Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 01.03.2017

ZÁPISNICA
z 23. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 26.2.2017

___________________________________________________________________
Otvorenie : 15.30 hod.
Ukončenie : 17:30 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.
21.
22.
23.
24.
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
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom
„Rekonštrukcia objektu materskej školy Ul. Kpt. Nálepku, Svit“
Žiadosť o zmenu uznesenia č. 109/2016
Dodatok č. 2/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit
Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech spoločnosti KVETY TATRY –
SLOVENSKO, s.r.o.
Zásady zabezpečovania obradov uzavretia manželstva v matričnom obvode Svit
Zriadenie budúceho vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Svit, v prospech
budúceho oprávneného: ŽSR
Komisia školstva, kultúry, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna – finančné príspevky
pre športové a kultúrno - spoločenské organizácie
Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku - dotácie z Rozpočtu Mesta Svit
pre rok 2017
Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech spoločnosti CHEMOSVIT
ENERGOCHEM a.s.
Predaj pozemku parc. č. 229/126 v k.ú. Svit
Hospodárenie Mesta Svit za rok 2016 - informácia
Rozpočtové opatrenie – Dotácia na prenesené kompetencie
Doplnenie členov Komisie Združenia pre občianske záležitosti pri MsZ mesta Svit
Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svite ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Prenájom nebytových priestorov a pozemku vo vlastníctve Mesta Svit ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Plán priorít 2017
Obchodná verejná súťaž č. 2/2017 na prenájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver
Otvorenie

M. Škvarek

K 2:
M. Škvarek

- privítal všetkých prítomných na 23. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a
informoval o programe
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
- za overovateľov zápisnice boli primátorom určení:
1. J. Bobulová

2. J. Timkovič

- do návrhovej komisie boli zvolení:
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1. R. Abrahám

2. M. Smatanová

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
1.

prítomní podľa prezenčnej listiny:
Prítomných:
8 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Smatanová ,J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 4 poslanci (J. Babčák , M. Bezák , F. Drozd , I. Švagrovská)

2.

hlasovanie za NK:
Prítomných:
8 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Smatanová ,J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 4 poslanci (J. Babčák , M. Bezák , F. Drozd , I. Švagrovská)
za návrh:
8 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Smatanová ,J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

3.

hlasovanie za program:
Prítomných:
8 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Smatanová ,J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 4 poslanci (J. Babčák , M. Bezák , F. Drozd , I. Švagrovská)
za návrh:
8 poslancov (R. Abrahám, J. Bobulová, J. Drobný, E.
Kačmarčíková, M. Smatanová ,J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 3/uz.16:

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách

J. Mezovský

- vyhodnotil plnenie uznesení, informoval o štruktúre uznesení od 01.01.2016 do
31.12.2016, o účasti poslancov na MsR a MsZ
- informoval o kontrolách uskutočnených od začiatku roka 2016 a o vybavovaní
sťažností a petícií v pôsobnosti Mesta Svit za rok 2016 /informácie v prílohe/
- odporučil zobrať plnenie, ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
rok 2016 a správu o vybavovaní sťažností a petícií v pôsobnosti Mesta Svit za rok
2016 na vedomie

S. Kopčák

-

prečítal návrh na uznesenie

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

Informácia o prijatých opatreniach
odpovede na interpelácie
-

K 5/uz.17:
S. Kopčák

v rámci

interpelácií

MsZ,

písomné

bez interpelácií
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Rekonštrukcia objektu materskej školy Ul. Kpt. Nálepku, Svit“

- informoval o tom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja SR vyhlásilo výzvu,
ktorá je dvoj - kolová, v prvom kole na predkladanie projektových zámerov na
zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, v druhom kole už na predkladanie
samotných žiadostí o NFP.
Mesto Svit v prvom kole predložilo projektový zámer na rekonštrukciu priestorov
bývalej ZUŠ na ulici Kpt. Nálepku 866/107 na PSK, následne po schválení
projektového zámeru sa predkladá žiadosť, kde jednou z povinných príloh je
Uznesenie MsZ o schválení predloženia žiadosti ako aj o zabezpečení finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu.
Rekonštrukciou budovy (bývalá Základná umelecká škola) sa vytvorí nová
prevádzka Materskej školy Svit, sídliacej na ulici Mierová 228//141, ktorá poskytuje
svoje služby v kapacitne preplnenom objekte a nemôže v terajšej situácii vyhovieť

2

všetkým žiadostiam o umiestnenie detí do zariadenia. Realizáciou projektu sa
vytvorí objekt s celkovou kapacitou 75 detí, kde bude vytvorených 53 nových miest
a 22 detí bude premiestnených z pôvodnej materskej školy. Vytvoria sa tri nové
plnohodnotné oddelenia, šatňové priestory, priestory pre ohrev a výdaj stravy. Na
poschodí bude vytvorená samostatná učebňa pre odbornú, talentovú, jazykovú
prípravu detí.

Hlasovanie:

Keďže v rámci projektu sú oprávnené len výdavky na samotný objekt, preložku
oplotenia a detské ihrisko v obmedzení benchmarkov, bude potrebné okrem
spoluúčasti mesta Svit vo výške 5 % z oprávnených výdavkov projektu, schváliť aj
finančné prostriedky na interiérové vybavenie, spevnené plochy – chodník
a realizáciu parkovacích miest. Tieto výdavky sa nachádzajú v tabuľke priorít pre
rok 2017.
prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám,
Bobulová, J. Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 1 poslanec (F. Drozd )
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám,
Bobulová, J. Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.
J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.

Žiadosť o zmenu uznesenia č. 109/2016

K 6/uz.18:
S. Kopčák

-

vysvetlil, že MsZ uznesením č. 109/2016 zo dňa 29.09.2016 predaj
novovytvoreného pozemku KNC parc. č. 229/420, ostatné plochy o výmere 36
m2 v k.ú. Svit, kupujúcemu Františkovi Koščákovi, Mierová 103/63, Svit, IČO:
37439405 – ako podnikateľskému subjektu SZČO. Kataster nevykonal zápis
zmeny vlastníctva uvedeného pozemku na SZČO, vlastníkom môže byť len fyzická
osoba (avšak nie SZČO) alebo právnická osoba, v tomto prípade obchodná
spoločnosť. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť zmenu v osobe kupujúceho,
a to na obchodnú spoločnosť FERIKO, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je p.
František Koščák.

S. Kopčák

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 7/uz.19:

Dodatok č. 2/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Svit

S. Kopčák

- informoval o tom, že na základe žiadosti Technických služieb Mesta Svit o zrušenie
pracovnej doby Zberného dvora TS, bolo potrebné pristúpiť aj k zmene VZN č.
7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území Mesta Svit, v ktorom sa pracovná doba zberného dvora uvádzala.
Zmena je v §10 bode 3, kde sa z predmetného VZN vypustí prvá veta: „Pracovná
doba na zbernom dvore je v pracovné dni od 6.00 – do 15.30 hod. a v sobotu od
10.00 do 16.00 hod., okrem sviatkov“
Pracovná doba zberného dvora tak bude v kompetencii TS Mesta Svit, nakoľko
doteraz platná pracovná doba je podľa riaditeľa TS Mesta Svit z ekonomického
hľadiska nerentabilná.
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J. Babčák

-

T. Klimo

- odpovedal , že otváracia doba zberného dvora TS v pracovných dňoch je od 7.00 15.00
- na otázku, prečo TS uvažujú o zatvorení zberného dvora v sobotu uviedol, že
v tento deň bol pre TS ekonomicky nerentabilný z dôvodu, že zberný dvor
v priemere navštívili 1-3 občania a TS tam museli mať 2 zamestnancov

opýtal sa na otváraciu dobu a aký bol hlavný zámer zrušenia otváracích hodín
v sobotu

D. Vojsovičová - opýtala sa , či sa v budúcnosti bude uvažovať o znovuotvorení zberného dvora
v sobotu alebo o predĺžení pracovnej doby aspoň v niektorý deň , pretože väčšina
zamestnaných občanov má čas na vývoz práve cez víkend alebo po svojej
pracovnej dobe a ako budú občania o prípadných zmenách informovaní
T. Klimo

- odpovedal, že zatiaľ zmena v otváracej dobe nenastane , ale v meste Svit budú
ako každý rok na jar a na jeseň rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery
a občania budú informovaní cez médiá

S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 8/uz.20:

Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech spoločnosti
KVETY TATRY – SLOVENSKO, s.r.o.

S. Kopčák

-

povedal, že spoločnosť KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., požiadala Mesto
Svit o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na právo prechodu
a prejazdu cez pozemok vo vlastníctve mesta Svit .Prejazd cez tento pozemok je
súčasťou stavby „Príjazd k obslužnej budove firmy KVETY TATRY zo štátnej cesty
I/18 vo Svite“, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie.
Komisia výstavby a ŽP pri MsZ mesta Svit zriadenie budúceho vecného bremena
odporúča, s tým, že geometrický plán bude obsahovať zameranie vjazdu (rozsahu
vecného bremena) k prevádzke budúceho oprávneného, s uvedením parcelného
čísla v stave KNC.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča zriadenie budúceho
vecného bremena za jednorazovú finančnú náhradu vo výške 200 €, v zmysle § 15
ods. 3 VZN č. 9/2012.

Hlasovanie:

prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák , J.
Bobulová, J. Drobný, E. Kačmarčíková, M. Smatanová , I. Švagrovská, J.
Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 1 poslanec (F. Drozd )
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák , J. Bobulová,
J. Drobný, E. Kačmarčíková, M. Smatanová , I. Švagrovská, J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
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Zásady zabezpečovania obradov uzavretia manželstva v matričnom obvode
Svit

K 9/uz.21:

J. Hutník

-

informoval o tom, že Matričný úrad Svit vykonáva prenesený výkon štátnej správy a
originálnou kompetenciou je aj zabezpečovanie obradov uzavretia manželstva.
Nakoľko organizácia sobášnych obradov uzavretia manželstva je spojená aj s
účasťou iných pracovníkov mestského úradu, okrem matrikárky, bolo potrebné
prijať zásady zabezpečovania obradov uzavretia manželstva v matričnom obvode
mesta Svit a jedným dokumentom zosumarizovať podmienky vykonávania
sobášnych obradov v Matričnom obvode Svit. MsZ schválilo svojim uznesením zo
dňa 2. januára 2003 čas, teda dobu na uzavretie manželstva a zároveň schválilo aj
miesto uzavretia manželstva, ktorým je obradná miestnosť mesta Svit v Dome
kultúry Svit.
Prax a požiadavky snúbencov v súčasnej dobe prinášajú aj snahu o uzatváranie
sobášov mimo oficiálne určené miesto na uzavretie manželstva, ktorým je obradná
sieň a preto aj zákon upravuje a povoľuje možnosť vykonávať sobášne obrady aj
mimo úradnú miestnosť, teda obradnú sieň. Zákon jasne hovorí, že jediným
orgánom, ktorý povoľuje a schvaľuje obrad na inom mieste je Matričný úrad, je to
jeho kompetencia v zmysle § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Po upozornení hlavného kontrolóra Mesta Svit, že „iné vhodné miesto“ matričný
úrad schváli, ale zúčastňujú sa na ňom aj iní pracovníci mesta napr. v rámci ZPOZ
a aj sobášiaci, využívajú k výkonu svojej funkcie služobné motorové vozidlo a ich
výkon práce nie je len v obradnej sieni Mesta Svit, ako schválilo zastupiteľstvo, ale
aj mimo obradnej siene, Matričný úrad Svit po posúdení vhodnosti miesta doručuje
návrh na MsZ, ktoré uznesením taktiež vysloví súhlas s daným miestom.
Zároveň legislatíva upravuje aj správne poplatky za uzatvorenie takýchto
manželstiev, nakoľko si vyžadujú zvýšenú pozornosť i náklady s ich
zabezpečením, je to svojim spôsobom tzv. „nadštandard“. (Zákon č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch, položka 18)
Výška týchto správnych poplatkov však nepostačuje na pokrytie nákladov, ktoré
mestu s výkonom tejto kompetencie vznikajú a preto vo vzore iných samospráv
(napr. Mesto Poprad – 200 EUR, Mesto Vysoké Tatry 200,- EUR), komisia Zboru
pre občianske záležitosti navrhla schváliť osobitný paušálny poplatok za sobáše
mimo úradnú miestnosť vo výške 100,- EUR, ktoré budú príjmom mesta a bude
možné ich na úhradu týchto zvýšených nákladov použiť. Prax ukazuje, že
snúbencami, ktorí žiadajú uzavrieť manželstvo mimo úradnú miestnosť, sú zväčša
občania iných miest a obcí, mnohokrát cudzinci, len sporadicky sú to občania
mesta Svit, ale náklady na uzavretie takéhoto obradu znáša Mesto Svit ako
súčinný orgán Matričného úradu. Mesto Svit má na vykonanie obradu mimo úradnú
miestnosť a mimo mesta Svit výdavky (cestovné – služobný automobil, kytica,
upomienkový predmet), ktoré by mohli byť hradené aj schváleným paušálnym
poplatkom.

S. Kopčák
Hlasovanie:

-

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

K10/uz.22:

Zriadenie budúceho vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta
Svit, v prospech budúceho oprávneného: ŽSR

S. Kopčák

-

informoval, o tom že v súvislosti s investičnou akciou „Modernizácia železničnej
trate ZA – KE, úsek trate L. Mikuláš – PP Tatry (mimo)“ bola mestu Svit doručená
žiadosť investora ŽSR o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena, z dôvodu, že realizácia stavby (uloženie inžinierskych sietí) sa dotýka
pozemkov vo vlastníctve mesta.
Uloženie inžinierskych sietí: preložka prípojky NN pre kompostáreň, priecestie
Chemosvit – úprava zabezpečovacieho zariadenia, cestná svetelná signalizácia
križovatky I/18, preložka T-Com, preložky oznamovacích káblov ŽSR, preložky
diaľkového a traťového kábla ŽSR.
Zmluva o vecnom bremene bude uzavretá po vybudovaní stavby.
Predmet vecného bremena: strpieť uloženie stavby a umožniť prístup k zariadeniu
stavby (údržba, opravy) po celú dobu životnosti stavby

S. Kopčák

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.
J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna
– finančné príspevky pre športové a kultúrno - spoločenské organizácie

K 11/uz.23:

J. Drobný

-

vysvetlil, že Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a
mediálna pri MsZ Svit prerokovala žiadosti o finančné príspevky na činnosť pre
kultúrno – spoločenské organizácie a športové kluby pôsobiace v meste Svit a
odporúča poslancom MsZ schváliť dotáciu na činnosť príslušným organizáciám v
zmysle navrhovaného uznesenia a dotácie prideľované na základe kompetencie
primátora v zmysle VZN.

S. Kopčák

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 12/uz.24:

J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.
J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.

Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku - dotácie z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2017

J. Timkovič

-

I. Zima

- opýtal sa , z akého dôvodu bola pridelená dotácia aj organizáciám sídliacim
v Poprade

J. Timkovič

- odpovedal, že vo Svite organizácie pre sluchovo postihnutých a nevidiacich
neexistujú, ale členmi v Poprade sú aj naši občania

informoval o tom, že Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku pri
MsZ mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 18.01.2017 prerokovala žiadosti o
dotácie z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2017 a odporúča schváliť dotácie z kapitoly
0840/642001-21 podľa predloženého návrhu na uznesenie
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S. Kopčák

-

Hlasovanie:

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

J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.
J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.

Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech spoločnosti CHEMOSVIT
ENERGOCHEM a.s.

K 13/uz.25:
S. Kopčák

prečítal návrh na uznesenie

-

-

povedal, že Mestu Svit bola doručená žiadosť spoločnosti CHEMOSVIT
ENERGOCHEM a.s o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Svit, cez ktoré prechádzajú
teplovodné potrubia, ktoré boli predmetom Kúpnej zmluvy zo dňa 13.12.2016
medzi Mestom Svit a spoločnosťou CHEMOSVIT ENERGOCHEM a.s
V Kúpnej zmluve sa mesto zaviazalo k zriadeniu budúceho bezodplatného
vecného bremena na týchto pozemkoch.
prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných:
8 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , J. Bobulová, M.
Smatanová , I. Švagrovská, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 4 poslanci (M. Bezák , J. Drobný, E. Kačmarčíková, F. Drozd )
za návrh:
8 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , J. Bobulová, M.
Smatanová , I. Švagrovská, J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

K 14/uz.26:

Predaj pozemku parc. č. 229/126 v k.ú. Svit
Žiadateľ: Bohuš Plávka

S. Kopčák

- informoval o tom ,že P. Bohuš Plávka – vlastník garáže súp. č. 3325 v k.ú Svit,
požiadal Mesto Svit o odkúpenie pozemku parc. č. 229/126 o výmere 21 m2 pod
stavbou garáže v jeho vlastníctve (LV č. 2123).
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 15/uz.27:

J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.
J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.

Hospodárenie Mesta Svit za rok 2016 – informácia

A. Balogová

-

predložila na vedomie hospodárenie Mesta Svit za rok 2016 /viď tabuľky v DS/

S. Kopčák

-

prečítal návrh na uznesenie

Poslanci vzali Hospodárenie Mesta Svit za rok 2016 – informáciu na vedomie.

K16/uz.28:

Rozpočtové opatrenie – Dotácia na prenesené kompetencie
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A.Balogová

-

informovala o tom, že z roku 2016 ostalo nedočerpaných 14 289,22 € dotácii a
darov roka 2016 do roka 2017. Ich vyčerpanie v zmysle rozpočtových pravidiel je
potrebné do 31.03.2017, a tak je nutné zapojiť tieto prostriedky do Rozpočtu Mesta
2017 s kódom zdroja 131G a 71.
a) dotácia na prenesené kompetencie školstva – normatívy – KZ=131G
- ZŠ Mierová
6 422,00 €
- ZŠ Komenského
2 800,00 €
b) dotácia na cestovné žiakom – nenormatívne prostriedky- KZ=131G
- ZŠ Mierová
2 390,07 €
- ZŠ Komenského
1 977,15 €
c) Dary: Mestská knižnica
200,00 € KZ=71
Materská škola Školská
500,00 € KZ=71
pričom je potrebné zapojiť prostriedky tam, kde zostali nedočerpané na ich využitie
resp. vrátenie.

S. Kopčák
Hlasovanie:

K17/uz.29:

- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám,
Bobulová, J. Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní : 1 poslanec (F. Drozd )
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám,
Bobulová, J. Drobný, E. Kačmarčíková, M.
Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov

J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.
J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.

Doplnenie členov Komisie Združenia pre občianske záležitosti pri MsZ mesta
Svit

E.Kačmarčíková - informovala o tom, že Komisiu ZPOZ pri MsZ mesta Svit po odvolaní z členstva
pani Veroniky Žoldákovej (odchod do predčasného dôchodku) tvoria: predsedníčka
Mgr. E. Kačmarčíková, členovia Mgr. M. Smatanová a Ing. I. Zima a tajomníčka
Mgr. Lenka Mačugová, preto komisia odporúča doplniť členov o Mgr. Beátu
Blaščákovú (oddelenie ŠKaŠČ - realizácia a organizácia občianskych rozlúčok,
prijatie jubilantov) a Mgr. Ľuboslavu Kukurovú (matrikárka - organizovanie
sobášov).
S. Kopčák
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

K18/uz.30:

S. Kopčák

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

J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.
J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.

Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svite ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Žiadateľ: Maroš Lištiak – LIMAT
- vysvetlil, že p. Maroš Lištiak požiadal mesto Svit o prenájom nebytových priestorov
na prízemí v Dome kultúry vo Svite (24,80 m2), z dôvodu ich využívania za účelom
technického zabezpečenia kultúrnych a spoločenských podujatí v DK (ozvučenie,
osvetlenie, javisková technika), protipožiarneho zabezpečenia, činností týkajúcich
sa spracovania videonahrávok, uskladnenia techniky a pod.
- Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit prenájom pozemku odporúča za
cenu 20 €/ 1 m2 / 1 rok.
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- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K19/uz.31:

Prenájom nebytových priestorov a pozemku vo vlastníctve Mesta Svit ako
prípad hodný osobitného zreteľa
Žiadateľ: Ing. Ondrej Bartek

S. Kopčák

-

-

informoval o tom, že Ing. Ondrej Bartek užíval na základe nájomnej zmluvy
nebytové priestory v objekte cintorína v meste Svit, za účelom prevádzkovania
kamenárskej činnosti. Prenájom bol ukončený ku dňu 31.1.2017 na základe
výpovede zo strany prenajímateľa – mesta Svit.
Ing. Bartek požiadal o prenájom nebytových priestorov a pozemku v objekte
„záhradníctva“ v správe Technických služieb mesta Svit (TS), a to: nebytové
priestory (prízemie) o výmere 40 m2 a pozemok 50 m2.
prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K20/uz.32:

Plán priorít 2017

S. Kopčák

- prečítal dôvodovú správu, v ktorej na základe požiadavky vedenia Mesta bol
predložený na Finančnú komisiu PLÁN PRIORÍT 2017 na rozpočtové opatrenie zo
zdrojov Rezervného fondu Mesta Svit na navýšenie kapitálového rozpočtu na
hlavnej kategórii 700 na projektové dokumentácie.
Krátka správa k jednotlivým investíciám z plánu priorít mesta Svit pre rok 2017 ako
aj zoznam je priložený k dôvodovej správe.

A.Kromková

- vysvetlila všetky priority postupne

Hlasovanie:

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

, M. Bezák , J.
, I. Švagrovská, J.
, M. Bezák , J.
, I. Švagrovská, J.

K21/uz.33:

Obchodná verejná súťaž č. 2/2017 na prenájom nehnuteľného majetku mesta
Svit

S. Kopčák

- informoval o tom, že prenájom nebytových priestorov v DK s prevádzkovateľom
reštaurácie p. Milanom Prokopom bol ukončený ku dňu 31.12.2016.
Uvoľnené nebytové priestory budú prenajaté v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9
formou obchodnej verejnej súťaže.
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Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča prenájom nebytových
priestorov obchodnou verejnou súťažou (OVS), za cenu v zmysle Zásad prenájmu
nebytových priestorov a budov a stanovenia minimálnych cien za ich prenájom, a
to: reštaurácie - Čl. I, ods. 1.1 písm. b) nájomné min. 22 € / 1 m2 / 1 rok; skladové
priestory - Čl. I, ods. 1.1 písm. d) nájomné min. 10 € / 1 m2 / 1 rok; OVS
dvojkolová; účel využitia: reštaurácia a kaviareň; investíciu nájomcu
nekompenzovať s nájomným.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

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

K22:

J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.
J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.

Interpelácie

M. Bezák

- opýtal sa , čo je nové v rokovaniach ohľadom Štrkovísk

I.Zima

- odpovedal, že odpoveď bude písomná

K23:

Diskusia

M. Smatanová -

predniesla MsZ požiadavky seniorov mesta:
nájsť vhodný priestor na schôdzkovú činnosť v meste s interiérovým zabezpečením
hľadanie možností zriadenia formy stravovania vhodnej pre starších ľudí
seniori sú nespokojní so zabezpečovaním zdravotníckych služieb v poliklinike, dlhé
čakanie u niektorých odborných lekárov, spoločné čakárne s chorými deťmi atď.
- nesúhlasia so separovaným zberom papiera , ktorý je možný za odplatu len
v zbernom dvore TS

- od vedenia mesta žiadajú písomné stanovisko
- poprosila o zverejňovanie úmrtí občanov a dátumu pohrebu na webe
I.Zima

-

odpovedal, že požiadavky berieme na vedomie , budú predložené komisiám na
prerokovanie a následne bude vydané písomné stanovisko

D.Vojsovičová - obracia sa na vedenie mesta s pripomienkami občanov na premnoženie mačiek
v meste Svit
A.Kromková

I.Zima

- odpovedala, že už sa tieto žiadosti riešia, boli rozposlané výzvy , aby občania mačky
neprikrmovali,
- rieši sa aj kastračný program, aj odchyt , ale samozrejme všetky tieto opatrenia si
vyžadujú financie, odpoveď bude poskytnutá písomne
- informoval o tom, že Pamiatkový úrad SR vyhlásil železničnú stanicu vo Svite za
národnú kultúrnu pamiatku, čo komplikuje zámer ŽSR v realizácii rekonštrukcie
železničnej stanice a podjazdu
informoval, o ukončení Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku
mesta Svit v záhradkovej osade Breziny, vo vlastníctve mesta zostalo 26 pozemkov
a prihlásilo sa 10 záujemcov o odkúpenie
Do diskusie sa prihlásila p.riaditeľka ZUŠ Mgr. Zuzana Kubošiová

I.Zima

- dal hlasovať o slovo p. riaditeľke
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Hlasovanie:

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

J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.
J. Babčák , M. Bezák , J.
Smatanová , I. Švagrovská, J.

Z. Kubošiová - oboznámila MsZ so zlou situáciou a zložitou komunikáciou s ekonómkou v ZUŠ,
Mierová 134 a požiadala o pomoc pri riešení danej situácie
I.Zima

- potvrdil, že v ZUŠ sú zložité medziľudské vzťahy a na MsZ sa to nevyrieši , je
potrebné veľa diskutovať s oboma stranami

K 24:
M. Škvarek

Záver
- ukončil 23. riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť

Poznámky:
-

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
k bodom programu: 3,8,9,10,13,14,15,18,19,20,21
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Stanislav Kopčák
prednosta MsÚ

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit

Overovatelia:

1. J. Bobulová
2. J. Timkovič

Zapísala: 01.03.2017

Marcela Berkešová
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