UZNESENIE
Z 9. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit
zo dňa 26. septembra 2019
(93/2019 – 111/2019)
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom 9. riadnom zasadnutí prerokovalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Plnenie uznesení MsZ, správu o vykonaných kontrolách.
Návrh zmeny ÚPN M Svit, lokality Mesto 2019.
Správu o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019.
Žiadosť o zmenu názvu vhodného miesta na uzavretie manželstva pre Matričný obvod Svit
mimo úradnú miestnosť – z Penziónu Vila Šafrán Batizovce na Moment – bistro & ubytovanie
Batizovce.
Návrh Štatútu kroniky mesta Svit.
Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit
a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených
Mestom Svit.
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 379/23 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 28/3 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná,
a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice (pre Finchem, a.s.).
Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná,
a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice (ZO Breziny).
Informáciu o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-7/2019.
Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - Dni mesta Svit 2019.
Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - Financovanie odvádzania odpadových vôd.
Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - MŠ Mierová Svit - dofinancovanie originálnych
kompetencií.
Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - Pripojovacie poplatky za elektromery 84b.j.
súp. č. 263.
Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - Kapitálové výdavky (územný plán).
Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia - Financovanie komunitného centra BONUM, ul.
F. Kráľa 14, Svit.
Návrh na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019 na prenájom nehnuteľného majetku
mesta Svit.
Návrh na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2019 na prenájom nehnuteľného majetku
mesta Svit.
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1.

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
Uznesenie č. 93/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

berie na vedomie

-

správu o vykonaných kontrolách, vyhodnotenie plnenia uznesení MsZ mesta Svit
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: projektový manažér
náčelník MsP

B

schvaľuje

-

predĺženie termínu uznesenia MsZ mesta Svit č. 90/2019 bod 1. zo dňa 05.09.2019 na termín
do 30.11.2019
TERMÍN: v texte
ZODPOVEDNÝ: projektový manažér
náčelník MsP

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

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

12
0

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

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 02.10.2019
2.

Zmena ÚPN M Svit, lokality Mesto 2019
Uznesenie č. 94/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

prerokovalo

-

v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. návrh zmeny Územného plánu
mesta Svit v lokalitách Mesto 2019, ktorú spracoval Ing. arch. Martin Baloga, PhD.,
Šrobárova 45, 058 01 Poprad a pre ktoré vykonával obstarávateľskú činnosť Ing. Jaroslav
Lizák, Slnečná č. 20, 059 71 Ľubica
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. IČÚPaŽP

B

berie na vedomie

B.1

správu o prerokovaní návrhu zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalitách Mesto 2019

B.2

výsledky prerokovania návrhu zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalitách Mesto 2019

B.3

že schválená zmena Územného plánu mesta Svit v lokalitách Mesto 2019 je v určenom rozsahu
záväzným, alebo smerným podkladom pre územné rozhodovanie a pre vypracovanie
dokumentácie stavieb na vymedzenom území
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B.4

výsledok preskúmania návrhu zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalitách Mesto 2019
Okresným úradom Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušným orgánom
územného plánovania, vyjadrenom v stanovisku č. OÚ-PO-OVBP1-2019/045590/0103662 zo
dňa 19.09.2019

B.5

informáciu, že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná
časť Územného plánu mesta Svit v znení neskorších predpisov:
neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: --

C

súhlasí

C.1

s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia prerokovania návrhu
zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalitách Mesto 2019

C.2

s návrhom úprav smernej časti Územného plánu mesta Svit
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. IČÚPaŽP

D

schvaľuje

D.1

návrh zmeny Územného plánu mesta Svit v lokalitách Mesto 2019, ako zmenu č. 14 Územného
plánu mesta Svit

D.2

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007 ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu
mesta Svit v znení neskorších predpisov. Všeobecne záväzné nariadenie mesta tvorí prílohu
tohto uznesenia
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. IČÚPaŽP

E

ukladá

E.1

zverejniť záväznú časť zmeny č. 14 Územného plánu mesta Svit:
a/ vyvesením na úradných tabuliach a webovom sídle Mesta Svit najmenej na 30 dní,
b/ doručením dotknutým orgánom

E.2

TERMÍN: do 31.10.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. IČÚPaŽP
v súlade s § 2 ods. 4 vyhl. č. 55/2001 Z.z. zabezpečiť spracovanie čistopisu zmeny č. 14
Územného plánu mesta Svit podľa prijatých podmienok schvaľujúceho orgánu a
odsúhlaseného rozhodnutia o stanoviskách, pripomienkach a odsúhlasených úpravách smernej
časti
TERMÍN: do 30.11.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. IČÚPaŽP

E.3

čistopis zmeny č. 14 Územného plánu mesta Svit, po doplnení schvaľovacou doložkou, zaslať
na uloženie spolu s výpisom uznesenia mestského zastupiteľstva stavebnému úradu mesta a
Okresnému úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Prešove
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. IČÚPaŽP

E.4

vyhotoviť o obsahu zmeny č. 14 Územného plánu mesta Svit registračný list a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako
ústrednému orgánu územného plánovania
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. IČÚPaŽP

-4E.5

zverejniť záväznú časť Územného plánu mesta Svit v znení prijatých zmien na webovom sídle
mesta, ako jej úplné znenie
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. IČÚPaŽP

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

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

12
0

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

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 02.10.2019
3.

Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
Uznesenie č. 95/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

berie na vedomie
-

správu o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie I. polroka 2019
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: --

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

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

12
0

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

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 02.10.2019
4.

Žiadosť o zmenu názvu vhodného miesta na uzavretie manželstva pre Matričný
obvod Svit mimo úradnú miestnosť – z Penziónu Vila Šafrán Batizovce na Moment –
bistro & ubytovanie Batizovce
Uznesenie č. 96/2019

-5Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

určuje
-

iné vhodné miesto na uzavretie manželstva pre Matričný úrad vo Svite, ktorým je „Moment –
bistro & ubytovanie“, Záhradná 670, Batizovce
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: --

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

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

12
0

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

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 02.10.2019
5.

Štatút kroniky mesta Svit
Uznesenie č. 97/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

Štatút kroniky mesta Svit
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: prednosta MsÚ

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

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

12
0

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

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 02.10.2019
6.

Dodatok č. 1/2019 k VZN Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených
Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných
škôl zriadených Mestom Svit
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Uznesenie č. 98/2019
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

uznáša sa
-

na Dodatku č. 1/2019 k VZN Mesta Svit č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit
a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom
Svit
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: prednosta MsÚ

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

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

12
0

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

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 02.10.2019
7.

Prenájom časti pozemku parc. č. 379/23 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Uznesenie č. 99/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer prenájmu majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prenajme nehnuteľný majetok Mesta Svit:
 časť pozemku parc. č. 379/23 o výmere 50 m 2, parcela KNC, druh pozemku ostatné plochy,
zapísané na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit,
Ing. Jánovi Masarikovi, Mierová 115/87, 059 21 Svit, za nájomné vo výške 0,12 €/ m 2 / rok
Odôvodnenie:
Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce, nie je využívaný a nie je pre mesto
Svit samostatne využiteľný.
Umiestnenie stanovišťa včelstiev oznámi nájomca miestne príslušnej regionálnej a potravinovej
správe v zmysle vyhlášky č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev. Povinnosťou
nájomcu bude dodržiavať aj ostatné ustanovenia predmetnej vyhlášky týkajúce sa umiestnenia
včelstiev a chovu včiel, stanovište nájomca označí informačnou tabuľou
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM
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B

schvaľuje

-

prenájom nehnuteľnosti:
 časť pozemku parc. č. 379/23 o výmere 50 m2, parcela KNC, druh pozemku ostatné plochy,
zapísané na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit,
Ing. Jánovi Masarikovi, Mierová 115/87, 059 21 Svit, za nájomné vo výške 0,12 €/ m2 / rok, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
TERMÍN: do 31.10.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

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

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

12
0

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

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 02.10.2019
8.

Prenájom časti pozemku parc. č. 28/3 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Uznesenie č. 100/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

konštatuje

-

že nasledovný zámer prenájmu majetku Mesta Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov:
Mesto Svit prenajme nehnuteľný majetok Mesta Svit:
 časť pozemku parc. č. 28/3 o výmere 500 m2, parcela KNC, druh pozemku orná pôda,
zapísané na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit,
občianskemu združeniu NATURALISTA o.z., v zastúpení Ing. Tatianou Dučaiovou, Štúrova 59,
059 21 Svit, za nájomné vo výške 1 € / rok
Odôvodnenie:
Predmetom nájmu je realizácia verejnoprospešného zámeru v rámci garantovanej výzvy
Karpatskej nadácie „Máme radi Východ 2019“ - Obnova mestského parku pri železničnej stanici
vo Svite. Súčasťou projektu bude revitalizácia jestvujúcej zelene a vysadenie nových druhovo
rozličných stromov a vysadenie záhonov z trvaliek, vybudovanie petangového ihriska na aktívne
trávenie voľného času pre všetky generácie, paletové sedenie, vybudovanie exteriérovej galérie
obsahujúcej fotografie z histórie a súčasnosti mesta Svit
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

prenájom nehnuteľnosti :
 časť pozemku parc. č. 28/3 o výmere 500 m2, parcela KNC, druh pozemku orná pôda,

-8zapísané na Okresnom úrade Poprad, Katastrálny odbor, na LV č. 1, k.ú. Svit,
občianskemu združeniu NATURALISTA o.z. v zastúpení Ing. Tatianou Dučaiovou, Štúrova 59,
05921 Svit, za nájomné vo výške 1 € / rok ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom
Mestské zastupiteľstvo mesta Svit rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
TERMÍN: do 31.10.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

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

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

12
0

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

0
0

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 02.10.2019
9.

Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.
s., Mlynská 31, 042 91 Košice (pre Finchem, a.s.)
Uznesenie č. 101/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, spočívajúceho
v povinnosti Mesta Svit, ako povinného z vecného bremena:
 strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na dotknutom pozemku podľa
geometrického plánu č. 230/2017 na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na
pozemku C-KN p. č. 294/179, úradne overeného dňa 03.07.2017 pod číslom G1-470/17,
vyhotoveného spoločnosťou GEODETING s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO:
36 216 801,
 strpieť prechod a prejazd cez dotknutý pozemok za účelom údržby a opráv elektroenergetického zariadenia, pričom toto vecné bremeno sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje
na celý dotknutý pozemok.
Dotknutým pozemkom je pozemok v katastrálnom území Svit, obec Svit, zapísaný na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 v celosti, a to:
 parc. č. KN-C 294/179, ostatné plochy o celkovej výmere ku dňu schvaľovania 5994 m 2.
Vecné bremeno bude zriadené v prospech oprávneného z vecného bremena, spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. Vecné bremeno bude zriadené
„in personam“, na dobu neurčitú a bezodplatne s tým, že poplatok spojený a s návrhom na
vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.
TERMÍN: do 31.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana

PREZENTÁCIA
P
P
P

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA

-9Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

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

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
12
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0
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10.

Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.
s., Mlynská 31, 042 91 Košice (ZO Breziny)
Uznesenie č. 102/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí, spočívajúceho
v povinnosti Mesta Svit, ako povinného z vecného bremena:
 strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na dotknutých pozemkoch podľa
geometrického plánu č. 811/2018 na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí na
parcelách uvedených nad tabuľkou, úradne overeného dňa 11.12.2018 pod číslom G11141/18 a geometrického plánu č. 812/2018 na vyznačenie práva uloženia inžinierskych sietí
na parcelách uvedených nad tabuľkou, úradne overeného dňa 18.12.2018 pod číslom G11192/18, vyhotovených spoločnosťou GEODETING s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice,
IČO: 36216801,
 strpieť prechod a prejazd cez dotknuté pozemky za účelom údržby a opráv elektroenergetického zariadenia, pričom toto vecné bremeno sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje
na celé dotknuté pozemky.
Dotknutými pozemkami sú pozemky v katastrálnom území Svit, obec Svit, zapísané na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 v celosti, a to:
 parc. č. KN-C 463/554, trvalé trávne porasty, v čase schvaľovania o výmere 3331 m 2,
 parc. č. KN-C 463/555, trvalé trávne porasty, v čase schvaľovania o výmere 3291 m 2,
 parc. č. KN-C 626/119, záhrady, v čase schvaľovania o výmere 216 m2,
 parc. č. KN-C 453/594, trvalé trávne porasty, v čase schvaľovania o výmere 344 m 2,
 parc. č. KN-C 463/1, trvalé trávne porasty, v čase schvaľovania o výmere 19993m2,
 parc. č. KN-C 480/34, vodné plochy, v čase schvaľovania o výmere 620 m2,
 parc. č. KN-C 462/184, trvalé trávne porasty, v čase schvaľovania o výmere 1359 m 2.
Vecné bremeno bude zriadené v prospech oprávneného z vecného bremena, spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice. Vecné bremeno bude
zriadené „in personam“, na dobu neurčitú a za jednorazovú náhradu vo výške 4 459,- € s tým,
že poplatok spojený a s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený
z vecného bremena.
TERMÍN: do 31.01.2020
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária

PREZENTÁCIA
P
P
P
P
P
P
P
P

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

- 10 Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
12
Neprítomní:
0
Počet poslancov:
12

P
P
P
P
ZA:
PROTI:

ZA
ZA
ZA
ZA
12
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0
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11.

Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-7/2019
Uznesenie č. 103/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

berie na vedomie
-

informáciu o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-7/2019
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: --

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

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

12
0

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

0
0
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12.

Dni mesta Svit 2019 - rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 104/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 21/2019 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 v príjmovej časti ako navýšenie bežných príjmov na kategórii
220 príjmy z reklamy vo výške 17 000€ a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na kapitole
0820 kultúra podprogram 2.2 položka 630 na spolufinancovanie kultúrnej akcie Dni mesta vo
výške 17 000€
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana

PREZENTÁCIA
P
P
P

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA

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

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

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
11
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0
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13.

Financovanie odvádzania odpadových vôd - rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 105/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 22/2019 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 v príjmovej časti ako navýšenie bežných príjmov na kategórii
210 dividendy vo výške 2 265 € a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na kapitole 0111
podprogram 15.1 položka 630 vodné, stočné vo výške 2 265 €
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

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

10
0

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

0
0
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14.

Materská škola Svit - rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 106/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 23/2019 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 takto:
1. v príjmovej časti ako navýšenie bežných príjmov na kategórii 110 podielové dane vo výške

- 12 14 000 € a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na kapitole 0911 MŠ Mierová Svit na bežné
výdavky kategórie 610-630 vo výške 14 000 €
2. rozpočet MŠ Mierová príjmová časť príjmy kategórie 200 suma 74 €, výdavková časť položka
630 podprogram 9.1 suma 74 €
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

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

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

10
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0
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15.

Pripojovacie poplatky za elektromery 84b.j. súp. č. 263 - rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 107/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 24/2019 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 v príjmovej časti ako navýšenie bežných príjmov na kategórii
290 vo výške 7 145 € a na kategórii 220 vo výške 3 175 € a vo výdavkovej časti bežného
rozpočtu na kapitole 0111 podprogram 3.3 položka 630 na úhradu pripojovacích poplatkov
v sume 10 320 €
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ

Hlasovanie:
PRIEZVISKO, MENO
Abrahám Rudolf
Bezák Marián
Bobulová Jana
Cetl Eduard
Drobný Ján
Kačmarčíková Eva
Míčka Martin
Smatanová Mária
Šramková Marianna
Švagrovská Ivana
Zentko Vladimír
Zima Ivan
Prítomní:
10
Neprítomní:
2
Počet poslancov:
12

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

10
0

HLASOVANIE
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:
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0
0
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16.

Kapitálové výdavky (územný plán) - rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 108/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
-

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 25/2019 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 takto:
Uzn.
RO
44/2019 6
61/2019 11
77/2019 18
77/2019 18

Názov
úprava v €
zdroj
Rekonštrukcia objektu MŠ kpt. Nálepku
- 21 566€ 46
MsP-kamerový systém (cez MVSR)
- 2 969 € 46
Údržba priestorov rod. centra vo Svite
- 900 € 43
Výmena opotreb.povrchu atl.dráhy SŠ M.
- 5 000€ 43
Územný plán mesta
+ 4 000€ 43
69/2019 16 Zavlažovací systém FŠ
- 3 000€ 46
Zavlažovací systém FŠ
+3 000€ 43
77/2019 18 Výstava/obnova cyklotrasy
- 4 000€ 43
Z toho

doplnenie z fondov
z predaja majetku

- 27 535€
- 2 900€

podpr. pol.
12.3 710
5.1 710
12.3 710
12.3 710
1.1 710
11.1 720
11.1 720
12.3 710

46
43

TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ

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

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

11
0

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

0
0
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17.

Financovanie komunitného centra BONUM, ul. F. Kráľa 14, Svit - rozpočtové
opatrenie
Uznesenie č. 109/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

schvaľuje
1.

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na
základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. rozpočtové opatrenie č. 26/2019 na úpravu
Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2019 vo výdavkovej časti bežného rozpočtu ako presuny vo
výdavkovej časti rozpočtu takto: kapitola 1020 podprogram 14.5 z položky 610-620 na položku
630-640 suma 4 273 €
TERMÍN: do 31.12.2019

- 14 ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ za rozp.
opatrenie
ved. odd. VVSaSČ za
realizáciu
2.

poskytnutie prostriedkov vo výške 4 273 € o.z. Familiaris na základe zmluvy so zúčtovaním, t.j.
vrátením poskytnutého preddavku do 16.12.2019
TERMÍN: do 07.10.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. EČ
ved. odd. VVSaSČ

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

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

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

11
0

HLASOVANIE
ZDRŽALO SA:
NEHLASOVALO:

0
0
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18.

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019 na prenájom nehnuteľného majetku
mesta Svit
Uznesenie č. 110/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

súhlasí

-

s prenájmom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Svit, a to nebytových priestorov o celkovej
výmere 204 m 2, nachádzajúcich sa v budove Domu kultúry na Mierovej ulici vo Svite, súpisné
číslo 198, postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 175/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
935 m2, katastrálne územie Svit, obec Svit, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1 v zložení:
 reštaurácia o výmere 85,30 m 2, nachádzajúca sa na 1. poschodí budovy,
 kuchyňa, na o výmere 22,50 m 2, nachádzajúca sa na 1. poschodí budovy,
 salónik o výmere 31,20 m 2, nachádzajúci sa na 1. poschodí budovy,
 sklad v suteréne budovy o výmere 31,60 m 2,
 sklad v suteréne budovy o výmere 14,60 m 2,
 sklad v suteréne budovy o výmere 5,80 m 2,
 WC a šatňa pre zamestnancov v suteréne budovy o výmere 13 m2,
a to formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 9 a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za minimálne nájomné vo výške
22 € / m2 / 1 rok (reštaurácia, kuchyňa, salónik) a 10 € / m2 / 1 rok (sklady, WC, šatňa)
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 3/2019 na prenájmom nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Svit, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 204 m2, nachádzajúcich sa v budove
Domu kultúry na Mierovej ulici vo Svite, súpisné číslo 198, postavenej na pozemku parc. č. KNC 175/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 935 m 2, katastrálne územie Svit, obec Svit,

- 15 zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1
v zložení:
 reštaurácia o výmere 85,30 m 2, nachádzajúca sa na 1. poschodí budovy,
 kuchyňa, na o výmere 22,50 m 2, nachádzajúca sa na 1. poschodí budovy,
 salónik o výmere 31,20 m 2 , nachádzajúci sa na 1. poschodí budovy,
 sklad v suteréne budovy o výmere 31,60 m 2,
 sklad v suteréne budovy o výmere 14,60 m 2,
 sklad v suteréne budovy o výmere 5,80 m 2,
 WC a šatňa pre zamestnancov v suteréne budovy o výmere 13 m 2,
uvedené v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

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

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

11
0

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

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 02.10.2019
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Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Obchodná verejná súťaž č. 3/2019
na prenájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, zastúpené primátorkou mesta Ing.
Dášou Vojsovičovou (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku mesta .
Článok I
Predmet obchodnej verejnej súťaže
Nebytové priestory o celkovej výmere 204 m 2, nachádzajúce sa v budove Domu kultúry
na
Mierovej ulici vo Svite, súpisné číslo 198, postavenej na pozemku parc. Č. KN-C 175/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 935 m2, katastrálne územie Svit, obec Svit, zapísanej
na
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1 vo výlučnom vlastníctve
vyhlasovateľa súťaže, a to v zložení:
reštaurácia o výmere 85,30 m 2, nachádzajúca sa na 1. poschodí budovy,

kuchyňa, na o výmere 22,50 m 2, nachádzajúca sa na 1. poschodí budovy,

salónik o výmere 31,20 m 2 , nachádzajúci sa na 1. poschodí budovy,

sklad v suteréne budovy o výmere 31,60 m 2,

sklad v suteréne budovy o výmere 14,60 m 2,

sklad v suteréne budovy o výmere 5,80 m 2,

WC a šatňa pre zamestnancov v suteréne budovy o výmere 13 m 2,
(ďalej spoločne aj ako: „nebytové priestory“).
Súčasťou prenajímaných nebytových priestorov je malý nákladný výťah (nosnosť 50 kg), spájajúci
sklad v suteréne s 1. nadzemným podlažím budovy a kuchyňou na 1. poschodí.
Nájomca má právo užívať spoločné priestory (chodby, WC pre verejnosť), ktoré nie sú predmetom
nájmu.
Nebytové priestory sú v súčasnosti nevyužívané. Nie sú napojené na plyn, prenajímateľ vybuduje
plynovú prípojku k nebytovým priestorom.
Nájomca na vlastné náklady zabezpečí najmä:
-

kuchyňa: varnú časť, vybavenie kuchyne, zariadenie kuchyne – sanitu, podlahy, umývateľné
povrchy stien, vzduchotechniku,
bar, reštaurácia a salónik: zariadenie a interiérové vybavenie,
sklady, šatňa: zariadenie v zmysle hygienických noriem.

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku nebytových priestorov u kontaktnej osoby Mgr. Gabriely
Očvárovej na telefónnom čísle 052/7875 127, alebo na e-mailovej adrese gabriela.ocvarova@svit.sk.
Článok II
Účel využitia nebytových priestorov
Účelom nájmu je prevádzkovanie nebytových priestorov ako reštaurácia a kaviareň.
Článok III
Minimálna výška ročného nájomného
Minimálna výška nájomného je stanovená vo výške:
– minimálne 22 € / 1 m2 / 1 rok (reštaurácia, kuchyňa, salónik)
– minimálne 10 € / 1 m2 / 1 rok (sklady, WC, šatňa) .
Vo výške nájomného nie sú zahrnuté platby za služby, spojené s užívaním nebytových priestorov
(elektrina, vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO a pod.).
Nájomca uzavrie do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy zmluvný vzťah
s BYTOVÝM PODNIKOM SVIT, s. r. o., predmetom ktorého bude úhrada prevádzkových nákladov,
t.j. úhrada služieb, spojených s užívaním nebytových priestorov, vrátane alikvotnej časti
prevádzkových nákladov za užívanie spoločných priestorov (chodby, WC pre verejnosť), ktoré nie sú
predmetom nájmu.
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Nájomné nebude započítané s výškou investícií, vložených navrhovateľom do prípadnej rekonštrukcie
a do zariadenia nebytových priestorov.
Článok IV
Podmienky súťaže
1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:
a) u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej
(oprávnených) konať jej menom, fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného
registra, pričom účel nájmu musí byť v súlade s predmetom podnikania,
b) telefonický a emailový kontakt,
c) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo
proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Svit a ním
zriadeným alebo založeným organizáciám resp. právnickým osobám, a to ako právnická osoba resp.
ako štatutárny zástupca právnickej osoby resp. ako fyzická osoba,
e) súhlas s podmienkami súťaže,
f) podnikateľský zámer s dispozičným riešením priestoru, zodpovedajúcim platnej legislatíve,
technickým a hygienickým normám,
g) finančný biznis plán,
h) podpísaný návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov (podľa bodu 8 tohto článku)
s uvedením ponuky nájomného za 1 m2 / 1 rok, rozdelené na:
 reštauráciu, salónik a kuchyňu (minimálne 22 € / 1 m2 / 1 rok)
 sklady, WC, šatňa (minimálne 10 € / 1 m2 / 1 rok) .
2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú
priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne
preložené do slovenského jazyka.
3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom musí byť písomne doručená, spôsobom
určeným na predkladanie návrhov.
4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne
stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
5. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne, listom odovzdaným
pošte na doručenie najneskôr do 15 dní odo dňa konečného vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.
6. Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady.
7. Náklady, spojené s účasťou v súťaži a so spracovaním ponuky vyhlasovateľ navrhova-teľom súťaže
nehradí. Náklady spojené s vyhlásením súťaže hradí víťaz súťaže.
8. Vzor Zmluvy o nájme nebytových priestorov je zverejnený na stránke www.svit.sk resp. ho
poskytne na požiadanie kontaktná osoba, Mgr. Gabriela Očvárová.
9. Súťaž je platná, ak sa jej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
Článok V
Termín a miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť
v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla
- označenie „neotvárať, obchodná verejná súťaž č. 3/2019“
- adresa príjemcu:
Mestský úrad Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit

- 18 Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 23. októbra 2019 do 12.00 hod.
Článok VI
Vyhodnotenie návrhov
1. Vyhlasovateľ súťaže označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a
zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná najmenej
trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. Otvorenie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 10 pracovných dní od
uplynutia termínu na podávanie návrhov.
4. Pred otvorením súťažných návrhov oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje
neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa
otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, bude zo súťaže
vyradený.
5. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica.
6. Zo súťaže sa vylučujú :
– súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje alebo doklady uvedené v
podmienkach súťaže, okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia ich obsah,
– súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
– súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo
proti nim začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, resp. bol proti nim pre
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
– návrhy navrhovateľov, voči ktorým má Mesto Svit a ním zriadené alebo založené organizácie
resp. právnické osoby, evidované pohľadávky, a to voči účastníkovi súťaže ako právnickej
osobe, resp. ako štatutárnemu zástupcovi právnickej osoby resp. ako fyzickej osobe.
Článok VII
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov
a) cenová ponuka
b) poskytované služby.
Článok VIII
Práva vyhradené vyhlasovateľovi súťaže
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
b) zrušiť súťaž,
c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie
a vykonanie opravy.
Vo Svite dňa 26. 09. 2019
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta
vyvesené dňa: 26. 09. 2019
zvesené dňa: 23. 09. 2019
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18.

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2019 na prenájom nehnuteľného majetku
mesta Svit
Uznesenie č. 111/2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit:

A

súhlasí

-

s prenájmom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Svit, a to nebytových priestorov,
nachádzajúcich sa v budove súpisné číslo 263 - Bytový dom na ul. SNP vo Svite, postavenej na
pozemku parc. č. KN-C 12/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m 2, katastrálne
územie Svit, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste
vlastníctva č. 3268, ako:
 nebytový priestor č. 103 o výmere 47,92 m2,
 nebytový priestor č. 104 o výmere 18,84 m2
 nebytový priestor č. 105 o výmere 50,25 m2,
 nebytový priestor č. 106 o výmere 70,88 m2,
 nebytový priestor č. 107 o výmere 38,53 m2,
a to formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 9 a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za minimálne nájomné vo výške 30
€ / m2 / 1 rok
TERMÍN: 26.09.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

B

schvaľuje

-

podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 4/2019 na prenájmom nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Svit, a to nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove súpisné číslo 263 - Bytový
dom, na ul. SNP vo Svite, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 12/36, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 682 m 2, katastrálne územie Svit, obec Svit, zapísaných na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 3268, ako:
 nebytový priestor č. 103 o výmere 47,92 m2,
 nebytový priestor č. 104 o výmere 18,84 m2
 nebytový priestor č. 105 o výmere 50,25 m2,
 nebytový priestor č. 106 o výmere 70,88 m2,
 nebytový priestor č. 107 o výmere 38,53 m2.
uvedené v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
TERMÍN: do 31.12.2019
ZODPOVEDNÝ: ved. odd. PaM

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

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

11
0

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

Podpísala Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta v.r. dňa 02.10.2019
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- 20 PRÍLOHA:
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Obchodná verejná súťaž č. 4/2019
na prenájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, zastúpené primátorkou mesta Ing.
Dášou Vojsovičovou (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku mesta.
Článok I
Predmet obchodnej verejnej súťaže
Nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove súpisné číslo 263 - Bytový dom na ul. SNP vo
Svite (býv. internát), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 12/36, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 682 m2, katastrálne územie Svit, obec Svit, zapísané na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 3268 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to:
A:
Nebytový priestor č. 103 o výmere 47,92 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súpisné
číslo 263, číslo vchodu 7A, druh nebytového priestoru č. 12 – iný nebytový priestor.
Nebytový priestor pozostáva z nasledovných miestností:
- miestnosť č. 123 - komerčný priestor o výmere 10,73 m2,
- miestnosť č. 124 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 125 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 126 - predsieň o výmere 4,65 m2,
- miestnosť č. 127 - kuchynský kút o výmere 4,65 m2,
- miestnosť č. 128 - WC o výmere 2,16 m2,
- miestnosť č. 129 - hygienický kút o výmere 2,37 m2.
Vybavenie priestoru: WC 2x, umývadlo 2x, sprcha, rebrinový radiátor, predpríprava na kuchynskú
linku; v komerčných priestoroch bez svietidiel.
B:
Nebytový priestor č. 104 o výmere 18,84 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súpisné
číslo 263, číslo vchodu 7B, druh nebytového priestoru č. 12 – iný nebytový priestor.
Nebytový priestor pozostáva z nasledovných miestností:
- miestnosť č. 130 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 131 - kuchynský kút o výmere 4,74 m 2,
- miestnosť č. 132 - hygienický kút o výmere 2,42 m2.
Vybavenie priestoru: WC, umývadlo, sprcha, rebrinový radiátor, predpríprava na kuchynskú linku;
v komerčnom priestore bez svietidiel.
C:
Nebytový priestor č. 105 o výmere 50,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súpisné
číslo 263, číslo vchodu 7C, druh nebytového priestoru č. 12 – iný nebytový priestor.
Nebytový priestor pozostáva z nasledovných miestností:
- miestnosť č. 133 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 134 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 135 - komerčný priestor o výmere 11,68 m2,
- miestnosť č. 136 - predsieň o výmere 9,71 m2,
- miestnosť č. 137 - WC o výmere 2,75 m2,
- miestnosť č. 138 - WC o výmere 2,75 m2.
Vybavenie priestoru: WC 2x, umývadlo 2x; v komerčných priestoroch bez svietidiel.
D:
Nebytový priestor č. 106 o výmere 70,88 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súpisné
číslo 263, číslo vchodu 7, druh nebytového priestoru č. 12 – iný nebytový priestor.
Nebytový priestor pozostáva z nasledovných miestností:
- miestnosť č. 139 - komerčný priestor o výmere 16,55 m2,
- miestnosť č. 140 - komerčný priestor o výmere 24,26 m2,
- miestnosť č. 141 - komerčný priestor o výmere 22,02 m2,
- miestnosť č. 142 - upratovačka o výmere 1,34 m2,

- 21 - miestnosť č. 143 - predsieň o výmere 1,30 m2,
- miestnosť č. 144 - pisoár o výmere 1,56 m2,
- miestnosť č. 145 - WC o výmere 1,44 m2,
- miestnosť č. 146 - sklad o výmere 2,41 m2.
Vybavenie priestoru: WC, pisoár, umývadlo, výlevka, v komerčných priestoroch bez svietidiel.
Súčasťou prenájmu je miestnosť č. 152 - chodba o výmere 9,61 m2, v podiele ½ v pomere k celku.
E:
Nebytový priestor č. 107 o výmere 38,53 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súpisné
číslo 263, č. vchodu 7A, druh nebytového priestoru č. 12 – iný nebytový priestor.
Nebytový priestor pozostáva z nasledovných miestností:
- miestnosť č. 147 - komerčný priestor o výmere 16,52 m2,
- miestnosť č. 148 - komerčný priestor o výmere 8,38 m2,
- miestnosť č. 149 - komerčný priestor o výmere 8,04 m2,
- miestnosť č. 150 - WC o výmere 2,09 m2,
- miestnosť č. 151 - predsieň o výmere 3,50 m2.
Vybavenie priestoru: WC, umývadlo; v komerčných priestoroch bez svietidiel.
Súčasťou prenájmu je miestnosť č. 152 - chodba o výmere 9,61 m2, v podiele ½ v pomere k celku.

Všetky nebytové priestory sú napojené na centrálny zdroj tepla so samostatným meraním pre každý
priestor a majú nainštalované radiátory. Do priestorov sú zavedené rozvody poskytovateľov
internetových služieb; napojenie na konkrétneho poskytovateľa si zabezpečí nájomca.
Elektroinštalácia sa v každom nebytovom priestore nachádza so samostatným meraním.
Nebytové priestory sú nové a nevyužívané, bez vnútorného zariadenia.
Súťažné návrhy musia byť predložené samostatne, za každý predmet nájmu (A,B,C,D alebo E)
samostatne. Súťažný návrh nesmie obsahovať alternatívne návrhy.
Obhliadka nebytových priestorov sa uskutoční v dňoch:
streda, 09. októbra 2019 o 14,00 hod.
streda, 16. októbra 2019 o 14,00 hod.
streda, 23. októbra 2019 o 14,00 hod.
Bližšie informácie o nebytových priestoroch je možné vyžiadať u kontaktnej osoby,
Mgr.
Gabriely Očvárovej na telefónnom čísle 052/7875 127, alebo na e-mailovej adrese
gabriela.ocvarova@svit.sk.
Článok II
Účel využitia nebytových priestorov
Priestory sú vhodné najmä pre obchodné, administratívne či kancelárske využitie. Nie sú určené
na prevádzkovanie gastronomických služieb.
Článok III
Minimálna výška ročného nájomného
Minimálna výška nájomného je stanovená vo výške minimálne 30 € / 1 m2 / 1 rok.
Vo výške nájomného nie sú zahrnuté platby za služby, spojené s užívaním nebytových priestorov
(elektrina, vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO a pod.).
Nájomca uzavrie do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy zmluvný vzťah
s BYTOVÝM PODNIKOM SVIT, s. r. o., predmetom ktorého bude úhrada prevádzkových nákladov, t.
j. úhrada služieb, spojených s užívaním nebytových priestorov, okrem úhrady za spotrebu elektrickej
energie, ktorej odber si zabezpečí so súhlasom prenajímateľa nájomca.
Článok IV
Podmienky súťaže
1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:
a) u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej
(oprávnených) konať jej menom, originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného
registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace
b) telefonický a emailový kontakt,
c) špecifikáciu nebytového priestoru – predmetu nájmu (predmet nájmu A,B,C,D alebo E),
d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo
proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
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zriadeným alebo založeným organizáciám resp. právnickým osobám, a to ako právnická osoba resp.
ako štatutárny zástupca právnickej osoby resp. ako fyzická osoba
f) súhlas s podmienkami súťaže
g) podnikateľský zámer s dispozičným riešením priestoru, zodpovedajúcim platnej legislatíve,
technickým a hygienickým normám
h) podpísaný návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov (podľa bodu 8 tohto článku) s uvedením
ponuky nájomného za 1 m 2 / 1 rok.
2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú
priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne
preložené do slovenského jazyka.
3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného
podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom musí byť písomne doručená, spôsobom
určeným na predkladanie návrhov.
4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne
stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
5. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne, listom odovzdaným
pošte na doručenie najneskôr do 15 dní odo dňa konečného vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.
6. Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady.
7. Náklady spojené s účasťou v súťaži a so spracovaním ponuky vyhlasovateľ navrhovateľom súťaže
nehradí. Náklady spojené s vyhlásením súťaže hradí víťaz súťaže.
8. Vzor Zmluvy o nájme nebytových priestorov je zverejnený na stránke www.svit.sk resp. ho
poskytne na požiadanie kontaktná osoba, Mgr. Gabriela Očvárová.
9. Súťaž je platná, ak sa jej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
Čl. V
Termín a miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť
v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla
- označenie „neotvárať, obchodná verejná súťaž č. 4/2019 – nájom nebytových
priestorov“ s označení predmetu nájmu A,B,C,D, alebo E
- adresa príjemcu:
Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Na predloženie súťažných návrhov do súťaže sa stanovuje termín 25. októbra 2019 do 12.00 hod.
Čl. VI
Vyhodnotenie návrhov
1. Vyhlasovateľ súťaže označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a
zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná komisia.
Účasť navrhovateľov pri otváraní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. Otvorenie obálok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční do 15 dní od uplynutia
termínu na podávanie návrhov.
4. Pred otvorením súťažných návrhov oznámi predseda komisie počet došlých návrhov a skontroluje
neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa
otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, bude zo súťaže
vyradený.
5. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica.
6. Zo súťaže sa vylučujú :
– súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje alebo doklady uvedené v
podmienkach súťaže, okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia ich obsah,
– súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
– súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo
proti nim začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, resp. bol proti nim pre
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
– návrhy navrhovateľov, voči ktorým má Mesto Svit a ním zriadené alebo založené organizácie
resp. právnické osoby, evidované pohľadávky, a to voči účastníkovi súťaže ako právnickej
osobe, resp. ako štatutárnemu zástupcovi právnickej osoby resp. ako fyzickej osobe.
Článok VII
Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov
a) cenová ponuka,
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Článok VIII
Práva vyhradené vyhlasovateľovi súťaže
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu,
b) zrušiť súťaž,
c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie
a vykonanie opravy.
Vo Svite dňa 26. 09. 2019
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta
vyvesené dňa: 26. 09. 2019
zvesené dňa:

25. 10. 2019

