Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 31.10.2019

ZÁPISNICA
zo 10. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 31.10.2019

________________________________________________________________
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.
26.
27.

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
Výzva na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej
infraštruktúry - rozpočtové opatrenie
Návrh na zmenu tarify MHD Svit
Konsolidovaná výročná správa mesta Svit za rok 2018, Monitorovacia správa
Programového rozpočtu Mesta Svit za 1. polrok 2019
Základná škola Komenského, navýšenie vlastných príjmov - rozpočtové opatrenie
Spojená škola Mierová, navýšenie vlastných príjmov - rozpočtové opatrenie
Spojená škola Mierová, navýšenie finančných prostriedkov pre ZUŠ - rozpočtové opatrenie
Technické služby Mesta Svit - prostriedky na rekonštrukciu Zberného dvora - rozpočtové
opatrenie
Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej - súhlas zo zriadením MŠ a výdajnej školskej
jedálne v MŠ
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou trafostanice - Východoslovenská
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (ZO Breziny)
Prenájom pozemku parc. č. 229/52 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Prenájom pozemku parc. č. 229/62 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Prenájom pozemku parc. č. 229/64 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Odpredaj časti pozemku parc. č. 553/1 v k.ú. Svit - novovytvorený pozemok parc. č.
553/323
Odpredaj časti pozemku parc. č. 553/1 v k.ú. Svit - novovytvorený pozemok parc. č.
553/324
Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže - pozemok parc. č. 451/351
v k.ú. Svit
Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže - pozemok parc. č. 117/185
v k.ú. Svit
Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže - pozemok parc. č. 229/110
v k.ú. Svit
Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Svit č.
3/2019
Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Svit č.
4/2019
Kúpa pozemku parc. č. 12/16 v k.ú. Svit od spoločnosti TIRAXIM, s.r.o., Trenčianska 47,
Bratislava
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver
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K 1:

Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 10. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1.

prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko)
Neprítomných: 2 poslanci (I. Švagrovská , I. Zima)

2.

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

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

2. E. Kačmarčíková

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

2. E. Cetl

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
3.

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

K 3/uz.112:

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách

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 21.10.2019, štruktúre uznesení,
VZN a o účasti poslancov na MsR a MsZ
- odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia MsZ
Mesta Svit na vedomie
- informoval o podnete prokurátora na preskúmanie zákonnosti uznesení Mestského
zastupiteľstva mesta Svit. Tento podnet poslal na prokuratúru na základe podnetu
občana a odporučil, aby ho sledovali aj poslanci, pretože nastala situácia, že sa na
5. MsZ nehlasovalo o programe. Počká sa na odpoveď z prokuratúry a neskôr sa
bude informovať o ďalšom postupe.

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

Poslanci vzali plnenie uznesení MsZ Mesta Svit za obdobie od 01.01.2019 do 21.10.2019 na
vedomie.
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K 4:
J. Hutník
K 5:
D.Vojsovičová

K 6/uz.113:
J. Hutník

Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie
- odpovede na interpelácie poslanca MsZ Ing. Zimu boli zaslané v písomnej forme
Výzva na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu
cyklistickej infraštruktúry - rozpočtové opatrenie
- oznámila, že bod č. 5 bude stiahnutý z programu:
- z dôvodu, že výzva: C1 Ministerstva dopravy a výstavy SR na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo
rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry bola vyhlásená 9.9.2019 a termín podania
žiadosti bol do 31.10.2019 Mesto Svit malo možnosť uchádzať sa o dotáciu už s
existujúcim projektom s názvom Chodník na severnom brehu rieky Poprad od
Rímskokatolíckeho kostola po EURIPACK. Tento projekt však nespĺňal komplexné
podmienky vyhlásenej výzvy, bola snaha v spolupráci s projektovou kanceláriou
projekt prepracovať, ale žiaľ prepracovanie bolo väčšieho rozsahu, ako bolo
možné realizovať v krátkom stanovenom čase.
Návrh na zmenu tarify MHD Svit
- vysvetlil, že Mesto Svit v súlade so zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v
platnom znení zabezpečuje dopravnú obslužnosť v rámci mestskej autobusovej
dopravy vo verejnom záujme na území mesta. Dopravná obslužnosť je vytvorením
ponuky prepravných služieb v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojovanie
prepravných potrieb obyvateľov mesta, ktorá zodpovedá dopytu cestujúcich
vzhľadom na frekvenciu, pravidelnosť spojov, výbavu a čistotu autobusov, ale aj
tarifu pre jednotlivé skupiny obyvateľov. Tarifa okrem iného upravuje sadzby
základného cestovného a sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v dôvodovej správe.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 7/uz.114:

Konsolidovaná výročná správa mesta Svit za rok 2018, Monitorovacia správa
Programového rozpočtu Mesta Svit za 1. polrok 2019

I.Korenková

- informovala o tom, že v zmysle platnej legislatívy bolo potrebné spracovať Výročnú
správu k individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierke mesta Svit za rok 2018,
ktorá komentuje a uzatvára hodnotenie roka 2018. Ďalším materiálom je
spracovaná Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mesta Svit za I. polrok
2019 v časti zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko)
Neprítomných: 2 poslanci (I. Švagrovská , I. Zima)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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K 8/uz.115:
J. Hutník

Základná škola Komenského, navýšenie vlastných príjmov - rozpočtové
opatrenie
- povedal, že Základná škola Komenského listom zo dňa 16.09.2019 požiadala o
úpravu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti o sumu 5 680€. Ide o finančné
prostriedky, ktoré sú nad rámec schváleného rozpočtu. K navýšeniu došlo z
dôvodu vyššieho počtu prihlásených žiakov do školského klubu detí, prijatej réžie
od žiakov za obedy a doplnenie nájomných zmlúv.
V zmysle platnej legislatívy, ak chce ZŠ vo výdavkovej časti použiť zvýšené príjmy
je potrebné tieto prostriedky zapojiť do rozpočtu, a to aj na strane príjmov aj na
strane výdavkov. Takéto zapojenie príjmov je možné len rozpočtovým opatrením.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 9/uz.116:

Spojená škola Mierová, navýšenie vlastných príjmov - rozpočtové opatrenie

J. Hutník

- vysvetlil, že Spojená škola Mierová listom č. SV-2019/009-SŠ/010 zo dňa
2.10.2019 požiadala o úpravu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti o sumu 6
280€. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú nad rámec schváleného rozpočtu. K
navýšeniu došlo z dôvodu zvýšenia počtu detí v ZUŠ, školskom klube a z dôvodu
zavedenia paušálnych režijných nákladov v školskej jedálni a z dobropisu za teplo.
Týmito finančnými prostriedkami chce škola pokryť svoje prevádzkové náklady.
Aby bolo možné tieto prostriedky použiť, je potrebné ich zapojiť do rozpočtu, t.j v
sume 6 280€ aj na strane príjmov aj na strane výdavkov v rámci rozpočtu SŠ.
Takéto zapojenie príjmov je možné len rozpočtovým opatrením.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 10/uz.117:

Spojená škola Mierová, navýšenie finančných prostriedkov pre ZUŠ rozpočtové opatrenie

J. Hutník

- povedal, že listom č. SV-2019/009-SŠ/009 zo dňa 2.10.2019 sa Spojená škola
Mierová obrátila na Mesto Svit ako svojho zriaďovateľa, cez ktorého sa financujú
originálne kompetencie so žiadosťou o navýšenie finančných prostriedkov na mzdy
a odvody pre organizačnú zložku ZUŠ o sumu 6 045€. V školskom roku 2019/2020
sa z dôvodu zvýšeného počtu žiakov, ako aj po otvorení nového literárnodramatického odboru zvýšil počet zamestnancov o 3, došlo k nárastu počtu žiakov
so stavom k 15.9.2019 – 190 žiakov, kým k 15.09.2018 to bolo 149, rok pred tým
len 133 žiakov.
V súčasnosti je na ZUŠ v rámci rozpočtu SŠ Mierová rozpočtovaná celková suma
výdavkov 166 000€, pričom potreba je na úrovni 182 326€. Na dofinancovanie
teda škola potrebuje ešte 16 326€. Túto potrebu navrhuje čiastočne riešiť v rámci
svojich originálnych kompetencií, a to z navýšených príjmov ZUŠ o 1100€,
presunom zo ŠKD o 2 668€ (2268+400€ - navýšené príjmov) a zo ŠJ o 6 513€
(3913€+2600€ navýš. príjmy). Po týchto úpravách v rámci rozpočtu originálnych
kompetencií, t.j. presunom medzi jej jednotlivými zložkami, škole na zabezpečenie
miezd a odvodov pre organizačnú zložku ZUŠ bude do konca roka 2019 chýbať
suma 6 045€.
- prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

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

K 11/uz.:118:

Technické služby Mesta Svit - prostriedky na rekonštrukciu Zberného dvora rozpočtové opatrenie

J. Hutník

- informoval o tom, že Technické služby mesta Svit listom č. 403/2019 zo dňa
03.10.2019 požiadali o schválenie rozpočtového opatrenia na vyčlenenie
investičných prostriedkov súvisiacich s čiastkovou rekonštrukciou Zberného dvora.
Na základe projektu a stavebného povolenia v jeseni roku 2017 začali Technické
služby mesta Svit rekonštruovať Zberný dvor a to z dôvodu nevyhovujúceho stavu
budovy resp. dezolátneho stavu sociálnych zariadení. V roku 2017 bolo na práce v
rámci 1.časti rekonštrukcie vyčlenených 29 000€. Momentálne sa inštaluje plynový
kotol a vykurovacie rozvody, realizujú sa prípravné murárske práce na obkladanie
sociálnych zariadení. Niektoré práce vykonávajú svojpomocne, no materiál na
rekonštrukciu potrebujú uhradiť dodávateľom. Ide o rozvádzač, tvárnice, plechy,
omietky a pod. Požiadavka je na sumu 5 274,64€
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 12/uz.119:

Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej - súhlas zo zriadením MŠ
a výdajnej školskej jedálne v MŠ

J.Hutník

- vysvetlil, že Spišská katolícka charita mieni zriadiť v meste Svit Materskú školu Sv.
Gianny Berettovej Mollovej. V tomto období sa realizujú rekonštrukčné práce
budovy, kde bude mať materská škola svoje sídlo. Súčasťou MŠ bude aj Výdajná
školská jedáleň pri MŠ. K žiadosti o zaradenie školy ako aj Výdajnej školskej
jedálne je v zmysle ustanovenia § 16, od. 1. písm. l. zákona č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve potrebný súhlas obce so
zriadením školy, ako aj výdajnej školskej jedálne, a to k 01.09.2020.
Spišská katolícka charita v súvislosti s vyššie uvedeným požiadala Mesto Svit o
dotáciu pre mesiace september - december roku 2020, a to na základe
predbežného rozpočtu. Keďže predpokladajú, že napĺňanie kapacity MŠ – 40
žiakov sa bude uskutočňovať priebežne, presný rozpočet sa nedá stanoviť. Na
základe predložených predbežných údajov je požiadavka dotácie na obdobie 912/2019 pre MŠ v objeme 26 961,33€ a pre výdajnú ŠJ 1 973,33€, t.j. celkovo 28
934,66€.
Financovanie materských škôl je originálnou kompetenciou, pričom v zmysle § 7a)
zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných a stredných škôl a školských
zariadení v platnom znení obce dostávajú do príjmov z podielových daní
napočítané finančné prostriedky na deti, ktoré boli uvedené pri zbere údajov vo
výkaze Škol (MŠVVS SR)40 k 15.9. predchádzajúceho roka, t.j. na deti
zriaďovanej MŠ bude mesto disponovať prostriedkami až od 01.01.2021. Dňa
01.09.2015 bola na území mesta Svit zriadená aj súkromná Materská škola
Chalúpka, pričom jej financovanie z rozpočtu Mesta bolo realizované taktiež až od
01. januára nasledujúceho roka, t.j. od 01.01.2016.
Mesto v súčasnej dobe pripravuje rozpočet na rok 2020, pričom požiadavky na
výdavkovú časť sú o cca 800 tis. eur vyššie ako predpokladané príjmy, čo
neumožňuje ďalšie zvyšovanie výdavkovej časti.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MZ vo Svite odporúča udeliť súhlas za podmienky,
že financovanie tejto materskej školy a výdajnej školskej jedálne cez rozpočet
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Mesta Svit je možné realizovať až od 01.01.2021.
prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 13/uz.120:

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou trafostanice Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice (ZO Breziny)

J. Hutník

-

informoval o tom, že Mesto Svit uzatvorilo dňa 06.07.2017 Zmluvu o uzavretí
budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) so spoločnosťou Východoslovenská distribučná,
a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
stavby „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
kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku pod stavbou trafostanice, umiestnenej na
pozemku vo vlastníctve Mesta Svit, parc. č.KN-C 626/132 o výmere 21 m2, druh
pozemku ostatné plochy.
V Článku II, bod 2.4 Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy bolo zmluvnými stranami
dohodnuté, že kúpna cena za odpredaj pozemku bude stanovená znaleckým
posudkom, ktorý zabezpečí na vlastné náklady kupujúci. Spoločnosť
Východoslovenská distribučná, a. s. preto zabezpečila vypracovanie znaleckého
posudku na určenie všeobecnej hodnoty predmetu prevodu č. 261/2019, ktorým
znalec v odbore stavebníctvo Ing. Pavol Maťufka, Fintická 33, 080 01 Prešov
stanovil jednotkovú všeobecnú hodnotu predmetu prevodu vo výške 8,16 €/m2,
spolu vo výške 171,36 €.
Prevod pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou je
prevodom v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) ) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 14/uz.121:

Prenájom pozemku parc. č. 229/52 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

J. Hutník

- vysvetlil, že Monika Kobielová, Mierová 878/91, 05921 Svit je výlučnou vlastníčkou
rodinného poldomu súp. č. 878 na Mierovej ulici vo Svite. Pozemok parc. č. 229/52
je priľahlý pozemok /záhrada/ k tomuto rodinnému poldomu súp. č. 878.
Predošlá nájomná zmluva na tento pozemok bola uzatvorená s predchádzajúcimi
vlastníkmi rodinného poldomu, rodičmi p. Kobielovej Máriou Kušmirekovou a
Milanom Kušmirekom. Z dôvodu zmeny vlastníctva rodinného poldomu je nový
nájomca Monika Kobielová.
Zámer prenájmu pozemku bol zverejnený v zmysle zákona o majetku obcí dňa
15.10.2019.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko)
Neprítomných: 2 poslanci (I. Švagrovská , I. Zima)
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za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
K 15/uz.122:
J. Hutník

Prenájom pozemku parc. č. 229/62 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
-

-

povedal, že Ignác Keklák a Helena Kekláková, Mierová 874/108, 05921 Svit sú
vlastníkmi rodinného domu súp. č. 874 na Mierovej ulici vo Svite. Pozemok parc. č.
229/62 je priľahlý pozemok /záhrada/ k tomuto rodinnému domu súp. č. 874.
Nakoľko je predmetný pozemok oplotený a užívaný bez právneho, titulu, vlastníci
rod. domu požiadali o vysporiadanie formou prenájmu.
Zámer prenájmu pozemku bol zverejnený v zmysle zákona o majetku obcí dňa
15.10.2019.
prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 16/uz.123:

Prenájom pozemku parc. č. 229/64 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

J. Hutník

- vysvetlil, že Alexander Vavráč a Alena Bigasová, Mierová 121/102, 05921 Svit sú
spoluvlastníkmi rodinného poldomu súp. č. 977 na Mierovej ulici vo Svite.
Pozemok parc. č. 229/64 je priľahlý pozemok /záhrada/ k tomuto rodinnému
poldomu súp. č. 977.
Nakoľko je predmetný pozemok oplotený a užívaný bez právneho titulu,
spoluvlastníci požiadali o vysporiadanie formou prenájmu.
Zámer prenájmu pozemku bol zverejnený v zmysle zákona o majetku obcí dňa
15.10.2019.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 17/uz.124:

Odpredaj časti pozemku parc. č. 553/1 v k.ú. Svit ,žiadateľ Ján Bálek s
manželkou, Horská 555/30, Svit

D. Vojsovičová

- informovala o tom, že Ján Bálek s manželkou Boženou Bálekovou, Horská 555/30,
059 21 Svit žiadajú o predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Svit, časti parc. č. KN-C
553/1, ostatná plocha o celkovej výmere 56860 m2, katastrálne územie Svit,
priľahlého k rodinnému domu.
Žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu súpisné číslo 555
na Horskej ulici vo Svite, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 553/63 a
pozemku parc. č. KN-C 553/63, zastavané plochy a nádvoria o výmere 522 m2 v
katastrálnom území Svit, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 925 v celosti.
K žiadosti bol doložený geometrický plán na oddelenie žiadanej časti pozemku a
znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty predmetu prevodu.
Predmetom prevodu je novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 553/323, ostatné
plochy o výmere 68 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 43849954-33/2019,
vyhotoveným spoločnosťou A-GEO TATRY spol. s r. o., Štefánikova 7, 059 21 Svit
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z pozemku parc. č. KN-C 553/1, ostatné plochy o výmere 56860 m2, zapísaného
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1.
Znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty predmetu prevodu č. 207/2019,
vyhotovený
znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Róbertom Kromkom, Záhradná
913/14A, 059 21 Svit stanovil jednotkovú všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti vo
výške 11,71 €/1m2, spolu vo výške 796,28 €.
Žiadaná časť pozemku sa nachádza za zástavbou rodinných domov, medzi
hranicou katastrálnych území Svit - Lučivná a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a
jeho využitie je vzhľadom na ochranné pásmo železnice obmedzené.
J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K18/uz.125:

Odpredaj časti pozemku parc. č. 553/1 v k.ú. Svit, žiadateľ Martin Kubus,
Horská 556/29, Svit

J. Hutník

- vysvetlil, že Martin Kubus, Horská 556/29, 059 21 Svit žiada o predaj pozemku vo
vlastníctve Mesta Svit, časti parc. č. KN-C 553/1, ostatná plocha o celkovej výmere
56860 m2, katastrálne územie Svit, priľahlého k rodinnému domu.
Žiadateľ je výlučným vlastníkom rodinného domu súpisné číslo 556 na Horskej ulici
vo Svite, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 553/64 a pozemku parc. č. KN-C
553/64, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 518 m2 v katastrálnom území
Svit, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 834 v celosti.
K žiadosti bol doložený geometrický plán na oddelenie žiadanej časti pozemku
a znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty predmetu prevodu.
Predmetom prevodu je novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 553/324, ostatné
plochy o výmere 121 m 2, odčlenený geometrickým plánom č. 43849954-33/2019,
vyhotoveným spoločnosťou A-GEO TATRY spol. s r. o., Štefánikova 7, 059 21 Svit
z pozemku parc. č. KN-C 553/1, ostatné plochy o výmere 56860 m 2, zapísaného
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1.
Znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty predmetu prevodu č. 207/2019,
vyhotovený
znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Róbertom Kromkom, Záhradná
913/14A, 059 21 Svit stanovil jednotkovú všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti vo
výške 11,71 €/1m2, spolu vo výške 1 416,91 €.
Žiadaná časť pozemku sa nachádza za zástavbou rodinných domov, medzi
hranicou katastrálnych území Svit - Lučivná a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa
a jeho využitie je vzhľadom na ochranné pásmo železnice obmedzené.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K19/uz.126:

Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže, žiadateľ Milan
Jakubek, Okružná 477/24, Svit

J. Hutník

-

informoval o tom, že Milan Jakubek, Okružná 477/24, 059 21 Svit je výlučným
vlastníkom stavby garáže súpisné číslo 4071 na Okružnej ulici so Svite, časť Pod
Skalkou. Garáž je postavená na pozemku vo vlastníctve Mesta Svit, parc. č. KN-C
451/351, katastrálne územie Svit o výmere 45 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria. Vyzvali sme vlastníka stavby k majetkovoprávnemu
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vysporiadaniu uvedeného pozemku a k predloženiu znaleckého posudku na
určenie všeobecnej hodnoty predmetu prevodu.
Vlastník garáže, pán Milan Jakubek doložil znalecký posudok na určenie
všeobecnej hodnoty predmetu prevodu č. 58/2019, vypracovaný znalcom v odbore
stavebníctvo Ing. Radomírom Bičárom, Záhradná 535/9, 059 35 Batizovce, ktorý
stanovil jednotkovú všeobecnú hodnotu pozemku vo výške 17,88 €/1m2, spolu vo
výške 804,60 €.
Prevod pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
je prevodom v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K20/uz.127:

Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže, žiadateľ Milan
Burčík, Kpt. Nálepku 80/15, Svit

J. Hutník

- povedal, že Milan Burčík, Kpt. Nálepku 80/15, 059 21 Svit je výlučným vlastníkom
stavby garáže súpisné číslo 4142 na Ulici Kpt. Nálepku so Svite. Garáž je
postavená na pozemku vo vlastníctve Mesta Svit, parc. č. KN-C 117/185,
katastrálne územie Svit o výmere 22 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria. Vyzvali sme vlastníka stavby k majetkovoprávnemu vysporiadaniu
uvedeného pozemku a k predloženiu znaleckého posudku na určenie všeobecnej
hodnoty predmetu prevodu.
Vlastník garáže, pán Milan Burčík doložil znalecký posudok na určenie všeobecnej
hodnoty predmetu prevodu č. 15/2019, vypracovaný znalcom v odbore
stavebníctvo Ing. Andreou Kromkovou, Záhradná 913/14A, 059 21 Svit, ktorý
stanovil jednotkovú všeobecnú hodnotu pozemku vo výške 19,63 €/1m2, spolu vo
výške 431,86 €.
Prevod pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
je prevodom v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K21/uz.128:

Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže, žiadateľ Lena
Pristačová, Mierová 230/144, Svit

J. Hutník

- vysvetlil, že Lena Pristačová, Mierová 230/144, 059 21 Svit je výlučným vlastníkom
stavby garáže súpisné číslo 3999 na Mierovej ulici so Svite. Garáž je postavená na
pozemku vo vlastníctve Mesta Svit, parc. č. KN-C 229/110, katastrálne územie Svit
o výmere 24 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Vyzvali sme
vlastníka stavby k majetkovoprávnemu vysporiadaniu uvedeného pozemku a k
predloženiu znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty predmetu
prevodu.
Vlastníčka garáže, pani Lena Pristačová doložila znalecký posudok na určenie
všeobecnej hodnoty predmetu prevodu č. 22/rok 2019, vypracovaný znalcom v
odbore stavebníctvo Ing. Miroslavom Gromadom, Vodárenská 1946/71, 058 01
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Poprad, ktorý stanovil jednotkovú všeobecnú hodnotu pozemku vo výške 17,32
€/1m2, spolu vo výške 415,68 €.
Prevod pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
je prevodom v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K22/uz.129:

Obchodná verejná súťaž č. 3/2019 na nájom nebytových priestorov v Dome
kultúry vo Svite

J. Hutník

-

povedal, že Mesto Svit vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž (OVS) č. 3/2019 a
uznesením MsZ č. 110/2019 zo dňa 26.9.2019 schválilo jej podmienky.
Predmetom OVS bol nájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svite, za
účelom prevádzkovania reštaurácie a kaviarne.
Do OVS sa neprihlásil žiaden záujemca.
Komisia menovaná primátorkou mesta dňa 23.10.2019 skonštatovala, že
obchodná verejná súťaž je ukončená ako neúspešná a navrhuje vyhlásiť novú
OVS, dovtedy vykonať potrebné úkony spojené s plynofikáciou nebytových
priestorov.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 23/uz.130:

Obchodná verejná súťaž č. 6/2019 na nájom nehnuteľného majetku Mesta Svit

J. Hutník

- vysvetlil, že Mesto Svit vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž (OVS) č. 4/2019 a
uznesením MsZ č. 111/2019 zo dňa 26.9.2019 schválilo jej podmienky.
Predmetom OVS bol nájom nebytových priestorov v bytovom dome na ul. SNP
súp. č. 263 vo Svite.
Do OVS sa prihlásil jeden záujemca, a to na jeden z piatich nebytových priestorov.
Komisia
menovaná primátorkou mesta dňa 25.10.2019 skonštatovala, že
obchodná verejná súťaž je v časti A,C,D,E ukončená ako neúspešná, nakoľko sa
neprihlásil žiaden záujemca. V časti B bola prijatá ponuka p. Daniely Šallingovej.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 24/uz.131:

Odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 12/16, k. ú. Svit, TIRAXIM s.r.o.,
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 2

J. Hutník

- vysvetlil, že v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 87/2019
zo dňa 20.06.2019 uzatvorilo Mesto Svit so spoločnosťou TIRAXIM, s.r.o.,
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Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 2 Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na
odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 12/16, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1597 m2, katastrálne územie Svit, za dohodnutú celkovú kúpnu
cenu 1,- €.
Nakoľko spoločnosť TIRAXIM, s.r.o. vyzvala Mesto Svit k uzatvoreniu riadnej
kúpnej zmluvy, predkladáme Mestského zastupiteľstvu mesta Svit návrh na
odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 25:

Interpelácie

J. Bobulová

- opýtala sa, či sa bude v budúcnosti riešiť zníženie rýchlosti zo 70-tky na 50-tku
v lokalite Losky, pretože občania v tejto časti majú problém z výjazdom na hlavnú
komunikáciu

D.Vojsovičová

- odpovedala, že Mesto Svit aktuálne nie je v jednaní s dopravným inšpektorátom
o znížení rýchlosti. Tento návrh bol prejednaný ešte za minulého vedenia. Vtedy sa
dopravný inšpektorát vyjadril, že na to nevidí dôvod. Momentálne žiadame
o zníženie rýchlosti na 50-tku, len na čas rekonštrukčných prác cyklochodníka
okolo 1/18 a z dôvodu havarijného stavu do Lopušnej doliny

M. Klimko

- povedal, že Krajské riaditeľstvo Policajného zboru nesúhlasilo so znížením rýchlosti

M. Šramková

- upozornila, že na drevenom moste vedúcom od pohostinstva „Baba“ ku Mladosti je
vylomená doska. Opýtala sa komu most patrí a kto zabezpečí opravu

M. Klimko

-

odpovedal, že upozorní p. Stenchláka, ktorému most patrí, aby opravu neodkladne
zabezpečil

J. Drobný

-

navrhol z ul. Záhradnej premiestniť radar na problémový úsek na Hlavnú cestu, aby
tam vodiči neprekračovali 70-tku

M. Klimko

-

potvrdil, že radar sa nachádza na ul. Záhradnej, je tam technický problém, batérie
vydržia len v priaznivých klimatických podmienkach, funguje len v noci, elektrické
vedenie v tejto časti je zastaralé. Pôjde na rokovanie na Slovenskú správu ciest,
kde predloží návrh a požiadavku prenesenia radaru na E 1/18.

M. Šramková

- povedala, že p. predsedníčka zväzu invalidov dala návrh, aby zástupcovia mesta,
komisie bytovej, sociálnej, zdravotnej a verejného poriadku a členovia zväzu
/občan na vozíčku, občan používajúci barle/ sa prešli mestom, navštívili rôzne
inštitúcie mesta za účelom zistenia vhodného prístupu, resp. zistenia prekážok
a bariér.

D. Vojsovičová - odpovedala, že Mesto Svit súčinnosť určite poskytne. Súhlasila a so zabezpečením
tejto akcie poverila vedúcu sociálneho oddelenia p. Bockovú.
K 26:

Diskusia

E. Cetl

M. Klimko

-

-

opýtal sa v akom stave sú ďalšie dva mosty vo Svite: most vedúci ku Kolibe
a most vedúci ku kostolom a na základe čoho je tam osadené dopravné značenie.
Na jednom moste je 12 t a na druhom 15 t, čo je dosť nízke zaťaženie.
odpovedal, že v roku 2017 boli skontrolované mosty a to most smerom ku kostolom
a most smerom ku bývalému Svitpacku. Mosty sú majetkom mesta. Dopravné
značenie súhlasí s posudkami statika. Väčšie zaťaženie nie je prípustné, ak by bolo
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potrebné, tak jedine cestou rekonštrukcie. Pešie lávky, ktoré vedú cez rieku Poprad
neboli riešené statikom.
D. Vojsovičová - informovala o havarijnom stave mosta do Lopušnej doliny:
V záujme ochrany zdravia, majetku a života občanov bol Okresným dopravným
inšpektorátom most úplne uzavretý. Do neskorých hodín zasadal na Mestskom
úrade vo Svite krízový štáb. Rokovania štábu sa zúčastnili, okrem iných aj
zástupcovia Dopravného inšpektorátu, Obvodného oddelenia Policajného zboru
a Okresného riaditeľstva Požiarneho zboru v Poprade. Výsledkom zasadnutia bolo
vyhlásenie mimoriadnej havarijnej situácie v danej lokalite. Aktuálne sa pracuje na
núdzovom riešení, spriechodnení mosta. Veľkú súčinnosť momentálne poskytuje
Energochem a.s., ktorá na vlastné náklady, s vlastnými pracovníkmi, materiálom
sprevádzkujú tento most do 3,5 t. Mesto momentálne vyvíja aktivity na to, aby bol
zabezpečený náhradný priechod pre techniku, dovtedy kým bude most
zrekonštruovaný. Akonáhle dostaneme vyjadrenie a odporúčanie od statika, potom
sa určí ďalší postup.
M. Smatanová - povedala, že obyvatelia v dvoch bytových domoch oproti ZŠ Komenského na ul.
Mierovej a druhý na ul. Kpt. Nálepku ju požiadali, aby mesto nezabudlo na opravu
chodníka medzi ich bytovkami, je tam veľmi zničený chodník
D. Vojsovičová - odpovedala, že týchto požiadaviek je v meste viac, žiadna rekonštrukcia, ani oprava
chodníka nebola zahrnutá do rozpočtu na r. 2019. Aktuálne sme v štádiu prípravy
rozpočtu na budúci rok. Bude nasledovať stretnutie k rozpočtu, kde bude potrebné
určiť priority. Tu je jediná možnosť na základe požiadaviek občanov zahrnúť
jednotlivé úseky chodníkov do rozpočtu, v rámci finančných možností. Povedala, že
bola na rokovaní na Úrade pre verejné obstarávanie, kde máme pozastavený projekt
špeciálneho financovania na rekonštrukciu ciest a chodníkov. Žiaľ nedošlo
k žiadnemu posunu. Rada je stále neuznášania schopná a nevie rozhodnúť v tejto
veci. Obáva sa, že bez rozhodnutia preklenieme rok.
M. Šramková - povedala, že pred bytovkou na Ul. Jilemnického 23, stojí voda, sú tam veľké jamy, čo
znemožňuje v zlom počasí dostať občanom do bytovky. Navrhla, či sa nedajú jamy
zasypať aspoň štrkom
D.Vojsovičová - dá to prešetriť, ak ide o zasypanie, ktoré by situácii pomohlo, určite to vieme
zrealizovať
M. Šramková

- požiadala, či by sa nedali namontovať lavičky ku novej 84 b.j. na ul. SNP

D. Vojsovičová - určite to bude možné, len je to potrebné zahrnúť do plánu mobiliáru, do rozpočtu na
r. 2020
M. Bezák

- opýtal sa, či niekto kontroluje rekonštrukciu cyklochodníka pri E 18, konkrétne, či sa
vykonáva valcovanie podkladového štrku

J. Mezovský

- povedal, že na kontrole bol dva krát, najprv ide auto, potom valec. Môže potvrdiť, že
sú dodržané všetky technologické postupy

K.Greisigerová - odpovedala, že rekonštrukciu pravidelne kontroluje aj technický dozor, zakaždým
musí byť urobený zápis o zhutnení, ak to nevyjde, musí sa to urobiť znova
V. Zentko

- opýtal sa, či by sa nedalo na moste smerom ku kostolom v rámci zvýšenia
bezpečnosti cyklistov na cyklistickom chodníku osadiť retardér alebo dopravné
značky. Podobne ako je osadený pri Tescu, pretože dochádza ku kolíziám, je to tam
neprehľadné

D. Vojsovičová - navrhla, aby situáciu preveril kolega z investičného úseku, potom dáme vyjadrenie
J. Drobný

- navrhol, umiestniť verejné osvetlenie z pravej strany ako sa prichádza k novej 84 b.j.,
pretože je tam absolútna tma

D. Vojsovičová - dáme preveriť Technickým službám, potom odpovieme
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- informovala o havarijnom stave telocvične na Spojenej škole Mierovej, kde
zhotoviteľ nepreviedol práce v požadovanej kvalite a v termíne. Momentálne
jednáme s majiteľom, predpokladáme, že 15.11.2019 by telocvičňa mala byť plne
funkčná
- pozitívne zhodnotila návštevu partnerských miest z Knurówa a Českej Třebovej. Na
prelome septembra a októbra 2019. Touto návštevou sme prehĺbili vzájomnú
spoluprácu a práve z Českou Třebovou začíname výmenou detí
- pokračujeme prácami na Dome smútku v režime, ktorý bol nastavený
- na Pohrebných službách máme nové pohrebné auto, ktorým zabezpečíme dôstojnú
poslednú rozlúčku so zosnulými
- informovala o stretnutí s lekármi, mesto malo záujem zapojiť sa do výzvy
Rekonštrukcie existujúcich zdravotných stredísk, žiaľ p. lekári neposkytli súčinnosť
mestu, nemali záujem podpísať partnerskú zmluvu, tým pádom sme sa nemohli do
poskytnutia nenávratného finančného príspevku vo výške 1 005 000 € zapojiť. Takže
zdravotné stredisko sa rekonštruovať nebude.
- 26.10.2019 sa konal v Iskra Aréne Slovenský pohár požiarnych družstiev v halových
pretekoch, súťažilo 92 družstiev
- povedala, že je zabezpečený dôstojný priebeh Sviatku všetkých svätých.
Informovala, že pre návštevníkov je cintorín vyčistený, je na ňom poriadok, je
zabezpečené ozvučenie na sväté omše a tiež hliadkovanie Mestskou políciou na
parkovisku pri kostoloch.
- dňa 16.11.2019 o 14:30 h sa uskutoční spomienková akcia Deň študentstva, oslavy
nežnej revolúcie v Dome kultúry vo Svite. Organizuje ich Mládežnícky parlament
v spolupráci s Centrom voľného času, dôchodcami a Mestom Svit. Budú tam
sprievodné podujatia ako výstava predmetov a vecí z čias pred rokom 1989,
premietanie filmu, kapustnica
- dňa 26.11.2019 o 15.30 h v zasadačke č. 5 na prízemí MsÚ vo Svite sa uskutoční
verejné stretnutie primátorky a poslancov s občanmi mesta
- dňa 27.11.2019 o 15.30 h v Kultúrnom dome v mestskej časti Pod Skalkou sa
uskutoční verejné stretnutie primátorky a poslancov s občanmi tejto časti mesta
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K 27:

Záver

D. Vojsovičová - ukončila 10.riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť
Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta MsÚ

1. Martin Míčka
2. Eva Kačmarčíková

Zapísala: 07.11.2019

Marcela Berkešová
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