Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 26.09.2019

ZÁPISNICA
zo 9. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 26.09.2019

________________________________________________________________
Otvorenie : 15.30 hod.
Ukončenie : 18:00 hod.
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
K 1:

podľa prezenčnej listiny
Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
Zmena ÚPN M Svit, lokality Mesto 2019
Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
Žiadosť o zmenu názvu vhodného miesta na uzavretie manželstva pre Matričný obvod Svit
mimo úradnú miestnosť – z Penziónu Vila Šafrán Batizovce na Moment – bistro &
ubytovanie Batizovce
Štatút kroniky mesta Svit
Dodatok č. 1/2019 k VZN Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit
a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených
Mestom Svit
Prenájom časti pozemku parc. č. 379/23 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Prenájom časti pozemku parc. č. 28/3 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice (pre Finchem, a.s.)
Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice (ZO Breziny)
Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-7/2019
Dni mesta Svit 2019 - rozpočtové opatrenie
Financovanie odvádzania odpadových vôd - rozpočtové opatrenie
Materská škola Svit - rozpočtové opatrenie
Pripojovacie poplatky za elektromery 84b.j. súp. č. 263 - rozpočtové opatrenie
Kapitálové výdavky (územný plán) - rozpočtové opatrenie
Financovanie komunitného centra BONUM, ul. F. Kráľa 14, Svit - rozpočtové opatrenie
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019 na prenájom nehnuteľného majetku mesta
Svit
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2019 na prenájom nehnuteľného majetku mesta
Svit
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver
Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 9. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

D. Vojsovičová - za overovateľov zápisnice boli primátorkou určení:
1. R. Abrahám

2. J. Bobulová
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- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. I. Zima

2. V. Zentko

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
1.

prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I.
Zima)
Neprítomných: 1 poslankyňa (E. Kačmarčíková)

2.

Hlasovanie program:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I.
Zima)
Neprítomných: 1 poslankyňa (E. Kačmarčíková)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská , V. Zentko, I.
Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
3.

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

K 3/uz.93:

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

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2019

J. Mezovský

- informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2019, o plnení uznesení MsZ
prijatých v roku 2019 za obdobie od 01.01.2019 do 17.09.2019, štruktúre uznesení,
VZN a o účasti poslancov na MsR a MsZ
- odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia MsZ
Mesta Svit na vedomie, predĺžiť termín uznesenia MsZ mesta Svit /žiadosť
o poskytnutie dotácie na podporu projektu s názvom „Výstavba elektrických
nabíjacích staníc“ na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR - č. 90/2019 bod
1. zo dňa 05.09.2019 na termín do 30.11.2019

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

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

Poslanci vzali plnenie uznesení MsZ Mesta Svit za obdobie od 01.01.2019 do 17.9.2019 na
vedomie.
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K 4:
J. Hutník

K 5/uz.94:

Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie
- povedal, že k interpeláciám p. V. Zentka a M. Bezáka z minulého MsZ sú
k dispozícii písomné odpovede:
1. Vytvorenie motívu pre 0-eurovú suvenírovú bankovku
2. Asfaltovanie, údržba ciest, vyčíslenie predbežnej ceny za tieto práce – odpoveď TS
Zmena ÚPN M Svit, lokality Mesto 2019

D.Vojsovičová

- vysvetlila, ,čo obsahuje dôvodová správa:
- správa o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie zmeny č. 14 ÚPN M Svit,
lokality Mesto 2019
- vyhodnotenie prerokovania pripomienok zmeny č. 14 ÚPN M Svit, lokality Mesto
2019

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

K 6/uz.95:
M. Klimko
J. Hutník
Hlasovanie:

K 7/uz.96:

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

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

Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie od 01.01.2019 do
30.06.2019
- informoval o Správe o činnosti MsP Svit za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R.
Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Švagrovská , V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

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

Žiadosť o zmenu názvu vhodného miesta na uzavretie manželstva pre
Matričný obvod Svit mimo úradnú miestnosť – z Penziónu Vila Šafrán
Batizovce na Moment – bistro & ubytovanie Batizovce

D. Vojsovičová - informovala o tom, že dňa 7. augusta 2019 sa na Matričný úrad vo Svite obrátili
noví majitelia Penziónu Vila Šafrán Batizovce a požiadali o zmenu názvu
vhodného miesta na uzavretie manželstva v danej prevádzke, ktorá zmenila názov
na Moment – bistro & ubytovanie Batizovce. Uvedené zariadenie patrí do
matričného obvodu Matričného úradu vo Svite.
V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 o rodine, matričný úrad môže povoliť
uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom a na ktoromkoľvek vhodnom
mieste, Matričný úrad Svit požiadal Mesto Svit, ako súčinný orgán pri výkone
uzavretia manželstva , Mestské zastupiteľstvo vo Svite, ktoré Uznesením č.
101/2007 zo dňa 1. júna 2007 schválilo Penzión Jantár Batizovce, ako miesto
vhodné na uzavretie manželstva mimo úradnú miestnosť.
Nakoľko v roku 2014 zmenilo zariadenie majiteľa, Matričný úrad Svit požiadal
Mesto Svit o zmenu názvu uvedeného vhodného miesta, MsZ prijalo uznesenie č.
35/2014 zo dňa 4. apríla 2014, ktorým sa zmenil názov z Penziónu Jantár
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Batizovce na Penzión Vila Šafrán Batizovce.
V roku 2018 prevádzka opätovne zmenila majiteľa, ktorý upozornil na túto
skutočnosť Matričný úrad Svit dňa 7. augusta 2019 a požiadal o opätovnú zmenu
názvu zariadenia, ktoré v súčasnosti má názov: „Moment – bistro & ubytovanie“,
Batizovce, Záhradná 670. Matričný úrad nemá výhrady voči uvedenému zariadeniu
ako miestu vhodnom na uzavretie manželstva mimo úradnú miestnosť.
Ako vyplýva z dôvodovej správy zákona o rodine a zo stanoviska MV SR je na
zvážení matričného úradu posúdiť iné vhodné miesto ako je úradne určená
miestnosť. Manželstvá v Matričnom obvode Svit sa uzatvárajú v úradne určenej
miestnosti, ktorou je obradná miestnosť Mestského úradu vo Svite a na iných
vhodných miestach, ktoré schválil Matričný úrad Svit aj Mestské zastupiteľstvo Svit.
Nakoľko došlo v uvedenom prípade k zmene, Matričný úrad vo Svite žiada o
schválenie nového názvu Mesto Svit, ako súčinný orgán v zmysle zákona
369/1990 z. z. o obecnom zriadení od 1.10.2019.
Správny poplatok bude od snúbencov vybraný v zmysle sadzobníka Zákona č.
145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a osobitný
paušálny poplatok za náklady spojené s obradmi mimo úradnú miestnosť vo výške
100,- Eur v zmysle „Zásad zabezpečovania obradov uzavretia manželstva v
matričnom obvode Svit“, schválených MsZ Svit uznesením č. 21/2017, platným od
1.3.2017. Uvedené poplatky sú príjmom mesta Svit.
J. Hutník
Hlasovanie:

K 8/uz.97:
J. Hutník

-

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

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

Štatút kroniky mesta Svit
- povedal, že na základe kontroly Kroniky mesta Svit a výsledných odporúčaní
hlavného kontrolóra mesta o vypracovaní vnútornej smernice o vedení kroniky,
spracovalo odd. kultúrno-výchovnej činnosti návrh Štatútu kroniky mesta.
Návrh bol prerokovaný s gestorom - Dr. Kolárovou Zuzanou v Štátnom archíve v
Prešove, pracovisko Archív Poprad a na základe jej odporúčania boli doplnené
potrebné dôležité údaje o správnom vedení kroniky mesta.
Návrh bol predložený na pripomienkovanie hlavnému kontrolórovi mesta,
tajomníčke Komisie školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a
mediálnej a tiež tajomníčke Komisie finančnej, správy majetku mesta,
podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu.
Na základe odporúčania Štátneho archívu bola pre budúceho kronikára objednaná
potrebná knižná publikácia k správnemu vedeniu kroniky a jej dôležitých
doplňujúcich informačných dokumentov v prílohách.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča pôvodné znenie odmeny
v čl. V ods. 5 Štatútu kroniky mesta špecifikovať za zápis nie ročnou sumou
(pôvodný návrh 1 000 € ročne), ale sadzbou za 1 stranu a to 10 €/strana.
Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna pri
MsZ mesta Svit odporúča Štatút kroniky mesta schváliť.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 17.09.2019. Mestská rada mesta Svit
odporúča návrh uznesenia schváliť v tomto znení:
Kronikárovi patrí za vedenie kroniky od r. 2006 - 2019 odmena 10 eur za
riadne a včasné spracovanie zápisu 1 strany kroniky mesta a od r. 2020
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odmena vo výške 1000 eur za riadne a včasné spracovanie ročného zápisu
do kroniky mesta. Odmena sa vypláca jednorazovo po odovzdaní ročného
zápisu za príslušný kalendárny rok.
Hlasovanie za návrh uznesenia z MsR:
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská,
V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská,
V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 9/uz.98:

Dodatok č. 1/2019 k VZN Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit

J. Hutník

-

vysvetlil, že Mládežnícky parlament mesta Svit je súčasťou CVČ ako jeden zo
záujmových útvarov (krúžkov) pod vedením CVČ. V terajšej dobe ho tvorí 13členná skupina mladých ľudí vo veku od 15 do 18 rokov. Vzhľadom na to, že štát
na týchto mladých ľudí neprispieva, preto je ich povinnosťou uhradiť poplatok, ako
je uvedený v čl. 2, § 5 VZN mesta Svit č. 5/2019 v príslušnom školskom roku.
Súčasťou dôvodovej správy je aj znenie VZN.
Mládežnícky parlament 21.06.2019 pri príležitosti Dní mesta Svit podpísal oficiálny
dokument ,,Memorandum mesta Svit“ kde sa vzájomne zaväzujú si pomáhať, tvoriť
a pripravovať vhodné podmienky pre rozvoj, kultúru a šport mládeže v meste Svit.
V nasledujúcom období bude vytvorený nový plán činností na šk. rok 2019/2020
pre túto skupinu.
Vzhľadom na všetky tieto činnosti a spoluprácu so všetkými zložkami v meste Svit,
odporúčame Mestskému zastupiteľstvu mesta Svit pre krúžok Mládežníckeho
parlamentu, poplatok uvedený v čl. 2, § 5 ods. 7) zrušiť.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2019. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhovaný dodatok schváliť.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie :

Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská,
V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská,
V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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K 10/uz.99:

Prenájom časti pozemku parc. č. 379/23 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm.
c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

J. Hutník

- vysvetlil, že Ing. Ján Masarik požiadal o prenájom a oplotenie časti pozemku parc.
č. 379/23 v k.ú. Svit o výmere 50 m2, za účelom umiestnenia včelstiev.
Komisia výstavby a životného prostredia odporúča prenájom predmetného
pozemku bez realizácie oplotenia.
Komisia finančná, správy obecného majetku, obchodu, služieb a cestovného ruchu
odporúča nájom pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa, za nájomné vo
výške 0,12 € / m2 / rok.
Zámer prenájmu pozemku bol zverejnený v zmysle zákona o majetku obcí dňa
10.09.2019
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2019. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie :

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

K 11/uz.:100:

Prenájom časti pozemku parc. č. 28/3 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

J. Hutník

- informoval o tom, že Občianske združenie NATURALISTA o.z. v zastúpení Ing.
Tatianou Dučaiovou požiadalo o výpožičku časti pozemku parc. č. 28/3 v k.ú. Svit o
výmere 500 m2 za účelom obnovy mestského parku pri železničnej stanici vo
Svite.
Predmetom výpožičky je realizácia zámeru v rámci garantovanej výzvy Karpatskej
nadácie „Máme radi Východ 2019“. Súčasťou projektu bude revitalizácia
existujúcej zelene a vysadenie nových druhovo rozličných stromov a vysadenie
záhonov z trvaliek, vybudovanie petangového ihriska na aktívne trávenie voľného
času pre všetky generácie, paletové sedenie, vybudovanie exteriérovej galérie
obsahujúcej fotografie z histórie a súčasnosti mesta Svit.
Komisia výstavby a životného prostredia realizáciu zámeru a nájom pozemku
odporúča.
Komisia finančná, správy obecného majetku, obchodu, služieb a cestovného ruchu
odporúča nájom pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa, za nájomné vo
výške 1 € / rok.
Zámer prenájmu pozemku bol zverejnený v zmysle zákona o majetku obcí dňa
10.09.2019.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2019. Mestská rada mesta Svit
odporúča navrhované uznesenie schváliť.
-

Hlasovanie :

prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská,
V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
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za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská,
V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
K 12/uz.101:
J.Hutník

Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice (pre Finchem, a.s.)
-

informoval o tom, že Mesto Svit uzatvorilo dňa 15.12.2016 Zmluvu o uzavretí
budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) so spoločnosťou
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice za účelom
uloženia inžinierskych sietí na pozemku vo vlastníctve Mesta Svit, parc. č. KN-C
294/179, katastrálne územie Svit, pre stavbu „NNP pre Finchem a.s., Svit, Štúrova,
SO 01 NN prípojka – rozšírenie NN siete“.
V súlade s príslušným ustanovením Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy vyzvala
spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit k uzavretiu riadnej
zmluvy o zriadení vecného bremena, pričom k žiadosti priložila geometrický plán č.
230/2017 na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemku C-KN p. č.
294/179, úradne overený dňa 03.07.2017 pod číslom G1-470/17, vyhotovený
spoločnosťou GEODETING s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801.
Inžinierske siete sa nachádzajú na pozemku vo vlastníctve mesta Svit, v
katastrálnom území Svit, obec Svit, list vlastníctva č. 1, a to na pozemku parc. č.
KN-C 194/179, ostatné plochy o výmere 5994 m2 a rozsah vecného bremena je
vyčíslený na 111 m2.
Zriadenie vecného bremena bolo dohodnuté bezodplatne, pričom so spoločnosťou
Finchem, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, pre ktorú Východoslovenská distribučná,
a.s. stavbu realizovala, bola súčasne uzatvorená Zmluva o náhrade za
obmedzenie vlastníckeho práva, v ktorej sa spoločnosť Finchem, a.s. zaviazala
poskytnúť Mestu Svit náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške 3,53
€/1m2 zaťaženého pozemku vrátane ochranného pásma a to do 30-tich dní odo
dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o zriadení vecného bremena, uzatvorenej
medzi Mestom Svit a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Celková výška náhrady je
391,83 €.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu pri
MsZ mesta Svit: Komisia vzala uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na
vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit: Komisia vzala
uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene na vedomie.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2019. Mestská rada odporúča
navrhované uznesenie schváliť.

Hlasovanie :

prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská,
V. Zentko, I. Zima)
Neprítomných: 0 poslancov
za návrh:
12 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská,
V. Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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K 13/uz.102:

Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice (ZO Breziny)

I.Korenková

-

informovala o tom, že Mesto Svit uzatvorilo dňa 06.07.2017 Zmluvu o uzavretí
budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) so spoločnosťou
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, za účelom
uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Svit, pre stavbu
„Svit ZO Breziny TS, VN a NN rozvody“.
V súlade s príslušným ustanovením Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy vyzvala
spoločnosť
Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit k uzavretiu
riadnej zmluvy o zriadení vecného
bremena, pričom k žiadosti priložila
geometrický plán č. 811/2018 na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí,
úradne overený dňa 11. 12. 2018 pod číslom G1-1141/18 a geometrický plán č.
812/2018 na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí, úradne overený dňa
18. 12. 2018 pod číslom G1-1192/18, vyhotovené spoločnosťou GEODETING
s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801.
Inžinierske siete sa okrem iného nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Svit, v katastrálnom území Svit, obec Svit, list vlastníctva č. 1, a to :
•
parc. č. KN-C 463/554, trvalé trávne porasty o výmere 3331 m2,
•
parc. č. KN-C 463/555, trvalé trávne porasty o výmere 3291 m2,
•
parc. č. KN-C 626/119, záhrady o výmere 216 m2,
•
parc. č. KN-C 453/594, trvalé trávne porasty o výmere 344 m2,
•
parc. č. KN-C 463/1, trvalé trávne porasty o výmere 19993m2,
•
parc. č. KN-C 480/34, vodné plochy o výmere 620 m2,
•
parc. č. KN-C 462/184, trvalé trávne porasty o výmere 1359 m2.
Celkový rozsah vecného bremena, vrátane ochranného pásma, bol prílohami ku
geometrickým plánom vyčíslený na 637 m2.
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. ponúkla náhradu za zriadenie
vecného bremena vo výške 7,- €/m2 zaťaženého pozemku, spolu teda náhradu vo
výške 4 459,- €.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu pri
MsZ mesta Svit: Komisia odporúča zriadenie vecného bremena.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit: Komisia zriadenie
vecného bremena vzala na vedomie.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2019. Mestská rada odporúča
navrhované uznesenie schváliť

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie :

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

K 14/uz.103:

Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-7/2019

I.Korenková

-

informovala o prehľade hospodárenia Mesta Svit
ako celku vrátane jeho
rozpočtových organizácii za obdobie január – júl 2019 je uvedený v štandardných
tabuľkách o hospodárení v príjmovej aj výdavkovej časti.
Prehľad za obdobie 1-7/2019 v eurách:
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Príjmy celkové
bežné
kapitálové

Rozpočet

skutočnosť

plnenie

8 828 379
7 316 377
1 512 002

4 495 656,88
4 474 007,70
21 649,18

50,92%
61,15%
1,43%

Výdavky celkové 11 571 689 4 355 705,25
bežné
7 196 691 3 947 586,48
kapitálové
4 374 998
408 118,77

37,64%
54,85%
9,33%

Finančné operácie
- príjmové
- výdavkové

15,91%
53,08%

2 982 793
239 483

474 552,87
127 125,30

Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča navrhované uznesenie
vziať na vedomie.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.09.2019. Mestská rada odporúča
hospodárenie mesta vziať na vedomie.
J. Hutník

-

Hlasovanie :

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

K 15/uz.104:
J. Hutník

Hlasovanie :

prečítal návrh na uznesenie

Dni mesta Svit 2019 - rozpočtové opatrenie
-

informoval, o tom, že dni mesta Svit sa v tomto roku konali v dňoch 21.06.22.06.2019, pričom okrem výročia založenia mesta Svit boli spojené s oslavou
85.výročia založenia spoločnosti CHEMOSVIT, a.s. Vzhľadom na túto skutočnosť
hlavne piatkový program bol venovaný aj oslavám výročia založenia spoločnosti
CHEMOSVIT a.s. Mesto Svit na akciu Dni mesta 2019 v svojom rozpočte
vyčlenilo sumu 14 000 €. Vzhľadom na vyššie uvedené, dvojdňové oslavy boli
spolufinancované najmä zo strany spoločnosti CHEMOSVIT, a.s., a to formou
Zmluvy o reklame, na základe ktorej CHEMOSVIT a.s. poskytla 15 000 €.
Rovnakou formou na túto akciu prispela spoločnosť VIPOX s.r.o., ktorá poskytla
500 € a spoločnosť Respect s.r.o. sumou 1 500 €, t.j. spolu ide o sumu 17 000€.
Aby bolo možné tieto prostriedky použiť na krytie súvisiacich výdavkov, je potrebné
ich zapojiť do rozpočtu rozpočtovým opatrením. Celkové výdavky na tohtoročné
Dni mesta predstavovali 30 800 €.

-

prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V. Zentko,
I. Zima)
Neprítomných: 1 poslanec (J. Drobný)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E.
Cetl,E.Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, I. Švagrovská, V.
Zentko, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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K 16/uz.105:

Financovanie odvádzania odpadových vôd - rozpočtové opatrenie

I.Korenková

-

informovala o tom, že Mesto Svit na základe zmluvy s PVPS, a.s. uhrádza výdavky
za odvádzanie odpadových vôd za mestské komunikácie verejnou kanalizáciou.
Tieto výdavky ovplyvňuje cena, no hlavne plocha a ročný úhrn zrážok. Na rok 2019
mesto rozpočtovalo sumu 15 780€, no podľa doterajšieho vývoja a na základe
oznámenia o zvýšení ceny táto suma nebude postačovať. Riadne valné
zhromaždenie spoločnosti na PVPS, a.s. na svojom zasadnutí dňa 07.06.2019
schválilo vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti
za rok 2018 akcionárom
spoločnosti, t.j. aj Mestu Svit formou dividendy vo výške 0,07€ za 1 akciu. Na
základe uvedeného Mesto Svit dostalo dividendu v sume 2 265,41€. Túto sumu
navrhujeme zapojiť do rozpočtu na dofinancovanie výdavkov za odvádzania
odpadových vôd pre PVPS.

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie :

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

K 17/uz.106:

Materská škola Svit - rozpočtové opatrenie

I.Korenková

- informovala o tom, že Materská škola Svit listom zo dňa 24.07.2019 požiadala
o navýšenie finančného rozpočtu z dôvodov nedostatku prostriedkov na správu
a údržbu budov, ako aj na dofinancovanie mzdových výdavkov v celkovej výške
13 842 €. Materská škola ako originálna kompetencia je financovaná cez mesto
Svit z podielových daní. Preverením jej doterajšieho hospodárenia bolo zistené, že
táto potreba je reálna, t.j. že súčasný rozpočet nepostačuje na financovanie
potrebných bežných výdavkov organizácie, t.j. na opravy, údržby budov, ako ani na
financovanie výdavkov na mzdy aj z dôvodu ukončenia pracovného pomeru bývalej
p. riaditeľky. Vzhľadom na uvedené navrhujeme poskytnúť na dofinancovanie
originálnych kompetencií - bežných výdavkov Materskej školy pre rok 2019 sumu
14 000 €, a to z navýšenia podielových daní. Zároveň v tomto období MŠ obdržala
preplatok za elektrickú energiu v sume 74,30€, ktorý navrhujeme poskytnúť MŠ na
úhradu výdavkov za energie.

J. Hutník

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie :

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

K18/uz.107:

Pripojovacie poplatky za elektromery 84b.j. súp. č. 263 - rozpočtové opatrenie

I.Korenková

- vysvetlila, že Mesto Svit dňa 15.07.2019 uzatvorilo Kúpnu zmluvu s predávajúcim spoločnosťou TIRAXIM, s.r.o. predmetom ktorej bolo odkúpenie 84-bytového
nájomného domu na ul. SNP súp. č. 263 ako aj súvisiacich pozemkov a technickej
vybavenosti. K užívaniu jednotlivých bytových resp. nebytových priestorov bolo
potrebné zabezpečiť mnohé kroky, jedným z nich bolo aj zabezpečenie pripojenia
priestorov do distribučnej elektrickej siete. Z tohto dôvodu Mestu Svit, ako novému
vlastníkovi vznikli výdavky na zapojenie 92 ks elektromerov (194€/elektromer)
spolu v sume 17 848 €, pričom rozpočet s takýmto vysokým výdavkom nepočítal. Na
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čiastočné vykrytie týchto výdavkov navrhujeme použiť príjmy za zriadenie vecného
bremena od spoločnosti LIDL v sume 7 145,39 €, ako aj príjmy za Dni mesta v
sume 3 175€, t.j. spolu v sume 10 320,39 €
J. Hutník

-

Hlasovanie :

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

K19/uz.108:

Kapitálové výdavky (územný plán) - rozpočtové opatrenie

I.Korenková

- informovala o tom, že rozpočtovým opatrením č. 4/2019 bola schválená na Územný
plán suma 3 100 €. Uznesením MsZ č. 39/2019 zo dňa 28.02.2019 bolo schválené
obstaranie meny UP v lokalitách Mesto 2019. Na základe prieskumu trhu na
zabezpečenie dodania služieb uskutočnenom v apríli 2019 bol vybratý uchádzač Ing.
Arch. Martin Baloga, autorizovaný architekt, ako oprávnená osoba. Cena za predmet
diela predstavuje sumu 3 540,- € vrátane DPH. S vypracovaním samotnej
dokumentácie sú spojené aj výdavky pre obstarávateľa územného plánu. Tieto
výdavky na základe Mandátnej zmluvy podpísanej dňa 03.04.2014 sa skladajú z
paušálnej odmeny 180,- €/mesiac za udržiavanie aktuálneho stavu územného plánu
a hodinovej odmeny 25,- €/hod za poskytnutie konzultačnej a poradenskej činnosti
nad dohodnutý rozsah, ktorý je vymedzený v zmluve. Z uvedeného dôvodu je
potrebné vyčleniť z rozpočtu do konca roka 2019 ešte sumu 4 000 €.
Vzhľadom na skutočnosť, že rozpočtovými opatreniami boli schválené spoluúčasti
projektov ktoré sa v roku 2019 nebudú realizovať, resp. budú financované z bežných
výdavkov je pripravené rozpočtové opatrenie, ktorým sa uvoľnia kapitálové
prostriedky viazané doposiaľ schválenými rozpočtovými opatreniami. Ako kapitálové
výdavky boli schválené spoluúčasti projektov Údržba rodinného centra, ako aj
výmena opotrebovaného povrchu atletickej dráhy SŠ Mierová, no z hľadiska
špecifikácie týchto projektov ide o bežné výdavky, preto je potrebné ich vybrať
z kapitálových výdavkov a riešiť ako bežné. V zmysle platnej legislatívy sa prioritne
na krytie kapitálových výdavkov používajú kapitálové príjmy, preto súčasťou
navrhovaného rozpočtového opatrenia je aj zmena zdroja krytia kapitálových
výdavkov z fondov na príjmy z predaja majetku pri dotácii pre FK na výstavbu
zavlažovacieho systému.

J. Hutník

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie :

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

K20/uz.109:

Financovanie komunitného centra BONUM, ul. F. Kráľa 14, Svit - rozpočtové
opatrenie

I.Korenková -

informovala o tom, že Familiaris o.z. sa na mesto Svit obrátilo listom zo dňa
30.05.2019 so žiadosťou o poskytnutie dotácie na prevádzku Komunitného centra
BONUM v priestoroch bývalej jedálne na zdravotnom stredisku vo Svite, keďže k
31.08.2019 končí Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej
intervencie na komunitnej úrovni. Išlo o dotáciu prevádzky na mesiace september –
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december 2019 v sume 8 546 €, keďže mesto nedisponovalo voľnými zdrojmi na
takúto dotáciu, nebola poskytnutá.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a jeho implementačná agentúra
zverejnila 22.08.2019 a 27.08.2019 informácie o pripravovanom pokračovaní
projektu od septembra 2019 s názvom Budovanie odborných kapacít na komunitnej
úrovni, ktorý bude určený tým poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý mali k
31.8.2019 vo výkone týchto služieb aspoň 1 zamestnanca ( čo Familiaris spĺňa).
Keďže sa predpokladá cca 2 mesačný sklz v poskytovaní financií na prevádzku,
Familiaris o.z. požiadal o poskytnutie dočasného – zálohového financovanie
prevádzky Komunitného centra na obdobie od septembra do decembra 2019, a to
do času, kým neobdržia prostriedky z projektu MPSVaR. (keďže nie je možné
financovať tie isté prevádzkové náklady z rozpočtu mesta aj z projektu). V letných
mesiacoch sa uskutočnilo k tejto problematike aj rokovanie vedenia mesta,
zástupcov sociálnej komisie a občianskeho združenia, kde sa zúčastnení zhodli, že
by bolo vhodné zachovať kontinuitu poskytovaných sociálnych služieb v komunitnom
centre, ktoré ich poskytovalo posledné 3 roky.
Z pohľadu legislatívy - v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách je možné
zálohové platby, t.j. preddavky poskytnúť na základe zmluvy, najdlhšie na 3
mesiace, pričom musia byť zúčtované do konca kalendárneho roka. Takže by sa
mohlo jednať o poskytnutie platby v októbri a novembri 2019, keďže v platba v
decembri vzhľadom na jej zúčtovanie do 15.12.2019 nemá opodstatnenie. Na 1
mesiac prevádzkové náklady predstavujú sumu 2 136,55 €. V prípade, že mesto
bude mať záujem dočasne zafinancovať tieto sociálne služby, na 2 mesiace ide o
sumu 4 273,10€. Do 16.12.2019 je potrebné prostriedky vrátiť mestu bez ohľadu na
to, či občianske združenie do tohto termínu obdrží prostriedky z projektu, ale bo nie.
Túto skutočnosť na poslednom pracovnom stretnutí predseda o.z akceptoval.
Následne je možné prípadné ďalšie financovanie riešiť až začiatkom roka 2020.
J. Hutník

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie :

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

K21/uz.110:

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019 na prenájom nehnuteľného
majetku mesta Svit

D.Vojsovičová - vysvetlila, že Mesto Svit je vlastníkom budovy Domu kultúry na Mierovej ulici vo
Svite, súpisné číslo 198, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 175/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 935 m2, katastrálne územie Svit, obec Svit. V budove sa
nachádzajú priestory bývalej reštaurácie, ktoré sú od septembra 2018 nevyužívané.
Posledná verejná obchodná súťaž na nájom týchto nebytových priestorov bola
vyhlásená vo februári 2019 (uznesenie č. 33/2019). Do súťaže sa neprihlásil žiaden
uchádzač, a to napriek tomu, že dovtedy bol o nájom priestorov reštaurácie záujem.
Od záujemcov sme zistili, že dôvodom neprihlásenia sa do súťaže bola skutočnosť,
že priestory nie sú napojené na plynovú prípojku, tým pádom sú nutné vysoké
výdavky za elektrickú energiu na elektrospotrebiče pri príprave jedál.
Mestskému zastupiteľstvu mesta Svit predkladáme na schválenie podmienky
obchodnej verejnej súťaže na ich prenájom.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit: Komisia nemá
pripomienky k podmienkam OVS, odporúča však súťaž vyhlásiť až po zrealizovaní
plynovej prípojky na náklady mesta.
.
J. Hutník

-

prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie :

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

K22/uz.111:

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2019 na prenájom nehnuteľného
majetku mesta Svit

D.Vojsovičová - vysvetlila, že Mesto Svit je vlastníkom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v
budove súpisné číslo 263 - Bytový dom, postavenej na pozemku parc. č. KN-C
12/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2, katastrálne územie Svit,
obec Svit. Bytový dom prešiel do majetku mesta odkúpením od spoločnosti
TIRAXIM, s.r.o. a v užívaní je od 01.08.2019. V budove sa nachádza 5 nebytových
priestorov, a to:
•
nebytový priestor č. 103 o výmere 47,92 m2,
•
nebytový priestor č. 104 o výmere 18,84 m2
•
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.
Ide o nové nebytové priestory, vedené na liste vlastníctva ako iný nebytový priestor.
Priestory sú bez vnútorného zariadenia, nie sú určené na prevádzkovanie
gastronomických služieb, ale sú vhodné najmä pre obchodné, administratívne či
kancelárske využitie.
Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Svit na schválenie podmienky
obchodnej verejnej súťaže na ich prenájom.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit: Komisia odporúča
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov s
minimálnou výškou nájmu 30 - 40 € / m2 / rok (v závislosti od vybavenia).
J. Hutník

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie :

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

K 23:

Interpelácie

E.Kačmarčíková-povedala, že občania majú pripomienky ku nesprávnemu parkovaniu na chodníkoch
a taktiež k venčeniu psov v našom meste. Navrhuje sprísniť kontrolu MsP na
miestach, kde občania psov venčia, pretože nevyužívajú koše na vyhadzovanie
exkrementov a potom je mesto znečistené. Upozornila, že nesvieti pouličné
osvetlenie /lampa/ na ulici Kpt. Nálepku
M. Korčok

-

odpovedal, že vykonali preverenie stavu osvetlenia v meste. Bolo zistené, že 37
svetiel nesvieti a postupne sa opravujú

D.Vojsovičová - odpovedala, že, žiaľ osvetlenie v našom meste máme v zlom stave, pretože stĺpy
a základné vybavenie nebolo menené od čias osadenia, menili sa vždy len žiarovky.
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Momentálne sa mesto uchádza o získanie dotácie na audit verejného osvetlenia.
Neskôr dáme informáciu ako to dopadne. Je potrebné sa zamyslieť nad možnosťami
financovania výmeny osvetlenia.
- parkovanie: mesto prikročí k vypracovaniu parkovacej politiky. K prejednaniu budú
poslanci prizvaní
- čo sa týka venčenia, MsP zvýši aktivitu monitorovania
J. Bobulová

- požiadala o pravidelné čistenie kanála na Okružnej ulici v Podskalke, pretože pokiaľ
je daždivé počasie upcháva sa a tečie voda po ceste
- či sa v budúcnosti uvažuje o rozšírení cesty pri Materskej škole v Podskalke kvôli
bezpečnosti

D.Vojsovičová - odpovedala, že čistenie zabezpečujú Vodárne a kanalizácie. Doporučuje v kritických
situáciách privolať priamo PVS, havarijnú službu, nech to prídu hneď riešiť,
poprípade im to odfotiť a poslať s požiadavkou
- čo, sa týka cesty pri škôlke, táto situácia zatiaľ riešená nebola
M. Bezák

- povedal, že pred Mestským zastupiteľstvom boli na poslaneckom prieskume na
jazerách Štrkoviskách 1,2,3, kde sa oboznámili so situáciou aká tam teraz vládne,
v akom stave sú jazerá. Obišli si to dookola a snažil sa poslancom ukázať, ako to
vyzerá a ako to môže vyzerať, keď sa o to nebudeme starať. Požiadal pani
primátorku, aby dala stanovisko hlavne vo vzťahu k ťažobnej spoločnosti
Štrkopiesky a výsledky vstupného rokovania, ktorého sa zúčastnili všetci dotknutí
účastníci konania. Časom by predložil návrh na to, aby sa tá situácia nezhoršovala,
poprípade ako by mohlo byť využité toto územie pre našich občanov na rekreačné
účely, na cyklistiku, pešiu turistiku. Ďalej, aby časť jazera mohla slúžiť pre potreby
Slovenskému rybárskemu zväzu Svit, ktorý má spolu s deťmi 350 členov. Požiadal
o ústnu aj písomnú odpoveď

D. Vojsovičová -povedala, že mesto má záujem, aby oblasť Štrkopieskov bola rekreačná oblasť,
takisto to bol aj sľub občanom v jej predvolebnom programe. Mesto už vyvolalo
stretnutie všetkých dotknutých spoločností, ktoré tu majú majetok alebo siete.
Následne sme písomne vyzvali organizácie na vyjadrenie sa v súvislosti aj so svojim
majetkom aj voči podlžnostiam voči spoločnosti Štrkopiesky Batizovce, ktorá
skončila svoju činnosť. Na základe vyjadrení zvážime ďalší postup. Banský úrad
prehlásil, že skončením banskej činnosti, nemajú žiadnu povinnosť, voči dotknutému
územiu. Majiteľom územia je Mesto Svit, tak je táto ťarcha na nás. Samozrejme
chce, aby sa to zrekonštruovalo a aby sme to vrámci finančných možností prerobili
na oblasť využívanú občanmi. K tomu by mala slúžiť aj nová cyklo-cesta, aby sa
vedeli do tejto lokality dostať. Po rekonštrukcii železničnej trate, dôjde k uzatvoreniu
súčasného železničného priechodu s rampami, tým pádom by mala od železničnej
stanice po podjazd popod diaľnicu do Batizoviec viesť nová cyklotrasa.
I.Zima

- upozornil, na stav priestoru pri štadióne. Stavba priľahlej budovy bytového domu
s polyfunkciou bola dokončená, okolie upravené. Časť štadióna nebola daná do
prijateľného stavu, pričom bola počas stavby používaná na uskladnenie stavebného
materiálu. Zelené plochy, ktoré tam boli sú zničené, chodník, ktorý viedol od vstupnej
brány, taktiež neexistuje. Opýtal sa, kedy sa opraví chodník, kedy sa zrevitalizujú
zelené plochy, kto to urobí a kto bude znášať náklady na tieto opravy. A či tá bránka,
ktorá tam teraz je, je konečné riešenie. Navyše tam ešte chýba priestor na predaj
lístkov.

D.Vojsovičová - povedala, že odpoveď bude písomná
V. Zentko

- informoval, že Komisia výstavby rieši situáciu s parkovaním v oblasti za futbalovým
štadiónom v mieste, kde sa nachádzajú garáže. Napriek tomu sa občania často
pýtajú ako sa táto nežiadúca situácia rieši. Opýtal sa na nejaké návrhy, stanovisko
mesta.

D.Vojsovičová - odpovedala, že aktuálne je situácia v riešení
E. Cetl

- občanov zaujíma, aký rozpočet má mesto, ako chce plniť ciele, investície, či sa
uchádza o granty, dotácie. Ak áno, koľko bolo v tomto roku odoslaných žiadostí
z mesta, aké projekty boli úspešné
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D. Martinková - povedala, že mesto sa aktívne zapája do zverejnených výziev. V tomto roku bolo
podaných 15 žiadostí, na 7 ďalších sa pracuje. V 3 žiadostiach sme už úspešní, 2
žiadosti neboli schválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov u
vyhlasovateľa. Pri ostatných čakáme na výsledok. Zapojili sme sa do projektov
v oblasti budovania cyklochodníkov, školstva, športu, niečo pre Technické služby,
bezpečnosť v meste, zdravotníctva, sociálnej oblasti, kamerové systémy.
Je potrebné si uvedomiť, že pri dotáciách sa mesto musí podieľať spoluúčasťou
(prax : 5 až 40 percent ) Je dôležité sledovať objem spoluúčastí, mesto musí týmto
objemom disponovať.
D. Vojsovičová - informovala, že sme získali dotáciu na Dom smútku v objeme 138 000€
z prostriedkov Envirofondu. Navrhla, aby všetký tieto informácie boli zverejnené v
najbližšom čísle svitovských novín.
Vyzvala a privítala by aktivity od poslancov, alebo aj občanov, ak budú vedieť
o nejakom projekte, výzve, dotácii môžu prísť a veľmi radi využijeme túto možnosť.
.
K 24:
Diskusia
M. Šramková - opýtala sa kedy sa plánujú opraviť schody, ktoré sa nachádzajú za bytovým domom,
v ktorom je predajňa Agromilk, pretože sú v dezolátnom stave.
M. Korčok

-

odpovedal, že schody sú v pláne opráv, momentálne sa musí dokončiť
doasfaltovanie

D.Vojsovičová - doplnila informácie, že sa doasfaltoval kritický úsek jednosmerky od Križiaka hore,
vstup do Materskej školy, ďalej sa pracuje na chodníku v dolnej časti Mierovej ulice,
ktorá sa križuje s ulicou 9.mája.
M. Šramková

- upozornila, že na ul. Jesenského pri sklenárstve sa stále tvorí čierna skládka odpadu

D. Vojsovičová - odpovedala, že táto situácia je stále riešená v spolupráci s Technickými službami, ale
na druhej strane je potrebné neustále apelovať na občanov, ktorí tam tento odpad
vyvážajú. Vieme si pomôcť jedine tak, že sami občania budú situáciu vytvárania
nelegálnej skládky sledovať a spolupracovať s MsP.
I.Zima

- povedal, že na území okolo jazier Štrkopieskov, kde sa plánuje vybudovať
cyklochodník, bude potrebné sa dostať ponad rieku, občanom z Podskalky,
poprípade Svitu do Batizoviec a naopak. Chýba nám tam most. Navrhuje, aby sa už
teraz myslelo na to, kde tento most získať, navrhol začať rokovania s Chemosvitom,
či by sa nedal premiestniť most, ktorý sa nachádza pri veľkom parkovisku z južnej
strany MsÚ, pretože v súčasnosti sú zbytočne dva mosty vedľa seba.

D. Vojsovičová - požiadala, aby p. Zima dal tento návrh písomne, aby sme mohli zahrnúť tento návrh
do rozpočtu
- zároveň vyzvala všetky organizácie a oddelenia MsÚ k predloženiu požiadaviek k
tvorbe rozpočtu Ing. Korenkovej
- navrhla termín predloženia požiadaviek od poslancov do 5.10.2019
E.Kačmarčíková- opýtala sa, kde sa budú vykonávať občianske obrady počas rekonštrukcie Domu
smútku
D. Vojsovičová - odpovedala, že cintorínske a pohrebné služby sa budú naďalej zabezpečovať vo
Svite,
- civilné občianske obrady a rozlúčky sa po dohode s greckokatolíckym p. farárom
môžu konať v gréckokatolíckej kaplnke.
Ak tento priestor nebude vyhovovať pozostalým, je možné využiť obradnú sieň na
cintoríne v PP-Veľkej
- cirkevné pohreby budú zabezpečované v spolupráci s miestnymi farnosťami.
- informovala o krásnej akcii Slovenský deň kroja, ktorá sa konala v Banskej Bystrici
dňa 7.9.2019, kde delegácia zo Svitu spolu so Slovenkou roka 2019 Andreou
Gontkovičovou reprezentovala batizovský kroj
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V. Zentko

R. Abrahám

- navrhol, že mesto by malo ísť príkladom v tom, aby používalo na svojich akciách
ekologické biologicko - rozložiteľné riady namiesto plastových. Bude to uzákonené
v r. 2020
- potvrdil, že je to určite dobrá cesta, ale najskôr by to bolo vhodné urobiť cestou
edukácie a propagácie

E.Kačmarčíková -upozornila, že pieskovisko na ihrisku Žihadielko sa nezakrýva
M. Smatanová - upozornila, že na detskom ihrisku na ul. Kpt. Nálepku sú zlomené 2 hojdačky
R. Abrahám

- ohľadom Štrkopieskov povedal, že tam bolo zasadených 1200 stromov, malo by sa
skontrolovať ako sa toto územie udržiava

M. Bezák

- povedal, že je potrebné zamyslieť sa nad plánom rekreačnej oblasti Štrkopieskov:
vysadenie trávy, úprava pozemkov okolo jazera ?

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

- upozornil na havarijný stav mosta do Lopušnej doliny, doporučil, aby tam bol vyslaný
statik na kontrolu
- povedal, že čierne skládky vo Svite úzko súvisia s tým, že nie je dobre nastavený
prevádzkový čas zberného dvora, pretože občania sú v prevažnej miere v práci.
Navrhol prevádzku zberného dvora TS otvoriť aj napr. po 15.00 h v pracovný deň. Ak
by mal nejaký občan záujem vyviezť odpad, mohol by zatelefonovať na MsP, ktorá
by mu dala kľúče od zberného dvora, občan by odpad odviezol, podpísal sa do
knihy, uviedol meno a priezvisko, dátum. Bez finančných a personálnych nárokov.

D. Vojsovičová- informovala o tom, že v dňoch 30.9 - 2.10.2019 budeme hostiť delegácie našich
partnerských miest z Knurówa a Českej Třebovej
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K 25:

Záver

D. Vojsovičová - ukončila 9.riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť
Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,17,21,22
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta MsÚ

1. R. Abrahám
2. J. Bobulová

Zapísala: 26.09.2019

Marcela Berkešová
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