Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 31.01.2017

ZÁPISNICA
z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 26.1.2017

___________________________________________________________________
Otvorenie : 15.30 hod.
Ukončenie : 18:00 hod.
podľa prezenčnej listiny

Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
K 1:

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
Rozpočtové opatrenie – §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súkromná základná umelecká škola Fantázia – dotácia na rok 2017
Súkromná materská škola Kidsfun – dotácia na rok 2017
Rozpočtové opatrenie - Projektové dokumentácie
Hospodárenie Mesta Svit za obdobie 01-11/2016 - informácia
Technické služby Mesta Svit – Cenník prác a služieb na pohrebisku, Cenník prác a služieb
pri pohrebe
Prestavba budovy internátu súp. č. 263 postavenej na pozemku parc. č. 12/36, k.ú. Svit na
bytový dom s 84 b.j.
Slovenské centrum obstarávania – členstvo Mesta Svit
Prenájom časti pozemku parc. č. 229/84 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Prenájom nebytových priestorov v ZŠ Komenského v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Obchodná verejná súťaž č. 1/2017 na predaj nehnuteľného majetku mesta Svit
Dotácia pre basketbal – ISKRA SVIT, s.r.o., futbal – Futbalový klub Svit
Prenájom častí pozemkov vo vlastníctve mesta Svit – spolupráca so spoločnosťou
euroAWK, spol. s r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver
Otvorenie

M. Škvarek

- privítal všetkých prítomných na 22. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a
informoval o programe
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

K 2:
M. Škvarek

- za overovateľov zápisnice boli primátorom určení:
1. M. Bezák

2. D. Vojsovičová

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. J. Babčák
-

2. E. Kačmarčíková

za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
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1.

prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 2 poslankyne (M. Smatanová, I. Švagrovská)

2.

hlasovanie za NK:
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 2 poslankyne (M. Smatanová, I. Švagrovská)
za návrh:
8 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, F. Drozd, J.
Drobný, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
2 poslanci (J. Babčák, E. Kačmarčíková)

3.

hlasovanie za program:
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 2 poslankyne (M. Smatanová, I. Švagrovská)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 3/uz.1:

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách

J. Mezovský -

-

vyhodnotil plnenie uznesení, informoval o štruktúre uznesení od 01.01.2016 do
16.01.2017, o účasti poslancov na MsR a MsZ
informoval o kontrolách uskutočnených od začiatku roka 2016 /informácie
v prílohe/
odporučil zobrať plnenie, a správu o kontrole na vedomie

-

prečítal návrh na uznesenie

-

S. Kopčák

Poslanci zobrali Plnenie uznesení MsZ a správu o vykonaných kontrolách na vedomie.
K 4:

Informácia o prijatých opatreniach
odpovede na interpelácie
-

K 5/uz.2:
S. Kopčák

v rámci

interpelácií

MsZ,

písomné

boli podané písomné odpovede na interpelácie poslancov /príloha dokumentov
k MsZ/
Rozpočtové opatrenie – §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- vysvetlil, že zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia sú uvedené v §14 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien
a doplnkov. V odseku (1) je definované, kto schvaľuje zmeny rozpočtu vrátane
zmeny programov a je tu uvedená aj výnimka a to, ktoré prostriedky sú výnimkou
zo schvaľovania orgánmi obce. Z dôvodu úplnej evidencie navrhujeme, aby všetky
tieto zmeny boli uvedené pod rozpočtovým opatrením č. 1/2017.
Presné znenie odseku (1) je uvedené v dôvodovej správe.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 2 poslankyne (M. Smatanová, I. Švagrovská)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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K 6/uz.3:

Súkromná základná umelecká škola Fantázia – dotácia na rok 2017

S. Kopčák

-

vysvetlil, že na základe žiadosti evidovanej na MsÚ a v súlade s uznesením č.
69/2011 bol spoločnosti udelený súhlas so zmenou sídla Súkromnej základnej
umeleckej škole Fantázia v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 20118586/20494:2-923.) Z uvedeného dôvodu a v zmysle platnej školskej legislatívy je
táto škola financovaná ako originálna kompetencia cez podielové dane Mesta Svit.
Financovanie škôl a školských zariadení je riešené každoročne VZN v súlade
s Nariadením vlády 668/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov o rozdeľovaní dane
z príjmov územnej samospráve. Pre rok 2017 je to VZN č. 1/2017. Citované
Nariadenie vlády určuje spôsob rozdeľovania ako aj koeficienty škôl a školských
zariadení na výpočet prepočítaného počtu žiakov. Mesto Svit má svoju rozpočtovú
organizáciu ZUŠ a tu v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. v znení zmien
a doplnkov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa §6 písm. j)
platí, že súkromnej škole je Mesto povinné poskytnúť najmenej 88% z toho, čo
poskytuje na žiaka svojej ZUŠ. Primátorom navrhovaný % podiel vo vzťahu
k dotácii pre ZUŠ vo VZN č. 1/2017 je navýšenie z minimálnych 88% (221 761 €)
na 92% (231 841 €). Rozpočtovaných je už z vyššie uvedeného dôvodu 94%
(237 074 €). K legislatívnej zmene koeficientov zatiaľ nedošlo.

F. Drozd

- povedal, že by bol do budúcna aj za zvýšenie dotácie, pretože Súkromná základná
škola Fantázia sa zúčastňuje veľkým počtom vystúpení na akciách mesta Svit aj
bez nároku na honorár

S. Kopčák

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 1 poslankyňa (M. Smatanová)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 7/uz.4:

Súkromná materská škola Kidsfun – dotácia na rok 2017

S. Kopčák

- informoval o tom, že na základe žiadosti zriaďovateľa Kidsfun, s.r.o. Štôla
a v súlade s uznesením MZ č. č. 33/2015 bol spoločnosti udelený súhlas so
zriadením súkromnej materskej školy so sídlom Hviezdoslavova 65 vo Svite a
v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2015-9749/20896:2-100B bola zaradená
do siete škôl a školských zariadení SR Súkromná materská škola Kidsfun so
sídlom Hviezdoslavova 65, Svit s termínom začatia činnosti 1. 9. 2015.
Z uvedeného dôvodu a v zmysle platnej školskej legislatívy 596/2003 Z.z.
a 597/2003 Z.z. v znení zmien a doplnkov je táto škola financovaná ako originálna
kompetencia cez podielové dane Mesta Svit. Financovanie škôl a školských
zariadení je riešené každoročne VZN v súlade s Nariadením vlády 668/2004 Z.z.
v znení zmien a doplnkov o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samospráve. Pre
rok 2017 je to VZN č. 1/2017. Citované Nariadenie vlády určuje spôsob
rozdeľovania ako aj koeficienty škôl a školských zariadení na výpočet
prepočítaného počtu žiakov. Mesto Svit má svoju rozpočtovú organizáciu ZUŠ a tu
v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. v znení zmien a doplnkov o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve podľa §6 písm. j) platí, že súkromnej škole je
Mesto povinné poskytnúť najmenej 88% z toho, čo poskytuje na žiaka svojej MŠ.
Percentuálny podiel vo vzťahu k dotácii pre MŠ vo VZN č. 1/2017 je navýšenie
z minimálnych 88% (23 410 €) na 92% (24 474 €). Rozpočtovaných je už z vyššie
uvedeného dôvodu 94% (25 009 €).
-

prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 1 poslankyňa (M. Smatanová)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 8/uz.5:

Rozpočtové opatrenie - Projektové dokumentácie

S. Kopčák

-

-

povedal, že na základe požiadavky vedenia Mesta je predložený na Finančnú
komisiu návrh na rozpočtové opatrenie zo zdrojov Rezervného fondu Mesta Svit na
navýšenie kapitálového rozpočtu na položke 716 na projektové dokumentácie.
/zoznam v dôvodovej správe/
prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 1 poslankyňa (M. Smatanová)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I.
Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslanec (F. Drozd)

K 9/uz.6:

Hospodárenie Mesta Svit za obdobie 01-11/2016 - informácia

A. Balogová

-

predložila na vedomie hospodárenie Mesta Svit za obdobie od 01-11/2016

S. Kopčák

-

prečítal návrh na uznesenie

Poslanci zobrali Hospodárenie Mesta Svit za obdobie 01-10/2016 na vedomie.
Technické služby Mesta Svit – Cenník prác a služieb na pohrebisku, Cenník
prác a služieb pri pohrebe

K10/uz.7:
S. Kopčák

-

informoval, o tom že riaditeľ príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Svit
predložil do Finančnej komisie návrh cenníkov za výkony organizácie v oblasti
pohrebných služieb.
Od roku 2012 neboli menené cenníky TS mesta Svit, ktoré sa mali aktualizovať
každý rok o premietnutie zvýšenia miezd cca 4% každý rok, inflácia, ap. Výsledný
cenník je kompromisom o zvýšené náklady a zlepšenou organizáciou práce.
Zvýšenie bolo mierne, nie agresívne /len mzdy boli zvýšené o 16 % od roku 2012/.
Všetky cenníky boli podhodnotené, práce sa vykonávali so stratou.
Vzhľadom k tomu, že jedine Cenník prác a služieb na pohrebisku je súčasťou a je
naviazaný na VZN Mesta Svit, ktorým bol vydaný Prevádzkový poriadok pre
pohrebiská v meste Svit č. 6/2012, je potrebné tento cenník schvaľovať na MsZ, čo
vyplýva aj zo stanoviska hlavného kontrolóra mesta Svit. Cenník je prílohou
dôvodovej správy.

F. Drozd

-

vyjadril sa, že cenník je neprehľadný a komplikovaný a skôr by bol za paušál
a poprosil o vysvetlenie niektorých položiek v cenníku

T. Klimo

-

vysvetlil, že pohrebné služby a položky v cenníku tu vždy boli , ale za 4 roky neboli
ceny riešené a sú podpriemerné
povedal, že keď chcú zdvihnúť ak kvalitu, ceny musia ísť mierne hore, porovnávali
ich aj s inými pohrebnými službami a je to kompromis

-
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J. Hutník

-

vysvetlil, že pôvodne existovali 2 cenníky a tie sa zosúladili a spojili

J. Babčák

-

povedal, že v dôvodovej správe by privítal aj
a výnosy / pohrebných služieb

I. Zima

- myslí si, že MsZ by sa nemalo zaoberať cenníkmi pohrebných služieb, na to sú tam
zamestnanci pohrebných služieb, do budúcna by takéto cenníky nemali byť
súčasťou VZN a tiež by privítal správu o hospodárení pohrebných služieb

S. Kopčák

-

zhodnotenie ekonomiky /náklady

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 1 poslankyňa (M. Smatanová)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák, J. Bobulová, J. Drobný,
F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I.
Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslanec (J. Babčák)

K 11/uz.8:

Prestavba budovy internátu súp. č. 263 postavenej na pozemku parc. č.
12/36, k.ú. Svit na bytový dom s 84 b.j.

S. Kopčák

-

M. Škvarek

-

J. Timkovič

-

vysvetlil, že MsZ Mesta Svit schválilo na zasadnutí dňa 18.06.2015 uznesením č.
85/2015 zámer realizovať výstavbu nájomných bytov v rokoch 2014-2018
a poverilo primátora mesta prípravou podkladov a rokovaním na zabezpečenie
realizácie výstavby nájomných bytov.
Na základe vyššie uvedeného prebiehali rokovania so spoločnosťou TIRAXIM,
s.r.o. Bratislava, vlastníkom areálu bývalého školského internátu SPŠ vo Svite:
Spoločnosť TIRAXIM, s.r.o. Bratislava pripravila investičný zámer rekonštrukcie
a prestavby budovy internátu na bytový dom s 84 bytovými jednotkami. Priemerná
podlahová plocha bytových jednotiek je prepočítaná na 46,94 m2 aj s balkónmi. V
dôvodovej správe sú pripravené a vysvetlené 2 varianty možnosti:
1. v prípade poskytnutia nenávratnej dotácie MDVaRR SR
2. v prípade neposkytnutia nenávratnej dotácie MVDaRR SR

povedal, že mesto požiadalo už minulý rok o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania a o dotáciu. Mala by spĺňať parametre, ktoré sú určené na
poskytovanie takýchto úverových a dotačných vecí. Keďže minulý rok po voľbách
sa to neriešilo a nikto nevedel , čo sa bude diať, stanoviská zo ŠFRB
a ministerstva dopravy sme dostali až v decembri 2016 . V oboch stanoviskách sa
uvádza, že žiadosť bola vyhovujúca, ale bola nad rámec disponibilných zdrojov
určených na dotáciu. Mesto Svit dostalo odporúčanie požiadať o finančné
prostriedky opäť. Zamietnutie financií zastavilo aj rekonštrukciu internátu, po
búracích prácach a riešení statiky investor opravy stopol.
- vysvetlil, že táto situácia je mierne stresujúca .Projekty sa totiž podávajú od 15.
januára do konca februára a body sa získavajú aj za termín podania žiadosti, hoci
to nie je výrazný faktor a napriek tomu sa opätovne pokúsime získať prostriedky na
odkúpenie nájomných bytov. 84 bytových jednotiek, by malo byť modifikovaných
ako jedno-, dvoj- a trojizbové byty. Sú tam aj dva byty pre imobilných občanov. Zo
ŠFRB nám odporučili žiadať o kombináciu úveru a dotácie alebo prípadne žiadať
o úver zo ŠFRB. Sú pripravené 2 varianty vysvetlené v dôvodovej správe. Dôležité
pre mesto je prevziať hlavne kvalitnú stavbu. Kladie dôraz na to , aby dodávateľ
robil seriózne a aby tam boli použité kvalitné materiály, čo bude zo strany mesta
pravidelne kontrolované. Je presvedčený, že okrem iného sa touto stavbou
zveľadí a skrášli táto časť nášho mesta.
povedal, že podporí tento návrh, pretože Svit má malý kataster a ako predseda
komisie zdravotnej, sociálnej, bytovej a verejného poriadku má prehľad koľko
mesto eviduje žiadostí o nájomné byty , je ich vyše 110
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S. Kopčák

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 1 poslankyňa (M. Smatanová)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, J. Bobulová, J. Drobný,
F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I.
Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslanec (M. Bezák)

K 12/uz.9:

Slovenské centrum obstarávania – členstvo Mesta Svit

S. Kopčák

-

informoval, že dňa 06.10.2016 sa na MsÚ konalo stretnutie so zástupcami
občianskeho združenia – Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 972
01 Bojnice, na ktorom bol prezentovaný predmet činnosti tohto združenia a možná
spolupráca s Mestom Svit v oblasti verejného obstarávania.
Slovenské centrum obstarávania má viac ako 320 členov, ku ktorým patria obce,
mestá resp. iné organizácie (napr. školy, nemocnice). Členmi sú už aj Technické
služby Mesta Svit. Členstvo v tomto združení prináša viaceré výhody, ako sú
úspory financií formou zníženia nákupných cien v priemere o 15-20%, zľavnené
ceny pre procesy konkrétneho verejného obstarávania, poradenstvo, právne služby
v oblasti verejného obstarávania a pod. Členstvo v tomto združení je bezplatné.
Vzhľadom na zložitosť procesov v oblasti verejného obstarávania, možnosť
finančnej úspory, ako aj bezplatnosť členstva považujeme členstvo Mesta Svit v
tomto združení za prínosné.

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 1 poslankyňa (M. Smatanová)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 13/uz.10:

Prenájom časti pozemku parc. č. 229/84 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

S. Kopčák

Hlasovanie:

-

povedal, že Ing. Valér Ondík podal dňa 9.11.2016 žiadosť o prenájom časti
pozemku parc. č. 229/84 o výmere 68 m2 na ulici Štúrovej vo Svite. Pozemok
229/84 je priľahlý pozemok /dvor, záhrada/ k bytovému domu súp. č. 238 na parc.
č. 206/14. Predošlá nájomná zmluva na tento pozemok bola uzatvorená
s nájomcom Ing. Ladislavom Mattom, bývalým vlastníkom bytu v bytovom dome
a po predaji bytu s ním bude ukončená nájomná zmluva.

-

prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 1 poslankyňa (M. Smatanová)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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K 14/uz.11:

Prenájom nebytových priestorov v ZŠ Komenského v zmysle § 9a ods. 9
písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

S. Kopčák

- informoval o tom ,že Mesto Svit ako prenajímateľ uzatvorilo s nájomcom MUDr.
Monikou Borošovou dňa 01.10.2009 Zmluvu o nájme nebytových priestorov
v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, za
účelom poskytovania zdravotníckej starostlivosti v odbore stomatológia
v priestoroch Základnej školy Komenského vo Svite.
MUDr. Monika Borošová, podala dňa 14.11.2016 žiadosť o uzatvorenie novej
nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov z dôvodu zmeny právnej
formy nájomcu na obchodnú spoločnosť, ktorú založila dňa 25.10.2016 pod
obchodným menom MUDr. Monika Borošová, s.r.o. Nová nájomná zmluva bude
uzavretá s účinnosťou od 01.02.2017. Z uvedeného vyplýva ukončenie pôvodného
nájomného vzťahu k 31.01.2017.

S. Kopčák

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 1 poslankyňa (M. Smatanová)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 15/uz.12:

Obchodná verejná súťaž č. 1/2017 na predaj nehnuteľného majetku mesta
Svit

S. Kopčák

-

vysvetlil, že po predaji pozemkov v záhradkovej osade Breziny na základe
uznesení MsZ č. 101/2015 a 50/2016 zostalo vo vlastníctve mesta Svit 26
pozemkov o výmere spolu 11.212 m2 a tomu zodpovedajúci spoluvlastnícky podiel
na spoločných parcelách (cesty a chodníky).
Nájom týchto pozemkov bol ukončený dohodou ku dňu 31.10.2016.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča predaj týchto pozemkov
na základe obchodnej verejnej súťaže za cenu 10 € / 1 m2 a podmienky obchodnej
verejnej súťaže odporúča schváliť.
prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I.
Zima)
Neprítomní : 2 poslanci (F. Drozd, M. Smatanová)
za návrh:
9 poslancov (J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslanec (R. Abrahám)

K16/uz.13:

Dotácia pre basketbal – ISKRA SVIT, s.r.o., futbal – Futbalový klub Svit

S. Kopčák

- vysvetlil, že na základe dlhodobej potreby finančnej podpory kľúčových športov v
meste Svit, ktorými sú basketbal a futbal, bola dotácia práve na podporu týchto
športov pre rok 2017 súčasťou viacerých rokovaní komisií ako aj poslancov MsZ. V
rámci rozpočtu schváleného na rok 2017 zo strany MsZ dňa 15.12.2016 bola
schválená položka – dotácia pre oblasť basketbalu v sume 40 000 eur a pre futbal
v sume 15 000 eur. Zo strany spoločnosti ISKRA SVIT, s.r.o., ako aj zo strany
Futbalového klubu Svit boli Mestu Svit v zmysle ustanovenia §7 ods. 4 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení,
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ako aj VZN č. 3/2015 doručené žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2017 na
zabezpečenia činnosti na podporu rozvoja telesnej kultúry a športu – basketbalu,
resp. futbalu.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 16.01.2017. Mestská rada odporúča
navrhované uznesenie schváliť.
Hlasovanie:

Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I.
Zima)
Neprítomní : 2 poslanci (F. Drozd, M. Smatanová)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I.
Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K17/uz.14:

Prenájom častí pozemkov vo vlastníctve mesta Svit – spolupráca so
spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa

S. Kopčák

Hlasovanie:

-

informoval, že Mesto Svit dlhoročne odoberá mestský mobiliár od spoločnosti MM
Cité a tým zabezpečuje uniformnosť prvkov drobnej architektúry. V súčasnosti sú
na území mesta od tejto spoločnosti autobusové prístrešky, lavičky, smetné koše,
cyklistické stojany a výlepné plochy.
Spoločnosť MM Cité spolupracuje s reklamnou spoločnosťou Euro AWK, a to
spôsobom, že Euro AWK po dohode s mestami, / najbližšie mesto, kde to takto
funguje je mesto Poprad / dodáva recipročne za služby mestský mobiliár práve od
MM Cité.
Na základe tohto odporúčania zástupcu MM Cité navštívila vedenie mesta
prokuristka spoločnosti Euro AWK, kde odprezentovala spôsob spolupráce, jej
podmienky a zvýraznila benefity, ktoré zo spolupráce mestu plynú:
1/ Spoločnosť postaví prístrešky na zastávkach MHD na vlastné náklady v termíne
do 30.06.2017.
2/ Počas doby trvania zmluvy sa spoločnosť na vlastné náklady stará o
pravidelné umývanie a servis prístreškov na zastávkach. V prípade, že bude
poškodené zasklenie, zaväzuje sa spoločnosť do troch pracovných dní odo dňa,
kedy sa o skutočnosti dozvedela, vykonať nové zasklenie CLP a do 30
kalendárnych dní vykonať nové zasklenie prístrešku MHD. Spoločnosť sa ďalej
zaväzuje pri stavbe dodržiavať všetky právne predpisy a záväzné normy.
Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady čistenie zvislých plôch
prístreškov 1 x mesačne (t.j. aj čistenie od grafitov, a strhávanie letákov)
3/ Spoločnosť bude platiť mestu za nájom samostatne stojacich CLV / citylight / v
sume 66,- Eur/CLV/rok, za prístrešky 0,03 Eur/AP/rok
4/ Spoločnosť uhradí všetky náklady za spotrebu elektrickej energie za samostatne
stojace CLV
5/ Spoločnosť bezplatne poskytne mestu 10% z postavených reklamných plôch na
propagáciu nekomerčných aktivít mesta.
Následne MsZ Mesta Svit schválilo uznesením č. 88/2016 prenájom pozemkov
spoločnosti Euro AWK, spol. s r.o. za vyššie uvedeným účelom. Zmluva s
nájomcom nebola podpísaná, nakoľko spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.
neakceptovala pripomienky mesta Svit k textu zmluvy a niektoré pozemky nebolo
možné prenajať z dôvodu realizácie projektu Revitalizácia centrálnej zóny mesta
Svit na týchto pozemkoch. Z uvedených dôvodov bolo predmetné uznesenie MsZ
zrušené, a to uznesením č. 107/2016.
Znenie zmluvy a konkretizovanie pozemkov bolo predmetom ďalšieho rokovania
so spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o.
Zámer prenajať pozemky bol zverejnený v zmysle príslušných ustanovení zákona
o majetku obcí dňa 10.01.2017.
Prítomných: 10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I.
Zima)
Neprítomní : 2 poslanci (F. Drozd, M. Smatanová)

8

za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová, J.
Drobný, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, I. Zima)
proti návrhu: 1 poslankyňa (D. Vojsovičová)
zdržali sa:
0 poslancov
K18:

Interpelácie
-

K 19:

bez interpelácií
Diskusia

M. Škvarek

-

informoval o tom , že zámena budov bývalého MsÚ ,Hviezdoslavova 269/33
s budovou vo vlastníctve mesta Svit , Štefánikova 7 sa neuskutoční. Oznámenie
z Ministerstva vnútra prišlo listom , kde túto možnosť zamietli. Priestory budú v
budúcnosti rekonštruovať vo vlastnej réžii .

J. Drobný

- dal poslanecký návrh na zrušenie členstva Veroniky Žoldákovej z dôvodu odchodu
do predčasného dôchodku z Komisií školstva, kultúry, športu, mládeže
a regionálneho rozvoja a mediálnej pri MsZ mesta Svit a z Komisie pre ZPOZ pri
MsZ mesta Svit, členstvom v komisiách by p. Žoldáková nemohla poberať odmeny
z dôvodu poberania predčasného dôchodku

Uzn.15:

Návrh na odvolanie z Komisie školstva, kultúry, športu, mládeže,
regionálneho rozvoja a mediálnej pri MsZ mesta Svit a z Komisie pre ZPOZ
pri MsZ mesta Svit

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, F. Drozd, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 1 poslankyňa (M. Smatanová)
za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák, M. Bezák, J. Bobulová,
J. Drobný, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I.
Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslanec (F. Drozd)

J. Bobulová

-

upozornila poslancov MsZ na rozdané tlačivá oznámenia funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov, ktoré sa podávajú do konca marca v zmysle čl. 7
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

M. Škvarek

-

poprial poslancom, komisiám a zamestnancom MsÚ veľa tvorivých síl do
nastávajúceho roka

K 20:
M. Škvarek

Záver
-

ukončil 22. riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť

-

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
k bodom programu: 3,4,5,9,10,11,13,14,15
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Poznámky:

Ing. Stanislav Kopčák
prednosta MsÚ

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit

Overovatelia:

1. M. Bezák
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2. D. Vojsovičová

Zapísala: 31.01.2017

Marcela Berkešová
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