
498,92€). Mesto Svit ako prijímateľ dotácie je povinný v zmysle zmluvy o
poskytnutí dotácie financovať projekt z vlastných zdrojov najmenej vo výške 5 %. V
roku 2019 uznesením MsZ č. 77/2019 zo dňa 20.06.2019 bola rozpočtovým
opatrením č.18/2019 schválené suma spolufinancovanie zo strany mesta vo výške
5 000€ (v roku 2019 k realizácii nedošlo).
Vzhľadom na pandémiu koronavírusu a s tým súvisiacou zmenou zákona o
rozpočtových pravidlách je možné poskytnutú dotáciu použiť do dvoch mesiacov
po skončení pandémie. ( doposiaľ bola povinnosť do 31. 3. 2020). Prijímateľ je
povinný zabezpečiť, aby dotáciu použil a projekt žiadosti realizoval výlučne
konečný prijímateľ, ktorým je Spojená škola, Mierová, Svit. Rozdiel medzi
vysúťaženou sumou - 31 498,92€ a poskytnutou dotáciou 10 000€ teda plánuje
spolufinancovať Mesto Svit v sume 5 000€,
škola z darov a sponzorských
príspevkov má zatiaľ k dispozíciu cca sumu 11 500€ a momentálne realizuje kroky
na získanie chýbajúcej sumy 5 000€.
Spolufinancovanie zo strany mesta je možné realizovať v sume 5 000€ z príjmov
navyše (vrátený poplatok, vecné bremeno, vrátky...).

- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

K 12/uz.:59:
J. Hutník

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

J.
I.
J.
I.

Rozpočtové opatrenie – Interiérové vybavenie Domu smútku vo Svite
- informoval o tom, že na základe požiadaviek mesta bola vypracovaná štúdia
interiérového vybavenia Domu smútku Ing. Arch. Bátorom. Štúdia rieši iba
zariadenie obradnej miestnosti. Základným prvkom interiéru sú lavičky, ktorých je
spolu 25. Nosné prvky sú z dubových hranolov, sedacie časti sú čalúnené kožou.
Dominantným prvkom v interiéri je katafalk navrhnutý ako statický prvok s
otváracou prednou stenou (vo forme skrytých dvierok). Rečnícky pult bude s
plnými stenami s povrchom z prírodnej dyhy. Svietniky budú jednoduché kovové zámočnícky výrobok s podstavou z oceľovej platne. Stojany na vence predstavujú
jednoduchú konštrukciu v tvare trojnožky z oceľových prútov. Stojan na TV – bude
použitý hotový výrobok. Predbežne sa počíta s veľkosťou obrazovky 55-65’’.
Predmetné vybavenie na základe vypracovanej štúdie predstavuje finančný nárok
v sume 15 000€. Mesto Svit podalo 31.03.2020 žiadosť o dotáciu na tento účel z
Prešovského samosprávneho kraja, žiadaná suma bola 10 000€, spoluúčasť je
20%, k stavu žiadosti mesto momentálne nemá žiadne informácie. Sumu 15 000€
je možné momentálne kryť príjmami z predaja majetku.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.

K 13/uz.60:

Dobropis za energie MŠ Mierová Svit - rozpočtové opatrenie

J. Hutník

- vysvetlil, že MŠ Mierová Svit požiadala o rozpočtové opatrenie na poskytnutie
finančných prostriedkov v sume 547,39€ , ktoré tvoria preplatky za energie z roku
2019. Uvedené prostriedky odviedla MŠ na účet mesta s tým, že môžu byť použité
len v prípade, ak budú zapojené do rozpočtu.
-

Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 14/uz.61:

J. Hutník

J.
I.

- informoval o tom, že uznesením MsZ mesta Svit č. 68/2017 zo dňa 25.05.2017
bolo schválené podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom
realizácie projektu s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej
školy, Mierová 134, Svit“, ako aj rozpočtové opatrenie na spolufinancovanie
predmetného projektu, ktoré vzhľadom na skutočnosť, že k realizácii projektu v
roku 2017 nedošlo bolo zrušené.
Rozhodnutím zo dňa 21.06.2018 o schválení žiadosti o NFP nám schválili celkové
oprávnené výdavky vo výške 85 483,24 €, z toho výška NFP je 81 209,08 €. Jedná
sa o stavebné úpravy a interiérové a technologické vybavenie v jednej učebni –
dielni. Vzhľadom na úspešnosť mesta Svit v tejto výzve bola pre rok 2018
rozpočtovým opatrením č. 20/2018, následne
pre rok 2019 rozpočtovým
opatrením 3/2019 vyčlenená výška spoluúčasti na projekte, t.j. suma 4 274,16 €.
Nakoľko k realizácii projektu a teda aj financovaniu dôjde až v tomto roku, je
potrebné schváliť nové rozpočtové opatrenie pre rok 2020.
-

K 15/uz.62:

J.
I.

Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová
134, Svit“ – spoluúčasť

J. Hutník

Hlasovanie:

prečítal návrh na uznesenie

prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií
Komenského vo Svite“ – spoluúčasť

žiakov

Základnej

J.
I.
J.
I.

školy

- informoval, že uznesením MsZ mesta Svit č. 67/2017 zo dňa 25.05.2017 bolo
schválené podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu s názvom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy,
Mierová 134, Svit“, ako aj rozpočtové opatrenie na spolufinancovanie predmetného
projektu, ktoré vzhľadom na skutočnosť, že k realizácii projektu v roku 2017
nedošlo bolo zrušené.
Rozhodnutím zo dňa 21.06.2018 o schválení žiadosti o NFP nám schválili celkové
oprávnené výdavky vo výške 149 649,05 €, z toho výška NFP je 142 166,60 €.
Jedná sa o stavebné úpravy a interiérové a technologické vybavenie v troch
učebniach – dielni, učebni jazykov a učebni chémie. Vzhľadom na úspešnosť
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mesta Svit v tejto výzve bola pre rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 19/2018 a
následne pre rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019 vyčlenená výška
spoluúčasti na projekte, t.j. suma 7 482,45 €. Nakoľko k realizácii projektu dôjde až
v roku 2020 je potrebné schváliť nové rozpočtové opatrenie pre rok 2020.
Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 16/uz.63:
J. Hutník

J.
I.
J.
I.

Predĺženie termínu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 41/2020
zo dňa 27.02.2020
-

vysvetlil, že na 14. riadnom zasadnutí MsZ mesta Svit dňa 27.02.2020 boli
uznesením č. 41/2020 schválené dotácie športovým klubom a kultúrnospoločenským organizáciám mesta Svit s termínom na vyplatenie dňa 31.05.2020.
Nakoľko vyhlásením krízového stavu v súvislosti so šírením vírusu Covid-19 boli
opatrením vlády SR zrušené všetky športové súťaže a aktivity, kultúrne a
spoločenské akcie na území SR a zakázané združovanie osôb na verejnosti, k
plneniu uznesenia zatiaľ nedošlo.
Preto navrhujeme predĺženie termínu splnenia uznesenia MsZ do 30.09.2020 s
tým, že do tohto termínu sa očakáva uvoľnenie krízových opatrení vlády SR.

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 17/uz.64:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie

J.
I.
J.
I.

Menovanie mestského kronikára
-

povedal, že
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit schválilo dňa 26.09.2019
uznesením č. 97/2019 Štatút kroniky mesta Svit.
Podľa článku V ods. 2 a 3 mestského kronikára na návrh primátora mesta menuje
a odvoláva mestské zastupiteľstvo, s náplňou práce podľa článku III ods. 4 až 12
Štatútu kroniky mesta. Pri výbere kronikára sa prihliada na jeho občiansku a
odbornú vyspelosť, prehľad v odbore histórie, znalosť práce s počítačom a na
všeobecné znalosti a schopnosti, ktoré sú predpokladom pre kvalitné vedenie
kroniky.
Podľa článku V ods. 5 Štatútu kroniky mesta patrí kronikárovi za vedenie kroniky
od r. 2006-2019 odmena 10 eur za riadne a včasné spracovanie zápisu 1 strany
kroniky mesta a od r. 2020 odmena vo výške 1000 eur za riadne a včasné
spracovanie ročného zápisu do kroniky mesta. Odmena sa vypláca jednorazovo po
odovzdaní ročného zápisu za príslušný kalendárny rok.
Primátorka mesta Svit navrhuje menovať za kronikárku mesta Svit Danielu
Virostko.
Členovia Mestskej rady mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 18.05.2020 sa dohodli
na oslovení ešte jedného občana, pamätníka mesta a dlhoročného učiteľa dejepisu
Mgr. K. Šramka s ponukou jeho menovania mestským kronikárom s jeho
vyjadrením v termíne do zasadnutia mestského zastupiteľstva.
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Členovia dodatočne navrhujú za mestskú kronikárku menovať Mgr. Jozefu
Jelačičovú Fraňkovú, bytom Štúrova 20, 05921 Svit.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 18/uz.65:

J. Hutník

J.
I.
J.
I.

Odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome súp. č. 293 na Štúrovej ulici
vo Svite Marek Verbovský s manželkou Katerynou Verbovskou, Štúrova
293/53, 059 21 Svit a Matej Pribylinec, Osloboditeľov 114/58, 059 34 Spišská
Teplica
-

prečítal dôvodovú správu, v ktorej Mesto Svit je výlučným vlastníkom nebytového
priestoru (kryt CO) o podlahovej ploche 50,18 m2, nachádzajúceho sa v bytovom
dome súpisné číslo 293 na Štúrovej ulici vo Svite, katastrálne územie Svit,
zapísaného na liste vlastníctva č. 1954 pod B 21 ako iný nebytový priestor a ktorý
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit určilo uznesením č. 72/2018 za prebytočný
majetok.
Nebytový priestor je v zlom technickom stave a pre jeho ďalšie využitie vyžaduje
celkovú rekonštrukciu. Okrem toho Mesto Svit ako jeho vlastník uhrádza platby do
fondu opráv bytového domu, pričom priestor nevyužíva.
Priestor je klasifikovaný ako CO kryt, pričom jeho funkcia musí byť zachovaná pre
potreby jeho spohotovenia v čase vojny a jeho využitie je teda obmedzené.
Zachovanie funkcie CO krytu bude zabezpečené zriadením vecného bremena,
spočívajúceho:
- v povinnosti nadobúdateľa (povinného z vecného bremena) zdržať sa
vykonávania stavebných úprav nebytového priestoru, ktoré by v prípade potreby
znemožnili v čase vojny a vojnového stavu spohotoviť nebytový priestor na jeho
účel alebo inak zmenili jeho technické prvky
- v povinnosti nadobúdateľa (povinného z vecného bremena) vykonať úkony pre
uvoľnenie nebytového priestoru po vydaní príkazu na spohotovenie úkrytu.
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.
Návrh bol prerokovaný na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytového domu súp. č. 293 dňa 05.12.2019, pričom o odpredaj prejavil záujem
vlastník bytu č. 14. Nakoľko v zápisnici zo schôdze vlastníkov nebolo k tomuto
bodu uvedené uznesenie, oslovili sme zástupkyňu vlastníkov, pani Danielu
Imrichovú, aby nám zaslala písomné stanovisko k odpredaju, pričom na Mestský
úrad vo Svite boli v tom čase doručené písomné žiadosti o odpredaj nebytového
priestoru, a to od Mateja Pribylinca, vlastníka bytu č. 14 a od Mareka Verbovského,
vlastníka bytu č. 13. Žiadatelia sa dohodli na predaji v podiele každý v ½ v pomere
k celku. V zmysle vyjadrenia pani Imrichovej nemajú ostatní vlastníci bytov o
odpredaj nebytového priestoru záujem.
Na stanovenie ceny za odpredaj nebytového priestoru bol vypracovaný znalecký
posudok na určenie všeobecnej hodnoty predmetu prevodu č. 85/2019,
vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Pavlom Gejdošom, Družstevná
617/50, 059 38 Štrba, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu nebytového priestoru vo
výške 1 033,75 eur.
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Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča odpredaj nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného
zreteľa do spoluvlastníctva žiadateľov za cenu spolu 1 241,- €.
Zámer predaja majetku Mesta Svit, nebytového priestoru v bytovom dome súpisné
číslo 293 na Štúrovej ulici vo Svite, z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
12.05.2020 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
Hlasovanie:

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

K 19/uz.66:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.

Zriadenie
vecného
bremena
na
uloženie
inžinierskych
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
-

sietí

informoval prítomných o tom, že dňa 14.11.2017 uzatvorilo Mesto Svit v súlade s
uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 129/2017 zo dňa 26.10.2017
Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy s budúcim oprávneným z vecného bremena,
spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice a
investorom, stavby Polyfunkčného domu na Štúrovej ulici, spoločnosťou MIVA
s.r.o. Svit, ktorej predmetom je uloženie inžinierskych sietí, stavby „Preložka
energetického zariadenia Svit , VN kábel pre MIVA, s.r.o. Svit“ v rámci stavby
polyfunkčného objektu na pozemku parc. č. 188/32, katastrálne územie Svit.
Stavebný objekt SO 10 – Prekládka VN káblov VSD bol daný do užívania
Kolaudačným rozhodnutím č.j. 2018/2585/16392/002-La, zo dňa 11.01.2019, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 30.01.2019. Nakoľko investovanie stavby prevzala
spoločnosť BMV Group, s.r.o., Záhradná 918/18, 059 21 Svit je kolaudačné
rozhodnutie vydané na túto spoločnosť.
Východoslovenská distribučná a.s. predložila geometrický plán na porealizačné
zameranie stavby, v zmysle ktorého je stavba umiestnená na pozemkoch vo
vlastníctve Mesta Svit, parc. č. KN-C 188/20, ostatné plochy o výmere 1088 m2,
parc. č. KN-C 187, zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2, parc. č. KN-C
188/2, ostatné plochy o výmere 2794 m2 a parc. č. KN-C 205/8, ostatné plochy o
výmere 2819 m2. Celkový rozsah vecného bremena vrátane ochranného pásma je
112 m2.
Pri stanovení náhrady za zriadenie vecného bremena sme vychádzali zo
znaleckého posudku č. 012/2020, vyhotoveného znalcom v odbore stavebníctvo
Ing. Brunom Borošom, Drevárska 453/1,
058 01 Poprad vyhotoveného vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena k uloženiu inžinierskych sietí –
prípojok k polyfunkčnému domu súp. č. 283 na Štúrovej ulici, ktorý stanovil
jednotkovú hodnotu vecného bremena vo výške 9,70 €/m2.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia zobrala uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča zriadenie vecného bremena za náhradu vo výške 9,70 €/1m2,
spolu vo výške 1 086,40 €.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 18.05.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
- 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 , V. Zentko)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
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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 , V. Zentko)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
K 20/uz.67:

J. Hutník

Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí, Vlastníci bytov a
nebytových priestorov polyfunkčného objektu súp. č. 283 na Štúrovej ulici vo
Svite
-

vysvetlil, že dňa 04.07.2017 uzatvorilo Mesto Svit v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva mesta Svit č. 85/2017 zo dňa 22.06.2017 Zmluvu o uzatvorení
budúcej zmluvy s budúcim oprávneným z vecného bremena, spoločnosťou MIVA,
s.r.o. Svit, Záhradná 918/18, 059 21 Svit za účelom realizácie prípojok
inžinierskych sietí k stavbe „Polyfunkčný objekt“ na pozemku parc. č. KN-C 188/32,
katastrálne územie Svit.
Spoločnosť MIVA, s.r.o. Svit postúpila práva a povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy na
spoločnosť BMV Group, s.r.o., Záhradná 917/18, 059 21 Svit a následne bol k
Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy uzatvorený Dodatok č. 1.
Stavba polyfunkčného domu bola dokončená a daná do užívania a preto sme
vyzvali investora stavby, spoločnosť BMV Group, s.r.o. k majetkovoprávnemu
vysporiadaniu pozemkov, dotknutých stavbou inžinierskych sietí pre polyfunkčný
dom. Nakoľko prípojky inžinierskych sietí patria do príslušenstva domu a investor
stavby previedol jednotlivé byty a nebytové priestory do vlastníctva tretích osôb, je
potrebné pre majetkovoprávne vysporiadanie inžinierskych sietí zriadiť vecné
bremeno „in rem“, teda v prospech všetkých vlastníkov bytov a nebytových
priestorov polyfunkčného domu súp. č. 283.
Spoločnosť BMV Group, s.r.o. doložila k vysporiadaniu nasledovné podklady:
- geometrický plán č. 73/2019 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva
uloženia inžinierskych sietí (STL prípojky) cez pozemky s p. č. 188/2, 188/3,
188/33 a 406/547, úradne overený dňa 10.10.2019 pod číslom G1-907/19,
vyhotovený Ing. Ivanom Tóthom, Donská 4092/42, 058 01 Poprad,
- geometrický plán č. 103/2019 na zriadenie vecného bremena na priznanie práva
uloženia vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky na pozemkoch KN-C č. 187,
188/20, 188/21, 188/33 a 406/547, úradne overený dňa 18.11.2019 pod číslom
G-1013/19, vyhotovený spoločnosťou GEOZET s.r.o., Partizánska 700/51, 058
01 Poprad,
- znalecký posudok č. 012/2020, vyhotovený znalcom v odbore stavebníctvo Ing.
Brunom Borošom, Drevárska 453/1, 058 01 Poprad, vyhotovený vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty vecného bremena k uloženiu inžinierskych sietí –
prípojok k polyfunkčnému domu súp. č. 283 na Štúrovej ulici, ktorý stanovil
jednotkovú hodnotu vecného bremena vo výške 9,70 €/m2, spolu v celkovej
výške 4 336,65 €.
Zriadenie vecného bremena sa týka pozemkov vo vlastníctve Mesta Svit,
evidovaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na LV č. 1,
katastrálne územie Svit, obec Svit, a to:
• parc. č. KN-C 187, zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2,
• parc. č. KN-C 188/2, ostatné plochy o výmere 2794 m2,
• parc. č. KN-C 188/3, záhrady o výmere 61 m2,
• parc. č. KN-C 188/20, ostatné plochy o výmere 1088 m2,
• parc. č. KN-C 188/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
• parc. č. KN-C 406/547, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2819 m2.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia zobrala uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča zriadenie vecného bremena za náhradu podľa znaleckého
posudku vo výške 4 336,65 €.

12

Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 18.05.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 21/uz.68:
J. Hutník

Zriadenie
vecného
bremena
na
uloženie
inžinierskych
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
-

J.
I.
E.
V.

sietí

informoval prítomných o tom, že Mestské zastupiteľstvo mesta Svit schválilo
uznesením č. 47/2019 zo dňa 28.03.2019 zriadenie vecného bremena na
umiestnenie inžinierskych sietí a spevnených plôch pre stavbu “Polyfunkčný
objekt“, ktorú realizuje spoločnosť STM Invest s.r.o., Jilemnického 303, 059 21
Svit.
Dňa 31. 05. 2019 uzatvorilo Mesto Svit v súlade s vyššie uvedeným uznesením
Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy so spoločnosťou STM Invest s.r.o., ako
budúcim oprávneným z vecného bremena.
Jedným zo stavebných objektov stavby “Polyfunkčný objekt“ je SO 05 – Rozšírenie
a úprava distribučnej siete, ktorý bol súčasťou Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena zo dňa 31.05.2019.
Investorom stavebného objektu SO 05 však nebude stavebník, ale spoločnosť
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ktorá požaduje,
aby v zmluve o zriadení vecného bremena figurovala ako budúci oprávnený z
vecného bremena.
Nakoľko zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí pre stavbu
“Polyfunkčný objekt SVIT“ v roku 2019 prerokovali komisie, pracujúce pri
Mestskom zastupiteľstve mesta Svit a mestské zastupiteľstvo uzatvorenie zmluvy o
zriadení budúceho vecného bremena schválilo, žiadame mestské zastupiteľstvo o
schválenie budúceho vecného bremena na umiestnenie inžinierskych sietí, SO 05
– Rozšírenie a úprava distribučnej siete v prospech spoločnosti spoločnosť
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 22/uz.69:
J. Hutník

M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome, Viera Focková,
Mierová 88/50, 059 21 Svit.
-

prečítal dôvodovú správu v ktorej, Viera Focková, Mierová 88/50, 059 21 Svit žiada
o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom poldome súp. č. 88 na
Mierovej ulici vo Svite.
V zmysle odporúčania komisie výstavby, životného prostredia, architektúry
a urbanizmu zabezpečila žiadateľka vypracovanie geometrického plánu, podľa
ktorého je predmetom prevodu novovytvorený pozemok v katastrálnom území Svit,
parc. č. KN-C 117/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere
253 m 2, vytvorený
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geometrickým plánom č. 19/2020 na zlúčenie parciel č.117/36, 117/37, 117/38,
117/279 a zmenu hranice medzi pozemkami p.č. 117/36 a 117/20,117/270,
vyhotoveným Ing. Pavlom Basaríkom, GEOPLÁN, L. Svobodu 4885/91, 058 01
Poprad, z pozemkov parc. č. KN-C 117/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere
294 m2, parc. č. KN-C 117/36, záhrady o výmere 109 m 2, parc. č. KN-C 117/37,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, parc. č. KN-C 117/38, záhrady o
výmere 54 m2 a parc. č. KN-C 117/279, zastavané plochy a nádvoria o výmere 52
m2, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 1,
Pozemok je oplotený a tvorí dvor a záhradu k nehnuteľnostiam vo výlučnom
vlastníctve žiadateľky, a to rodinného poldomu súp. č. 88, postavenom na pozemku
parc. č. KN-C 143/1 a pozemku parc. č. KN-C 143/1 o výmere 78 m 2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Svit, zapísaných na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1635.
Všeobecná hodnota uvedených nehnuteľností bola stanovená znaleckým
posudkom č. 104//2019, vyhotovený znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Pavlom
Gejdošom, Družstevná 617/50, 059 38 Štrba vo výške 19,03 €/1m 2, spolu vo výške
4 814,59 €.
Stanovisko
komisie
výstavby,
životného
prostredia,
architektúry
a urbanizmu:
Komisia vzala majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na vedomie a zároveň
odporučila, aby bola zachovaná majetková účasť mesta na prístupovom chodníku
medzi pozemkami v šírke 3 metrov pre zabezpečenie prístupu k zadným domom.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča odpredaj pozemkov pri rodinnom dome súpisné číslo 88 za
cenu vo výške 19,03 €/1m2, spolu za cenu celkom 4 814,59 €.
Zámer predaja majetku Mesta Svit, novovytvoreného pozemku v katastrálnom
území Svit, parc. č. KN-C 117/36 z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
12.05.2020 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 23/uz.70:
J. Hutník

M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.

Prenájom časti pozemku parc. č. 462/217, k.ú. Svit, Mgr. Dean Burda, Štúrova
242/43, 059 21 Svit.
-

informoval prítomných o tom, že Mgr. Dean Burda, Štúrova 242/43, 059 21 Svit má
s Mestom Svit uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom časti pozemku parc. č.
KN-C 462/1, na ktorom má umiestnených 20 včelínov. V kontexte umiestnenia
včelstiev je potrebné zabezpečiť uskladnenie včelárskeho náradia a úľových
nástavcov v uzamykateľnom sklade. Sklad, tzv. záhradný domček na náradie má
výmeru 10 m2, bude zo železa, bez pevných základov a po ukončení nájmu bude
teda ľahko demontovateľný a z pozemku odstránený. Z uvedeného dôvodu žiada
Mgr. Dean Burda o prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 462/217, katastrálne
územie Svit o výmere 10 m2.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia prenájom pozemku o výmere 10 m2 za účelom umiestnenia skladu pre
včelíny odporúča.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu:
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Komisia odporúča prenájom pozemku o výmere 10 m2 za účelom umiestnenia
skladu pre včelíny za nájomné vo výške 0,12 €/1m2/1rok, ako prípadu hodného
osobitného zreteľa.
Zámer prenájmu časti pozemku parc. č. KN-C 462/217, k. ú. Svit z dôvodu
hodného osobitného zreteľa je od 12.05.2020 zverejnený na úradnej tabuli a na
webovom sídle Mesta Svit.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 24/uz.71:
J. Hutník

M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.

Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
CEDENTAL, s.r.o., Bajkalská 2335//3, 058 01 Poprad
-

vysvetlil, že MUDr. Marta Čechová prevádzkuje v budove zdravotného strediska na
Ulici Fraňa Kráľa súp. č. 273 vo Svite stomatologickú ambulanciu v zmysle
nájomnej zmluvy zo dňa 17.9.2003. Predmetom nájmu je nebytový priestor č. dverí
105 o výmere 53,94 m2 na prízemí budovy Zdravotného strediska, pozostávajúci z
dvoch miestností.
Z dôvodu zmeny formy podnikania z FO na PO – spoločnosť CEDENTAL, s.r.o.,
Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, požiadala MUDr. Čechová o zmenu osoby
nájomcu na novovytvorenú spoločnosť. Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy je
potrebné dokladovať k získaniu povolenia na poskytovanie stomatologickej
starostlivosti pre s.r.o. od Prešovského samosprávneho kraja.
Výška nájomného je stanovená v súlade so Zásadami prenájmu nebytových
priestorov a budov vo vlastníctve Mesta Svit a stanovenia minimálnych cien a s
novými (navrhovanými) Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Svit vo výške
30,-- €/1m2/1rok.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu:
Komisia berie uzatvorenie nájomnej zmluvy na vedomie.
Zámer prenájmu nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite z
dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 12.05.2020 zverejnený na úradnej tabuli
a na webovom sídle Mesta Svit.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 25/uz.72:
J. Hutník

M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.

Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 17/2020 zo dňa
30.01.2020
-

informoval prítomných o tom, že Mestské zastupiteľstvo mesta Svit schválilo
uznesením č. 17/2020 zo dňa 30.01.2020 prenájom nebytového priestoru,
nachádzajúceho sa v budove Zdravotného strediska súp. č. 273 na Ulici Fraňa
Kráľa vo Svite pre Dagmar Melekovú, Podjavorinskej 24, 058 01 Poprad.
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Pani Dagmar Meleková zo zdravotných dôvodov odstúpila od uzatvorenia
nájomnej zmluvy. Žiadame preto Mestské zastupiteľstvo mesta Svit o zrušenie
uznesenia.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 18.05.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 26/uz.73:

J. Hutník

M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.

Prenájom časti pozemkov parc. č. KN-C 188/4 a parc. č. KN-C 188/2
katastrálne územie Svit, Martin Hajkovský, Štúrova 128/17, 058 01 Poprad,
Mgr. Simona Kolenčíková a Ing. Miroslav Gavalier, Štúrova 281/77, 059 21 Svit
-

prečítal dôvodovú správu v ktorej Martin Hajkovský, Štúrova 128/17, 058 01
Poprad, Mgr. Simona Kolenčíková a Ing. Miroslav Gavalier, Štúrova 281/77, 059 21
Svit sú vlastníkmi bytov v bytovom dome súp. č. 281 na Štúrovej ulici vo Svite.
Pozemok parc. č. KN-C 188/4, záhrady o výmere 859 m2 a časť pozemku parc. č.
KN-C 188/2, ostatné plochy o výmere 2794 m2 tvoria priľahlý pozemok k bytovému
domu, sú oplotené a užívané ako dvor a záhrada.
Vlastníci bytu č. 1 Mgr. Simona Kolenčíková a Ing. Miroslav Gavalier majú
uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom časti priľahlého pozemku (prenájom
záhrady do výlučného užívania a prenájom dvora
do podielového užívania s
vlastníkom bytu č. 5) na dobu určitú, ktorej končí platnosť dňa 13. 06. 2020.
Martin Hájovský je novým vlastníkom bytu č. 5, pričom predchádzajúci vlastníci
bytu mali s Mestom Svit na užívanie priľahlého pozemku taktiež uzatvorenú
nájomnú zmluvu.
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania priľahlého pozemku, užívaného ako
dvor a záhrada požiadali vlastníci bytu č. 1 a bytu č. 5 o uzatvorenie, resp.
predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom časti vyššie uvedených pozemkov takto:
• časť pozemku parc. č. KN-C 188/4 o výmere 190 m2
Martinovi Hajkovskému, Štúrova 128/17, 05801 Poprad,
• časť pozemkov parc. č. KN-C 188/4 a parc. č. KN-C 188/2 o výmere 192 m2
Mg. Simone Kolenčíkovej a Ing. Miroslavovi Gavalierovi, Štúrova 281/77, 05921
Svit,
• časť pozemkov parc. č. KN-C 188/4 a parc.č. KN-C 188/2 o výmere 110 m2
Mgr. Simone Kolenčíkovej a Ing. Miroslavovi Gavalierovi, Štúrova 281/77, 05921
Svit v podiele ½ v pomere k celku a Martinovi Hajkovskému Štúrova 128/17,
05801 Poprad v podiele ½ v pomere k celku.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 27/uz.74:
J. Hutník

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 5/2020 na nájom nehnuteľného
majetku mesta Svit
-

informoval prítomných o tom, že Mesto Svit je spoluvlastníkom nebytových
priestorov o výmere 119,40 m2, nachádzajúcich sa na prízemí budovy súp. č. 275
na Štúrovej ulici vo Svite, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 205/6, katastrálne
územie Svit, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na LV
č. 2091. Nebytové priestory sú dlhodobo nevyužívané, posledným nájomcom bola
Všeobecná úverová banka, a.s.
Nebytové priestory pozostávajú z nasledovných miestností:
- miestnosť č. 1.1 – zádverie o výmere 3,27 m2,
- miestnosť č. 1.2 - obchodný priestor o výmere 62,92 m2,
- miestnosť č. 1.4 - obchodný priestor o výmere 17,60 m2,
- miestnosť č. 1.5 - obchodný priestor o výmere 5,18 m2,
- miestnosť č. 1.6 - upratovačka o výmere 1,92 m2,
- miestnosť č. 1.7 – chodba o výmere 1,92 m2,
- miestnosť č. 1.8 – sklad o výmere 9,74 m2,
- miestnosť č. 1.9 – chodba o výmere 2,28 m2,
- miestnosť č. 1.10 – WC o výmere 3,39 m2,
- miestnosť č. 1.11 – denná miestnosť, kuchynka o výmere 11,18 m2,
z toho priestory o výmere 85,70 m2 klasifikované ako obchodné priestory
(miestnosti 1.2, 1.4, 1.5) a priestory o výmere 33,70 m2 klasifikované ako
príslušenstvo (miestnosti 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11).
Dňa 06.05.2020 požiadala pani Andrea Jackovičová, ABC Textil, 059 37 Štôla 76 o
prenájom uvedených nebytových priestorov.
V súlade z vyššie uvedeným predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Svit
návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 5/2020 na prenájom nebytových
priestorov. Súťažné podmienky a pôdorys nebytových priestorov sú uvedené v
prílohe.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča prenájom nebytového priestoru formou obchodnej verejnej
súťaže, so stanovením minimálnej ceny za prenájom pre obchodné priestory vo
výške 40,-- €/m2/rok a pre príslušenstvo nebytových priestorov vo výške 10,-€/m2/rok.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 28/uz.75:
J. Hutník

M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.

Spoločný obecný úrad Svit
-

vysvetlil, že z rokovaní obcí, ktoré v súčasnosti tvoria Spoločný obecný úrad Svit
(stavebný úrad) vyplynula požiadavka ukončenia súčasne platnej Zmluvy o
zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 03.03.2003, v znení Dodatku č. 1 zo
dňa 22.01.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 05.02.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 02.10.2008
a Dodatku č. 4 zo dňa 27.01.2009.
Obce Batizovce, Gerlachov, Štôla a Mengusovce majú záujem vytvoriť vlastný
spoločný obecný úrad, Obec Ždiar pristupuje k stavebnému úradu v Spišskej Belej.
Mesto Svit, obec Spišská Teplica a obec Lučivná vytvoria nový spoločný obecný
úrad.
Na základe uvedeného bola štatutárnymi zástupcami obcí, ktoré v súčasnosti
tvoria Spoločný obecný úrad Svit, podpísaná Zmluva o skončení platnosti Zmluvy o
zriadení spoločného obecného úradu, v zmysle ktorej bude zmluva ukončená
dňom 31.05.2020.
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Medzi mestom Svit, obcou Spišská Teplica a obcou Lučivná bola uzavretá nová
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu, ktorý začne svoju činnosť
01.06.2020.
V zmysle legislatívy, § 20a zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., je na
platnosť zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom
zmluvy (tak isto pri dohode ukončení zmluvy resp. dodatku k zmluve).
Poslanci zastupiteľstiev každej obce dávajú súhlas k zmluve / dohode až po tom,
ako bola podpísaná starostami všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 29/uz.76:
J. Hutník

Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Smatanová, M. Šramková, I.
Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Smatanová, M. Šramková, I.

Návrh Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit
-

informoval prítomných o tom, že základným predpisom, ktorý stanovil zákonné
podmienky hospodárenia s majetkom obce je zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov. Tento zákon stanovil svojimi novelizáciami prísnu
právnu reguláciu nakladania s majetkom obce, najmä prevodov a nájmu. Mesto
Svit postupuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Svit č. 9/2012
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu
zvereným mestu, v ktorom však nie sú premietnuté všetky zákonné povinnosti pri
nakladaní s majetkom mesta.
Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu väčšej transparentnosti v nakladaní s majetkom
mesta sme pripravili nové znenie zásad hospodárenia s majetkom Mesta Svit.
Hlavné zmeny oproti súčasnému VZN č. 9/2012 sú podrobne vysvetlené
v dôvodovej správe.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 30:
J. Hutník

M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.
M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
M. Smatanová, M. Šramková, I.

Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 294/868, k. ú. Svit – BMV Group, s.r.o.,
Záhradná 918/18, 059 21 Svit
-

povedal, že spoločnosť BMV Group, s.r.o., Záhradná 918/18, 059 21 Svit žiada o
predaj pozemku v katastrálnom území Svit, parc. č. 294/868, ostatné plochy o
výmere 294 m2.
Spoločnosť je vlastníkom susedného pozemku parc. č. 294/867 o výmere 1300
m2, na ktorom pripravuje výstavbu bytového domu. Žiadaný pozemok bude využitý
na umiestnenie parkovacích plôch a zelene. Žiadateľ doplnil svoju žiadosť o
odkúpenie pozemku a navrhol Mestu Svit, že po dokončení výstavby prevedie
predmetný pozemok s vybudovanými parkovacími plochami a zeleňou bezodplatne
do majetku mesta, takže parkovacie plochy budú môcť slúžiť verejnosti.
Na predmetnom pozemku bude umiestnená kanalizačná prípojka pre budúci
bytový dom, čo značne obmedzuje jeho ďalšie využitie.
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Podľa doloženého znaleckého posudku č. 063/2020, vyhotoveného znalcom v
odbore stavebníctvo Ing. Brunom Borošom, Drevárska 453/1, 058 01 Poprad je
všeobecná hodnota predmetu prevodu stanovená vo výške 20,25 €/1m2, spolu vo
výške 5 954,-- €.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia neodporučila odpredaj pozemku, ale navrhla čiastočnú zámenu za
pozemok parc. č. KN-C 294/882 o výmere 132 m2, ktorý je vo výlučnom
vlastníctve konateľa spoločnosti BMV Group, s.r.o., pána Miroslava Vavraska.
Tento pozemok je bezprostredne susediacim s pozemkami vo vlastníctve majiteľov
rodinných domov na Záhradnej ulici vo Svite, súp. č. 999, 915 a 917. Vstup a vjazd
k rodinným domom je možný len cez tento pozemok. Získanie pozemku do
vlastníctva mesta je vo verejnom záujme, nakoľko sa týmto zabezpečí vstup a
vjazd k rodinným domom z miestnej komunikácie.
Konateľ spoločnosti BMV Group, s.r.o. s navrhovaným riešením komisie súhlasí.
Nakoľko však o odpredaj pozemku parc. č. KN-C 294/868 žiada spoločnosť BMV
Group, s.r.o. a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 294/882 je pán Miroslav
Vavrasek ako fyzická osoba, nie je možné pristúpiť k uzatvoreniu zámennej
zmluvy, ale v prípade súhlasu Mestského zastupiteľstva mesta Svit sa majetkový
prevod môže uskutočniť formou predaja a kúpy.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia neodporúča zámenu pozemkov tak, ako to navrhla komisia výstavby,
životného prostredia, architektúry a urbanizmu, ale odporúča iba odpredaj
pozemku spoločnosti BMV Group, s.r.o. za cenu podľa znaleckého posudku vo
výške 20,25 €/1m2, spolu za cenu celkom 5 954,-- €.
Vedenie mesta kúpu pozemku parc. č. KN-C 294/882 neodporúča, nakoľko p.
Vavrasek na rokovaniach s vedením mesta opakovane prejavil ochotu rokovať s
vlastníkmi troch rodinných domov na ulici Záhradnej súp. č. 999, 915 a 917
ohľadom predaja pozemku do ich vlastníctva. Vedenie mesta odporúča predaj
pozemku vlastníkom rod. domov riešiť prostredníctvom mediátorky.
Odkúpenie pozemku vedenie mesta neodporúča aj z toho dôvodu, že na rokovaní
s p. Vavraskom bola podaná informácia ohľadom pripravovanej plynofikácie
čerpacej stanice, plynová prípojka by mala prechádzať cez predmetný pozemok na
ulici Záhradnej.
Zámer predaja majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
12.05.2020 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 18.05.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča žiadosť o odkúpenie pozemku prerokovať na mestskom zastupiteľstve.
R. Abrahám

- povedal, že návrhom občanov bytového domu na Kpt. Nálepku 99 je nepredať
tento pozemok, ale presunúť na tento pozemok, ktorý je mestský, centrálne
kontajnerové stojisko, ktoré bude slúžiť aj obyvateľom okolitých bytoviek. Je to
jediné riešenie v danej situácii, ktoré je optimálne. Len v bytovke na ul. Kpt.
Nálepku býva 32 rodín, ktoré by predajom prišli napr. aj o parkovanie. Podľa
súčasných predpisov by takýto bytový dom mal mať 48 parkovacích miest, je ich
tam len 11. Životné podmienky občanov bytovky budú kúpou pozemku
a postavením bytového domu v tesnej blízkosti nevyhovujúce .

V. Zentko

- zaujímal sa o pozemok vo vlastníctve Mesta Poprad a priľahlý pozemok, kde sa
plánuje stavať BD, či má mesto zámer odkúpiť tieto parcely vo vlastníctve mesta
Poprad. Opýtal sa, či má mesto záujem vybudovať na predmetnom pozemku
stojisko?

D.Vojsovičová

- opýtala sa, budeme kupovať ďalší pozemok od mesta Poprad, keď už máme pri
ceste svoj?
- informovala, že bola urobená pasportizácia stojísk komunálneho odpadu, tým
pádom máme prehľad, kde sa stojiská v rámci celého mesta nachádzajú a tento
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pozemok je vhodný na vybudovanie centrálneho stojiska. Nedá sa dať stanovisko,
ohľadom stojiska na tomto pozemku, ktorý vlastníme, nie je možné sa
k premiestneniu teraz vyjadriť. Je potrebné ísť do rokovania s občanmi.
M. Míčka

- je veľa nejasností ohľadom tejto žiadosti. Opýtal sa, ako je to so stavebným
povolením na stavbu Bytového domu. Tento pozemok investor potrebuje odkúpiť,
aby mal viac bytov, aký je dôvod jeho odkúpenia? Požiadal o vyjadrenie p.
Vavraska.

J. Drobný

- mal by sa vyjadriť p. Vavrasek

Hlasovanie o možnosť vystúpiť pre p. Vavraska:
Hlasovanie:

M. Vavrasek

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

J.
I.
E.
V.

vysvetlil, z akého dôvodu je súčasné stojisko tam kde je. Tento pozemok, ktorý
chcú odkúpiť potrebuje a ak mesto bude mať záujem, tak na vlastné náklady
presunie kontajnerové stojisko na neho a takisto vybuduje parkovné miesta aj pre
verejnosť v rámci stavby BD. Ide len o dohodu. Čo sa týka stavby bytového domu,
tak informoval, že bol zrušený návrh na vydanie stavebného rozhodnutia s tým, že
sa objavili údajné chyby, ktoré neboli akceptované

D. Vojsovičová - vysvetlila, že Územné rozhodnutie k stavbe polyfunkčného domu bolo zrušené dňa
19.2.2020 na základe Rozhodnutia Okresného úradu v sídle kraja – Prešov, odbor
výstavby a bytovej politiky a odd. štátnej stavebnej správy nakoľko nebolo v súlade
s územným plánom. V prípade záujmu o ďalšiu výstavbu musí stavebník podať
novú žiadosť na Stavebný úrad
- podľa platného Územného plánu v danej lokalite nie je možná výstavba
s polyfunkciou a je potrebné dodržať aj kooficient zastavanosti územia. Ak nedôjde
k odpredaju pozemku v zmysle žiadosti p. Vavraska, jeho stavba bude podľa
vyjadrenia projektanta o 72 cm na plochu menšia.
E. Kačmarčíková - dala návrh na krátku prestávku na prerokovanie:
Hlasovanie za prestávku:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I.
Švagrovská , V. Zentko)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská )
proti návrhu:
0 poslanec
zdržali sa:
2 poslanci (M. Bezák, V. Zentko)
J. Hutník
Hlasovanie:

- prečítal 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 , V. Zentko)
Neprítomných: 1 poslanec (I. Zima)
za návrh:
5 poslancov (J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, M. Míčka, I.
Švagrovská )
proti návrhu:
1 poslanec (R. Abrahám)
zdržali sa:
5 poslancov (M. Bezák, E. Kačmarčíková, M. Smatanová, M.
Šramková, V. Zentko)
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Návrh uznesenia Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 294/868, k.ú.Svit – BMV Group, s.r.o.,
Záhradná 918/18,059 21 Svit nebol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
potrebnou k schváleniu predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s §9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
K 31:

Interpelácie

M. Smatanová 1. Realizácia petangového ihriska :
Kedy mesto určí pozemok, kde bude možné realizovať petangové ihrisko ?
/ZO JDS vo Svite doporučuje ihriská zriadiť pri CVČ a oboch kluboch dôchodcov.
Seniori aj v spolupráci s Mládežníckym parlamentom aktívne pomôžu pri jeho
realizácii./
2. Koronavírus :
Výbor ZO JDS oceňuje aktívnu činnosť mesta počas pandémie a to najmä
možnosťami pre seniorov robiť nákupy, či zabezpečovať pre nich potrebné činnosti.
V prípade, že nedôjde k celkovému ústupku vírusu COVID-19 / dôjde k jeho
vráteniu /,ako bude vyzerať starostlivosť o seniorov zo strany mesta, najviac
ohrozenej skupine občanov nad 65 rokov ?
3. Finančné príspevky pre organizácie :
Ktoré organizácie a aké činnosti mieni mesto v najbližšom období aj v súvislosti
s finančným zabezpečením podporovať ?
4. Komunitná miestnosť :
Kedy sa počíta s využívaním komunitnej miestnosti na MsÚ vo Svite a s akými
hygienickými opatreniami ?
5. Zberové kontajnery :
Kedy v meste budú veľké kontajnery na zber nepotrebných vecí od občanov, lebo
hroziace nelegálne skládky v okolí mesta nasvedčujú, že občanom chýbajú?
- odpovede na interpelácie žiada doručiť písomne
M. Šramková

- Stručný a konkrétny text interpelácie:
Výstavba zariadenia pre seniorov je prioritou mesta Svit už dlhší čas a vypovedajú
o tom aj demografické ukazovatele mesta. Táto sociálna požiadavka je zahrnutá aj
v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Svit.
Vieme, že v nedávnej minulosti boli vypracované dve architektonické štúdie projekty. Jeden v lokalite bytového komplexu novej nájomnej bytovky (bývala stará
telocvičňa), postavenej vedľa areálu Chemosvit.
Druhý projekt bol vypracovaný v rámci priestorov DOS ako novovzniknuté
zariadenie opatrovateľskej služby vrátane výstavby jedálne, čím by sa aj vyriešila
situácia v oblasti stravovania v meste Svit.
Otázky:
1. V akom stave sú dané projekty?
2. Kto je poverený prípravou realizácie projektov za MsÚ Svit?
3. Či sa mesto vôbec plánuje pustiť do realizácie projektov vytvorenia Zariadenia
pre seniorov a kedy?
4. Aké zdroje (finančné, personálne, materiálne, informačné...) potrebuje mesto,
aby sa táto priorita zrealizovala?
- odpoveď na interpeláciu žiada doručiť elektronicky

R. Abrahám

- opýtal sa v akom stave je riešenie prechodu pre chodcov cez 1/18 smerom ku
záhradkám v dolnej časti mesta

D. Vojsovičová - odpovedala, že situáciu preveríme a budeme informovať
K 32:

Diskusia

M. Šramková

- opýtala sa, či mesto plánuje vykonať dezinfekciu MHD a detských ihrísk

J. Hutník

- odpovedal, že MHD zastávky v zmysle zmluvy spravuje spoločnosť EuroAWK, ktorá
ich vybudovala a pravidelne ich čistí a dezinfikuje. V blízkej dobe zatiaľ neplánuje
dezinfikovať zastávky
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D. Vojsovičová

- odpovedala, že bola vykonaná kontrola bezpečnosti ihrísk. Závady, ktoré sa našli
momentálne TS odstraňujú. Bola vykonaná dezinfekcia pieskovísk. Iná dezinfekcia
nie je zatiaľ plánovaná.

M.Šramková

- poukázala na hromadenie sa BIO odpadu pri kompostárni, pretože odpad začína
hniť. Ako tento odpad plánujú TS likvidovať

D.Vojsovičová

- odpovedala, že na pondelkovej porade sa týmto problémom Technické služby
zaoberali. V súčasnosti je stav taký, že je tam zhruba 100 t vyzretého kompostu,
ktoré potrebujeme upratať a umiestniť. K ďalšej prevádzke je potrebné zakúpenie
nových nožov do drvičky a BIO odpad sa bude spracovávať.

M. Šramková

- požiadala o kontrolu ozvučenia cintorína, pretože nie je dobrý zvuk

D.Vojsovičová

- odpovedala, že aktuálna rekonštrukcia v Dome smútku zabezpečí aj ozvučenie
cintorína cez reproduktory.
- ozvučenie cez mikrofóny, doplnil Ing. Pjaták: Ozvučenie cintorína je realizované
pomocou zosilňovača, ktorý je v Dome smútku. Taktiež je tam aj prijímač pre
mikrofóny, ktorý má dosah približne 50m. Na ten zosilňovač sú napojené
reproduktory v Dome smútku, pred ním a na cintoríne. To znamená, že ak sa pustí
hudba v Dome smútku, tak bude môcť hrať v reproduktoroch po celom areáli. Ak
sa bude hovoriť do mikrofónu v Dome smútku, v blízkosti prijímača, tak hovorené
slovo sa bude dať zosilniť a bude ho počuť aj v celom areáli. Na cintoríne však
mikrofón dosah nemá, takže to nebude počuť v reproduktoroch.

M. Smatanová

- tlmočila otázky JDS vo Svite a to:
- 27.4.2020 sa uskutočnil zber papiera občanov. Pochválila TS, že zber pripravili
veľmi dobre. Bol pekný čistý dvor a taktiež pracovníci TS vychádzali občanom
v ústrety. No, pri pohľade na starších ľudí ako tlačili vozíky s papierom sa
nemôžeme ubrániť tomu, že predsa TS by mali najmä pri zbere papiera robiť zber
aj na vysunutom zbernom dvore v centre mesta napr. na futbalovom štadióne. Je
to pre niektorých seniorov zložité chodiť na zberný dvor ku železnici.
- upozornila, že na sídlisku E, vnútrobloková plocha, ktorá bola revitalizovaná na nej
nevyklíčili listy na novozasadených stromoch a sú suché. Občania sa pýtajú, či je
to ešte v rámci reklamácie pre firmu, ktorá sadila stromy.

D. Vojsovičová - túto otázku budeme smerovať na pracovníčku TÚ A. Brtáňovú, aby kontaktovala
zhotoviteľa revitalizácie
M. Šramková

- upozornila na základe podnetu od občana, že na v spodnej časti ul. Kpt. Nálepku
zbytočne svieti celý deň pouličná lampa

D. Vojsovičová

- poverila p. Kostroša preveriť stav osvetlenia v tejto časti

M. Smatanová

- poďakovala vedúcej ZOS vo Svite p. J. Fuňovej,, že občania sú spokojní s jej
prácou v ZOS, zlepšili sa aj podmienky a služby pre občanov, ktorí sú v tomto
zariadení. Je prehľadné aj vyúčtovanie za pobyt. Takisto veľké poďakovanie patrí
aj vedúcej oddelenia sociálnych vecí p. PhDr. P. Bockovej
- navrhuje vymedziť čas pre seniorov v období platenia DzN a poplatky za
komunálny odpad v pokladni MsÚ. Stačil by jeden deň nastaviť pre nich úradné
hodiny napr. od 10.00 do 12.00 h. Požiadala o to, dať im túto možnosť, pretože nie
všetci dôchodcovia majú internet alebo deti a vnúčatá, ktoré by im to vybavili za
nich.

J. Hutník

- odpovedal, že celý Mestský úrad plánujeme otvoriť od pondelka 1.6.2020. A keď
bude potrebné, otvorí sa aj druhá pokladňa pre zabezpečenie hladkého priebehu
platenia daní a poplatkov

E.Kačmarčíková - opýtala sa, či je plánovaná oprava mosta na cyklistickom chodníku popri 1/18
D. Vojsovičová - odpovedala, že nie sú známe dôvody prečo oprava mosta nebola zahrnutá
v projekte rekonštrukcie cyklistického chodníka. Máme hotové nacenenie opravy

22

mosta, ktoré by stálo cca 29 000 €, to sú ale neoprávnené výdavky k projektu. Pri
odkrytí povrchu bolo zistené značné hlbšie poškodenie mosta. Hľadáme cestu ako
nájsť finančné prostriedky na túto opravu. Je záujmom mesta, aby sa projekt
odovzdal od začiatku do konca v kvalitnom a komplexnom stave.
E.Kačmarčíková - upozornila, že MHD vo Svite veľa krát chodí naprázdno, hlavne vo večerných
hodinách, či sa nedá ušetriť v tomto smere
D. Vojsovičová

- prijala by od Komisií návrh, ako riešiť túto vec

J. Hutník

- mesto si dalo zistiť prehľad vyťaženosti, no regulovaním spojov aj tak neušetríme
na nákladoch. Na poslednom rokovaní so SAD bolo povedané, že oni navrhnú
nejaké riešenie na úsporu nákladov.

E. Cetl

- rokovali s p. Zentkom so zástupcami TS ohľadom pouličného zberu papiera, kde
požiadali o vyhodnotenie tohto zberu, aby predložili ekonomické podklady, zároveň
aj kalkuláciu na túto činnosť a v rámci podkladov, ktoré dodajú potom dajú nejaký
návrh akou cestou je potrebné sa uberať.

D. Vojsovičová - odpovedala, že v mesiaci február na MsZ sa už táto vec prejednávala a boli
predložené aj ekonomické ukazovatele a vyčíslenia
E. Cetl

- povedal, že osobne sa s tým nestotožňuje a požiadali s p. Zentkom, aby im to
prehodnotili nanovo, údaje neboli relevantné. Požiadavku poslali p. Kostrošovi
písomne

J. Kostroš

- informoval o tom, že pouličný zber papiera sa uskutočnil 27.4. a 28.5.2020. Na
prvý termín prišlo okolo 147 občanov a na druhý cca 46 občanov

E. Cetl

- informoval, že vyšla Výzva na poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho
rozvoja na zameranie dopadov korona krízy a sú tam spomenuté aktivity na
podporu tvorby a udržanie pracovných miest a aktivít lokálnych komunít. Opýtal sa,
či je to aktuálne pre mesto

D.Vojsovičová I.Švagrovská

- pozitívne zhodnotila snahu mesta, šetriť financie v tomto ťažkom období a to
konkrétne oslovením poslancov, aby sa vzdali finančnej odmeny za mesiac apríl
2020. Keďže nezasadali žiadne komisie, MsR ani MsZ. Prvýkrát takto mohli všetci
poslanci mať možnosť ukázať, že to čo robíme nerobíme ako zárobkovú činnosť,
ale z presvedčenia a že nám naozaj záleží na našom meste a v živote v ňom, tak
ako to počujeme v rámci predvolebných sľubov. Opýtala sa, či má už mesto
vedomosť koľko týmto opatrením ušetrilo, či sa už vie na čo použijú tieto ušetrené
finančné prostriedky a ako sa to právne ošetrilo.

D. Vojsovičová -

I.Švagrovská

odpovedala, že o tejto výzve sa vie a dáme návrh zapojenia sa. Následne
poslancov budeme informovať

odpovedala, že mesto sleduje ohlasované krátenie podielových daní vlády,
aktuálne prispôsobuje prepočty k danej situácii, a hľadá zdroje šetrenia. Ing.
Korenková má spracovaný prehľad, v ktorom sú vyčíslené možné úspory
položkovite a aj odmeny poslancov, komisií v mesiaci apríl 2020 v sume cca 3000
€. Niektorí poslanci sa rozhodli poukázať svoju odmenu na nimi zvolený účel. Sú
rôzne cesty vzdania sa odmien, každý si to rieši individuálne a má na to právo,
bolo to na báze dobrovoľnosti. Povedala, že aj ona sa vzdala funkčného navýšenia
a tiež ostala na základnom plate.
-

opýtala sa, či bol podaný projekt na rekonštrukciu Materskej školy na ul. Kpt.
Nálepku, ktorý bol minulý rok pozastavený. Časť financií určených na rekonštrukciu
boli presunuté na opravu Domu smútku. Vtedy bolo povedané, že v novom roku
2020 sa k tomu vrátime. Zaujímalo by ju, či sa žiadosť podala. Práve v tejto dobe je
dôležité zabezpečiť hygienický štandard, bola sa pozrieť v súčasnej škôlke
v kuchyni, stav je nevyhovujúci, preto by bolo vhodné sa zamyslieť nad tým, aby sa
tento projekt riešil
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D. Vojsovičová - opravila a vysvetlila, že dotácia nie je. Mesto na základe uznesenia MsZ odstúpilo
od projektu. Príčinou boli okolnosti neoprávnených výdavkov a zhotoviteľa.
Aktuálne sa vyhodnocujú možnosti iného riešenia zabezpečiť vyššiu kapacitu MŠ.
Komunikujeme s p. riaditeľkou MŠ. Cieľom je, aby sa vyriešilo stravovanie detí,
kuchyňa a pristavenie ďalších dvoch tried. Otázka je, čo nám urobí otvorenie
Cirkevnej škôlky a presun detí do nej. Z programového vyhlásenia EÚ vieme, že
bude vyhlásená výzva na výstavbu škôlky, ktorá mešká kvôli korona kríze, do
ktorej by sa mesto chcelo určite zapojiť. Stále sa na tom pracuje.
I.Švagrovská

- dostala podnet od občana, že na Bagrovisku je čierna skládka, betónové dielce

D.Vojsovičová

- povedala, že nemáme vedomosť, dáme preveriť Mestskej polícii

M. Bezák

V. Zentko

- povedal, že Rybársky zväz po rokovaní s pani primátorkou spracováva podmienky
o starostlivosť o bagroviská, keď budú hotové, bude o nich informovať mesto aj
poslancov. Bude tam zapracované, ako by sa mohli rybári starať o tieto územia.
Bude tam spracovaný plán úloh, na nič si rybári nenárokujú, chcú sa len o revír,
vodu, okolie starať a upraviť ho. Vedenie to posúdi a posunie na komisie. Svit
vlastní tri jazerá. Druhé a tretie majú v starostlivosti rybári.
-

opýtal sa na dôvod odchodu predchádzajúceho povereného riaditeľa TS
Ing.Sedláka

D.Vojsovičová -

odpovedala, že pracovný pomer Ing. Sedláka bol s poverením do 30.4.2020 a
týmto dátumom mu pracovný pomer skončil .

K 33:

Záver

D.Vojsovičová -

ukončila 15. riadne zasadnutie MsZ z 28.05.2020 o 20.00 h poďakovaním
poslancom aj hosťom za účasť

Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,4,5,6,7,8,9,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta MsÚ

1. E. Kačmarčíková
2. J. Drobný

Zapísala: 05.06.2020

Marcela Berkešová
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