Interpelácie poslancov MsZ mesta Svit na 29. zasadnutí dňa 28.09.2017
spracované písomné odpovede

PÍSOMNÉ INTERPELÁCIE:
D. Vojsovičová- (písomné upresnenie z 02.10.2017)
1.Čo bráni pravidelnej aktualizácii webovej stránky mesta (chýbajú interpelácie z roku 2017,
v kontaktoch na zamestnancov sú ešte pracovníci, ktorí až v úrade nepracujú, málo aktuálnych
príspevkov z diania v meste, k 18.9.2017 žiadne zaznamenané akcie na mesiac 10/2017).
2.Využitie reklamných banerov v meste, ktoré sme získali zo spolupráce s agentúrou City Lite .
Navrhujem, aby na reklamných plochách , ktoré má Mesto možnosť využiť, bola daná možnosť
inzercie občanov a podnikateľov. V meste nám absentuje dôstojné miesto na oznamy úmrtí.
3. V novo vybudovaných zastávkach medzimestských spojov zabezpečiť informácie odchodov
autobusov. Veľkým bonusom pre cestujúcich by boli aj odchody MHD v Poprade, aby si tak vedeli
občania naplánovať spojenie napr. do nemocnice.
PÍSOMNÉ ODPOVEDE:
K otázke 1.
Čo bráni pravidelnej aktualizácii webovej stránky mesta ...
Pravidelnej aktualizácii webovej stránky mesta v podstate nebráni nič. Stránka je aktualizovaná
priebežne, viac-menej každý deň – najmä čo sa týka oznamov, úradnej tabule, dokumentov MsZ,
dokumentov mesta a pod..
L. Faixová, S. Pjaták
... chýbajú interpelácie z roku 2017 ...
Formu interpelácie poslanca MsZ upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Svit
v § 19 ods. 8. Interpelácie poslancov písm. c):
„c) interpeláciu poslanec podáva spravidla písomne, prípadne ju môže predniesť aj ústne v rámci
bodu programu zasadnutia MsZ určeného na interpelácie a jej písomné znenie následne doručí
interpelovanému,“
Keď sa vrátime k otázke z úvodu: „Čo bráni pravidelnej aktualizácii webovej stránky mesta (chýbajú
interpelácie z roku 2017, ...)”, tak odpoveď je, že neboli žiadne interpelácie spĺňajúce podmienky
rokovacieho poriadku, napriek opakovaným upozorneniam poslancov primátorom na obsahové
a formálne nedostatky. Ale aj napriek tomu sú ústne položené otázky spolu s verbálne danými
odpoveďami primátora, v rámci bodu rokovania MsZ – interpelácie poslancov, zaznamenané
a zverejnené v zápisniciach z rokovania MsZ, ako aj v informačnom spravodaji občanov mesta Svit.
S. Kopčák
... v kontaktoch na zamestnancov sú ešte pracovníci, ktorí až v úrade nepracujú ...
Ku dňu konania MsZ, t. j. 28.9.2017 bolo v kontaktoch uvedené len jedno neaktuálne meno
zamestnanca MsÚ, a to M. Rusiňáková, namiesto ktorej nastúpila Ing. Denisa Martinková. Telefonický
kontakt aj e-mail na p. Martinkovú bol však aktuálny. Ak by sa s ňou chcel niekto spojiť, nebol by
v tom žiaden problém.
Ako poverený riaditeľ Technických služieb bol v kontaktoch uvedený T. Klimo, aj keď v tom čase už
novým povereným riaditeľom bol Ing. Daniel Čendula, o čom oficiálne informoval primátor na MsZ
konanom dňa 28.9.2017. Administráciu kontaktov webu má v kompetencii Ing. Pjaták a meno
kontaktu pozabudol zmeniť, za čo sa ospravedlňuje.
S. Pjaták

... málo aktuálnych príspevkov z diania v meste, k 18.9.2017 žiadne zaznamenané akcie na mesiac
10/2017.
Uverejňovanie podujatí patrí do kompetencie Ing. Pjatáka a JUDr. Faixovej. Dňa 28.9.2017 boli na
webovej stránke mesta Svit, v časti Podujatia zaznamenané na mesiac október 4 akcie – hudobný
koncert Duo Jamaha a 3 podujatia spojené s výročím Mestskej knižnice (printscreen, kde sú uvedené
časy uverejnenia sa nachádzajú v prílohe e-mailu). Podľa vyjadrenia JUDr. Faixovej, podujatia
publikovala na webe 28.9.2017 v dopoludňajších hodinách a hneď popoludní, nakoľko predtým ešte
nemala k dispozícii od grafika potrebné materiály ako napr. plagáty v elektronickej podobe, ale v čase
konania MsZ a podania interpelácie tam minimálne tieto štyri podujatia boli určite publikované. JUDr.
Faixová uviedla, že podujatia na web uverejňuje priebežne, nakoľko nemá vedomosť hneď
o všetkom, čo sa v meste deje, najmä ak ide o podujatia, ktoré nie sú organizované mestom, ale napr.
jednotlivcami alebo niektorou z komunít pôsobiacich v meste, takže ak si zoženie potrebné
informácie o podujatí, plagáty a pod., podujatie uverejní.
L. Faixová, S. Pjaták
K otázke 2.
Bola daná ústna odpoveď.
K otázke 3.
V prípade prímestských spojov boli v meste Svit osadené tri nové prístrešky, ktoré dodala spoločnosť
EuroAWK, s. r. o.. Mesto Svit bezodkladne zabezpečí dodanie nosičov pre umiestnenie grafikonov,
keďže neboli výslovne špecifikované v predmete zmluvy so spomínanou spoločnosťou. Po inštalácii
nosičov, Mesto Svit do nich zabezpečí prelepenie grafikonov, ktoré boli operatívne umiestnené na
výplňovej konštrukcii zastávok.
Odchody MHD v Poprade neuvažujeme umiestniť v zastávkach mesta Svit z dôvodu, že by bolo
potrebné riešiť veľké množstvo rôznych prípojov, čo by pre mnohých obyvateľov, hlavne starších bolo
zmätočné. Zabezpečené bude umiestnenie grafikonov, na ktorých sú uvedené všetky spoje, ktoré
odchádzajú z mesta Svit do Popradu a okolitých obcí.
A. Kromková
Spracoval: S. Kopčák
Dňa 02.11.2017
Ing. Miroslav Škvarek v. r.
primátor mesta

