UZNESENIE
Z 13. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit
zo dňa 30. januára 2020
(1/2020 – 32/2020)
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom 13. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Plnenie uznesení MsZ, správu o vykonaných kontrolách.
Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinných domoch.
Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemku v ZO Breziny.
Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže.
Návrh na odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome súpisné číslo 289 na Štúrovej ulici
vo Svite.
Návrh na odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome súpisné číslo 237 na Štúrovej ulici
vo Svite do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov v bytovom dome a zriadenie
vecného bremena v prospech vlastníka OST.
Návrh na prenájom pozemkov pri rodinných a bytových domoch v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Návrh na prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska.
Návrh na prenájom pozemku parc. č. 553/187 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Návrh na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 na predaj prebytočného
nehnuteľného majetku mesta Svit – Bytový dom Mierová súp. č. 885, vrátane pozemku pod
domom a priľahlého pozemku.
Návrh na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020 na nájom nehnuteľného majetku
mesta Svit.
Návrh na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže Technických služieb mesta Svit č. 1/2020 na
nájom majetku Mesta Svit.
Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.
Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - projektové dokumentácie, územný plán mesta
Svit.
Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - kapitálové výdavky na financovanie
pokračujúcich projektov.
Návrh dodatku Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2020 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na
území mesta Svit č. 1/2020.
Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - originálne kompetencie v školstve.
Návrh na schválenie dotácie Súkromnej základnej umeleckej škole Fantázia na rok 2020.
Návrh na schválenie dotácie Súkromnej materskej škole Kidsfun na rok 2020.
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu s názvom „Obnova
strešných krytín dvoch nájomných poldomov“ v oblasti podpory sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020.
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu s „Cyklochodník pri
Bagrovisku“ v oblasti investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.
Návrh na schválenie dotácie na podporu basketbalu a futbalu v meste Svit.
Upozornenie prokurátora ohľadom postupu MsZ mesta Svit na zasadnutí konanom dňa
05.09.2019.
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Program 13. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
30.01.2020
Uznesenie č. 1/2020
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

program 13. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa 30.01.2020
TERMÍN: v texte
ZODPOVEDNÝ: --

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
11
Neprítomní:
1
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
N
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

11
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
1.

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
Uznesenie č. 2/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

berie na vedomie
-

správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta Svit
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: --

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
11
Neprítomní:
1
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
N
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

11
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020

0
0
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2.

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinných domoch
pozemky parc. č. 117/23 a 117/282 pri rodinnom poldome súp. č. 90 na Mierovej ulici
vo Svite
Uznesenie č. 3/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer predaja majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov::
Mesto Svit prevedie nehnuteľný majetok Mesta Svit:
pozemky v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 117/23, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 156 m2 a parc. č. KN-C 117/282, zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m 2,
zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,
do bezpodielového spoluvlastníctva Karola Dračku s manželkou Annou Dračkovou, Mierová
90/59, 059 21 Svit,
za cenu vo výške 19,03 €/1m2, spolu za cenu 4 376,90 € s tým, že poplatky spojené s návrhom
na vklad do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Karol Dračka s manželkou Annou Dračkovou sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností
v katastrálnom území Svit, a to rodinného poldomu súpisné číslo 90 na Mierovej ulici vo Svite,
postaveného na pozemku parc. č. KN-C 142/2 a pozemku parc. č. KN-C 142/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 78 m2, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 1655 v celosti.
Jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinnom poldome súpisné číslo 90
v bezpodielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov. Pozemky parc. č. KN-C 117/23, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 156 m2 a parc. č. KN-C 117/282, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 74 m2, katastrálne územie Svit sú oplotené a tvoria dvor a záhradu k rodinnému
poldomu. Pozemky nie sú mestom Svit samostatne využiteľné a ich predajom dôjde
k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

predaj nehnuteľností:
pozemkov v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 117/23, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 156 m2 a parc. č. KN-C 117/282, zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2,
zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,
do bezpodielového spoluvlastníctva Karola Dračku s manželkou Annou Dračkovou, Mierová
90/59, 059 21 Svit,
za cenu vo výške 19,03 €/1m2, spolu za cenu 4 376,90 € s tým, že poplatky spojené s návrhom
na vklad do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
TERMÍN: do 31.07.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana

PREZENTÁCIA
P
P
P

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA

-4Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
11
Neprítomní:
1
Počet poslancov:
12

P
P
N
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
11
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
2.

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinných domoch
pozemok parc. č. 188/16 pri rodinnom poldome súp. č. 980 na Štúrovej ulici vo Svite
Uznesenie č. 4/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer predaja majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prevedie nehnuteľný majetok Mesta Svit:
pozemok v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 188/16, ostatné plochy o výmere 93
m2, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva
č. 1,
do bezpodielového spoluvlastníctva Lukáša Kochana s manželkou Danielou Kochanovou,
Nálepkova 170/99, 059 35 Batizovce,
za cenu vo výške 19,63 €/1m2, spolu za cenu 1 825,59 € s tým, že poplatky spojené s návrhom
na vklad do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Lukáš Kochan s manželkou Danielou Kochanovou sú bezpodielovými spoluvlastníkmi
nehnuteľností v katastrálnom území Svit, a to rodinného domu súpisné číslo 980 na Štúrovej
ulici vo Svite, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 183/2 a pozemkov parc. č. KN-C 183/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 a parc. č. KN-C 205/26, záhrady o výmere 138
m2, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1908
v celosti.
Pozemok parc. č. KN-C 188/16, katastrálne územie Svit tvorí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
nadobúdateľov jeden celok, pričom je nimi užívaný na základe nájomnej zmluvy ako dvor
a záhrada. Pozemok nie je mestom Svit samostatne využiteľný.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

predaj nehnuteľnosti:
pozemku v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 188/16, ostatné plochy o výmere 93
m2, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva
č. 1,
do bezpodielového spoluvlastníctva Lukáša Kochana s manželkou Danielou Kochanovou,
Nálepkova 170/99, 059 35 Batizovce,
za cenu vo výške 19,63 €/1m2, spolu za cenu 1 825,59 € s tým, že poplatky spojené s návrhom
na vklad do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci,

-5ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
TERMÍN: do 31.07.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
11
Neprítomní:
1
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
N
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

11
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
2.

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinných domoch
pozemky parc. č. 117/39, 117/40, 117/41, 117/186 a 117/280 pri rodinnom poldome súp.
č. 92 na Mierovej ulici vo Svite
Uznesenie č. 5/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer predaja majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov::
Mesto Svit prevedie nehnuteľný majetok Mesta Svit:
pozemky v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 117/39, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 28 m2, parc. č. KN-C 117/40, záhrady o výmere 55 m2, parc. č. KN-C 117/41,
záhrady o výmere 96 m2, parc. č. KN-C 117/186, ostatné plochy o výmere 12 m2 a parc.
č. KN-C 117/280, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m 2, zapísané na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,
do bezpodielového spoluvlastníctva Milana Štefanka s manželkou Máriou Štefankovou, Mierová
92/53, 059 21 Svit,
za cenu vo výške 19,03 €/1m2, spolu za cenu 4 433,99 € s tým, že poplatky spojené s návrhom
na vklad do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Milan Štefanko s manželkou sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom
území Svit, a to rodinného poldomu súpisné číslo 92 na Mierovej ulici vo Svite, postaveného na
pozemku parc. č. KN-C 143/2 a pozemkov parc. č. KN-C 143/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 79 m2, parc. č. KN-C 117/187, zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 a parc. č.
KN-C 117/203, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, zapísaných na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1824 v celosti.
Jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinnom poldome súpisné číslo 92
v bezpodielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov. Pozemky parc. č. KN-C 117/39, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 28 m2, parc. č. KN-C 117/40, záhrady o výmere 55 m2, parc. č.
KN-C 117/41, záhrady o výmere 96 m2 , parc. č. KN-C 117/186, ostatné plochy o výmere 12 m2

-6a parc. č. KN-C 117/280, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m 2, katastrálne územie Svit
sú oplotené a tvoria dvor a záhradu k rodinnému poldomu. Pozemky nie sú mestom Svit
samostatne využiteľné a ich predajom dôjde k zosúladeniu faktického stavu so stavom
právnym.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

predaj nehnuteľností:
pozemkov v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 117/39, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 28 m2, parc. č. KN-C 117/40, záhrady o výmere 55 m2, parc. č. KN-C 117/41,
záhrady o výmere 96 m2, parc. č. KN-C 117/186, ostatné plochy o výmere 12 m 2 a parc. č.
KN-C 117/280, zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m2, zapísaných na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,
do bezpodielového spoluvlastníctva Milana Štefanka s manželkou Máriou Štefankovou, Mierová
92/53, 059 21 Svit,
za cenu vo výške 19,03 €/1m2, spolu za cenu 4 433,99 € s tým, že poplatky spojené s návrhom
na vklad do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
TERMÍN: do 31.07.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
11
Neprítomní:
1
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
N
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

11
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
2.

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinných domoch
pozemok parc. č. 229/62 pri rodinnom poldome súp. č. 874 na Mierovej ulici vo Svite
Uznesenie č. 6/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

ruší

-

uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 122/2019 zo dňa 31.10.2019
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: --

B

konštatuje

-

že nasledovný zámer predaja majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
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všetkých poslancov:
Mesto Svit prevedie nehnuteľný majetok Mesta Svit:
pozemok v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 229/62, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 266 m2, zapísaný na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 1,
do bezpodielového spoluvlastníctva Ignáca Kekláka s manželkou Helenou Keklákovou, Mierová
874/108, 059 21 Svit,
za cenu vo výške 19,03 €/1m2, spolu za cenu 5 061,98 € s tým, že poplatky spojené s návrhom
na vklad do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Ignác Keklák s manželkou Helenou Keklákovou, sú bezpodielovými spoluvlastníkmi
nehnuteľností v katastrálnom území Svit, a to rodinného domu súpisné číslo 874 na Mierovej
ulici vo Svite, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 214/1 a pozemku parc. č. KN-C 214/1,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m2, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1647 v celosti.
Jedná sa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome súpisné číslo 874
v bezpodielovom spoluvlastníctve nadobúdateľov. Pozemok parc. č. KN-C 229/62, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 266 m2, je oplotený a tvorí dvor a záhradu k rodinnému domu.
Pozemok nie je mestom Svit samostatne využiteľný a jeho predajom dôjde k zosúladeniu
faktického stavu so stavom právnym.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

C

schvaľuje

-

predaj nehnuteľnosti:
pozemku v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 229/62, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 266 m2, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na
liste vlastníctva č. 1,
do bezpodielového spoluvlastníctva Ignáca Kekláka s manželkou Helenou Keklákovou, Mierová
874/108, 059 21 Svit,
za cenu vo výške 19,03 €/1m2, spolu za cenu 5 061,98 € s tým, že poplatky spojené s návrhom
na vklad do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
TERMÍN: do 31.07.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
11
Neprítomní:
1
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
N
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

11
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020

0
0

-8-

2.

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinných domoch
časť pozemku parc. č. 553/1 pri rodinnom dome súp. č. 646 na Skalnej ulici vo Svite
Uznesenie č. 7/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

vypustenie bodu 5e) z programu 13. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit
dňa 30.01.2020
TERMÍN: v texte
ZODPOVEDNÝ: --

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
3.

Majetkoprávne vysporiadanie pozemku v ZO Breziny
Uznesenie č. 8/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer predaja majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prevedie nehnuteľný majetok Mesta Svit:
novovytvorený pozemok v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 462/224, trvalé trávnaté
porasty o výmere 111 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 43849954-26/2019,
vyhotoveným spoločnosťou A-GEO TATRY spol. s r.o., Štefánikova 7, 059 21 Svit
z pozemkov parc. č. KN-C 462/184, trvalé trávnaté porasty o výmere 1359 m2 a parc. č.
KN-C 480/34, vodné plochy o výmere 620 m2, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,
do bezpodielového spoluvlastníctva Jozefa Šteffa s manželkou Oľgou Šteffovou, Jesenského
202/19, 059 21 Svit,
za cenu vo výške 10,- €/1m2, spolu za cenu 1 110,- € s tým, že poplatky spojené s návrhom na
vklad do katastra nehnuteľností a s vyhotovením geometrického plánu uhradia kupujúci.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
kupujúci sú vlastníkmi záhradky v ZO Breziny na pozemkoch parc. č. KN-C 462/208 a parc. č.
KN-C 462/207. Oplotenie záhradky je umiestnené mimo súčasnej majetkovej hranice
pozemkov. Predajom novovytvoreného pozemku o výmere 111 m2 v línii existujúceho oplotenia

-9dôjde k vysporiadaniu vzťahu k užívaniu pozemku a k zosúladeniu faktického stavu so stavom
právnym.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

predaj nehnuteľnosti:
novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 462/224, trvalé
trávnaté porasty o výmere 111 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 43849954-26/2019,
vyhotoveným spoločnosťou A-GEO TATRY spol. s r.o., Štefánikova 7, 059 21 Svit
z pozemkov parc. č. KN-C 462/184, trvalé trávnaté porasty o výmere 1359 m2 a parc. č.
KN-C 480/34, vodné plochy o výmere 620 m2, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,
do bezpodielového spoluvlastníctva Jozefa Šteffa s manželkou Oľgou Šteffovou, Jesenského
202/19, 059 21 Svit,
za cenu vo výške 10,- €/1m2, spolu za cenu 1 110,- € s tým, že poplatky spojené s návrhom na
vklad do katastra nehnuteľností a s vyhotovením geometrického plánu uhradia kupujúci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
TERMÍN: do 31.07.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
4.

Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže
Uznesenie č. 9/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb.
predpisov predaj nehnuteľnosti, a to:
pozemku v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc. č.
nádvoria o výmere 22 m2, list vlastníctva č. 1
do vlastníctva Mgr. Gabriely Hutníkovej, P. Jilemnického
vlastníčky stavby garáže súpisné číslo 3205, zapísanej na
územie Svit v celosti,

o majetku obcí v znení neskorších
KN-C 406/95, zastavané plochy a
304/25, 059 21 Svit, ako výlučnej
liste vlastníctva č. 442, katastrálne

za cenu vo výške 20,- €/1m2, spolu vo výške 440,- € s tým, že poplatky spojené s návrhom na
vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúca,

- 10 -

ako prevod pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
TERMÍN: do 31.07.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
5.

Odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome súpisné číslo 289 na Štúrovej ulici vo
Svite
Uznesenie č. 10/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer predaja majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov::
Mesto Svit prevedie nehnuteľný majetok Mesta Svit:
nebytový priestor o podlahovej ploche 50,18 m2, nachádzajúci sa v bytovom dome
súpisné číslo 289 na Štúrovej ulici vo Svite, postavenom na pozemkoch parc. č. KN-C
206/11, parc. č. KN-C 206/48 a parc. č. KN-C 206/49 a s podielom na zastavaných
pozemkoch parc. č. KN-C 206/11 o výmere 153 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č.
KN-C 206/48 o výmere 145 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. KN-C 206/49
o výmere 149 m2, zastavané plochy a nádvoria vo výške 451/10000, zapísaný na liste
vlastníctva č. 1630 pod B 21 ako iný nebytový priestor,
do výlučného vlastníctva Oľgy Tkáčovej, Štúrova 289/64, 059 21 Svit,
so zriadením vecného bremena v prospech Mesta Svit, 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,
za cenu vo výške 1 211,-- € s tým, že náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a poplatky
spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúca.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Nebytový priestor je klasifikovaný ako CO kryt, pričom jeho funkcia musí byť zachovaná pre
potreby jeho spohotovenia a jeho využitie je teda obmedzené. Žiadateľka je vlastníčkou bytu č.
12 v bytovom dome súp. č. 289, pričom ostatní vlastníci bytov v bytovom dome na schôdzi
vlastníkov bytov, konanej dňa 20.11.2019 neprejavili záujem o odkúpenie tohto nebytového
priestoru. Vzhľadom na jeho umiestnenie a technický stav je pre mesto nevyužiteľný a jeho

- 11 rekonštrukcia by bola nehospodárna. Zachovanie funkcie CO krytu je zabezpečené zriadením
vecného bremena.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

predaj nehnuteľnosti:
nebytového priestoru o podlahovej ploche 50,18 m 2, nachádzajúceho sa v bytovom dome
súpisné číslo 289 na Štúrovej ulici vo Svite, postavenom na pozemkoch parc. č. KN-C
206/11, parc. č. KN-C 206/48 a parc. č. KN-C 206/49 a s podielom na zastavaných
pozemkoch parc. č. KN-C 206/11 o výmere 153 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č.
KN-C 206/48 o výmere 145 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. KN-C 206/49
o výmere 149 m2, zastavané plochy a nádvoria vo výške 451/10000, zapísaný na liste
vlastníctva č. 1630 pod B 21 ako iný nebytový priestor,
do výlučného vlastníctva Oľgy Tkáčovej, Štúrova 289/64, 059 21 Svit,
so zriadením bezodplatného vecného bremena v prospech Mesta Svit, 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,
za cenu vo výške 1 211,-- € s tým, že náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a poplatky
spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúca,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
TERMÍN: do 31.07.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
6.

Odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome súpisné číslo 237 na Štúrovej ulici vo
Svite do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov v bytovom dome a zriadenie
vecného bremena v prospech vlastníka OST
Uznesenie č. 11/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

B

schvaľuje

-

zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve umiestnenia a prevádzky Odovzdávacej
stanice tepla (OST), v prospech BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o., Štúrova 275/87, 059 21

- 12 Svit, IČO: 36816949 ako oprávneného z vecného bremena a v povinnosti Mesta Svit ako
povinného z vecného bremena:
• strpieť umiestnenie OST v dotknutom nebytovom priestore,
• strpieť vstup do nebytového priestoru za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv OST,
pričom toto vecné bremeno sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celý nebytový priestor.
Dotknutým nebytovým priestorom je nebytový priestor o podlahovej ploche 42,99 m2,
nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 237 na Štúrovej ulici vo Svite, postavený na
pozemku parc. č. KN-C 229/18 o výmere 206 m2, zastavané plochy a nádvoria, s podielom na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a na zastavanom
pozemku o veľkosti 353/10000, zapísaných na liste vlastníctva č. 2060 pod B 24 ako iný nebytový
priestor
Vecné bremeno bude zriadené „in personam“, na dobu neurčitú, bezodplatne, s tým, že poplatok
spojený s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.
TERMÍN: do 31.05.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B1

konštatuje

-

že nasledovný zámer predaja majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov::
Mesto Svit prevedie nehnuteľný majetok Mesta Svit:
nebytový priestor o podlahovej ploche 42,99 m2, nachádzajúci sa v bytovom dome
súpisné číslo 237 na Štúrovej ulici vo Svite, postavený na pozemku parc. č. KN-C 229/18
o výmere 206 m2, zastavané plochy a nádvoria, s podielom na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a na zastavanom pozemku o veľkosti
353/10000, zapísaných na liste vlastníctva č. 2060 pod B 24 ako iný nebytový priestor,
do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 237, a to:
1. Tamary Vokaľovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18
v pomere k celku,
2. Žanety Durľákovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18
v pomere k celku,
3. Lukáša Molotu, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18
v pomere k celku,
4. Ing. Heleny Slivovskej, Štúrova 237/20 do výlučného vlastníctva v podiele 1/18 v pomere
k celku,
5. Heleny Vajsovej, Štúrova 237/20, 059 21 do výlučného vlastníctva v podiele 1/18 v pomere
k celku,
6. Ing. Márie Benkovej, Štúrova 237/20 do výlučného vlastníctva v podiele 1/18 v pomere k celku,
7. Milošovi Pažickému, P. Jilemnického 300/22, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele
1/18 v pomere k celku,
8. Dárii Kyčinovej , Štúrova 237/20 Štúrova 237/20, 059 21 Svit a Mgr. Martiny Pavlovej, Štúrova
237/20, 059 21 Svit do podielového spoluvlastníctva spolu v podiele 1/18 v pomere k celku,
z toho s výškou podielu Dárii Kyčinovej 3/8 a Mgr. Martine Pavlovej 1/8,
9. Jozefovi Fedorovi s manželkou Jarmilou Fedorovou, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do BSM
v podiele 1/18 v pomere k celku,
10. Ľubomírovi Lopušniakovi s manželkou Alenou Lopušniakovou, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do
BSM v podiele 1/18 v pomere k celku,
11. Mgr. Jozefe Jelačičovej Fraňkovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva
v podiele 1/18 v pomere k celku,
12. Júliusovi Kandríkovi, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18
v pomere k celku,
13. Viere Textorisovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18
v pomere k celku,
14. Anne Kleinovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18 v pomere
k celku,
15. Viliamovi Kandríkovi, Štúrova 237/20 do výlučného vlastníctva v podiele 1/18 v pomere
k celku,
16. Anne Kulbákovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18
v pomere k celku,

- 13 17. Ing. Milanovi Rúčkovi s manželkou Annou Rúčkovou, Kpt. Nálepku 128/39, 059 21 Svit do
BSM v podiele 1/18 v pomere k celku,
18. Viery Juríkovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18 v pomere
k celku,
za cenu vo výške 2 694,19 € s tým, že kúpnu cenu, náklady na vyhotovenie znaleckého
posudku a poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradia spoločne a
nerozdielne kupujúci.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Nebytový priestor v minulosti využívaný ako kotolňa neslúži svojmu pôvodnému účelu.
Vzhľadom na jeho umiestnenie a technický stav je pre mesto nevyužiteľný, Vlastníci bytov
v bytovom dome ho využijú ako spoločný priestor.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B2

schvaľuje

-

predaj nehnuteľnosti:
nebytového priestoru o podlahovej ploche 42,99 m2, nachádzajúci sa v bytovom dome
súpisné číslo 237 na Štúrovej ulici vo Svite, postavený na pozemku parc. č. KN-C 229/18
o výmere 206 m2, zastavané plochy a nádvoria, s podielom na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a na zastavanom pozemku o veľkosti
353/10000, zapísaných na liste vlastníctva č. 2060 pod B 24 ako iný nebytový priestor,
do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 237, a to:
1. Tamary Vokaľovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18
v pomere k celku,
2. Žanety Durľákovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18
v pomere k celku,
3. Lukáša Molotu, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18
v pomere k celku,
4. Ing. Heleny Slivovskej, Štúrova 237/20 do výlučného vlastníctva v podiele 1/18 v pomere
k celku,
5. Heleny Vajsovej, Štúrova 237/20, 059 21 do výlučného vlastníctva v podiele 1/18 v pomere
k celku,
6. Ing. Márie Benkovej, Štúrova 237/20 do výlučného vlastníctva v podiele 1/18 v pomere k celku,
7. Milošovi Pažickému, P. Jilemnického 300/22, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele
1/18 v pomere k celku,
8. Dárii Kyčinovej , Štúrova 237/20 Štúrova 237/20, 059 21 Svit a Mgr. Martiny Pavlovej, Štúrova
237/20, 059 21 Svit do podielového spoluvlastníctva spolu v podiele 1/18 v pomere k celku,
z toho s výškou podielu Dárii Kyčinovej 3/8 a Mgr. Martine Pavlovej 1/8,
9. Jozefovi Fedorovi s manželkou Jarmilou Fedorovou, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do BSM
v podiele 1/18 v pomere k celku,
10. Ľubomírovi Lopušniakovi s manželkou Alenou Lopušniakovou, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do
BSM v podiele 1/18 v pomere k celku,
11. Mgr. Jozefe Jelačičovej Fraňkovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva
v podiele 1/18 v pomere k celku,
12. Júliusovi Kandríkovi, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18
v pomere k celku,
13. Viere Textorisovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18
v pomere k celku,
14. Anne Kleinovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18 v pomere
k celku,
15. Viliamovi Kandríkovi, Štúrova 237/20 do výlučného vlastníctva v podiele 1/18 v pomere
k celku,
16. Anne Kulbákovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18
v pomere k celku,
17. Ing. Milanovi Rúčkovi s manželkou Annou Rúčkovou, Kpt. Nálepku 128/39, 059 21 Svit do
BSM v podiele 1/18 v pomere k celku,
18. Viery Juríkovej, Štúrova 237/20, 059 21 Svit do výlučného vlastníctva v podiele 1/18 v pomere
k celku,

- 14 za cenu vo výške 2 694,19 € s tým, že kúpnu cenu, náklady na vyhotovenie znaleckého posudku
a poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradia spoločne a nerozdielne
kupujúci
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
TERMÍN: do 30.09.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

11
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZDRŽAL SA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

1
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
7.

Prenájom pozemkov pri rodinných a bytových domoch v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
pozemky parc. č. 117/272 a 117/283 pri rodinnom poldome súp. č. 978 na Mierovej ulici
vo Svite
Uznesenie č. 12/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer prenájmu majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prenajme nehnuteľný majetok Mesta Svit:
• pozemok parc. č. KNC 117/283, záhrady o výmere 2 m2 a pozemok parc. č. KNC 117/272,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, zapísané na Okresnom úrade Poprad,
Katastrálny odbor, na LV č. 1, k. ú. Svit,
Marošovi Lištiakovi a Natálii Lištiakovej, Mierová 978/58, 059 21 Svit, za nájomné vo výške 1 €/
m2/ rok.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Nájomcovia sú podľa výpisu LV č. 2396, kat. územie Svit podielovými vlastníkmi rodinného
poldomu súp. č. 978 postaveného na pozemku parc. č. 142/1. Priľahlý pozemok tvoria
pozemky parc.č.117/281; 117/42; 117/43;117/44, ktoré majú nájomcovia prenajaté v zmysle
platnej nájomnej zmluvy. Pozemky 117/272 a 117/283 sú tiež priľahlé pozemky k tomuto
bytovému domu, avšak doteraz nie sú predmetom nájomnej zmluvy. Prenájmom týchto
pozemkov bude zabezpečený právny vzťah k ich užívaniu.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM
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B

schvaľuje

-

prenájom nehnuteľností:
• pozemkov parc. č. KNC 117/283, záhrady o výmere 2 m2 a parc. č. KNC 117/272, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 3 m2, zapísaných na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny
odbor, na LV č. 1, k. ú. Svit,
Marošovi Lištiakovi a Natálii Lištiakovej, Mierová 978/58, 059 21 Svit, za nájomné vo výške 1 €/
m2/ rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
TERMÍN: do 30.04.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
7.

Prenájom pozemkov pri rodinných a bytových domoch v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
časť pozemku parc. č. 229/56 pri bytovom dome súp. č. 879 na Mierovej ulici vo Svite
Uznesenie č. 13/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer prenájmu majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prenajme nehnuteľný majetok Mesta Svit:
• časť pozemku o výmere 165 m2 z pozemku KNC parc. č. 229/56, druh pozemku záhrada,
o celkovej výmere 330 m2, k. ú. Svit, zapísaného na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny
odbor, na LV č. 1, k .ú. Svit,
nájomcovi Ing. Miroslavovi Chovancovi, ul. Slobody 3071/23, 058 01 Poprad – Spišská Sobota,
v cene v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 0,10
€/m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Nájomca je podľa výpisu LV č. 2296, kat. územie Svit vlastníkom bytu č. 107 v bytovom dome
súp. č. 879 postavenom na pozemku par. č. 227/2. Pozemok 229/56 je priľahlý pozemok
k tomuto bytovému domu. Zámerom nájomcu je využívať prenajatý pozemok o výmere 165 m2
ako záhradu. Predmetný pozemok bol prenajatý vlastníkovi bytu č. 107 uvedeného bytového
domu; z dôvodu zmeny vlastníctva bytu požiadal o nájom nový vlastník.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM
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B

schvaľuje

-

prenájom nehnuteľností:
• pozemku parc. č. KN-C 229/56 o výmere 330 m2, v časti o výmere 165 m2, parcela KNC,
druh pozemku záhrada, zapísaného na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV
č. 1, k. ú. Svit,
Ing. Miroslavovi Chovancovi, ul. Slobody 3071/23, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, za
nájomné vo výške 0,10 €/m2/rok, v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo
mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
TERMÍN: do 30.06.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
7.

Prenájom pozemkov pri rodinných a bytových domoch v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
pozemok parc. č. 229/74 pri bytovom dome súp. č. 225 na Komenského ulici vo Svite
Uznesenie č. 14/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer prenájmu majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prenajme nehnuteľný majetok Mesta Svit:
- pozemok o výmere 1162 m2 KNC parc. č. 229/74, k. ú. Svit, zapísaný na Okresnom úrade
Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k. ú. Svit, priľahlý k bytovému domu s. č. 225 za
účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku jednotlivým vlastníkom bytov a to:
• Jozefíne Hložkovej, Komenského 225/15, 059 21 Svit, Mgr. Jozefe Fraňkovej Jelačičovej,
Štúrova 237/20, 059 21 Svit a Janke Slobodovej, Petzwalova 548/12 Nitra o výmere
spolu
392 m2,
• Agáte Kovaľovej, Štefánikova 312/6, 059 21 Svit; Gabrielovi Kovalovi, Komenského
225/16, 059 21 Svit, spolu o výmere spolu 114 m2,
• Mgr. Eve Mrštinovej, Komenského 225/17, 059 21 Svit o výmere 112 m2,
• Jozefovi Vaľkovi, Komenského 225/18, 05921 Svit o výmere 108 m2,
• Bc. Tomášovi Šterbákovi a Zuzane Šterbákovej, Komenského 225/19, 059 21 Svit
o výmere spolu 107 m2,
• Kristiánovi Pfisterovi, Štúrova 74/26, 059 41 Tatranská Štrba o výmere 213 m2,
• Jozefovi Sarnovskému a Ingrid Sarnovskej, Komenského 225/20 059 21 Svit o výmere
spolu 116 m2,

- 17 -

za nájomné v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 0,10
/1m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo mesta Svit
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Nájomcovia sú podľa výpisu LV č. 1767, kat. územie Svit vlastníkmi bytov v bytovom dome
sup. č. 225 postavenom na pozemku par. č. 206/6. Pozemok parc. č. 229/74 je priľahlý
pozemok k tomuto bytovému domu. Zámerom nájomcov je využívať prenajatý pozemok
o výmere spolu 1162 m2 ako priľahlý dvor záhradu. V minulosti vlastníci požiadali
o vysporiadanie pozemku formou odkúpenia, a nakoľko nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy,
uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 21/2019 bolo zrušené. Prenájmom pozemkov bude
zabezpečený právny vzťah k ich užívaniu.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

prenájom nehnuteľností:
- pozemku o výmere 1162 m2 KNC parc. č. 229/74, k. ú. Svit, zapísaného na Okresnom
úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k. ú. Svit, priľahlého k bytovému domu s. č. 225
za účelom majetko právneho vysporiadania pozemku jednotlivým vlastníkom bytov a to:
• Jozefíne Hložkovej, Komenského 225/15, 059 21 Svit, Mgr. Jozefe Fraňkovej Jelačičovej,
Štúrova 237/20, 059 21 Svit a Janey Slobodovej, Petzwalova 548/12 Nitra o výmere
spolu
392 m2,
• Agáte Kovaľovej, Štefánikova 312/6, 059 21 Svit; Gabrielovi Kovalovi, Komenského
225/16, 059 21 Svit, spolu o výmere spolu 114 m2,
• Mgr. Eve Mrštinovej, Komenského 225/17, 059 21 Svit o výmere 112 m2,
• Jozefovi Vaľkovi, Komenského 225/18, 05921 Svit o výmere 108 m2,
• Bc. Tomášovi Šterbákovi a Zuzane Šterbákovej, Komenského 225/19, 059 21 Svit
o výmere spolu 107 m2,
• Kristiánovi Pfisterovi, Štúrova 74/26, 059 41 Tatranská Štrba o výmere 213 m2,
• Jozefovi Sarnovskému a Ingrid Sarnovskej, Komenského 225/20 059 21 Svit o výmere
spolu 116 m2,
za nájomné v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 0,10
/1m2/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo mesta Svit
rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
TERMÍN: do 31.08.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020

0
0
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7.

Prenájom pozemkov pri rodinných a bytových domoch v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
pozemky parc. č. 229/95 a 229/401 pri bytovom dome súp. č. 126 na ulici Kpt. Nálepku
vo Svite
Uznesenie č. 15/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer prenájmu majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prenajme nehnuteľný majetok Mesta Svit:
• pozemok parc. č. 229/95 o výmere 190 m2, parcela KNC, druh pozemku záhrada a pozemok
parc. č. 229/401 o výmere 23 m2, parcela KNC, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
zapísané na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k. ú. Svit,
nájomcom Jane Vargovej a Jozefovi Vargovi, 9. mája, 059 21 Svit, v cene v zmysle zákona č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 0,10 €/ 1m2/rok.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Nájomcovia sú podľa výpisu LV č. 220, kat. územie Svit vlastníkmi bytu č. 1 v bytovom dome
súp. č. 126 postavenom na pozemku par. č. 229/8. Pozemok 229/95 je priľahlý pozemok
k tomuto bytovému domu a na pozemku 229/401 je umiestnená prístavba bytu č. 1. Prenájmom
pozemkov bude zabezpečený právny vzťah k ich užívaniu nájomcami.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

prenájom nehnuteľností:
• pozemku parc. č. 229/95 o výmere 190 m2, parcela KNC, druh pozemku záhrada a pozemku
parc. č. 229/401 o výmere 23 m2, parcela KNC, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
zapísané na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k. ú. Svit,
Jane Vargovej a Jozefovi Vargovi, 9. mája, 059 21 Svit, za nájomné v zmysle zákona č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 0,10 €/ 1m2/rok.
TERMÍN: do 30.06.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020

0
0
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7.

Prenájom pozemkov pri rodinných a bytových domoch v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
pozemok parc. č. 36/36 pri rodinnom poldome súp. č. 40 na Sládkovičovej ulici vo Svite
Uznesenie č. 16/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer prenájmu majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prenajme nehnuteľný majetok Mesta Svit:
• pozemok o výmere 141 m2 KNC, parc. č. 36/36, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
zapísaný na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k. ú. Svit,
Jarmile Polhošovej a Ladislavovi Polhošovi, Sládkovičova 40/10, 059 21 Svit, za nájomné vo
výške 1 € /1 m2/ rok.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Nájomcovia sú podľa výpisu LV č. 1953, kat. územie Svit vlastníkmi rodinného poldomu súp. č.
40 postaveného na pozemku par. č. 54/1. Pozemok 36/36 je priľahlý pozemok k tomuto
rodinnému poldomu. Zámerom nájomcu je využívať časť prenajatého pozemku pod prístavbou
rodinného poldomu a časť prenajatého pozemku ako dvor a záhradu. Nájmom pozemku bude
zabezpečený právny vzťah k užívaniu pozemku.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

prenájom nehnuteľností:
• pozemku o výmere 141 m2, KNC parc. č. 36/36, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
zapísaný na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k. ú. Svit,
Jarmile Polhošovej a Ladislavovi Polhošovi, Sládkovičova 40/10, 059 21 Svit, za nájomné vo
výške 1 €/ 1m2/ rok.
TERMÍN: do 30.06.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:
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8.

Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska
Uznesenie č. 17/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

0
0
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A

konštatuje

-

že nasledovný zámer prenájmu majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prenajme nehnuteľný majetok Mesta Svit:
• nebytový priestor o výmere 31,36 m2 na 2. poschodí č. d. 313 v budove Zdravotného
strediska, nachádzajúcej sa vo Svite na Ul. Fraňa Kráľa č. 273/14, zapísanej na Okresnom
úrade Poprad pre katastrálne územie Svit na LV č. 1, postavenej na pozemku KNC parc. č.
205/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1046 m2,
nájomcovi Dagmar Melekovej, Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46 706 127,
za nájomné v zmysle Čl. I, ods. 1 písm. c) aktuálnych Zásad prenájmu nebytových priestorov
a budov a stanovenia minimálnych cien za ich prenájom vo výške 20,195 €/ m2/rok
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Predmetom nájmu je nebytový priestor, ktorý nie je mestom Svit využívaný, je dlhodobo bez
nájomného vzťahu, mesto znáša náklady na energie. Účelom nájmu bude poskytovanie
špeciálnych masérskych služieb, precvičovanie pooperačných stavov, poúrazových stavov a na
regeneráciu a rekondíciu.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

prenájom nehnuteľností:
• nebytového priestoru č. d. 313 o výmere 31,36 m2 na 2. poschodí budovy Zdravotného
strediska na Ul. Fraňa Kráľa 273/14 vo Svite, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 205/2
v k.ú. Svit, zapísaného na LV č. 1,
Dagmar Melekovej, Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46 706 127, za nájomné
vo výške 20,195 €/m2/rok, za účelom poskytovania špeciálnych masérskych služieb,
precvičovanie pooperačných stavov, poúrazových stavov a na regeneráciu a rekondíciu,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
TERMÍN: do 30.04.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0
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9.

Prenájom pozemku parc. č. 553/187 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Uznesenie č. 18/2020

- 21 Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer prenájmu majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prenajme nehnuteľný majetok Mesta Svit:
• pozemok o výmere 834 m2, KNC parc. č. 553/187, druh pozemku trvalý trávnatý porast,
zapísaný na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k. ú. Svit,
Michaele Horkavej Štúrova 294/50, 059 21 Svit, za nájomné vo výške 1 €/ m 2 / rok.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Predmetom nájmu je využívať pozemok na pestovanie rastlín a bylín, je neobrábaný spĺňa
klimatické a poveternostné podmienky. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia
obce, v časti Pod Skalkou, nie je Mestom Svit využívaný.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

prenájom nehnuteľností:
• pozemku o výmere 834 m2, KNC parc. č. 553/187, druh pozemku trvalý trávnatý porast,
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, Katastrálnom odbore, na LV č. 1, k. ú. Svit,
Michaele Horkavej, Štúrova 294/50, 059 21 Svit, za nájomné vo výške 1 €/m 2/ rok, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
TERMÍN: do 30.04.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

11
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZDRŽALA SA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

1
0
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10.

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020
na predaj prebytočného
nehnuteľného majetku mesta Svit – Bytový dom Mierová súp. č. 885, vrátane
pozemku pod domom a priľahlého pozemku
Uznesenie č. 19/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
1.

spôsob prevodu prebytočného nehnuteľného majetku Mesta Svit, v katastrálnom území Svit,
obec Svit, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, a to:
• nehnuteľnosti súpisné číslo 885 na Mierovej ulici vo Svite, postavenej na pozemku parc. č.
KN-C 139/2,

- 22 • pozemku parc. č. KN_C 139/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2,
• pozemku parc. č. KN-C 117/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2,
a to formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 9 a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za minimálnu kúpnu cenu vo výške
60 000,- €, s tým, že náklady spojené s vyprataním nehnuteľnosti, s vyhotovením
geometrického plánu a s uverejnením plošného inzerátu o vyhlásení súťaže v regionálnej tlači
uhradí nadobúdateľ.
2.

podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Svit, v katastrálnom území Svit, obec Svit, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, a to:
• nehnuteľnosti súpisné číslo 885 na Mierovej ulici vo Svite, postavenej na pozemku parc. č.
KN-C 139/2,
• pozemku parc. č. KN_C 139/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2,
• pozemku parc. č. KN-C 117/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2,
uvedené v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
TERMÍN: do 31.08.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0
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Príloha uznesenia MsZ mesta Svit č. 19/2020

Obchodná verejná súťaž č. 1/2020
na predaj nehnuteľného majetku mesta Svit
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, zastúpené primátorkou mesta Ing.
Dášou Vojsovičovou (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta.
Článok I
Predmet obchodnej verejnej súťaže
• Nehnuteľnosť súpisné číslo 885, v súčasnosti vedená ako Bytový dom, nachádzajúca sa na
Mierovej ulici vo Svite, postavená na pozemku parc. č. KN-C 139/2
• pozemok parc. č. KN-C 139/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 katastrálne územie
Svit, obec Svit (pozemok pod stavbou)
• pozemok parc. č. KN-C 117/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2, katastrálne
územie Svit, obec Svit (priľahlý pozemok).
Nehnuteľnosti sú zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č.
1 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Nehnuteľnosť súp. č. 885 má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Je oplotená
a na 2. nadzemnom podlaží sa na západnej strane domu nachádza terasa.
1 nadzemné podlažie o podlahovej ploche 75,05 m2 pozostáva zo zádveria, kuchyne, dvoch izieb
a sociálneho zariadenia.

- 23 2 nadzemné podlažie o podlahovej ploche 75,05 m2 pozostáva z predsiene s výstupom na terasu,
dvoch izieb a sociálneho zariadenia (kúpeľňa a WC).
1 podzemné podlažie o podlahovej ploche 61,28 m2 pozostáva z troch pivničných priestorov.
Nehnuteľnosť je napojená na inžinierske siete – prívod elektrickej energie, vody a na kanalizáciu.
Plynofikácia objektu nebola dokončená.
Nehnuteľnosť je v súčasnosti neobývateľná a nevyužívaná, je v zlom technickom stave a vyžaduje
celkovú rekonštrukciu.
Prístup k nehnuteľnosti: prístupová komunikácia nemá potrebnú šírku na prístup autom.
Nehnuteľnosť je v súčasnosti vedená Okresným úradom v Poprade, katastrálnym odborom ako Druh
stavby č. 9 – Bytový dom. Nakoľko však nehnuteľnosť v zmysle § 43b, ods. 2 Zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý hovorí že: bytový dom je budova
určená na bývanie, pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom
z verejnej komunikácie nespĺňa kritéria bytového domu, súčasný vlastník požiada Okresný úrad
v Poprade, katastrálny odbor o opravu klasifikácie druhu stavby v katastri nehnuteľností, a to ešte
pred nadobudnutím účinnosti kúpnej zmluvy na základe tejto obchodnej verejnej súťaže.
Ťarcha:
V kúpnej zmluve bude zriadené predkupné právo ako vecné právo podľa § 602, § 603 a nasl.
Občianskeho zákonníka, v prospech Mesta Svit pre prípad, že by nadobúdateľ chcel nehnuteľnosti
predať. Predkupné právo ako vecné právo bude evidované v katastri nehnuteľností a bude zriadené
na dobu do právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudačného rozhodnutia), minimálne na
dobu troch rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho a predkupného práva do katastra
nehnuteľností.
Obhliadku nehnuteľnosti, nahliadnutie do znaleckého posudku a bližšie informácie je možné vyžiadať
u kontaktnej osoby, Ing. Márie Kubalovej na telefónnom čísle 052/7875 127, alebo na
e-mailovej
adrese maria.kubalova@svit.sk, alebo osobne v kancelárii číslo 135 na prvom poschodí Mestského
úradu vo Svite.
Článok II
Minimálna kúpna cena
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 60 000,- € / celý predmet predaja.
Článok III
Podmienky súťaže
1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:
• u fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický
a emailový kontakt, podpis fyzickej osoby,
• u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej
(oprávnených) konať jej menom, telefonický a e-mailový kontakt,
• špecifikáciu predmetu kúpy,
• číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny nehnuteľností, ktorá nesmie byť nižšia ako
minimálna kúpna cena,
• spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpne ceny,
• označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena,
• čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Svit a ním
zriadeným alebo založeným organizáciám resp. právnickým osobám, a to ako právnická osoba
resp. ako štatutárny zástupca právnickej osoby resp. ako fyzická osoba,
• čestné vyhlásenie navrhovateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, počas súťaže
nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, resp. nebol proti nemu pre
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
• súhlas s podmienkami súťaže,
• podpísaný návrh kúpnej zmluvy, v ktorej budú uvedené všetky nasledovné podstatné náležitosti,
na ktorých navrhovateľ trvá:
a) v kúpnej zmluve bude zakotvené predkupné právo Mesta Svit pre prípad, že by navrhovateľ
chcel nehnuteľnosti predať, a to za rovnakú kúpnu cenu, navýšenú o preukázateľne
vynaložené oprávnené náklady, spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti. Predkupné právo
bude zrušené po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na rekonštrukciu
nehnuteľnosti.
b) v kúpnej zmluve bude zapracovaný spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny a záväzok
kupujúceho uhradiť úrok z omeškania pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny,

- 24 vo výške stanovenej Nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. , ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podmienka že návrh na
vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) až po úplnom
zaplatení kúpnej ceny, pričom poplatok za podanie návrhu na vklad znáša kupujúci,
c) v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo
odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny
v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny, ktorý si navrhne kupujúci,
d) v kúpnej zmluve bude uvedený záväzok nadobúdateľa refundovať náklady vyhlasovateľa
súťaže, spojené s vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, a to s vyprataním nehnuteľnosti,
s vyhotovením znaleckého posudku a s uverejnením plošného inzerátu na vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže v regionálnej tlači. Náklady budú vyčíslené po skončení obchodnej
verejnej súťaže.
2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú
priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne
preložené do slovenského jazyka.
3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom musí byť písomne doručená, spôsobom
určeným na predkladanie návrhov.
4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne
stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
5. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne, listom odovzdaným
pošte na doručenie najneskôr do 15 dní odo dňa konečného vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.
6. Náklady spojené s účasťou v súťaži a so spracovaním ponuky vyhlasovateľ navrhovateľom súťaže
nehradí.
7. Vzor Kúpnej zmluvy je zverejnený na stránke www.svit.sk resp. ho poskytne na požiadanie
kontaktná osoba, Ing. Mária Kubalová.
8. Súťaž je platná, ak sa jej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
Čl. IV
Termín a miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť
v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla
- označenie „NEOTVÁRAŤ - Obchodná verejná súťaž č. 1/2020 – Mierová 885, Svit“
- adresa príjemcu:
Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Na predloženie súťažných návrhov do súťaže sa stanovuje termín 19. marca 2020 do 12.00 hod.
Čl. V
Vyhodnotenie návrhov
1. Vyhlasovateľ súťaže označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a
zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná najmenej
trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. Otvorenie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 15 dní od uplynutia
termínu na podávanie návrhov.
4. Pred otvorením súťažných návrhov oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje
neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa
otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, bude zo súťaže
vyradený.
5. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, do ktorej sa uvedú mená
a sídla/bydlisko navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky prepísané náležitosti, ponúkané ceny,
spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov.
6. Zo súťaže sa vylučujú :
– súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje alebo doklady uvedené v
podmienkach súťaže, okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia ich obsah,
– súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
– súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo
proti nim začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, resp. bol proti nim pre
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
– návrhy navrhovateľov, voči ktorým má Mesto Svit a ním zriadené alebo založené organizácie
resp. právnické osoby, evidované pohľadávky, a to voči účastníkovi súťaže ako právnickej
osobe, resp. ako štatutárnemu zástupcovi právnickej osoby resp. ako fyzickej osobe.
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Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov
Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov, spĺňajúcich súťažné podmienky, je cenová ponuka.
Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podľa stanoveného kritéria a určí poradie
návrhov.
Článok VII
Práva vyhradené vyhlasovateľovi súťaže
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
b) meniť uverejnené podmienky súťaže,
c) zrušiť súťaž,
d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie
a vykonanie opravy,
e) vyzvať navrhovateľov, alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia
výhodnejšej ponuky (užšia súťaž).
Vo Svite dňa 30. 01. 2020
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta
vyvesené dňa: 31. 01. 2020
zvesené dňa: 20. 03. 2020

11.

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020 na nájom nehnuteľného majetku
mesta Svit
Uznesenie č. 20/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

berie na vedomie

A.1

nájom nebytového priestoru č. 103 o výmere 47,92 m2, nachádzajúceho sa na prízemí
bytového domu súpisné číslo 263, číslo vchodu 7B, na ul. SNP vo Svite, postaveného na
pozemku parc. č. KN-C 12/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2, katastrálne
územie Svit, obec Svit, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na
liste vlastníctva č. 3268,
spoločnosti Denteco, s.r.o. v zastúpení konateľkou MUDr. Juditou Mikulovskou, Partizánska
697/61,058 01 Poprad,
na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 40 € / 1 m2 / 1 rok:

A.2

ukončenie Obchodnej verejnej súťaže č. 6/2019, časť C,D,E, ako neúspešnej
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: --

B

schvaľuje

-

podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020 na prenájmom nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Svit, a to nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove súpisné číslo 263 - Bytový
dom, na ul. SNP vo Svite, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 12/36, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 682 m2, katastrálne územie Svit, obec Svit, zapísaných na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 3268, a to:
• nebytový priestor č. 105 o výmere 50,25 m2,
• nebytový priestor č. 106 o výmere 70,88 m2,
• nebytový priestor č. 107 o výmere 38,53 m2.
uvedené v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
TERMÍN: do 07.02.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM
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Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
Príloha uznesenia MsZ mesta Svit č. 20/2020

Obchodná verejná súťaž č. 2/2020
na prenájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, zastúpené primátorkou mesta Ing.
Dášou Vojsovičovou (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku mesta.
Článok I
Predmet obchodnej verejnej súťaže
Nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove súpisné číslo 263 - Bytový dom na ul. SNP vo
Svite (býv. internát), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 12/36, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 682 m2, katastrálne územie Svit, obec Svit, zapísané na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 3268 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to:
C:
Nebytový priestor č. 105 o výmere 50,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súpisné
číslo 263, číslo vchodu 7C, druh nebytového priestoru č. 12 – iný nebytový priestor.
Nebytový priestor pozostáva z nasledovných miestností:
- miestnosť č. 133 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 134 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 135 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 136 - predsieň o výmere 9,71 m2,
- miestnosť č. 137 - WC o výmere 2,75 m2,
- miestnosť č. 138 - WC o výmere 2,75 m2.
Vybavenie priestoru: WC 2x, umývadlo 2x; v komerčných priestoroch bez svietidiel.
D:
Nebytový priestor č. 106 o výmere 70,88 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súpisné
číslo 263, číslo vchodu 7, druh nebytového priestoru č. 12 – iný nebytový priestor.
Nebytový priestor pozostáva z nasledovných miestností:
- miestnosť č. 139 - komerčný priestor o výmere 16,55 m2,
- miestnosť č. 140 - komerčný priestor o výmere 24,26 m2,
- miestnosť č. 141 - komerčný priestor o výmere 22,02 m2,
- miestnosť č. 142 - upratovačka o výmere 1,34 m2,
- miestnosť č. 143 - predsieň o výmere 1,30 m2,
- miestnosť č. 144 - pisoár o výmere 1,56 m2,
- miestnosť č. 145 - WC o výmere 1,44 m2,
- miestnosť č. 146 - sklad o výmere 2,41 m2.
Vybavenie priestoru: WC, pisoár, umývadlo, výlevka, v komerčných priestoroch bez svietidiel.
Súčasťou prenájmu je miestnosť č. 152 - chodba o výmere 9,61 m2, v podiele ½ v pomere k celku.
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Nebytový priestor č. 107 o výmere 38,53 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súpisné
číslo 263, č. vchodu 7A, druh nebytového priestoru č. 12 – iný nebytový priestor.
Nebytový priestor pozostáva z nasledovných miestností:
- miestnosť č. 147 - komerčný priestor o výmere 16,52 m2,
- miestnosť č. 148 - komerčný priestor o výmere 8,38 m2,
- miestnosť č. 149 - komerčný priestor o výmere 8,04 m2,
- miestnosť č. 150 - WC o výmere 2,09 m2,
- miestnosť č. 151 - predsieň o výmere 3,50 m2.
Vybavenie priestoru: WC, umývadlo; v komerčných priestoroch bez svietidiel.
Súčasťou prenájmu je miestnosť č. 152 - chodba o výmere 9,61 m2, v podiele ½ v pomere k celku.

Všetky nebytové priestory sú napojené na centrálny zdroj tepla so samostatným meraním pre každý
priestor a majú nainštalované radiátory. Do priestorov sú zavedené rozvody poskytovateľov
internetových služieb; napojenie na konkrétneho poskytovateľa si zabezpečí nájomca.
Elektroinštalácia sa v každom nebytovom priestore nachádza so samostatným meraním.
Nebytové priestory sú nové a nevyužívané, bez vnútorného zariadenia.
Súťažné návrhy musia byť predložené samostatne, za každý predmet nájmu (C,D alebo E)
samostatne. Súťažný návrh nesmie obsahovať alternatívne návrhy.
Obhliadku nebytových priestorov je možné dohodnúť individuálne u Mgr. Gabriely Očvárovej na
telefónnom čísle 052/7875 127, alebo na e-mailovej adrese gabriela.ocvarova@svit.sk.
Bližšie informácie o nebytových priestoroch Vám poskytneme na vyššie uvedenom tel.čísle resp.emailovej adrese.
Článok II
Účel využitia nebytových priestorov
Priestory sú vhodné najmä pre obchodné, administratívne či kancelárske využitie. Nie sú určené
na prevádzkovanie gastronomických služieb.
Článok III
Minimálna výška ročného nájomného
Minimálna výška nájomného je stanovená vo výške minimálne 30 € / 1 m2 / 1 rok.
Vo výške nájomného nie sú zahrnuté platby za služby, spojené s užívaním nebytových priestorov
(elektrina, vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO a pod.).
Nájomca uzavrie do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy zmluvný vzťah
s BYTOVÝM PODNIKOM SVIT, s. r. o., predmetom ktorého bude úhrada prevádzkových nákladov, t.
j. úhrada služieb, spojených s užívaním nebytových priestorov, okrem úhrady za spotrebu elektrickej
energie, ktorej odber si zabezpečí so súhlasom prenajímateľa nájomca.
Článok IV
Podmienky súťaže
1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:
a) u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej
(oprávnených) konať jej menom, originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného
registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace
b) telefonický a emailový kontakt,
c) špecifikáciu nebytového priestoru – predmetu nájmu (predmet nájmu C,D alebo E),
d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo
proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
e) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Svit a ním
zriadeným alebo založeným organizáciám resp. právnickým osobám, a to ako právnická osoba resp.
ako štatutárny zástupca právnickej osoby resp. ako fyzická osoba
f) súhlas s podmienkami súťaže
g) podnikateľský zámer s dispozičným riešením priestoru, zodpovedajúcim platnej legislatíve,
technickým a hygienickým normám
h) podpísaný návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov (podľa bodu 8 tohto článku) s uvedením
ponuky nájomného za 1 m2 / 1 rok
ch) u fyzických osôb súhlas so spracovaním osobných údajov.
2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú
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preložené do slovenského jazyka.
3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom musí byť písomne doručená, spôsobom
určeným na predkladanie návrhov.
4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne
stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
5. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne, listom odovzdaným
pošte na doručenie najneskôr do 15 dní odo dňa konečného vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.
6. Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady.
7. Náklady spojené s účasťou v súťaži a so spracovaním ponuky vyhlasovateľ navrhovateľom súťaže
nehradí. Náklady spojené s vyhlásením súťaže hradí víťaz súťaže.
8. Vzor Zmluvy o nájme nebytových priestorov je zverejnený na stránke www.svit.sk resp. ho
poskytne na požiadanie kontaktná osoba, Mgr. Gabriela Očvárová.
9. Súťaž je platná, ak sa jej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
Čl. V
Termín a miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť
v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla
- označenie „neotvárať, obchodná verejná súťaž č. 2/2020 – nájom nebytových
priestorov“ s označením predmetu nájmu C,D, alebo E
- adresa príjemcu:
Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Na predloženie súťažných návrhov do súťaže sa stanovuje termín 21. februára 2020 do 12.00 hod.
Čl. VI
Vyhodnotenie návrhov
1. Vyhlasovateľ súťaže označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a
zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná komisia.
Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. Otvorenie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 15 dní od uplynutia
termínu na podávanie návrhov.
4. Pred otvorením súťažných návrhov oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje
neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa
otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, bude zo súťaže
vyradený.
5. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica.
6. Zo súťaže sa vylučujú :
– súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje alebo doklady uvedené v
podmienkach súťaže, okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia ich obsah,
– súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
– súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo
proti nim začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, resp. bol proti nim pre
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
– návrhy navrhovateľov, voči ktorým má Mesto Svit a ním zriadené alebo založené organizácie
resp. právnické osoby, evidované pohľadávky, a to voči účastníkovi súťaže ako právnickej
osobe, resp. ako štatutárnemu zástupcovi právnickej osoby resp. ako fyzickej osobe.
Článok VII
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov
a) cenová ponuka a
b) poskytované služby.
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Práva vyhradené vyhlasovateľovi súťaže
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
b) zrušiť súťaž,
c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie
a vykonanie opravy.
Vo Svite dňa:

30.01.2020
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta

12.

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže Technických služieb mesta Svit č. 1/2020 na
nájom majetku Mesta Svit
Uznesenie č. 21/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

súhlasí

-

s prenájmom nehnuteľnosti: stavby mosta cez potok Mlynica, vedúceho do Lopušnej doliny,
postaveného na pozemkoch parc. č. KN-C 624, vodná plocha o výmere 7784 m2, katastrálne
územie Svit, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste
vlastníctva č. 301 a parc. č. KN-E 381, trvalý trávny porast o výmere 2941 m2, katastrálne
územie Lučivná, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste
vlastníctva č. 739
a to formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 9 a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb., za nájomné vo výške 1 € / m2 / 1 rok.
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: riaditeľ TS mesta Svit

B

schvaľuje

-

podmienky obchodnej verejnej súťaže Technických služieb mesta Svit č. 1/2020 na prenájom
stavby mosta cez potok Mlynica, vedúceho do Lopušnej doliny, postaveného na pozemkoch
parc. č. KN-C 624, vodná plocha o výmere 7784 m2, katastrálne územie Svit, zapísanom na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 301 a parc. č. KN-E
381, trvalý trávny porast o výmere 2941 m2, katastrálne územie Lučivná, zapísanom na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 739.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto uznesenia
TERMÍN: do 07.02.2020
ZODPOVEDNÝ: riaditeľ TS mesta Svit

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020

0
0

- 30 Príloha uznesenia MsZ mesta Svit č. 21/2020

Obchodná verejná súťaž Technických služieb mesta Svit č. 1/2020
na prenájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Technické služby mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00186864 (ďalej aj „TS
mesta Svit“), zastúpené Ing. Pavlom Sedlákom, povereným riaditeľom TS mesta Svit (ďalej aj
„vyhlasovateľ“) vyhlasujú na základe § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Svit a v správe
Technických služieb mesta Svit.
Článok I
Predmet obchodnej verejnej súťaže
Prenájom mosta cez potok Mlynica, vedúceho do Lopušnej doliny, postaveného na pozemkoch
parc. č. KN-C 624, vodná plocha o výmere 7784 m2, katastrálne územie Svit, zapísanom na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 301 a parc. č. KN-E 381,
trvalý trávny porast o výmere 2941 m2, katastrálne územie Lučivná, zapísanom na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 739.
Predmet obchodnej verejnej súťaže je vo výlučnom vlastníctve Mesta Svit a je v správe príspevkovej
organizácie mesta – Technických služieb mesta Svit, vedený v účtovnej evidencii Technických služieb
mesta Svit ako stavba s označením „Most cestný oceľ/ Lučivianka“.
Nájomca na seba po dobu nájmu prevezme všetky práva a povinnosti správcu mosta v intenciách
zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), pričom most musí zostať
súčasťou bezodplatnej a verejne prístupnej cestnej siete, bez obmedzenia prechodu a
prejazdu.
Článok II
Účel využitia predmetu nájmu
Účelom prenájmu je
• Správa a údržba mosta v intenciách zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon)
• komplexná rekonštrukcia mosta za dodržania nasledovných podmienok:
a) Zrealizovať komplexnú rekonštrukciu mostného objektu s cieľom dlhodobého predĺženia jeho
životnosti o cca 40-60 rokov a návratu do stavebno-technického stavu, s plnohodnotným
zabezpečením dopravnej obslužnosti mikroregiónu ním spájaného s Mestom Svit, t j. s celkovou
zaťažiteľnosťou minimálne 25,2 ton.
b) Zachovať existujúce smerové vedenie mosta a teda aj účelovej cesty s návrhom a realizáciou
zlepšenia parametrov, napr. zvýšenie únosnosti, zjednotenie šírkového usporiadania
obojsmerných jazdných pruhov a pod.
c) Rekonštrukciu mostného objektu zrealizovať tak, aby neboli dotknuté ďalšie pozemky mimo
existujúceho záberu a realizovať ju bez nutnosti prekládok prípadných inžinierskych sietí v území,
so zabezpečením trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, vopred odsúhlaseného
príslušným Okresným dopravným inšpektorátom a ich určením cestným správnym orgánom, t. j.
Mestom Svit.
d) Zabezpečiť projektovú dokumentáciu, potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov a vydanie
stavebného povolenia na rekonštrukciu mosta.
e) Zodpovednosť za projekt a realizáciu ako aj správu a údržbu v plnej miere preberá nájomca.
Článok III
Výška nájomného
Nájomné je stanovené vo výške 1,- € /rok.
Článok IV
Podmienky súťaže
1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:
a) u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej
(oprávnených) konať jej menom, overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra
b) telefonický a emailový kontakt
c) špecifikáciu predmetu prenájmu
d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo
proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu

- 31 e) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Svit a ním
zriadeným alebo založeným organizáciám resp. právnickým osobám, a to ako právnická osoba resp.
ako štatutárny zástupca právnickej osoby resp. ako fyzická osoba
f) súhlas s podmienkami súťaže
g) špecifikácia rozsahu rekonštrukčných prác mostného objektu (navrhovaná nosnosť mosta po
rekonštrukcii, rozšírenie súčasnej funkcie mosta napr. pridaním lávky pre peších, kritérium dĺžky
životnosti mosta po rekonštrukcii, ponuka rozsahu správy a údržby nad rámec povinností,
stanovených cestným zákonom a podobne)
h) navrhovaná doba prenájmu
ch) harmonogram prác v členení najmä na termín začatia a ukončenia rekonštrukčných prác
i) podpísaný návrh nájomnej zmluvy.
2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú
priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne
preložené do slovenského jazyka.
3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom musí byť písomne doručená, spôsobom
určeným na predkladanie návrhov.
4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne
stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
5. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne, listom odovzdaným
pošte na doručenie najneskôr do 15 dní odo dňa konečného vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.
6. Náklady spojené s účasťou v súťaži a so spracovaním ponuky vyhlasovateľ navrhovateľom súťaže
nehradí.
7. Vzor nájomnej zmluvy a ostatné podklady sú zverejnené na stránke www.ts.svit.sk, www.svit.sk.
8. Súťaž je platná, ak sa jej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
Čl. V
Termín a miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť
v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla
- označenie „neotvárať, obchodná verejná súťaž – prenájom mosta do Lopušnej doliny“
- adresa príjemcu: Technické služby mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Na predloženie súťažných návrhov do súťaže sa stanovuje termín
20. februára 2020 do 12.00 hod.
Čl. VI
Vyhodnotenie návrhov
1. Vyhlasovateľ súťaže označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a
zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude vyhlasovateľom súťaže vymenovaná
komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. Otvorenie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 15 dní od uplynutia
termínu na podávanie návrhov.
4. Pred otvorením súťažných návrhov oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje
neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa
otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, bude zo súťaže
vyradený.
5. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica.
6. Zo súťaže sa vylučujú :
– súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje alebo doklady uvedené v
podmienkach súťaže, okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia ich obsah,
– súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
– súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo
proti nim začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, resp. bol proti nim pre
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
– v prípade, že Mesto Svit alebo ním zriadené alebo založené organizácie resp. právnické osoby,
evidujú pohľadávky voči účastníkovi súťaže ako právnickej osobe, resp. ako štatutárnemu
zástupcovi právnickej osoby resp. ako fyzickej osobe, súťažné návrhy budú zo súťaže
vylúčené.

- 32 Článok VII
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov
a) predĺženie životnosti diela
30%
b) doba záruky na dielo
20%
c) zlepšenie doterajších parametrov - zhodnotenie diela 20%
d) doba trvania rekonštrukcie
20%
e) doba trvania nájmu
10%
Článok VIII
Práva vyhradené vyhlasovateľovi súťaže
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
b) zrušiť súťaž,
c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie
a vykonanie opravy.
Vo Svite dňa 30. 01. 2020
Ing. Pavol Sedlák
poverený riaditeľ Technických služieb mesta Svit

13.

Rozpočtové opatrenie – § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.
Uznesenie č. 22/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 1/2020 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2020 na zmeny rozpočtu z dôvodu pridelenia účelovo určených
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo
zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov,
ak darca určí účel daru
TERMÍN: do 31.12.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
11
Neprítomní:
1
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

11
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
14.

Rozpočtové opatrenie - projektové dokumentácie, územný plán mesta Svit
Uznesenie č. 23/2020

0
0

- 33 Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 2/2020 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2020 v príjmovej časti ako navýšenie príjmových finančných
operácií kategória 450 – doplnenie príjmov z Rezervného fondu Mesta Svit vo výške 16.000€ a
vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu takto:
1. v kapitole 0620 podprograme 1.1 na kategórii 710, položka 716 - projektové dokumentácie
vo výške 10 000€
2. v kapitole 0620 podprograme 1.1 na kategórii 710, položka 711005 - ÚPNM 6 000€
TERMÍN: do 31.12.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ za rozp.
opatrenie
ved. odd. IČÚPaŽP za
realizáciu

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
11
Neprítomní:
1
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

11
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
15.

Rozpočtové opatrenie – kapitálové výdavky na financovanie pokračujúcich projektov
Uznesenie č. 24/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
1.

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 3/2020 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2020 v príjmovej časti ako navýšenie príjmových finančných
operácií kategória 450 – doplnenie príjmov z Rezervného fondu Mesta Svit vo výške 37 029€ a
vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu takto:
a) projekt „Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov- pozdĺž cesty I/18“, kapitola 0620
podprogram 12.3, položka 717 vo výške 17 829€
b) projekt „Prestavba vnútorných priestorov Domu smútku vo Svite“, kapitola 0620,
podprograme 12.3., položka 717 vo výške 18 000€
c) projektu „Realizácia nových a oprava starých priechodov pre chodcov v meste“, kapitola
0620, podprogram 12.3, položka 717, vo výške 1 200€
TERMÍN: do 31.12.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ za rozp.
opatrenie
ved. odd. IČÚPaŽP za
realizáciu

- 34 2.

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 4/2020 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2020 v príjmovej časti ako navýšenie príjmových finančných
operácií kategória 510 – investičný úver vo výške 192 175€ a vo výdavkovej časti kapitálového
rozpočtu takto:
- projekt „Prestavba vnútorných priestorov Domu smútku vo Svite, kapitola 0620,
podprograme 12.3., položka 717 vo výške 192 175€
TERMÍN: do 30.06.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ za rozp.
opatrenie
ved. odd. IČÚPaŽP za
realizáciu

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
16.

Návrh dodatku Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2020 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené
na území mesta Svit č. 1/2020
Uznesenie č. 25/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

uznáša sa
-

na Dodatku č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 1/2020 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na
území mesta Svit
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: prednosta MsÚ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

- 35 Prítomní:
Neprítomní:
Počet poslancov:

12
0
12

ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 31.01.2020
17.

Rozpočtové opatrenie – Originálne kompetencie v školstve
Uznesenie č. 26/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 5/2020 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2020 v príjmovej časti ako zníženie príjmov z podielových daní
položka 111 v celkovej sume - 33 776€ a vo výdavkovej časti rozpočtov jednotlivých škôl takto:
Rozpočet MŠ Mierová vo Svite
MŠ+ŠJ
610-650

- 23 763€

podprogram 9.1, 9.4.3

Rozpočet ZŠ Komenského
ŠJ ZŠ K.
610-650
ŠKD ZŠ K. 610-650

- 3 113€
+3 850€

podprogram 9.4.1
podprogram 9.3.1

Rozpočet SŠ Mierová
ŠJ SŠ M.
610-650
ŠKD SŠ M 610-650
ZUŠ
610-650

-2 646€
+14 175€
- 22 279€

podprogram 9.4.2
podprogram 9.3.2
podprogram 9.5
TERMÍN: do 31.12.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ
riaditeľky škôl

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0
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18.

Súkromná základná umelecká škola Fantázia – dotácia na rok 2020
Uznesenie č. 27/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

dotáciu spoločnosti Fantázia Svit s.r.o. ako zriaďovateľovi SZUŠ Fantázia na úhradu nákladov
tejto školy v súlade s § 6a zák. 597/2003 Z.z. v z.n.p. pre rok 2020 vo výške 344 362€

- 36 s výplatou mesačne vo výške 1/12 v mesiaci január 2020 vo výške 28 695€, v období február až
december 2020 vo výške 28 697€. Mesto Svit si vyhradzuje právo a možnosť túto dotáciu
zmeniť v prípade zmeny výšky podielových daní pridelených Mestu ako aj v prípade ďalšej
poskytnutej dotácie na tento účel
TERMÍN: do 31.12.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0
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19.

Súkromná materská škola Kidsfun – dotácia na rok 2020
Uznesenie č. 28/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

dotáciu spoločnosti Kidsfun s.r.o Štôla ako zriaďovateľovi Súkromnej materskej školy Kidsfun
na úhradu nákladov tejto školy v súlade s § 6a zák. 597/2003 Z.z. v z.n.p. pre rok 2020 vo
výške 71 472€ s výplatou mesačne vo výške 1/12, t.j. vo výške 5 956€. Mesto Svit si vyhradzuje
právo a možnosť túto dotáciu zmeniť v prípade zmeny výšky podielových daní pridelených
Mestu ako aj v prípade ďalšej poskytnutej dotácie na tento účel
TERMÍN: do 31.12.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:
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0
0
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20.

Projekt s názvom „Obnova strešných krytín dvoch nájomných poldomov“
v oblasti podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020
Uznesenie č. 29/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
1.

predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu s názvom „Obnova strešných
krytín dvoch nájomných poldomov“ na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
v roku 2020. Číslo výzvy: USVRK-KUS-2019/001687-001.
TERMÍN: do 03.02.2020
ZODPOVEDNÝ: projektový manažér
ved. odd. IČÚPaŽP za
realizáciu

2.

celkové spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov
TERMÍN: do 31.03.2021
ZODPOVEDNÝ: projektový manažér
ved. odd. IČÚPaŽP za
realizáciu

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0
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21.

Projekt s názvom „Cyklochodník pri Bagrovisku“ v oblasti investície do cyklistických
trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
Uznesenie č. 30/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
1.

predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu s názvom „Cyklochodník pri
Bagrovisku“, na základe vyhlásenej výzvy miestnou akčnou skupinou Pro Tatry, o.z., z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja na investície do cyklistických trás a súvisiacej
podpornej infraštruktúry. Kód výzvy – IROP-CLLD-P892-512-001.
TERMÍN: do 21.05.2020
ZODPOVEDNÝ: projektový manažér

- 38 ved. odd. IČÚPaŽP za
realizáciu
2.

celkové spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov,
v sume 3 500€.

3.

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 6/2020 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2020 v príjmovej časti ako navýšenie príjmových finančných
operácií kategória 450 – doplnenie príjmov z Rezervného fondu Mesta Svit vo výške 3.500€ a
vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, kapitola 0620, podprogram 12.3 ,položka 710 – vo
výške 3 500€, na zabezpečenie min. 5%-tnej spoluúčasti Mesta Svit na predpokladaných
výdavkoch projektu v zmysle bodu 1.
TERMÍN: do 31.12.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ za rozp.
opatrenie
projektový manažér
ved. odd. IČÚPaŽP za
realizáciu

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0
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22.

Dotácia na podporu basketbalu a futbalu v meste Svit
Uznesenie č. 31/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
1.

poskytnutie dotácie - finančného príspevku z rozpočtu Mesta Svit kapitola 0810, podprogram
11.1 položka 642001 spoločnosti ISKRA SVIT, s.r.o., IČO: 47 144 441 vo výške 50 000€

2.

poskytnutie dotácie - finančného príspevku z rozpočtu Mesta Svit kapitola 0810, podprogram
11.1 položka 642001 občianskemu združeniu Futbalový klub Svit, IČO: 37 936 310 vo výške
20 000€
TERMÍN: do 31.05.2020
ZODPOVEDNÝ: referát ŠMaŠČ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard

PREZENTÁCIA
P
P
P
P

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA

- 39 Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
12
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0
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23.

Postup MsZ mesta Svit na zasadnutí konanom dňa 05.09.2019 – upozornenie
prokurátora
Uznesenie č. 32/2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

berie na vedomie

-

upozornenie prokurátora č. Pd 213/19/7706-6 zo dňa 09.12.2019 na dôsledné dodržiavanie ust.
§ 12 ods. 5 a ostatných ustanovení zákona o obecnom zriadení, ostatných zákonov a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva mesta
Svit
TERMÍN: 30.01.2020
ZODPOVEDNÝ: --

B

ukladá

-

upraviť zákonný postup pri schvaľovaní programu mestského zastupiteľstva podľa § 12 ods. 5
zákona o obecnom zriadení, v zmysle upozornenia prokurátora č. Pd 213/19/7706-6 zo dňa
09.12.2019, v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Svit
TERMÍN: do 27.02.2020
ZODPOVEDNÝ: prednosta MsÚ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
ZA:
PROTI:

12
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:
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0
0

