Interpelácie poslancov MsZ mesta Svit na 16. zasadnutí dňa 23.06.2016
a zaznamenané ústne a spracované písomné odpovede
PÍSOMNÉ INTERPELÁCIE:
Neboli doručené
ÚSTNE INTERPELÁCIE:
J. Drobný1. opýtal sa , či sa eviduje počet návštevníkov na plavárni vo Svite
2. opýtal sa , či existuje štatistika návštevnosti po zvýšení cien na plavárni
D. Meriačová – riaditeľka BP Svit, s.r.o. odpovedala, že počet návštevníkov a návštevnosť sa dá zistiť
podľa predaných bločkov v pokladni,
písomná odpoveď:

Na základe výstupov z registračnej pokladnice (paragónov) bola spracovaná analýza
návštevnosti jednotlivých vstupov a ich sumárne vyhodnotenie s porovnateľným obdobím na
RS plavárni Jilemnického 307, 059 21 Svit.
Keďže navýšenie cien bolo od 1.5.2016 základným obdobím pre vyhodnotenie boli mesiace
máj, jún 2016 a porovnateľné obdobia máj, jún 2015.
MESIAC/ROK
POČET VSTUPOV
Tržby v eur bez DPH

Máj 2015
1694
5 841

Máj 2016 Rozdiel
1885
191
7 233
1 392

Jún 2015
1967
5 450

Jún 2016 Rozdiel
2152
185
6 163
713

V mesiaci máj 2016 bol nárast návštevnosti o 191 klientov, čo percentuálne predstavuje
nárast o 11,28 % oproti mesiacu máj 2015. Vo finančnom vyjadrení tržby vzrástli o 1 392 eur.
V mesiaci jún 2016 išlo o zvýšený počet plavcov o 185 t.j. nárast o 9,4 % oproti júnu 2015.
Nárast tržieb predstavoval 713 eur.
ZÁVER: Nárast ceny na RS plavárni od 1.5.2016 plavcov neodradil. Naopak
návštevnosť sa v oboch mesiacoch zvýšila, čo následne pozitívne ovplyvnilo nárast
tržieb celého strediska.
D. Meriačová

J. Drobný1. opýtal sa , či nie je možné namontovať retardér na cyklistický chodník na moste pri kostoloch,
pretože prechod je nebezpečný pre účastníkov premávky
A. Kromková odpovedala, že bola nastriekaná nová zelená stredová čiara, budú namontované
informačné tabule, ako sa majú občania na cyklistickom chodníku správať, čo sa týka retardéra, budú
sa tým v budúcnosti zaoberať
J. Bobulová1. tlmočila otázky od dôchodcov vo Svite ohľadom zberu papiera, či je adekvátne za 6 kg papiera
dostať 1 kotúč toaletného papiera
písomná odpoveď:
Od augusta bol upravený pomer výmeny :
- 3 kg odp. papiera za 1 kotúč toaletného papiera pri odbere na zbernom dvore Technických služieb
mesta Svit
- 6 kg odp. papiera za 1 kotúč pri výmene na ulici (zohľadnené sú náklady pri pozbere)
T. Klimo

2. upozornila na upchatý kanál na Loskách, ktorý je potrebné vyčistiť
Riaditeľ TS zobral upozornenie na vedomie
kanál bol vyčistený v mesiaci júl 2016
3. opýtala sa, prečo sa na cintoríne neseparuje odpad
písomná odpoveď:
Pri rozbore odpadu na cintoríne bolo zistené, že odpad nie je možné separovať pretože jednotlivé
kusy vencov a kytíc sú zmesou rôznych materiálov, pre občanov v priestoroch cintorína ťažko
oddeliteľných. Do úvahy pripadá iba komodita sklo, avšak tá býva znečistené voskom, povrchovou
farbou alebo ozdobami, čo nám v minulosti reklamoval odberateľ.
T. Klimo
J. Timkovič1. opýtal sa na to, prečo TS neoznamujú dopredu hodinu výkupu papiera a prečo stoja len na jednom
mieste na ulici, či nie je možné zastať na viacerých miestach, občania nemuseli niesť ťažký papier k
autu
písomná odpoveď:
TS vždy vopred informovali pred výkupom papiera, prostredníctvom letáčikov, na ktorých je
informácia o dátume kedy sa bude zber konať a časový interval od/do.
T. Klimo
2. opýtal sa, ako dlho bude ešte trvať oprava schodov na kopčeku
M. Škvarek odpovedal, že finálna podoba opravených schodov sa uskutoční pri rekonštrukcii celého
objektu majiteľom budovy
E. Kačmarčíková1. opýtala sa na harmonogram kosenia mesta a strihania živých plotov
písomná odpoveď:
pozri prílohu
M. Bezák1. opýtal sa, čo je nové so štrkoviskami
M. Škvarek odpovedal, že rokoval s p. Pekarčíkovou; bude sa robiť výškové zameranie; faktúra za
výpust bola doručená a vrátená naspäť, posúva sa to na súd
J. Babčák1. požiadal opýtal sa, že si všimol zastavenie prác na novej nájomnej bytovke ako je to so žiadosťou zo
ŠFRB
M. Škvarek odpovedal, že búracie práce boli ukončené, je urobené statické zabezpečenie, uskutočnia
sa kontrolné dni, kde budú prítomní aj zamestnanci mesta, termín dokončenia je 5/2017
Sme viazaní na zmluvu so ŠFRB, žiadosť bola z Prešova odoslaná do Bratislavy, poradové č. je 24,
dostali sme stanovisko, že naša žiadosť sa dostane do poradia v 8/2016
F. Drozd1. opýtal sa na význam sociologického prieskumu a čo to má priniesť
I. Zima odpovedal, že slúži to na to, aby sme zistili ako cestujú občania, ako by sme im v budúcnosti
mohli pomôcť, je to viazané na statickú dopravu
Spracoval: S. Kopčák
Dňa 26.09.2016

