Výpis
z 23. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva
Mesta Svit konaného dňa 31.1.2013 k bodu:

Dotácia pre SZUŠ Fantázia na rok 2013

_______________________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo Mesta Svit
Schvaľuje

Uznesenie č. 10/2013

- dotáciu na činnosť SZUŠ Fantázia pre rok 2013 čiastku
119 109 €, ktorá sa bude vyplácať vždy mesačne vo výške 1/12
t.j. 9 925,75 € so splatnosťou do konca príslušného
kalendárneho mesiaca. Mesto Svit si vyhradzuje právo
a možnosť rozpočtovým opatrením túto dotáciu zmeniť
v prípade poklesu podielových daní určených Mestu Svit v roku
2013

Termín: do 31.12.2013
Zodp.: ved. odd. SMMaEČ

PaedDr. Rudolf A b r a h á m, v.r.
primátor mesta Svit

Vo Svite 6.2.2013

Za správnosť opisu: Iveta Kukurová

Výpis
z 25. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva
Mesta Svit konaného dňa 21.3.2013 k bodu:

Komisia ŠKŠMRRaM
dotácie pre športové a kultúrno-spoločenské organizácie

__________________________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo Mesta Svit
A schvaľuje

Uznesenie č. 30/2013

A.1 dotáciu z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2013 pol. 642001
– 21 príspevky komisie ŠKŠMRRaM nasledovne:
BK Iskra Svit
5 000,- €
Atletický oddiel
2 000,- €
BK Mládeže
4 500,- €
Mládežnícky športový klub ISKRA Svit
2 200,- €
Hokejový klub Svit Pod Skalka
450,- €
Stolnotenisový klub
500,- €
Futbalový klub
5 300,- €
Miestna organizácia Slov. Rybárskeho zväzu
400,- €
Cyklistický klub Energia Svit
400,- €
–––––––––––––––––––––––––––––––––------–––––––––––
Spolu
20 750,- €
Termín: do 30.4.2013
Zodp.: ved. odd. ŠKaŠČ

A.2 dotáciu z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2013 pol. 642001 –
21 príspevky komisie ŠKŠMRRaM nasledovne:
Detský famózny svet
600,- €
FS Jánošík
800,- €
Spevácky zbor Laudamus
700,- €
Rímskokatolícky farský úrad Svit
400,- €
Umelecký klub Fantázia
950,- €
Ľudová hudba Bystrianka
400,- €
–––––––––––––––––––––––––––––––––--------–––––––––Spolu
3 850,- €
Termín: do 30.4.2013
Zodp.: ved. odd. ŠKaŠČ

B odporúča

primátorovi

mesta

- schváliť dotáciu z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2013 z kapitoly
0810, pol. 642001 – 21 pre:
Klub plastikových modelárov
300,- €
Šachový oddiel
300,- €
Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti
300,- €
OZ Galaxia
100,- €
Active Swim Svit
250,- €
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit
300,- €
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Svit
300,- €
Dychová hudba Sviťanka
300,- €
OZ Zábavná skupina Svittasenior
150,- €
Vojensko-historický klub TIGER
100,- €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----––––––––
Spolu
2 400,- €
Termín: do 30.4.2013
Zodp.: ved. odd. ŠKaŠČ

PaedDr. Rudolf A b r a h á m ,v.r.
primátor mesta Svit

Vo Svite 28.3.2013
Za správnosť opisu: Iveta Kukurová

Výpis
z 24. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva
Mesta Svit konaného dňa 28.2.2013 k bodu:

Žiadosti o výpožičku nebytových priestorov
BK Iskra Svit
Basketbalový klub mládeže
ZO SZZ Breziny
Centrum voľného času Svit

__________________________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo Mesta Svit
Schvaľuje

Uznesenie č. 18/2013

1. výpožičku mestskej športovej haly Iskra aréna vo Svite
v zmysle článku II. ods. 5 Zásad prenájmu nebytových
priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom
nebytových priestorov, za účelom tréningového procesu
a zápasov extraligového družstva v kalendárnom roku 2013,
Basketbalovému klubu Iskra Svit
2. výpožičku mestskej športovej haly Iskra aréna vo Svite
v zmysle článku II. ods. 5 Zásad prenájmu nebytových
priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom
nebytových priestorov, za účelom tréningového procesu
a zápasov mládežníckych družstiev v kalendárnom roku 2013,
Basketbalovému klubu mládeže Svit
3. výpožičku sály Domu kultúry vo Svite v zmysle článku II. ods.
5 Zásad prenájmu nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, za
účelom konania výročnej členskej schôdze, ZO SZZ 35-9
Breziny vo Svite
4. výpožičku malej telocvične mestskej športovej haly Iskra
aréna vo Svite v zmysle článku II. ods. 5 Zásad prenájmu
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za
prenájom nebytových priestorov, za účelom pravidelnej
záujmovej činnosti v kalendárnom roku 2013, Centru voľného
času Svit
Termín: do 15.3.2013
Zodp.: ved. odd. SMMaEČ

PaedDr. Rudolf A b r a h á m, v.r.
primátor mesta Svit
Vo Svite 8.3.2013
Za správnosť opisu: Iveta Kukurová

Výpis
z 25. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva
Mesta Svit konaného dňa 21.3.2013 k bodu:
Rozpočtové opatrenie - Dotácia na základe uznesenia vlády č. 52/2013 na zvýšenie platov
zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy

_______________________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo Mesta Svit
Schvaľuje

Uznesenie č. 29/2013

- rozpočtové opatrenie č. 6/2013 na úpravu Rozpočtu Mesta
Svit pre rok 2013 ako navýšenie rozpočtu v príjmovej časti
dotácii na položke 312012 vo výške 7 528 € a vo výdavkovej
časti na zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva
financovaným v rámci originálnych kompetencií s tým, že
použitie týchto prostriedkov nesmie byť v rozpore s legislatívou
v oblasti školstva takto:
ZUŠ Svit .......................................................
1 116 €
ZŠ Mierová (ŠKD, ŠJ) .................................
803 €
ZŠ Komenského (ŠKD, ŠJ) .............................
825 €
MŠ + ŠJ MŠ Svit...........................................
3 029 €
CVČ..............................................................
426 €
SZUŠ Svit......................................................
1 329 €
CELKOM........................................................
7 528 €
Termín: do 30.6.2013
Zodp.: ved. odd. SMMaEČ za rozpočtové opatrenie
riaditelia škôl a vedúci zamestnanci šk. zariadení za
dodržanie účelu dotácie a jej zúčtovanie

2) dotáciu pre zriaďovateľa Fantázia Svit s.r.o. na zvýšenie
platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného
z rozpočtu územnej samosprávy na základe uznesenia vlády
SR č. 52/2013 v školskom zariadení SZUŠ Fantázia pre rok
2013 vo výške 1329 € s tým, že použitie týchto prostriedkov
nesmie byť v rozpore s legislatívou v oblasti školstva. Dotácia
bude vyplatená jednorázovo do 31.3.2013
Termín: v texte
Zodp.: ved. odd. SMMaEČ

PaedDr. Rudolf A b r a h á m ,v.r.
primátor mesta Svit
Vo Svite 28.3.2013
Za správnosť opisu: Iveta Kukurová

Výpis
z 23. riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva
Mesta Svit konaného dňa 31.1.2013 k bodu:
Zmena uznesenia MsZ vo Svite 138/2012 zo dňa 22.11.2012, žiadosti o výpožičku nebytových
priestorov
ZO SZZ Štokava 1 Svit
MŠK Iskra Svit
ZO SZZ Máj
Únia žien Slovenska Svit – Podskalka
Únia žien Slovenska, ZO č. 4 vo Svite
ZO SZZP vo Svite

_______________________________________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo Mesta Svit

Schvaľuje

Uznesenie č. 3/2013

1. zmenu uznesenia MsZ vo Svite č. 138/2012 zo dňa
22.11.2012 v časti 3 nasledovne: text uznesenia „so ZO
Slovenského zväzu záhradkárov Štokava 1 Svit“ sa mení na
text „so ZO Slovenského zväzu záhradkárov Štokava 2 Svit“
Termín: 31.1.2013
Zodp.: ved. odd. SMMaEČ

2. výpožičku sály kultúrneho domu vo Svite v zmysle článku II.
ods. 5 Zásad prenájmu nebytových priestorov a stanovenie
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov, so ZO
Slovenského zväzu záhradkárov Štokava 1 Svit
3. výpožičku basketbalovej haly Iskra arény vo Svite v zmysle
článku II. ods. 5 Zásad prenájmu nebytových priestorov
a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových
priestorov, s Mládežníckym basketbalovým klubom Iskra Svit
4.výpožičku nebytových priestorov – zasadacej miestnosti
v budove sídla Slovenskej pošty na ul. Štúrovej súp. č. 275 vo
Svite v zmysle článku II. ods. 5 Zásad prenájmu nebytových
priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom
nebytových priestorov, s so ZO Slovenského zväzu
záhradkárov 35-36 Máj vo Svite
5. výpožičku nebytových priestorov Domu kultúry vo Svite Podskalkou v zmysle článku II. ods. 5 Zásad prenájmu
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za
prenájom nebytových priestorov, s Úniou žien Slovenska, ZO
Svit - Podskalka
6.výpožičku nebytových priestorov – zasadacej miestnosti
v budove sídla Slovenskej pošty na ul. Štúrovej súp. č. 275 vo
Svite v zmysle článku II. ods. 5 Zásad prenájmu nebytových

priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom
nebytových priestorov, s Úniou žien Slovenska, ZO č. 4 Svit
7. výpožičku nebytových priestorov – zasadacej miestnosti
v budove sídla Slovenskej pošty na ul. Štúrovej súp. č. 275 vo
Svite v zmysle článku II. ods. 5 Zásad prenájmu nebytových
priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom
nebytových priestorov, so ZO Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých vo Svite
Termín: do 8.2.2013
Zodp.: ved. odd. SMMaEČ

PaedDr. Rudolf A b r a h á m, v.r.
primátor mesta Svit

Vo Svite 6.2.2013

Za správnosť opisu: Iveta Kukurová

