Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 05.10.2017

ZÁPISNICA
z 29. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 28.9.2017

___________________________________________________________________
Otvorenie : 15.30 hod.
Ukončenie : 18:30 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.

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 schválenie vhodného miesta na uzavretie manželstva pre Matričný obvod Svit
mimo úradnú miestnosť – „Hotel Lopušná dolina, Lučivná“
Zmena ÚPN M Svit, lokality Mesto 2016
Zmena ÚPN M Svit, lokalita Všešportový areál
Obchodná verejná súťaž č. 6/2017 na predaj nehnuteľného majetku mesta Svit
Obchodná verejná súťaž č. 7/2017 na predaj nehnuteľného majetku mesta Svit
Predaj pozemku parc. č. 91/39 a časti pozemku parc. č. 91/1 v k.ú. Svit
Predaj časti pozemku parc. č. 23/1 v k.ú. Svit
Navýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Svit za rok 2017
Analýza kapitálových výdavkov 2017 – rozpočtové opatrenie
Investičné aktivity Mesta Svit 2017
Agentúra regionálneho rozvoja PSK - členstvo
Prehľad hospodárenia Mesta Svit za obdobie 01-08/2017
Správa o činnosti MsP Svit za I. polrok 2017
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver

K 1:

Otvorenie:

M. Škvarek

- privítal všetkých prítomných na 29. 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. Smatanová

2. M. Bezák

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. D. Vojsovičová

2. J. Bobulová

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
1.

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

2.

hlasovanie za NK:
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Prítomných:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák ,J. Bobulová,
F. Drozd, M. Smatanová , J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní :
3 poslanci (J. Drobný, E. Kačmarčíková, I. Švagrovská)
za návrh:
9 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák ,J. Bobulová,
F. Drozd, M. Smatanová , J. Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
3.

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

K 3/uz.103:

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách

S.Kopčák

- prečítal Správu o výsledkoch kontrol uskutočnených od začiatku roka 2017 a
vyhodnotenie plnenia uznesení hlavného kontrolóra mesta Svit ,informoval o
štruktúre uznesení od 01.01.2017 do 19.09.2017, o účasti poslancov na MsR
a MsZ
- odporučil zobrať plnenie uznesení MsZ a správu o vykonaných kontrolách na
vedomie
- prečítal návrh na uznesenie

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

Informácia o prijatých opatreniach
odpovede na interpelácie

v rámci

interpelácií

MsZ,

písomné

- bez interpelácií
Žiadosť o schválenie vhodného miesta na uzavretie manželstva pre Matričný
obvod Svit mimo úradnú miestnosť – „Hotel Lopušná dolina, Lučivná“

K 5/uz.104:
S. Kopčák

-

informoval o tom, že dňa 18. júla 2017 sa na Matričný úrad vo Svite obrátili so
žiadosťou o uzavretie manželstva snúbenci, ktorí prejavili záujem o vykonanie
sobášneho obradu mimo úradnú miestnosť v obci Lučivná, ktorá patrí do
matričného obvodu Matričného úradu vo Svite.
Nakoľko v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine matričný úrad môže
povoliť uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom a na ktoromkoľvek
vhodnom mieste, bol po miestnej obhliadke za účasti matrikárky Mgr. Ľ. Kukurovej
hotel Lopušná dolina v obci Lučivná odsúhlasený ako iné vhodné miesto na
uzavretie manželstva.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 6/uz.105:

Zmena ÚPN M Svit, lokality Mesto 2016

A.Kromková

- informovala o správe o prerokovaní zmeny Územného plánu mesta Svit
v lokalitách Mesto 2016 a vyhodnotení prerokovania pripomienok zmeny č. 11
ÚPN M Svit, lokality Mesto 2016 /viď. príloha v DS/
- prečítal návrh na uznesenie

2

Hlasovanie:

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

K 7/uz.106:

Zmena ÚPN M Svit, lokalita Všešportový areál

A.Kromková

- vysvetlila dôvodovú správu, v ktorej sa hovorí o prerokovaní územnoplánovacej
dokumentácie zmeny č. 12 ÚPN M Svit, lokalita Všešportový areál a vyhodnotenie
prerokovania pripomienok zmeny č. 12 ÚPN M Svit- lokalita Všešportový areál

M.Škvarek

- informoval, že 25.9.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s predsedom
olympijského výboru p. Antonom Siekelom, na ktorom sa prezentoval zámer
rozvoja športu vo Svite

S.Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K8/uz.107:

Obchodná verejná súťaž č. 6/2017 na predaj nehnuteľného majetku mesta
Svit

M.Škvarek

- oboznámil prítomných s tým , že byt č. 10 vo vlastníctve mesta Svit (LV č. 2617) v
nájomnom bytovom dome „Mladosť - blok C“ na ul. Jilemnického súp. č. 838,
vchod č. 37 mal byť predmetom zámeny nehnuteľností s Ministerstvom vnútra SR,
ktorá však nebola realizovaná.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit a primátor mesta odporúčajú predaj
bytu obchodnou verejnou súťažou za cenu stanovenú znaleckým posudkom
navýšenú o 20%.
Znalecký posudok č. 185/2015, znalec Ing. Róbert Kromka, zo dňa 04.11.2015
stanovil všeobecnú hodnotu majetku (byt vrátane podielu na spoločných
priestoroch a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, na ktorých
je byt. dom postavený) vo výške 32.639,76 €. Cena navýšená o 20% je teda 39
167,71 €, zaokrúhlene 39 168 €.

S.Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K9/uz.108:

Obchodná verejná súťaž č. 7/2017 na predaj nehnuteľného majetku mesta
Svit
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S. Kopčák

-

-

informoval o tom, že po predaji pozemkov v záhradkovej osade Breziny na základe
uznesení MsZ č. 101/2015 a 50/2016 zostalo vo vlastníctve mesta Svit 26
záhradiek.
Obchodnou verejnou súťažou č. 1/2017, vyhlásenou uznesením MsZ č. 12/2017,
bolo predaných 10 záhradiek.
Obchodnou verejnou súťažou č. 3/2017, vyhlásenou uznesením MsZ č. 36/2017,
bolo predaných 5 záhradiek.
Obchodnou verejnou súťažou č. 5/2017, vyhlásenou uznesením MsZ č. 54/2017,
boli predané 3 záhradky.
Vo vlastníctve mesta zostáva 8 záhradiek.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit a primátor mesta odporúčajú predaj
zostávajúcich pozemkov ďalšou obchodnou verejnou súťažou za cenu min. 10 € /
1 m2 za rovnakých podmienok ako v obchodnej verejnej súťaži č. 1, 3 a 5/2017.
prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 10/uz.109:

Predaj pozemku parc. č. 91/39 a časti pozemku parc. č. 91/1 v k.ú. Svit
Žiadateľ: Ján Dzivjak a Mária Dzivjaková

S. Kopčák

-

vysvetlil, že Ján Dzivjak s manželkou - vlastníci rodinného domu súp. č. 170 a
pozemku parc. č. 91/45 na ulici Štúrovej vo Svite požiadali Mesto Svit o odkúpenie
časti priľahlého pozemku – záhrady pred rodinným domom, a to parc. č. 91/39 o
výmere 39 m2 a časť pozemku 91/1 o výmere 51 m2, spolu 90 m2.
Pozemok parc. č. 91/1 je súčasťou projektu Revitalizácie centrálnej zóny mesta
Svit. Riadiaci orgán ROP súhlasil s predajom tejto časti pozemku.
Komisia výstavby a ŽP pri MsZ mesta Svit predaj pozemkov odporúča.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit predaj pozemkov odporúča, za
cenu podľa § 10 ods. 7 VZN Mesta Svit č. 9/2012, a to 19 € za 1 m2 pozemku.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 11/uz.110:

Predaj časti pozemku parc. č. 23/1 v k.ú. Svit
Žiadateľ: Marcel Hlaváč

S. Kopčák

- oboznámil prítomných s tým, že p. Marcel Hlaváč - vlastník rodinného domu súp. č.

12 a priľahlého pozemku (parc. č. 23/2 a 23/10) na ulici Hlavnej vo Svite požiadal
Mesto Svit o odkúpenie časti pozemku parc. č. 23/1 o výmere 153 m2 – pozemok
susediaci s priľahlým pozemkom, za účelom záhrady a trávnatej plochy.
Pozemok nie je pre mesto samostatne využiteľný, nachádzajú sa na ňom
inžinierske siete SPP a ŽSR.
Podľa vyjadrenia SPP sa na predmetnom pozemku nachádza STL plynovod a
ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.
ŽSR: podzemné vedenia a zariadenia vrátane ochranného pásma.
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-

Žiadateľ doložil návrh geometrického plánu (novovytvorený pozemok parc. č. 23/29
o výmere 153 m2) a vyjadrenia správcov inžinierskych sietí.
Komisia výstavby a ŽP pri MsZ mesta Svit predaj odporúča. Do kúpnej zmluvy
budú zapracované podmienky správcov inžinierskych sietí.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit predaj odporúča ako prípad hodný
osobitného zreteľa, za cenu 19 € za 1 m2 pozemku.
prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K12/uz.111:

Navýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta
Svit za rok 2017

S. Kopčák

-

D.Vojsovičová

- vysvetlila momentálny stav Technických služieb a aj napriek súhlasnému
stanovisku Finančnej komisie požaduje predloženie analýzy stavu techniky
a koncepciu TS. Skonštatovala, že do budúcna je potrebné vyvíjať činnosti, ktoré
vygenerujú zisk pre TS, ďalej pokračovala tým, že problémom je účet strát
z minulých období.
- požadovala, aby TS informovali poslancov o využiteľnosti dreva pri likvidačných
prácach z mestského lesa v Podskalke

M.Škvarek

I.Zima

-

informoval, o tom, že Technické služby mesta Svit zaslali žiadosť ev. č. 6872/2017
na navýšenie príspevku za rok 2017 o náklady, ktoré mala táto organizácia na
stavebné práce, dopravné značenie, osadenia chodníka, dlažby, demontáž
unimobunky, odstránenie drevenej stavby, ktoré boli vykonávané na základe úlohy
z pracovnej porady vedenia mesta č. 10/2017 zo dňa 10.05.2017. Celková suma
14 057,97 €, dokumentácia je prílohou predmetnej žiadosti.
Druhá žiadosť ev. č. 6871/2017 je na navýšenie príspevku o 6 497,42 € za
stavebné práce, ktoré boli vykonávané na základe porady s vedením mesta na
práce bežného charakteru Ul. Priečna vo Svite Pod Skalkou. Požiadavka celkom:
20 555,39 €

informoval prítomných, že k 31.8.2017 zrušil poverenie riadenia TS p. T. Klímovi
a od 1.9.2017 poveril zastupovaním TS p. Ing. Daniela Čendulu, od ktorého
požaduje profesionálne riadenie a plán na plnenie hlavných úloh, ktoré majú TS
v náplni práce
- povedal, že poprosil p. Čendulu o namontovanie stojanov na bicykle ešte pred
týždňom mobility, čo bolo hneď zrealizované, poprial novému poverenému
riaditeľovi, aby sa mu na v práci darilo napredovať a súhlasí so schválením tohto
príspevku

J.Timkovič

- opýtal sa aké práce vykonávali TS pri rekonštrukcii ul. Priečnej

M. Škvarek

- odpovedal, že TS zabezpečovali presun autobusovej zastávky, stanovišťa
kontajnerov a upravovali trávnaté pásy okolo komunikácie
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných:
12 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák ,J. Bobulová,
J. Drobný ,F. Drozd, E. Kačmarčíková, M. Smatanová , I. Švagrovská ,J.
Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní :
0 poslancov
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za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák ,J. Bobulová,
J. Drobný ,F. Drozd, E. Kačmarčíková, M. Smatanová , I. Švagrovská, J.
Timkovič, D. Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu: 1 poslankyňa (D. Vojsovičová )
zdržali sa:
1 poslanec (J. Timkovič )
Analýza kapitálových výdavkov 2017 – rozpočtové opatrenie

K13/uz.112:
A.Balogová

-

-

vysvetlila, že na základe analýzy realizácie kapitálových výdavkov v roku 2017 bol
spracovaný prehľad kapitálových príjmov a schválených výdavkov k 04.09.2017.
Prehodnotenia možnej realizácie plánovaných a rozpočtovaných aktivít do konca
roka 2017 obsahuje tabuľka v dôvodovej správe
prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K14/uz.113:

Investičné aktivity Mesta Svit 2017

A.Kromková

- vysvetlila, že pre ďalšie pokračovanie investičných aktivít v roku 2017, ako aj
riešenie havarijných stavov je navrhnuté rozpočtové opatrenie pre realizáciu
nasledujúcich investičných akcií:
Obstaranie územného plánu 2017 priorita č.7
Vianočná výzdoba mesta Svit
priorita č.23
Zakúpenie referentského vozidla
priorita č.12
Rekonštrukcia elektroinštalácie
náj. RD. Ul. Mierova 93, havarij.stav priorita č.13
Programové vybavenie MsK
priorita č.14
Rekonštrukcia elektroinštalácie objektu
ul.Štúrova 277/87
priorita č.15
Celkom

10 000 eur
30 000 eur
18 000 eur
5 000 eur
8 641 eur
12 000 eur
83 641 eur

Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit (ďalej len „komisia“) sa touto
problematikou zaoberala na troch ostatných zasadnutiach. Po požadovanom
doplnení na rokovaní 06.06.2017 komisia odporúča ešte zvážiť možnosť využitia
kapacity servera Mesta či inej organizácie v regióne. V prípade, že táto alternatíva
nie je reálna, komisia odporúča nákup servera nie prenájom – nebolo posunuté na
Mestské zastupiteľstvo pre nedostatok zdrojov. Na základe informácie vedúcej
Mestskej knižnice je inštalácia servera v priestoroch knižnice problémová
vzhľadom k technickému stavu elektroinštalácie týchto priestorov. Požiadavka
rekonštrukcie elektroinštalácie nebula zatiaľ zrealizovaná a nie je ani v Pláne priorít
2017.
Rekonštrukcia elektroinštalácie objektu ul. Štúrova 277/87
V Mestskej knižnici došlo k havárií na elektroinštalácii. Je potrebné túto situáciu
riešiť rekonštrukciou tejto elektroinštalácie v celom objekte ul. Štúrova 277/87. Za
týmto účelom bola spracovaná cenová ponuka ešte v roku 2013, ktorá stanovila
hodnotu tejto rekonštrukcie na čiastku 11 984,40 €.
S.Kopčák
Hlasovanie:

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

Agentúra regionálneho rozvoja PSK - členstvo

K15/uz.114:
S. Kopčák

- vysvetlil, že uznesením MsZ č.111/2015 dňa 24.09.2015 bolo schválené členstvo
Mesta Svit v Agentúre Regionálneho Rozvoja PSK pre rok 2016 ako aj členský
príspevok vo výške 10 000 €.
Vzhľadom na fakt, že mesto Svit naďalej spolupracuje s Agentúrou a v roku 2017
prostredníctvom nej podalo žiadosti o NFP – Rekonštrukcia objektu MŠ,ZŠ
Komenského -odborné učebne, ZŠ Mierová – odborné učebne, regenerácia
vnútrobloku – sídlisko E, je potrebné schváliť členstvo aj pre ďalšiu spoluprácu ako
aj rozpočtové opatrenie na členský príspevok pre rok 2017. Členstvo mesta Svit
v agentúre RR PSK plánujeme využiť aj pri predkladaní ďalších pripravovaných
výziev ako sú: Výstavba cyklochodníka /cyklotrás/, Rekonštrukcia Domu kultúry,
Výstavba komunitného centra, Revitalizácia nábrežia Jána Pavla II
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K16/uz.115:

Prehľad hospodárenia Mesta Svit za obdobie 01-07,08/2017

A.Balogová
S.Kopčák

- informovala o hospodárení Mesta Svit za obdobie 01-07/2017 a 01-08/2017
- prečítal návrh na uznesenie

Poslanci vzali prehľad hospodárenia Mesta Svit za obdobie 01-07,8/2017 na vedomie.
Správa o činnosti MsP Svit za I. polrok 2017

K17/uz.116:
M.Klimko

M. Škvarek

-

zhodnotil prácu a činnosť MsP vo Svite. Povedal , že v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi sa podarilo udržať verejný poriadok a celkovú
bezpečnostnú situáciu na teritóriu mesta Svit na dobrej úrovni. MsP sa chce aj
naďalej prioritne zameriavať na posilňovanie dôvery občanov vo vzťahu k MsP, ako
aj o rozvíjanie aktívnej spolupráce občanov pri plnení všetkých základných úloh
MsP ku ktorým patrí najmä ochrana verejného poriadku na teritóriu mesta.
V oblasti verejného poriadku bude pozornosť sústredená najmä na plnenie úloh na
úseku prevencie a na vykonávanie kontrol dodržiavania platných ustanovení VZN
mesta. V oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude činnosť zameraná
najmä na dopravnú situáciu v blízkosti škôl a predškolských zariadení, v zónach
s dopravným obmedzením a na vyhradených parkoviskách
- pochválil úspešnú spoluprácu vedenia Mesta Svit a MsP s Chemosvitom
a Fibrochemom. Dňa 25.4.2017 členovia predstavenstiev a dozorných rád firiem
Chemosvit a Fibrochem odsúhlasili investíciu do kamerového systému v meste
Svit. Takýmto postupným rozširovaním kamerového monitorovacieho systému
mesta Svit sa postupne zabezpečuje obyvateľom a návštevníkom väčší počet
bezpečia v uliciach mesta, väčšiu ochranu majetku obyvateľov, mesta a firiem,
zároveň slúži ku zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov MsP.
- vyzdvihol aj spoluprácu so školami ,kde v rámci prevencie pravidelne zabezpečujú
besedy v školách
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- privítal na MsZ p. Mjr. Mgr.Štefana Sasáka , riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Svit
a dal mu slovo
Š. Sasák

- zhodnotil bezpečnostnú situáciu vo Svite za I. polrok 2017- objasnenosť prípadov
je vyššia, pochválil veľmi dobrú profesionálnu spoluprácu s MsP vo Svite
- informoval , že dňom 27.9.2017 Obvodné oddelenie Policajného zboru Svit mení
svoje sídlo zo Štefánikovej ulice č.7 v meste na ul. Hviezdoslavovu 269/33 v meste
Svit (oproti mestskému úradu)

M. Škvarek

- poprosil p.Sasáka o pomoc pri rokovaniach s dopravným inšpektorátom pri riešení
zmeny rýchlosti zo 70 na 50-tku na začiatku a konci Svitu kvôli bezpečnosti
občanov (mestská časť Losky, prechod do záhradkovej osady Máj)

Poslanci vzali správu o činnosti MsP Svit za I. polrok 2017 na vedomie.
K18:

Interpelácie

J. Timkovič:

1. opýtal sa , aký význam má na ul. Komenského zákaz prejazdu
2. opýtal sa, ako bude vyriešené parkovanie pred objektom na Hviezdoslavovej ulici ,
do ktorého sa presťahovala štátna polícia
3. zaujímal sa, aký je stav s rekonštrukciou budovy na ul. Kpt. Nálepku na Materskú
škôlku

M. Škvarek:

1. odpovedal, že po viacerých rokovaniach ktoré sa zaoberali prioritne bezpečnosťou
detí navštevujúcich ZŠ a po odporúčaniach dopravných projektantov a dopravného
inšpektorátu je zákaz prejazdu lepším riešením ako osadenie cestného
spomaľovača/ retardéra, súčasťou je aj jednosmerná ulica aby nedochádzalo ku
kríženiu účastníkov cestnej premávky. Teda pri riešení dopravnej situácie na ul.
Komenského je bezpečnosť detí je na prvom mieste
2. odpovedal, že celý pás cesty v šírke cca 1m pred budovou je majetkom štátu ,
parkovať tam prioritne budú vozidlá policajného zboru a do budúcna sa plánuje
parkovisko na šikmé státie, pričom náklady na zriadenie tohto parkoviska bude
znášať štát, pretože majetok je štátu. Južne od objektu Mestského úradu je veľké
parkovisko, ktorého kapacita je dostatočná na parkovanie návštevníkov MÚ
a okolitých inštitúcií.

A.Kromková:

3. odpovedala, že aktuálne prebieha výber dodávateľa

M. Bezák:

1. opýtal sa, aký zámer bude s budovou na ul.Štefánikovej po vysťahovaní PZ
2. ako pokračuje zámer rekonštrukcie internátu s prestavbou na nájomnú bytovku
3. čo je nové ohľadom Štrkopieskov

M.Škvarek:

1.odpovedal, že po vysťahovaní všetkých nájomníkov sa zhodnotí technický stav
a potom sa rozhodne , čo bude s objektom ďalej ,o tomto budú rozhodovať
poslanci na základe odporúčaní príslušných komisii.
2. v súčasnosti je podpísaná zmluva so ŠFRB a Ministerstvom dopravy, sú vyčlenené
financie na odkúpenie hotovej stavby, ak všetko dobre pôjde, tak v septembri 2018
by mohla byť rekonštrukcia ukončená
3. situácia je taká, že Štrkopiesky sú v reštrukturalizácii, mesto si uplatnilo nároky,
máme doručené stanovisko Banského úradu, v ktorom je popísané, že Štrkopiesky
ťažbou zasiahli do ochranného pásma plynovodu
požiadal o informáciu, prečo sa menia elektrické káble a podlahy na 3. poschodí
MsÚ

J. Drobný

-

M. Škvarek

- odpovedal, že sa dopĺňajú len dátové sieťové káble, ktoré tam neboli po
rekonštrukcii osadené, aby mohla byť zapojená výpočtová technika pre odbor ŽP
a dávajú sa koberce do kancelárií. Teda len bežné vybavenie kancelárií
v minimálnom rozsahu.
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D.Vojsovičová 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, k 18.9.2017 žiadne zaznamenané akcie na mesiac 10/2017).
2. využitie reklamných plôch v meste, ktoré sme získali zo spolupráce s agentúrou
EuroAWK . 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.
M. Škvarek

1. odpoveď bude písomná
2. odpovedal, že firma EuroAWK investovala do City light vitrín– je to komerčná
plocha, kde mesto môže využiť 3 reklamné plochy na 10-15 % reklám
oznamujúcich kultúrne a športové podujatia – tak je do v zmluve. Pokiaľ si chce
podnikateľský subjekt alebo občan riešiť inzerciu/reklamu musí sa obrátiť na firmu
EuroAWK a dohodnúť si podmienky takejto požiadavky. Je to potom už komerčná
záležitosť.
3. odpoveď bude písomná

K19:

Diskusia
vyhodnotil veľmi pozitívne organizáciu podujatia Horal Majstrovstvá Európy
v horskej cyklistike 2017

M. Škvarek

-

I.Zima

- predložil hodnotiacu správu z realizácie projektu Horal 2017 ako informáciu pre
poslancov
- pochválil organizačné tímy a dobrovoľníkov spoluprácu so SZC, PSK mestom
Poprad

M. Škvarek

- informoval o návšteve partnerského mesta Partizánske pri príležitosti jeho 79.
založenia
- o 25. výročí vysviacky Rímsko-katolíckeho kostola v Podskalke , ktorá sa konala
24.9.2017

M. Smatanová

- opýtala sa, ako ďaleko je zariaďovanie miestnosti pre komunity na Mestskom úrade
- informovala sa , či nemôžu mať dôchodcovia zľavu na kultúrne podujatia

A.Kromková

- odpovedala, že miestnosť určená pre komunity bude hotová ku koncu októbra

M. Škvarek

- odpovedal, že sa bude o tejto požiadavke v budúcnosti rokovať

D. Meriačová

- pozvala poslancov MsZ na posedenie dňa 27.10.2017 pri príležitosti 10. výročia
vzniku Bytového podniku , s.r.o.

E. Kačmarčíková- pozvala prítomných na odber krvi , ktorý sa uskutoční o 8.00 v telocvični ZŠ
Komenského
K 20:
M. Škvarek

Záver
-

ukončil 29. riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť

-

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
k bodom programu: 3,5,6,7,8,9,10,11,14,16,17
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Poznámky:

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit
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Ing. Stanislav Kopčák
prednosta MsÚ

Overovatelia:

1. M. Smatanová
2. M. Bezák

Zapísala:05 10.2017

Marcela Berkešová
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