Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 24.06.2020

ZÁPISNICA
zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 24.06.2020

________________________________________________________________
Otvorenie : 15:30 hod.
Ukončenie : 18:30 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.
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
Návrh VZN Mesta Svit č. 6/2020 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
Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN Mesta Svit č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku na
území mesta Svit
Návrh VZN Mesta Svit č. 7/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk
mesta Svit
Rozpočtové opatrenie - projektové dokumentácie
Rozpočtové opatrenie – rekonštrukcia Lávky pre peších a cyklistov pri I/18
Zmena uznesenia č. 41/2020 zo dňa 27.02.2020 v znení uznesenia č. 63/2020 zo dňa
28.05.2020
Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku - dotácie z Rozpočtu Mesta Svit
pre rok 2020
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinnom dome
Zámena nehnuteľného majetku medzi Mestom Svit a spoločnosťou ALPINA SK, s.r.o.,
Bajkalská 12985/9, 831 04 Bratislava
Budúca zámena nehnuteľného majetku
Odpredaj pozemku – STM Invest, s.r.o., Jilemnického 303, 059 21 Svit
Prenájom časti pozemku pri rodinnom dome
Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
Majetkovoprávne vysporiadanie - odpredaj pozemku pod stavbou garáže
Využitie územia lokalita Štrkopiesky
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver
Otvorenie:

D. Vojsovičová - privítala všetkých prítomných na 16. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
K 2:
1.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko,
I. Zima)
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Neprítomných: (1 poslankyňa ) I.Švagrovská
Uzn.77:
2.

Program 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit dňa
24.06.2020

Hlasovanie za 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. Smatanová

2. M. Šramková

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. R. Abrahám

2. I. Zima

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
3.

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

K 3/uz.78:
J. Mezovský

Hlasovanie:

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
- informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2020, o plnení uznesení MsZ
prijatých v roku 2020 za obdobie od 01.01.2020 do 15.06.2020, štruktúre uznesení,
VZN a o účasti poslancov na MsR a MsZ
- odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení
MsZ Mesta Svit na vedomie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
I. Zima)
Neprítomných: 1 poslankyňa ( I.Švagrovská)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

E. Cetl, J.
V. Zentko,
E. Cetl, J.
V. Zentko,

Poslanci vzali Plnenie uznesení MsZ Mesta Svit za obdobie od 01.01.2020 do 15.06.2020 a
Správu o vykonaných kontrolách za rok 2020 na vedomie.
K 4:

Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie
Meno a priezvisko poslanca: Marianna Šramková, Interpelácia zo dňa
28.5.2020
Stručný a konkrétny text interpelácie:
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Výstavba zariadenia pre seniorov je prioritou mesta Svit už dlhší čas a vypovedajú
o tom aj demografické ukazovatele mesta. Táto sociálna požiadavka je zahrnutá
aj v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Svit.
Vieme, že v nedávnej minulosti boli vypracované dve architektonické štúdie projekty. Jeden v lokalite bytového komplexu novej nájomnej bytovky (bývala stará
telocvičňa), postavenej vedľa areálu Chemosvit.
Druhý projekt bol vypracovaný v rámci priestorov DOS ako novovzniknuté
zariadenie opatrovateľskej služby vrátane výstavby jedálne, čím by sa aj vyriešila
situácia v oblasti stravovania v meste Svit.
Otázky:
1. V akom stave sú dané projekty?
2. Kto je poverený prípravou realizácie projektov za MsÚ Svit?
3. Či sa mesto vôbec plánuje pustiť do realizácie projektov vytvorenia Zariadenia
pre seniorov a kedy?
4. Aké zdroje (finančné, personálne, materiálne, informačné...) potrebuje mesto,
aby sa táto priorita zrealizovala?
J. Hutník

- odpoveď p. Šramkovej bola zaslaná elektronicky mailom
Meno a priezvisko poslanca: Mária Smatanová, Interpelácia zo dňa 28.5.2020
Stručný a konkrétny text interpelácie:
1. Realizácia petangového ihriska :
Kedy mesto určí pozemok, kde bude možné realizovať petangové ihrisko ?
/ ZO JDS vo Svite doporučuje ihriská zriadiť pri CVČ a oboch kluboch dôchodcov.
Seniori aj v spolupráci s Mládežníckym parlamentom aktívne pomôžu pri jeho
realizácii./
Pétanque sa praktikuje na všetkých terénoch. Pre národné šampionáty a
medzinárodné súťaže platí minimálny rozmer ihriska 4 x 15 m. Pri ostatných
súťažiach môžu byť po vzájomnom dohovore tieto parametre zmenené. Pri
rekreačnej hre sa ihriská nevyznačujú.
V súčasnosti sa plánuje zabezpečiť projektová dokumentácia oddychovorelaxačnej zóny v areáli DOS. Pri realizácii tejto dokumentácie by bolo možné
zahrnúť toto ihrisko do projektu.
Pri CVČ by bolo možné zriadiť takéto ihrisko, ale len v priestore medzi živým
plotom a budovou malej telocvične Iskra arény. Veľká plocha by totiž mala ostať na
akcie mesta (alebo ihrisko by sa na tejto ploche mohlo zriadiť pred samotnou hrou
len opáskovaním bez stavebných úprav).
Čo sa týka samotnej realizácie, v rozpočte nie sú schválené finančné prostriedky
na vybudovanie akéhokoľvek športoviska, to je ale asi vec stanovenia priorít
Mestským zastupiteľstvom.
K. Štinčíková – ved. odd. PaM
J. Hutník – prednosta MsÚ
2. Koronavírus :
Výbor ZO JDS oceňuje aktívnu činnosť mesta počas pandémie a to najmä
možnosťami pre seniorov robiť nákupy, či zabezpečovať pre nich potrebné
činnosti.
V prípade, že nedôjde k celkovému ústupu vírusu COVID-19 / dôjde k jeho
vráteniu /, ako bude vyzerať starostlivosť o seniorov zo strany mesta, najviac
ohrozenej skupiny občanov nad 65 rokov ?
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Situáciu budeme vyhodnocovať na základe opatrení zo strany ÚVZ. Zo strany
mesta budú určite zabezpečené nákupy potravín a spotrebného tovaru vrátane
donášky stravy. Zároveň sa mesto predzásobilo ochranou úst a nosa (rúškami) zo
Štátnych hmotných rezerv zdarma v počte 6500 ks.
P. Bocková – ved. odd. VVSaSČ
3. Finančné príspevky pre organizácie :
Ktoré organizácie a aké činnosti mieni mesto v najbližšom období aj v
súvislosti s finančným zabezpečením podporovať ?
Mesto Svit naďalej podporuje Kluby dôchodcov vo Svite na ul. Štúrovej, ako aj
Klub dôchodcov Bôrik v Podskalke a to priamo cez rozpočet mesta Svit.
Sú rozpočtované prostriedky na materiálne vybavenie, ako aj akcie týchto klubov.
Čo s týka občianskych združení, ktoré združujú seniorov, tam je možné poskytnúť
dotáciu. Výška dotácie je odporúčaná komisiou a zohľadňuje aktuálne disponibilné
zdroje mesta, ktoré sú v tomto roku značne obmedzené.
V dôsledku mimoriadnej situácie, vyhlásenej vládou SR z dôvodu šírenia ochorenia
COVID-19 muselo však Mesto Svit pristúpiť k úsporným opatreniam, ktoré súvisia
s avizovaným znížením príjmov z podielových daní (215 tis. €). Aby bolo možné
znížiť ekonomický dopad pandémie na rozpočet mesta, bolo nevyhnutné obmedziť
výdavky mesta (šetrenie 10% položiek nákupu tovarov a služieb) a prehodnotiť aj
výšku dotácií (poskytnutie dotácií vo výške 2/3 pôvodne schválených dotácií).
I. Korenková – ved. odd. EČ
4. Komunitná miestnosť :
Kedy sa počíta s využívaním komunitnej miestnosti na MsÚ vo Svite a s
akými hygienickými opatreniami ?
Komunitná miestnosť je po sprístupnení vnútorných priestorov budovy MsÚ už
všetkým komunitám k dispozícii s obmedzením podľa nariadenia hlavného
hygienika (prekrytie nosa a úst, dezinfikovanie si rúk, obmedzený počet na
zabezpečenie bezpečného odstupu). Naďalej po otvorení miestnosti budeme
vychádzať z opatrení ÚVZ SR. Súčasné opatrenia prikladáme v prílohe č. 1.
P. Bocková – ved. odd. VVSaSČ
5. Zberové kontajnery :
Kedy v meste budú veľké kontajnery na zber nepotrebných vecí od občanov,
lebo hroziace nelegálne skládky v okolí mesta nasvedčujú, že občanom
chýbajú ?
Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na ) území mesta Svit bolo z
titulu preventívnych opatrení v čase korona krízy zrušené, aby sa zamedzilo
zhromažďovaniu sa občanov v okolí VOK -ov a vytváraniu neporiadku.
Občanom dávame do pozornosti, že nepotrebné veci (objemový odpad, elektro
odpad, plasty a papier môžu odovzdať každý pracovný deň od 7:00 do 15:00
bezplatne v areáli zberného dvora TS Svit.
Vznik skládok monitorujeme v spolupráci s hliadkami mestskej polície a aj vďaka
informáciam od občanov. Momentálne neregistrujeme zvýšený počet nelegálnych
skládok. Práve naopak, v rámci dobrovoľníckych akcií združenia, OZ Športuj
srdcom pod vedením p. Svočáka Martina klesá počet skládok. Aj touto cestou im
aj vyslovujem poďakovanie a budeme naďalej spolupracovať pri likvidácii a odvoze
vyzbieraného odpadu.
Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na území mesta Svit je
plánované podľa schváleného harmonogramu v jesenných mesiacoch.
Juraj Kostroš - dočasne poverený riadením TS Svit.
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K 5/uz.79:

J. Hutník

Návrh VZN Mesta Svit č. 6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených
Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do
základných škôl zriadených Mestom Svit
- prečítal dôvodovú správu, kde sa hovorí o tom, že zákon č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) ukladá zriaďovateľovi, aby
formou všeobecne záväzného nariadenia určil výšku príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
školskom klube detí, ako aj výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školskej jedálni.
Návrhom predkladaného VZN Mesta Svit 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 (ďalej len „VZN“), ktoré by malo byť účinné od
1.9.2020, dôjde k navýšeniu príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Základnej umeleckej škole, ako aj
výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Centre voľného času.
Dôvodmi, pre ktoré je nevyhnutné pristúpiť k navýšeniu príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za dieťa sú najmä uvedené skutočnosti:
- od 01.01.2019, 01.09.2019 a 01.01.2020 došlo k navýšeniu mzdových
prostriedkov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov materských a
základných škôl a CVČ
- postupné zvyšovanie cien tovarov a služieb spôsobuje zvýšenie nákladov na
samotnú prevádzku škôl alebo školského zariadenia, celkový nárast cien a
nákupov, vzhľadom na potrebu neustálej modernizácie materiálno-technického
zabezpečenia škôl a školských zariadení modernou didaktickou technikou a
pomôckami
- novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov poskytuje štát Dotáciu
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a
iného jedla v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré
navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu. Dotácia sa
poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej
škole a odobralo stravu. Dotačná podpora platí pre materské školy od 01.01.2019
(v základných školách od 01.09.2019)
- mesto každoročne vynakladá zo svojho rozpočtu významný objem finančných
prostriedkov na opravy a bežnú údržbu objektov základných a materských škôl a
bezodkladne rieši havarijné situácie. Okrem bežnej údržby každý rok rieši aj nové
investície do objektov a ostatných priestorov základných a materských škôl
- postupným zvyšovaním pedagogickej odbornosti pedagógov materských škôl
ZUŠ kontinuálnym vzdelávaním, čo tiež spôsobuje každoročne nárast ich miezd
Nárast potreby finančných prostriedkov na prevádzku MŠ, SŠ a CVČ je potrebné
riešiť aj primeraným finančným zainteresovaním zákonných zástupcov detí a
žiakov formou úpravy výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v
materských a základných školách a školskom zariadení. Z toho dôvodu
predkladáme na rokovanie návrh nového VZN, jeho prijatím bude doteraz platné
VZN zrušené.
Naším cieľom je zabezpečiť ďalšie zvyšovanie kvality činnosti škôl a školských
zariadení z hľadiska ich prevádzky, bezpečnosti a ochrany zdravia i primeraného
komfortu.
Pripomienka k návrhu VZN:
§ 5 Výška príspevku na činnosť CVČ:
• v bode 1a) (dieťaťa, žiaka ZŠ, ŠŠ v športovom záujmovom útvare hokejbal, judo
a plávanie) ročne sumou 45eur ročne (namiesto 5,00 mesačne)
• v bode 1b) (dieťaťa, žiaka ZŠ, SŠ v ostatných záujmových útvaroch) ročne
sumou 28eur (namiesto 3,50 mesačne)
• v bode 2) (žiaka ZŠ a SŠ so vzdelávacím poukazom) ročne sumou 12eur
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(namiesto 1,50 mesačne)
S uvedením vety: „pri úhrade ročne nevzniká nárok členovi CVČ na preplatok na
konci roka“
Odôvodnenie:
V praxi už teraz rodičia platia príspevok na dieťa jedenkrát ročne.
CVČ uzatvára dohody s vedúcimi záujmových krúžkov v rozsahu hodín na základe
prihlásených detí a aj zaplateného príspevku na začiatku školského roka. V
prípade, že dieťa krúžok nenavštevuje v priebehu nejakého obdobia, bolo by nutné
prehodnocovať úväzky v závislosti aj od vrátených príspevkov.
To by neplatilo v prípade mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením nákazlivej
choroby.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

K 6/uz.80:
J. Hutník

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

E. Cetl, J.
V. Zentko,
E. Cetl, J.
V. Zentko,

Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN Mesta Svit č. 2/2020 o miestnych daniach
a poplatku na území mesta Svit
- povedal, že v Návrhu na doplnenie VZN 2/2020 – o miestnych daniach a
poplatku – v čl. IV – daň za užívanie verejného priestranstva, §13 – mesto určuje
sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a
každý aj začatý deň takto: bod e) umiestnenie letnej terasy 0,123 €/m2/deň.
Doplnenie sadzby za prenájom letných terás zefektívni a zjednoduší proces
spoplatnenia letných terás v meste a to vzhľadom na nedisciplinovanosť vlastníkov
prevádzok, ktorí si zriadia letnú terasu bez predchádzajúceho súhlasu a
zmluvného vzťahu s vlastníkom pozemku, t.j. mestom. V zásadách hospodárenia
máme možnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu na zriadenie terasy za stanovené
minimálne nájomné 45,-- €/m2/rok, čo zodpovedá sume 0,123 €/m2/deň.
Miestnu daň za umiestnenie letnej terasy je možné vyrubiť aj spätne, čo pri
nájomnom vzťahu nie je možné a nakoľko by sa v takýchto prípadoch jednalo vždy
o prenájom hodný osobitného zreteľa, podlieha nájom schváleniu Mestským
zastupiteľstvom, čo celý proces značne predlžuje. Zároveň je forma záberu
verejného priestranstva oveľa flexibilnejšia vo vzťahu k počasiu, a teda je možné
reálne vyrubiť poplatok za záber v nadväznosti na počasie - niektoré teplé roky sa
dajú terasy prevádzkovať už od začiatku mája aj do po októbra, v chladných
rokoch je táto doba kratšia.
To však neznamená, že by si vlastníci prevádzok mohli žiadať záber iba na pekné
dni v jednotlivých mesiacoch, ale začiatok a koniec by sa flexibilnejšie stanovil v
závislosti od počasia. Možnosť prenájmu by bolo dobré v zásadách ponechať –
pre tých, ktorí dodržiavajú nariadenia a požiadajú o zriadenie letnej terasy včas a
možno by bolo dobré prevádzkovateľov motivovať tým, že záber by ich vyšiel
drahšie ako prenájom - napríklad stanoviť sadzbu na 0,15 €/m2/deň, t. j. 54,75
€/m2/rok.
Finančná komisia odporučila schváliť Dodatok k VZN č. 2/2020 s navrhovanou
sadzbou 0,123 € / m2 / rok.
- prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

K 7/uz.81:
J. Hutník

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

E. Cetl, J.
V. Zentko,
E. Cetl, J.
V. Zentko,

Návrh VZN Mesta Svit č. 7/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebísk mesta Svit
- informoval o tom, že Mestské zastupiteľstvo Mesta Svit schválilo dňa 30.08.2012,
uznesením č. 97/2012, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa
vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Svit č. 6/2012, ktoré
nadobudlo účinnosť dňa 15.09.2012.
Dňa 30.01.2017 bol Mestu Svit doručený Protest prokurátora, zo dňa 23.01.2017,
proti Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vydáva Prevádzkový
poriadok pre pohrebiská v meste Svit č. 6/2012, ktoré nadobudlo účinnosť dňa
15.09.2012, podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. Po preskúmaní
predmetného VZN prokurátor zistil, že ustanovenia predmetného VZN sú v rozpore
s § 17, ods. 5, písm. a) a § 18, ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v
znení neskorších predpisov (Všeobecne záväzným nariadením sa má schváliť
Prevádzkový poriadok pohrebísk, samotné VZN nemá obsahovať text
prevádzkového poriadku).
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti prokurátor navrhol, aby Mesto Svit v
obsahovo nezmenenej podobe schválilo prevádzkový poriadok pohrebísk mesta
Svit ako samostatný právny akt novým všeobecne záväzným nariadením.
Dňa 27.04.2020 sa MsZ mesta Svit uznieslo na novom znení VZN, prevádzkový
poriadok však neobsahoval nový cenník pohrebných a cintorínskych služieb, ostal
teda v platnosti cenník z roku 2012. Nakoľko súčasné ceny (8 rokov)
neodzrkadľujú zvýšené náklady TS Mesta Svit (energie, mzdy, odvody....),
predkladáme nové znenie VZN, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebísk mesta Svit spolu s cenníkom (§ 18, ods. 1), písm. l) zákona č. 131/2010
Z.z. o pohrebníctve).
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 15.06.2020. Na rokovaní rady
predložil pripomienku s návrhom na doplnenie prevádzkového poriadku v § 7 –
Ukladanie spopolnených pozostatkov o nový odsek so znením:
„Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú podľa želania
zosnulého za jeho života, prípadne podľa želania obstarávateľa pohrebu aj na
rozptylovú lúku alebo vsypovú lúku. Plochy rozptylovej lúky a vsypovej lúky budú
vhodným a dôstojným spôsobom vyznačené.“

J. Hutník
Hlasovanie:

K 8/uz.82:
J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M.
I. Zima)
Neprítomných: 1 poslankyňa ( I.Švagrovská)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M.
I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

Bobulová, E. Cetl, J.
Šramková, V. Zentko,
Bobulová, E. Cetl, J.
Šramková, V. Zentko,

Rozpočtové opatrenie - projektové dokumentácie
- informoval o tom, že na základe úlohy stanovenej v Správe o kontrolnej činnosti
DR spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. zo dňa 20.05.2020 konateľka
spoločnosti predložila požiadavku na vypracovanie projektu na vyregulovanie
vykurovacej sústavy budovy Mestského úradu. Hydraulické vyváženie vykurovacej
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sústavy je zákonnou povinnosťou vyplývajúcou z ustanovení zákona č.555/2005
Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, najmä § 8 odsek 2 písm. b). Na základe
opakovaných urgencií z investičného úseku MsÚ bola predložená cenová ponuka,
ktorú vybralo mesto Svit. Vybratým dodávateľom je spoločnosť Vyregulovanie.sk,
Liptovský Mikuláš za cenu 886€ bez DPH, čo je 1 063,20€ s DPH.
Čo sa týka prostriedkov vyčlenených na projektové dokumentácie na rok 2020,
uznesením č. 23/2020 zo dňa 30.01.2020 bola na tento účel vyčlenená suma 10
000€. Doposiaľ bola suma čerpaná takto:
• PD rekonštrukcia mosta do Lopušnej doliny v sume 5 997,60€
• statický posudok lávka pre cyklistov a chodcov 1 300€
• geometrický plán Cyklochodník pri Bagrovisku 890,90€
• osvetlenie priechodu pre chodcov na ceste I/18 120€.
Pripraviť je potrebné aj projekt práčovne v ZOS v sume cca 1250 €. S
prihliadnutím na uvedené k dnešnému dňu je disponibilný zostatok v sume
cca 400€.
Medzi prioritné riešenia v rámci mesta v súčasnosti patrí rozšírenie kapacity
MŠ – plánovaný projekt prestavby a prístavby objektu MŠ na ul. Mierovej. V 1.
fáze by malo ísť o vypracovanie architektonickej štúdie za cenu cca 4 500€.
Na oddelení investičných činností
bola realizovaná taktiež výzva na
vypracovanie PD – Oddychovo-relaxačnej zóny pri DOS“, s najlepšou
ponúkanou cenou 1500€.
Finančná komisia odporučila schváliť rozpočtové opatrenie na projektovú
dokumentáciu v celkovom objeme 12 000€, pričom cca 5 000€ na štúdiu MŠ,
1 065€ na vyregulovanie vykurovacej sústavy v budove MsÚ a 5 935€ na aktuálne
potrebnú ostatnú PD (oddychová zóna pri DOS a pod.). Pri projekte oddychovej
zóny komisia odporúča preveriť súlad tohto čiastkového projektu so zámerom
komplexnej prestavby, ktorý bol vypracovaný predošlým vedením mesta.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 9/uz.83:
J. Hutník

Bobulová, E. Cetl, J.
Šramková, V. Zentko,
Bobulová, E. Cetl, J.
Šramková, V. Zentko,

Rozpočtové opatrenie – rekonštrukcia Lávky pre peších a cyklistov pri I/18
-

vysvetlil dôvodovú správu, v ktorej sa píše, že v uplynulých dňoch bol ukončený
projekt „Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov- pozdĺž cesty I/18, Svit“
financovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predmetom
projektu bolo vybudovanie obojsmerného spoločného chodníka pre chodcov a
cyklistov a to rekonštrukciou existujúceho chodníka pre peších. Bol vybudovaný
chodník šírky 3 m medzi hranou nástupy štátnej cesty I/48 v jej prieťahu mestom a
oplotením priemyselných areálov CHEMOSVIT, TATRAPEKO, NORD a rodinných
domov. Predmetný projekt však neriešil lávku pre peších a cyklistov, ktorá má byť
súčasťou budovaného chodníka a je v nevyhovujúcom technickom stave.
Bola vykonaná obhliadka prizvaným statikom. Na základe statického posudku bola
vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá zahŕňa tieto základné stavebné
práce: nová nosná konštrukcia vozovky (trapézový plech doplnený
železobetónovou doskou), výmena niektorých skorodovaných časti lávky a
doplnenie okopových plechov, nové zábradlie vyhovujúce STN, náter konštrukcie.
Predpokladaná hodnota zákazky odhadovaná oddelením investičných činností je
25 000,- € s DPH.
Vzhľadom na obmedzené disponibilné kapitálové zdroje finančná komisia
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odporúča schváliť na túto akciu rozpočtové opatrenie na sumu 20 000 €.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 10/uz.:84:
J. Hutník

E. Cetl, J.
V. Zentko,
E. Cetl, J.
V. Zentko,

Zmena uznesenia č. 41/2020 zo dňa 27.02.2020 v znení uznesenia č. 63/2020
zo dňa 28.05.2020
-

informoval o tom, že MsZ schválilo Uznesením č.41/2020 zo dňa 27.2.2020
pridelenie dotácie na činnosť športovým a kultúrno-spoločenským organizáciám,
pôsobiacim v Meste Svit.
V dôsledku mimoriadnej situácie, vyhlásenej vládou SR z dôvodu šírenia ochorenia
COVID-19 muselo Mesto Svit pristúpiť k úsporným opatreniam, ktoré súvisia s
avizovaným znížením príjmov z podielových daní. Aby bolo možné znížiť
ekonomický dopad pandémie na rozpočet mesta, bolo nevyhnutné obmedziť
výdavky mesta a prehodnotiť výšku schválených dotácií. Z tohto dôvodu bolo
uzatvorenie zmlúv o dotáciách a tým aj vyplatenie schválených dotácií
pozastavené.
Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna pri
MsZ mesta Svit na svojom rokovaní vzala na vedomie prerokované zníženie
finančných príspevkov na činnosť pre kultúrno – spoločenské organizácie a
športové kluby pôsobiace v meste Svit na rok 2020 o 1/3 tak, ako je to uvedené v
priloženej tabuľke. Finančné plnenie z uzatvorených zmlúv o dotáciách odporúča
komisia rozdeliť do dvoch častí, ½ v termíne do 30.06.2020 a ½ v termíne do
31.08.2020. Komisia vzala na vedomie aj informáciu, že Klub plastikových
modelárov a Spevácky zbor Laudamus sa pre tento rok svojej dotácie vzdávajú.
Prehľad dotácií je uvedený v dôvodovej správe.

- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

K 11/uz.:85:
J. Hutník

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

E. Cetl, J.
V. Zentko,
E. Cetl, J.
V. Zentko,

Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku - dotácie
z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2020
- informoval o tom, že Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku pri
MsZ mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 22.01.2020 prerokovala žiadosti o
dotácie z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2020 a odporučila schváliť dotácie z kapitoly
0840/642001-21 spolu vo výške 2 900 €.
V dôsledku mimoriadnej situácie, vyhlásenej vládou SR z dôvodu šírenia
ochorenia COVID-19 muselo Mesto Svit pristúpiť k úsporným opatreniam, ktoré
súvisia s avizovaným znížením príjmov z podielových daní. Aby bolo možné znížiť
ekonomický dopad pandémie na rozpočet mesta, bolo nevyhnutné obmedziť
výdavky mesta a prehodnotiť výšku dotácií.
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Komisia navrhuje krátiť dotáciu o 1/5 rovnako každému zo sumy, ktorá bola
navrhnutá komisiou v mesiaci február. Prehľad dotácií je podrobne uvedený
v dôvodovej správe.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 15.06.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča postupovať rovnako ako pri dotáciách pre športové a kultúrnospoločenské organizácie, t.j. poskytnutie dotácií v celkovej výške 2/3 oproti
pôvodne schválených dotácií.
Prehľad dotácií je podrobne uvedený v dôvodovej správe.
M. Šramková

- povedala, že chce byť solidárna a chce podporiť jednotlivé organizácie a preto si
stojí za návrhom zdravotnej, sociálnej ...komisie krátiť dotácie len o 1/5 rovnako
každému zo sumy, ktorá bola navrhnutá komisiou v mesiaci február 2020

J. Hutník

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 12/uz.86:

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinnom dome, Marian Čisár,
Letná 3477/13, 058 01 Poprad, Ing. Veronika Malatinová, Šustekova 2686/11,
851 04 Bratislava a Miriama Čisárová, Letná 3477/13, 058 01 Poprad.

J. Hutník

- vysvetlil, že Marian Čisár, Letná 3477/13, 058 01 Poprad, Ing. Veronika
Malatinová, Šustekova 2686/11, 851 04 Bratislava a Miriama Čisárová, Letná
3477/13, 058 01 Poprad žiadajú o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pri
rodinnom dome súp. č. 31 na Ulici SNP vo Svite. K vysporiadaniu doložili
geometrický plán č. 138/2019 na oddelenie pozemkov p.č. 36/57-58, podľa ktorého
sú predmetom prevodu
novovytvorené pozemky, odčlenené z pozemkov,
zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na LV č. 1, a to:
• parc. č. KN-C 36/57, ostatné plochy o výmere 40 m2, odčlenená z parc. č. KN-C
36/1, ostatné plochy o výmere 1893 m2,
• parc. č. KN-C 36/58, záhrady o výmere 206 m2, odčlenená z parc. č. KN-C 36/11,
záhrady o výmere 210 m2.
Žiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností - rodinného domu súp. č.
31, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 42/1, garáže súp. č. 4200, postavenej
na pozemku 36/54 a pozemkov parc. č. KN-C 36/12, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 68 m2, parc. č. KN-C 36/54, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21
m2, parc. č. KN-C 36/55, zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2 a parc. č.
KN-C 42/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2, katastrálne územie Svit,
zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 110. Novovytvorené pozemky tvoria záhradu a prístupový chodník k
rodinnému domu.
Podľa doloženého znaleckého posudku č. 12/2020, vyhotoveného znalcom v
odbore stavebníctvo
Ing. arch. Martinou Švajkovou, Liptovská 1, 058 01 Poprad
je všeobecná hodnota predmetu prevodu stanovená vo výške 19,46 €/1m2, spolu
vo výške 4 787,16 €.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia vzala majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na vedomie.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča odpredaj pozemkov pri rodinnom dome súpisné číslo 31 za
cenu vo výške 19,46 €/1m2, spolu za cenu celkom 4 787,16 €.
Zámer predaja majetku Mesta Svit, novovytvorených pozemkov v katastrálnom
území Svit, parc. č. KN-C 36/57 a parc. č. KN-C 36/58 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa je od 08.06.2020 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom
sídle Mesta Svit.
- prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

K 13/uz.87:
J. Hutník

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

E. Cetl, J.
V. Zentko,
E. Cetl, J.
V. Zentko,

Zámena nehnuteľného majetku medzi Mestom Svit a spoločnosťou ALPINA
SK, s.r.o., Bajkalská 12985/9, 831 04 Bratislava
- informoval o tom, že spoločnosť ALPINA SK, s.r.o., Bajkalská 12985/9, 831 04
Bratislava požiadala o odpredaj pozemku v katastrálnom území Svit, časti parc. č.
KN-C 294/179, ostatné plochy o výmere 1333 m2.
Spoločnosť je vlastníkom nehnuteľností v danom území, a to budovy súp. č. 872 –
sklad na pozemku parc. č. KN-C 295/8, budovy súp. č. 1015 – sklad na pozemku
parc. č. KN-C 295/7 a pozemkov parc. č. KN-C 295/3, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1280 m2, parc. č. KN-C 295/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere
770 m2 a parc. č. KN-C 295/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 721 m2,
zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 1973.
Žiadosť bola predložená na vyjadrenie komisii výstavby, životného prostredia,
architektúry a urbanizmu, ktorá odporučila predložený návrh upraviť tak, aby bol
zohľadnený platný ÚPN mesta a aby bol geometrickým plánom odčlenený
pozemok pre navrhovanú cestnú komunikáciu, pričom komisia navrhovala stanoviť
jej šírku na 9 m. Spoločnosť predložila geometrický plán, vyhotovený v súlade s
požiadavkami komisie. Z geometrického plánu vyplynulo, že sa jedná o čiastočnú
zámenu pozemkov, a to:
Mesto Svit dá do zámeny novovytvorený pozemok v katastrálnom území Svit, parc.
č. KN-C 294/893, ostatné plochy o výmere 911 m2, ktorý vznikol odčlenením od
pozemku parc. č. KN-C 294/179, ostatné plochy o výmere 5994 m2, zapísaného
na LV č. 1, na základe geometrického plánu č. 43849954-81/2019 na oddelenie
pozemkov, vypracovaného spoločnosťou A-GEO TATRY, spol. s r. o., SNP 145/9,
059 21 Svit, úradne overeného dňa 16.04.2020 pod číslom G1-274/20.
Spoločnosť ALPINA SK, s.r.o., dá do zámeny diel 3 o výmere 9 m2, odčlenený z
pozemku parc. č. KN-C 295/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 770 m2,
zapísaného na LV č. 1973, k. ú. Svit, vytvorený geometrickým plánom č.
43849954-81/2019 na oddelenie pozemkov, vypracovaným spoločnosťou A-GEO
TATRY, spol. s r. o., SNP 145/9, 059 21 Svit, úradne overeným dňa 16.04.2020 pod
číslom G1-274/20 a pričlenený k novovytvorenému pozemku parc. č. KN-C 294/29,
ostatné plochy o výmere 29 m2.
Podľa doloženého znaleckého posudku č. 86/2020, vyhotoveného znalcom v
odbore stavebníctvo Ing. Róbertom Kromkom, Záhradná 913/14A, 059 21 Svit je
všeobecná hodnota predmetu prevodov zámeny stanovená vo výške 12,29 €/1m2.
Návrh bol predložený na rokovanie Mestskej rady dňa 18.05.,2020, bol však
stiahnutý z rokovania z dôvodu možnej zmeny hranice pozemku, ktorý je
predmetom zámeny, pre potreby umiestnenia komunikácie v budúcnosti, ak dôjde
k rozšíreniu obytnej zóny smerom na východ. Návrh bol opakovane prerokovaný
komisiou výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu dňa 01.06.2020.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia odporúča zámenu pozemkov tak, že časť pozemku spoločnosti ALPINA
SK, s.r.o. parc. č. KN-C 295/7, ktorá zasahuje do komunikácie podľa ÚPN prejde
do vlastníctva mesta a časť pozemku parc. č. KN-C 294/179 o rovnakej výmere
prejde do vlastníctva spoločnosti ALPINA Sk, s.r.o. Zvyšnú časť pozemku parc. č.
KN-C 294/179 komisia odporúča odpredať žiadateľovi.
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Rokovanie komisie dňa 01.06.2020:
Komisia vzala do úvahy platný ÚPN, GP zámeny pozemkov v súlade s týmto ÚPN;
k umiestneniu komunikácií v budúcnosti nemáme k dispozícii žiadny podklad,
podľa ktorého by bola hranica pozemku v GP upravená. Ak dôjde v budúcnosti k
návrhu inej trasy miestnej komunikácie, mesto má možnosť vlastníctvo pozemku
vysporiadať, v opačnom prípade podať návrh na vyvlastnenie, nakoľko pôjde o
verejný záujem.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča zámenu pozemkov s doplatkom za rozdiel vo výmerách
zamieňaných pozemkov vo výške 20,-- €/1m2 .

Hlasovanie:

K 14/uz.88:

J. Hutník

Zámer zámeny pozemkov v katastrálnom území Svit z dôvodu hodného
osobitného zreteľa je od 08.06.2020 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom
sídle Mesta Svit.
prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
I. Zima)
Neprítomných: 1 poslankyňa ( I.Švagrovská)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová,
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková,
I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

E. Cetl, J.
V. Zentko,
E. Cetl, J.
V. Zentko,

Budúca zámena nehnuteľného majetku, Mesto Svit a Peter Hvizdoš, Kpt.
Nálepku135/75, 059 21 Svit

- informoval, že Peter Hvizdoš, Kpt. Nálepku 135/75, 059 21 Svit je vlastníkom
nehnuteľností, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na
liste vlastníctva č. 1742 v celosti, a to: budovy súp. č. 322, postavenej na pozemku
parc. č. KN-C 432/9 a pozemkov parc. č. KN-C 432/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2194 m2 a parc. č. KN-C 432/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere
272 m2. Nehnuteľnosti sú v súčasnosti nevyužívané a vlastník preto pripravuje ich
rekonštrukciu – stavbu s názvom “Zmena dokončenej stavby, nadstavba a
prístavba objektu „Štokava“, kultúrno – spoločenská sála so zázemím“. V rámci
pripravovanej stavby je navrhované nové dopravné napojenie objektu vrátane
realizácie spevnených a parkovacích plôch pre potreby budúcej prevádzky.
Napojenie na jestvujúcu komunikáciu je situované cez pozemok vo vlastníctve
Mesta Svit, časť parc. č. KN-E 5184/1, ostatné plochy o výmere 986 m2, pričom
predpokladaný záber je cca 45 m2 .
Časť pozemku parc. č. KN-C 432/2 vo vlastníctve Petra Hvizdoša sa nachádza pod
komunikáciou, ktorá v minulosti slúžila na zásobovanie a prístup k pôvodnému
objektu súp. č. 322. Projekt rekonštrukcie stavby rieši zásobovanie a prístup k
budove realizáciou nového vjazdu zo severnej strany a pôvodná komunikácia teda
bude slúžiť iba ako obslužná pre potreby cintorína. Záber pozemku pod
komunikáciou je cca 65 m2.
Peter Hvizdoš preto žiada o zámenu pozemkov tak, ako je to vyššie uvedené.
Presný rozsah zámeny bude zameraný geometrickým plánom po realizácii vjazdu.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia odporúča budúcu zámenu pozemkov. Zámenná zmluva bude uzatvorená
po dokončení stavby v zmysle porealizačného zamerania.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania za rozdiel vo
výmerách zamieňaných nehnuteľností.
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Zámer budúcej zámeny pozemkov v katastrálnom území Svit z dôvodu hodného
osobitného zreteľa je od 08. 06. 2020 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom
sídle Mesta Svit.
Hlasovanie:

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

K 15:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
E. Cetl, J.
V. Zentko,
E. Cetl, J.
V. Zentko,

Odpredaj pozemku – STM Invest, s.r.o., Jilemnického 303, 059 21 Svit
-

vysvetlil, že STM Invest, s.r.o. Jilemnického 303, 059 21 Svit žiada o odpredaj časti
pozemku parc. č. KN-C 379/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2.
Spoločnosť STM Invest, s.r.o. realizuje výstavbu polyfunkčného objektu na
pozemkoch parc. č. KN-C 379/6 a parc. č. KN-C 379/42, ktorých je vlastníkom. Za
účelom realizácie spevnených plôch – komunikácií, chodníkov, zásobovania a
parkovacích plôch uzatvorila spoločnosť s Mestom Svit v súlade s Uznesením
Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 47/2019 zo dňa 28.03.2019 Zmluvu o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Nakoľko je časť parkovacích plôch
pre stavbu polyfunkčného objektu umiestnená na pozemku vo vlastníctve mesta a
časť na pozemku vo vlastníctve investora stavby, žiada spoločnosť o odpredaj
týchto pozemkov do svojho vlastníctva, čím dôjde k zosúladeniu vlastníckych
vzťahov budúcich stavieb spevnených plôch a pozemkov, na ktorých budú
umiestnené.
Spoločnosť doložila návrh geometrického plánu č. 028/2020 na oddelenie
pozemkov p.č. 379/45-46, vyhotovený spoločnosťou GEOZET, s.r.o., Partizánska
700/51, 058 01 Poprad, IČO: 44 407 173, v zmysle ktorého sú predmetom prevodu
novovytvorené pozemky v katastrálnom území Svit, parc. č. KN-C 379/45,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 a parc. č. KN-C 379/46, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 69 m2.
Všeobecná hodnota pozemkov bola určená v roku 2019, kedy spoločnosť
odkupovala od Mesta Svit časť pozemku, potrebného pre výstavbu, znaleckým
posudkom č. 7/2019, zo dňa 14.05.2019, vypracovaným znalcom v odbore
stavebníctvo Ing. Andreou Kromkovou, Záhradná 913/14A, 059 21 Svit vo výške
20,86 €/m2.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia odporúča odpredaj novovytvorených pozemkov.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča odpredaj novovytvorených pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za cenu vo výške 20,86 €/1m2, spolu za cenu celkom 1
793,96 €.

Hlasovanie:

Zámer predaja majetku Mesta Svit, novovytvorených pozemkov v katastrálnom
území Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 08.06.2020 zverejnený na
úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 15.06.2020. Mestská rada mesta Svit
odporúča žiadosť prerokovať na mestskom zastupiteľstve.
prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko,
I. Zima)
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Neprítomných: 1 poslankyňa ( I.Švagrovská)
za návrh:
7 poslancov (M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Míčka, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa: 4 poslanci (R. Abrahám, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko)
Uznesenie Odpredaj pozemku – STM Invest, s.r.o., Jilemnického 303, 059 21 Svit nebolo prijaté.
K 16/uz.89:
J. Hutník

Prenájom časti pozemku pri rodinnom dome, Erika Fočárová, Záhradná
999/14 B, 059 21 Svit
-

povedal, že Erika Fočárová, Záhradná 999/14 B, 05921 Svit žiada o predaj časti
pozemku parc. č. KN-C 294/216 o výmere 59 m2. Žiadaná časť pozemku je
susedná k rodinnému domu súp. č. 999 a priľahlého pozemku vo vlastníctve
žiadateľky, časť využíva ako prístup do garáže z miestnej komunikácie, časť ako
trávnatú plochu, ktorú žiadateľka kosí a odstraňuje z nej odpadky. O pozemky by
sa chcela aj naďalej starať, prípadne ich využiť ako zálohu pre vstup na pozemok v
prípade, ak by vznikli komplikácie s majiteľom susednej parcely č. KN-C 294/882 a
nemohla by používať vstup na nehnuteľnosť cez tento pozemok.
V nájomnej zmluve bude zakotvené ustanovenie, že výsadba stromov a kríkov na
prenajatom pozemku podlieha schváleniu príslušným oddelením Mestského úradu
vo Svite, rovnako ako všetky stavebné úpravy, ktoré by chcel nájomca na
predmete nájmu vykonať.
Nájomné je stanovené v súlade s Prílohou č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Svit vo výške 1,-- €/1m2/rok.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
Komisia predaj pozemku neodporúča, odporúča pozemok ponechať vo vlastníctve
mesta.
Komisia odporúča nájom pozemku v zmysle geodetického zakreslenia, ktoré je
súčasťou žiadosti, časti parc. č. KN-C 229/216 o výmere 59 m2, k.ú. Svit s účelom
využitia ako:
spevnená plocha tvoriaca prístup do garáže, ktorá je súčasťou rodinného
domu vo vlastníctve žiadateľky
trávnatá plocha,
pričom bude nájomca v nájomnej zmluve upovedomený o skutočnosti, že sa na
danom pozemku nachádza dopravná značka a kanalizačná šachta.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia zobrala prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa za
nájomné stanovené v zmysle Prílohy č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Svit vo výške 1,-- €/1m2/rok na vedomie.
Zámer prenájmu majetku Mesta Svit z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
08.06.2020 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Svit.

Hlasovanie:

K 17/uz.90:

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

E. Cetl, J.
V. Zentko,
E. Cetl, J.
V. Zentko,

Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
Václav Zubaj, Možiarska 1437/12, 060 01 Kežmarok
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J. Hutník

- prečítal dôvodovú správu, v ktorej Václav Zubaj, CENTRUM REHABILITÁCIE,
žiada o prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska na Ulici
Fraňa Kráľa súp. č. 273 vo Svite za účelom prevádzkovania fyzioterapeutických
služieb. Predmetom nájmu sú nebytové priestory o celkovej výmere 24,34 m2, z
toho 15,34 m2 je prevádzkový priestor a 9 m2 tvorí príslušenstvo prevádzkového
priestoru (alikvotná časť výmery čakárne a sociálnych zariadení). Priestory sa
nachádzajú na 2. poschodí budovy Zdravotného strediska.
Výška nájomného je stanovená v súlade s Prílohou č. 1 Zásad hospodárenia as
majetkom Mesta Svit vo výške 30,-- €/1m2/1rok za prevádzkový priestor a 10,-€/1m2/1rok za príslušenstvo.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia zobrala prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za nájomné stanovené v zmysle Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia s
majetkom Mesta Svit vo výške 30,-- €/1m2/1rok za prevádzkový priestor a 10,-€/1m2/1rok za príslušenstvo na vedomie.
Zámer prenájmu nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite z
dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 08.06.2020 zverejnený na úradnej tabuli
a na webovom sídle Mesta Svit.
-

Hlasovanie:

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

K 18/uz.91:
J. Hutník

prečítal návrh na uznesenie
E. Cetl, J.
V. Zentko,
E. Cetl, J.
V. Zentko,

Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
Lenka Copúšová, Štúrova 934/83, 059 21 Svit
-

informoval prítomných o tom, že Lenka Copúšová, Štúrova 934/83, 059 21 Svit
prevádzkuje v budove Zdravotného strediska na Ulici Fraňa Kráľa súp. č. 273 vo
Svite prevádzku masážneho centra Orchidea v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa
17.7.2018. V procese schvaľovania prevádzky masážneho centra bola hygienou
Poprad stanovená podmienka zdokladovať samostatné (oddelené) sociálne
zariadenie pre klientov centra.
So žiadateľkou bola preto v súlade s v tom čase
platným VZN č. 9/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
a majetkom štátu, zvereným mestu uzatvorená nájomná zmluva
na prenájom
nebytových priestorov – sociálneho zariadenia o výmere 3,05 m2 na dobu jedného
roka.
Nakoľko uvedený nájomný vzťah končí dňom 30.06.2020, požiadala pani
Copúšová o jeho predĺženie.
Výška nájomného je stanovená v súlade s Prílohou č. 1 Zásad hospodárenia as
majetkom Mesta Svit vo výške 10,-- €/1m2/1rok.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia zobrala prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za nájomné stanovené v zmysle Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia s
majetkom Mesta Svit vo výške 10,-- €/1m2/rok na vedomie.
Zámer prenájmu nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite z
dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 08.06.2020 zverejnený na úradnej tabuli
a na webovom sídle Mesta Svit.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko,
I. Zima)
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Neprítomných: 1 poslankyňa ( I.Švagrovská)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, E. Cetl, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, M. Míčka, M. Smatanová, M. Šramková, V. Zentko,
I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
K 19/uz.92:
J. Hutník

Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite
MUDr. Martin Bryja, s.r.o. Fraňa Kráľa 14, 05921 Svit
-

vysvetlil, že MUDr. Martin Bryja prevádzkuje v budove Zdravotného strediska na
Ulici Fraňa Kráľa súp. č. 273 vo Svite chirurgickú ambulanciu v zmysle nájomnej
zmluvy zo dňa 19.7.2006. Nájomca požiadal o rozšírenie predmetu nájmu o
prenájom priestoru o výmere 6m2, nachádzajúceho sa v suteréne Zdravotného
strediska, ktorý bude využívať ako sklad k jestvujúcej ambulancii.
Nájomné je stanovené v súlade s Prílohou č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Svit vo výške 10,-- €/1m2/rok.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia zobrala prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za nájomné stanovené v zmysle Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia s
majetkom Mesta Svit vo výške 10,-- €/1m2/rok na vedomie.
Zámer prenájmu nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite z
dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 08.06.2020 zverejnený na úradnej tabuli
a na webovom sídle Mesta Svit.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 20/uz.93:

J. Hutník

E. Cetl, J.
V. Zentko,
E. Cetl, J.
V. Zentko,

Majetkovoprávne vysporiadanie - odpredaj pozemku pod stavbou garáže
Ondrej Grivalský s manželkou Kristínou Grivalskou, Komenského 226/22, 059
21 Svit
-

vysvetlil, že Ondrej Grivalský s manželkou Kristínou Grivalskou, Komenského
226/22, 059 21 Svit žiadajú o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod
stavbou garáže.
Garáž bola postavená v súlade so stavebným povolením z roku 1971 pri bytovom
dome súp. č. 226 a prislúcha k bytu č. 1. Žiadatelia zabezpečili vypracovanie
geometrického plánu na zameranie stavby garáže, ktorým bola pod stavbou
vytvorená nová parc. č. KN-C 229/437, zastavané plochy a nádvoria o výmere 23
m2, odčlenená z pozemku parc. č. KN-C 229/73, záhrady o výmere 1114 m2,
katastrálne územie Svit, zapísaného na liste vlastníctva č. 1.
Všeobecná hodnota pozemku pod stavbou garáže bola stanovená znaleckým
posudkom č. 88/2020, vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo Ing.
Róbertom Kromkom, Záhradná 913/14A, 059 21 Svit vo výške 19,63 €/1m2,
spolu vo výške 451,49 €.
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.
Stanovisko komisie výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu:
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Komisii bude žiadosť o vysporiadanie predložená na vedomie na rokovanie dňa
22.06.2020.
Stanovisko komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu:
Komisia odporúča majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže
za cenu vo výške 20,-- €/1m2, spolu za cenu celkom 460,-- €.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 21/uz.94:
J. Hutník

E. Cetl, J.
V. Zentko,
E. Cetl, J.
V. Zentko,

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 6/2020 na nájom nehnuteľného
majetku mesta Svit
-

vysvetlil, že Mesto Svit je vlastníkom pozemkov tvoriacich vodné plochy vzniknuté
po ťažbe štrkopieskov v k.ú. Svit, a to pozemkov parc. č. 784/4, 774/2 a 772/2 a
784/6.
Zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb. stanovuje pre orgány a organizácie obce
povinnosť majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Okrem povinnosti
udržiavať a užívať majetok ho majú chrániť, aby sa predišlo jeho poškodeniu či
zničeniu.
Pán Matej Španko požiadal mesto o prenájom pozemku (bývalé štrkovisko) za
účelom vybudovania súkromného rybárskeho revíru s cieľom rozšírenia
športového rybolovu na severe Slovenska.
Občianske združenie Svitskí rybári, o.z. požiadalo o prenájom vodných plôch a
časti priľahlých brehov, za účelom výkonu rybárskeho práva, s tým, že organizácia
prevezme za vodné plochy profesionálnu starostlivosť.
Komisia výstavby, ŽP, architektúry a urbanizmu odporúča prenajať predmetné
pozemky miestnej stavovskej organizácii Svitskí rybári, o.z., ktorá zabezpečí
starostlivosť o vodné plochy a okolie, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Keďže evidujeme dve žiadosti o nájom predmetných pozemkov, navrhujeme
postupovať v zmysle § 9a ods. 9 a § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí č.
138/1991 Zb.

- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K 22:
V. Zentko

E. Cetl, J.
V. Zentko,
E. Cetl, J.
V. Zentko,

Interpelácie
-

povedal, že Dom kultúry, ako budova reprezentuje každé mesto a námestie je
vizitkou stavu samosprávy pre domácich a cezpoľných.
V súčasnosti vyzerá vstup do KD - časť námestia J.A. Baťu zanedbane.
Rozpadávajúce sa schody, opadané tabule obkladu a z podsvietenia ostali len
trčiace – nebezpečné káble.
Chcel by interpelovať na správcu námestia a Technický úsek mesta Svit, aby
vyriešili zlý stav severnej časti námestia.
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Taktiež by chcel vyzvať vedenie mesta, poslancov a občanov, aby navrhli komisii
VŽPAaU opatrenia, ktoré by mohli preventívne pomôcť pri udržiavaní poriadku
a ochrane majetku mesta v spomínanej lokalite telefonicky, alebo mailom.
Interpeluje na oddelenie životného prostredia, aby vyzvali vodohospodárov –
správcu toku rieky Poprad a Mlynica na urýchlené vykosenie úseku katastra mesta
Svit, pretože porast zasahuje do cyklochodníka, čo predstavuje nebezpečenstvo
nie len pre cyklistov.
Opätovne interpelujem na prehodnotenie vybudovať na cyklochodníku retardér,
ktorý by mohol zvýšiť bezpečnosť na križovatke ulice Jilemnického
a cyklochodníka pri moste ku nábrežiu Jána Pavla 2.
Pilotný záhon s vysadenou mestskou lúkou na ulici Štúrova pri Fitnescentre bol
navrhnutý komisiou VŽPAaA ako moderné riešenie správy a údržby mestskej
zelene. No aj samotná mestská lúka musí byť kultivovaná podľa odporúčaní, aby
sa vyhlo nežiadúcemu prerasteniu invazívnych druhov a podporil sa rast bylín
a kvetín z výsadbového materiálu.
Preto interpeluje Technické služby na údržbu mestskej zelene, aby prerastený
záhon prepleli a dvakrát ročne pokosili.
- odpovede na interpelácie žiada doručiť písomne
E.Kačmarčíková - opýtala sa, kedy Technické služby dozametajú komunikácie a dokosia trávnaté
plochy vo Svite, pretože sú pokosené nerovnomerne
J. Kostroš

-

odpovedal, že sa zametá ručne, pretože TS majú pokazený mechanizmus.
Ohľadom kosby, vysvetlil, že momentálne veľa prší, tráva rastie rýchlo, keď je to
možné, tak sa pokúšajú kosiť. Aktuálne dva dni kosba beží naplno.

E.Kačmarčíková - tlmočila požiadavku občanov, ktorí chodia pešo po novom chodníku popri 1/18
o osadenie pár lavičiek na oddych.
K. Štinčíková

- odpovedala, že lavičky neboli súčasťou projektu a nie je možné do neho zasiahnuť

E.Kačmarčíková - upozornila na to, že na parkovisku pri Bille stoja taxíky na parkovných miestach pre
imobilných
D. Vojsovičová
K 23:

- požiadala Mestskú políciu o preverenie
Diskusia

E.Kačmarčíková - opýtala sa, prečo sa kosí tak, že v tráve sa pokosia len pásy a okolo stromov
ostáva naďalej vysoká tráva a nechá sa kosba nedokončená. Upozornila, na to, že
pri Dome kultúry sú opadané dlaždice a nevytrhaná burina v záhonoch – vyzerá to
neesteticky.
D.Vojsovičová

- požiadala Technické služby, aby záhon vypleli a udržiavali.

J. Kostroš

- zhodnotil kosbu a vysvetlil, že typy mechanizmov na kosenie sú rôzne.
S niektorými je možné vykosiť len rovné plochy, sú rýchlejšie, svahy kosia zas iné
druhy mechanizmov. Nedá sa to zosynchronizovať kvôli rôznej rýchlosti a drobné
dokášanie je oveľa pomalšie.

M. Bezák

- myslí si, že nie je v možnostiach TS dostatočne vykosiť celé mesto. Navrhol osloviť
nejaké organizácie, či by sa do kosenia nezapojili aj oni. Požiadal, aby mesto
vyzvalo povodie Bodrogu a Hornádu o vykosenie brehov rieky Poprad aspoň dva
krát ročne.

D. Vojsovičová

- odpovedala, že výzvu zabezpečíme cez oddelenie životného prostredia

J. Bobulová

- opýtala sa, prečo TS zbierajú papier takým spôsobom, že jeden deň pozbierajú
okolo zberných nádob a vyprázdnia polovicu kontajnera na papier, a potom prídu
ešte druhýkrát. Nie je rentabilnejšie, aby sa vyviezol papier naraz?
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J. Kostroš

- informoval o určitých zmenách v objemoch hromadiacich sa odpadkov mesta Svit
aj druhotných surovín, ktoré sú súčasťou separovaného zberu. Len pri zbere
papiera za posledné tri mesiace išiel objem papiera hore. Najprv to bolo 500,
potom 600 a teraz je to už 11 ton. To znamená, že vlastne ten harmonogram
vývozu, ktorý bol nastavený na začiatku, systém nie je schopný absorbovať.
Automobil je plne vyťažený, vyváža aj tuhý komunálny odpad a vlastne slúži aj na
to, že pozbiera papier.
Vysvetlil, že vývoz papiera sa neuskutočňuje dvakrát, ale prvý krát sa vyváža v
rámci akcie dočisťovania stojísk, aby na krabice a vrecia okolo kontajnerov, ktoré
tam občania vyhodia nepršalo, aby na stojiskách bol poriadok. Z kontajnerov
odoberajú preto, aby tam bol priestor na ukladanie vyhodeného papiera občanmi
do doby naplánovaného oficiálneho zberu papiera. Objemovo a kapacitne
momentálne nie sú na tom dobre, aby vedeli ten zvoz urobiť častejšie. Pracuje sa
na tom, aby sa podarilo zaradiť druhé dopravné vozidlo na zber odpadu.

V Zentko

- opýtal sa, keď sa zpojazdní aj druhé vozidlo, bude stíhať separačná linka

J. Kostroš

- v tom prípade, bude potrebné zamestnať miesto troch, šesť pracovníkov, ale kvôli
tomu budú ochudobnené iné práce na TS

I.Zima

- skonštatoval, že problémy na TS pretrvávajú už vyše 12 rokov, úroveň stále klesá,
vymenilo sa aj veľa riaditeľov. TS sú dlhodobo podfinancované, a ak to takto bude
pokračovať, tak lepšie to nebude. Z toho vyplýva, že sa musí navýšiť príspevok
TS, veľa techniky je nepoužiteľnej, polovica je staršia ako 20 rokov.

D.Vojsovičová

- odpovedala, že všetko je o financiách. Povedala, že niektorí poslanci sú členmi
pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá dôkladnou analýzou nákladovosti a rozborom
činnosti Technických služieb. Verí tomu, že táto skupina v krátkom čase dôjde
k nejakým záverom, kde budeme vedieť posúdiť, čo z toho rozpočtu TS môžeme
dostať a to budeme od nich vyžadovať alebo sa rozhodneme inak. Rozpočet TS
stačí len na pokrytie nutných výdavkov.

M. Smatanová

- opýtala sa, či sa zisťovalo, čo sa stalo s vyschnutými stromami na sídlisku E, je to
asi 20 stromov a či už opravili pouličnú lampu, ktorá svietila aj cez deň na ul. Kpt.
Nálepku

J. Hutník

- odpovedal, že zistíme na oddelení ŽP

J. Kostroš

- problém s lampou je odstránený

M. Šramková

- opýtala sa, prečo je taká fluktuácia zamestnancov na MsÚ za posledné 2 roky

D.Vojsovičová -

I.Zima

odpovedala, že je to problém, hlavne na Technickom úseku a SOcÚ je
pernamentná výmena. Zamestnanec musí byť odborník, aby zvládol túto prácu, ak
sa neosvedčí, tak sa mu zmluva nepredĺži. Tak je to aj s inými oddeleniami.
Pracovať môžeme iba s tými, ktorí chcú pracovať.
- upozornil, že ako končí nový cyklochodník na Hlavnej a odbočuje sa na Ul. SNP, je
nedokončené napojenie na chodník

D. Vojsovičová - odpovedala, že časť je vo vlastníctve ŽSR a Slov. správy ciest, napojenie tento
projekt neriešil. V projekte modernizácie ŽSR a súčasťou prestavby bude aj
rekonštrukcia križovatiek
I.Zima

- doporučil sa pozrieť do projektov modernizácie ŽSR, ktoré už existujú, ako to bude
riešené a prepojiť cyklochodník na oboch stranách ulice SNP tak, aby to nebolo
v rozpore s projektom vybudovania križovatky

D.Vojsovičová

- informovala o tom, že toto MsZ je posledné pred letnou prestávkou, bude
organizovaných aj niekoľko podujatí, podľa prikázaných opatrení od vlády
- 18.07.2020 Streetbal
- 08.08.2020 Horal
- 09.08.2020 detský Horal
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- 14.08.2020 Okey mini leto - Viršík - v exteriéri
- najbližšie MsZ sa uskutoční 24.9.2020
K 23:

Záver

D.Vojsovičová -

ukončila 16. riadne zasadnutie MsZ z 24.06.2020 o 18.30 h poďakovaním
poslancom aj hosťom za účasť

Poznámky:

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
-

k bodom programu: 3,4,5,6,7,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Overovatelia:

Ing. Ján Hutník
prednosta MsÚ

1. M. Smatanová
2. M. Šramková

Zapísala: 01.07.2020

Marcela Berkešová
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