Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 03.11.2017

ZÁPISNICA
z 30. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 26.10.2017

___________________________________________________________________
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.

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 odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom súpisné
číslo 868 na ul. P. Jilemnického vo Svite
Obchodná verejná súťaž č. 8/2017 a 9/2017 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Predaj priľahlého pozemku k rod. poldomu súp. č. 55 v k.ú. Svit
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - dohoda o skončení nájmu
Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská
distribučná, a.s.
Predaj priľahlého pozemku k bytovému domu súpisné číslo 227 na ulici Štúrovej vo Svite
Navýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Svit za rok 2017
Záujmový útvar CVČ „Počítačová grafika“
Hospodárenie Mesta Svit, Monitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu Mesta
Svit za I. polrok 2017, Výročná správa k IUZ aj KUZ Mesta Svit za rok 2016, Správa o
činnosti Dozornej rady BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o.
Žiadosť o zmenu termínu uznesenia MsZ mesta Svit č. 76/2017
Zmena účelu schváleného rozpočtového opatrenia
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver

K 1:

Otvorenie:

M. Škvarek

- privítal všetkých prítomných na 30. 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. J. Drobný

2. I. Švagrovská

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. E. Kačmarčíková

2. M. Bezák

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
1.

prítomní podľa prezenčnej listiny:
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)
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2.

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

3.

hlasovanie za program:
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 3/uz.117:

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
- prečítal Správu o výsledkoch kontrol uskutočnených od začiatku roka 2017 a
vyhodnotenie plnenia uznesení hlavného kontrolóra mesta Svit , informoval o
plnení uznesení MsZ prijatých v roku 2017 za obdobie od 01.01.2017 do
16.10.2017,o štruktúre uznesení, Všeobecne záväzných normách mesta a o účasti
poslancov na MsR a MsZ
- odporučil zobrať plnenie uznesení MsZ a správu o vykonaných kontrolách na
vedomie
- prečítal návrh na uznesenie

J. Mezovský

S. Kopčák

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

- 2 písomné odpovede na interpelácie budú v lehote doručené D. Vojsovičovej
Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým
domom súpisné číslo 868 na ul. P. Jilemnického vo Svite,
žiadateľ: vlastníčka bytu č. 2 bytového domu s. č. 868, Svit

K 5/uz.118:

S. Kopčák

Hlasovanie:

-

informoval o tom, že vlastníci bytov bytového domu na ulici Jilemnického súp. č.
868 (LV č. 2101), okrem vlastníka bytu č. 2, požiadali o odkúpenie pozemku pod
bytovým domom KNC 406/521 o výmere 705 m2. Pozemok mesto predalo
žiadateľom na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 09.08.2017, uznesenie MsZ č.
60/2017.
Dňa 18.09.2017 požiadala o odkúpenie podielu na pozemku pod bytovým domom
aj vlastníčka bytu č. 2 p. Anna Šviderová. K bytu prislúcha podiel na pozemku parc.
č. 406/521 o veľkosti 3485/196056.
Kúpna cena podľa § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. a VZN mesta Svit č.
9/2012 je vo výške 3,32 € za 1 m2.
Výška spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu na pozemku zastavanom bytovým
domom je určená podielom podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch
všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (§ 5 ods. 1 písm. b)
zákona č. 182/1993 Z.z.).
- 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)
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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
Obchodná verejná súťaž č. 8/2017 a 9/2017 na nájom nehnuteľného majetku
mesta Svit

K 6/uz.119:
S. Kopčák

-

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

Hlasovanie:

Predaj priľahlého pozemku k rod. poldomu súp. č. 55 v k.ú. Svit
Žiadateľ: Albert Koky a Viera Kokyová

K 7/uz.120:
S.Kopčák

informoval o tom, že na MsÚ sa obrátili spoločnosti prevádzkujúce automaty na
kávu s otázkou, aké sú možnosti nájmu za účelom prevádzkovania takýchto
automatov.
Odporúčanie komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit – vyhlásiť OVS na nájom
1 m2 v budove MsÚ a 1 m2 v budove zdravotného strediska, s minimálnou cenou
360 € / 1 m2 / 1 rok.
- prečítal návrh na uznesenie

-

vysvetlil dôvodovú správu, v ktorej Albert Koky s manželkou - vlastníci rodinného
poldomu súp. č. 55 na ulici Hviezdoslavovej vo Svite požiadali Mesto Svit o
odkúpenie priľahlého pozemku k rod. poldomu, ktorý tvorí dvor – ide o pozemok
parc. č. 114/59 o výmere 201 m2.
Na pozemku parc. č. 114/59 sa nachádza verejná kanalizácia, PVPS, a.s. s
predajom pozemku súhlasí, s tým, že budú dodržané jej podmienky, ktoré budú
zapracované do kúpnej zmluvy.
Komisia výstavby a ŽP pri MsZ mesta Svit predaj pozemku odporúča.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit predaj pozemku 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,
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

K8/uz.121:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - dohoda o skončení nájmu

S.Kopčák

-

oboznámil prítomných s tým , že Mesto Svit ako prenajímateľ uzatvorilo s
nájomcom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Nájomnú zmluvu zo dňa
28.01.2004 a Nájomnú zmluvu zo dňa 22.07.2008, predmetom ktorých je prenájom
nebytových priestorov v budove na ul. Štefánikovej č.7 vo Svite o celkovej výmere
338,92 m2, za účelom umiestnenia Obvodného oddelenia PZ vo Svite.
Mestu Svit bola dňa 20.09.2017 doručená žiadosť Ministerstva vnútra Slovenskej
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republiky o ukončenie nájomného vzťahu dohodou ku dňu 31.10.2017, z dôvodu
presťahovania OO PZ do zrekonštruovaných priestorov na ul. Hviezdoslavovej
269/33 vo Svite.
- 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

K9/uz.122:

Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a.s.
Žiadateľ: Chemosvit, a.s. Svit

S. Kopčák

- informoval o tom, že spoločnosť Chemosvit, a.s. požiadala o zriadenie vecného
bremena na pozemkoch parc. č. KNC 390/8, KNE 4884/1, 4886/1, 4886/2, 4883,
za účelom realizácie preložky VN vedenia do zeme vedľa cyklistického chodníka.
Realizácia preložky vedenia bude pozostávať z výkopových prác, uloženia nového
VN vedenia, uvedenia terénu do pôvodného stavu.
Stavba bude realizovaná spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., ktorá
bude oprávneným z vecného bremena. Investorom preložky VN vedenia bude
Chemosvit, a.s.
Komisia výstavby a ŽP pri MsZ mesta Svit zriadenie budúceho vecného bremena
na uvedených pozemkoch odporúča. Po ukončení stavby bude na základe
porealizačného zamerania zriadené vecné bremeno.
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
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:
2 poslanci (J. Babčák, F. Drozd)

Hlasovanie:

Predaj priľahlého pozemku k bytovému domu súpisné číslo 227 na ulici
Štúrovej vo Svite
Žiadatelia: vlastníci bytov bytového domu s. č. 227, ul. Štúrova, Svit

K 10/uz.123:

S. Kopčák

vysvetlil, že vlastníci bytov bytového domu súpis. č. 114 vo Svite požiadali o
odkúpenie priľahlého pozemku k tomuto bytovému domu.
Komisia výstavby a ŽP predaj priľahlého pozemku odporučila (máj 2015), pozemok
však nebol predaný kvôli nesúhlasu vlastníkov dvoch bytov z dôvodu vysokej ceny
za 1 m2 (3,32 €).
Vlastníci bytov podali v roku 2017 novú žiadosť o odkúpenie priľahlého pozemku.
Komisia výstavby a ŽP pri MsZ mesta Svit predaj priľahlého pozemku odporúča.
Podľa vypracovaného GP priľahlý pozemok pozostáva z pozemkov:
- parc. č. 229/237 o výmere 53 m2
- časť pozemku parc. č. 229/16 o výmere 787 m2
spolu 840 m2
- 4 m2 z pozemku parc. č. 229/237 (diel 3 podľa GP), ktoré budú pričlenené k
pozemku parc. č. 206/10.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit predaj pozemkov odporúča za cenu
v zmysle VZN 9/2012 - § 10 ods. 6 a v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z
- prečítal návrh na uznesenie

-
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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

K 11/uz.124:

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

S. Kopčák

- oboznámil prítomných s tým, že Technické služby mesta Svit zaslali žiadosť na

-

navýšenie príspevku za rok 2017 o náklady, ktoré súvisia s realizáciou dohodnutej
úpravy platov o 2% vyplývajúce z Memoranda. Jedná sa o mzdy aj odvody spolu.
September 2017... 729,08 €
Október 2017........ 752,84 €
November 2017.....768,04 €
December 2017.....768,04 € (pre rozpočet 2018)
Požiadavka 2017 celkom: 2 249,96 €
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

K12/uz.125:

Záujmový útvar CVČ „Počítačová grafika“

S. Kopčák

- informoval, o tom, že dofinancovaním vytvorenia záujmového útvaru „Počítačová
grafika“ sa komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit (ďalej len „komisia“)
zaoberala viackrát. Po konečnom spresnení požiadavky pani Michlíkovou
poverenou riadením CVČ boli navrhované dve riešenia.
Dve ponuky: a) kúpa 2 PC, monitor, televízor
b) kúpa 6 počítačov
Potreba doriešiť priestory: pri knižnici alebo v priestoroch CVČ.
Odporúčanie riaditeľky p. Michlíkovej – priestory CVČ po úpravách a kúpa 6
počítačov (ponuka b)
Komisia na svojom zasadnutí 10.10.2017 po komunikácii s p. P. Kostkom
odporúča ponuku ad a) t.j. kúpu 2 PC, monitor a televízor t.j. riešenie p. Kostku
a odporúča schváliť rozpočtové opatrenie na navýšenie výdavkov kapitálového
rozpočtu za týmto účelom o čiastku 4 196 €.
Priestory komisia nerieši s tým, aby sa nenavyšovali ďalšie náklady na zriadenie
krúžku.

R. Abrahám

- opýtal sa prečo CVČ dávame len 2 počítače, keď v návrhu bolo 6

Zima

- odpovedal, že táto požiadavka bola prerokovaná aj na komisii, kde vedúci krúžku
povedal , že 2 počítače v súčasnej dobe postačujú, dopĺňa sa len vybavenie

D. Vojsovičová

- pripomenula, že miestnosť, kde budú počítače umiestnené je malá a viac sa ich
tam nezmestí

S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie
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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

K13/uz.126:

Hospodárenie Mesta Svit, Monitorovacia správa o plnení Programového
rozpočtu Mesta Svit za I. polrok 2017, Výročná správa k IUZ aj KUZ Mesta Svit
za rok 2016, Správa o činnosti Dozornej rady BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o.

A. Balogová

- vysvetlila, že v zmysle platnej legislatívy bolo potrebné spracovať Monitorovaciu
správu Programového rozpočtu Mesta Svit za I. polrok 2017 v časti zámerov,
cieľov a merateľných ukazovateľov. Tento materiál je vstupom do záverečnej
koncoročnej Hodnotiacej správy. Ďalším materiálom predkladaným na vedomie je
Výročná správa k individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016,
ktorá komentuje a uzatvára hodnotenie roka 2016. Materiály boli zasielané emailom a sú zverejnené aj na webovej stránke Mesta Svit.
Dňa 21.9.2017 zasadala Dozorná rada spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o.,
ktorý je 100%-nou dcérou Mesta Svit. Správu o činnosti tejto Dozornej rady
predkladáme ako materiál na vedomie MsZ.
Prehľad hospodárenia Mesta Svit aj ako celku vrátane jeho rozpočtových
organizácii za rok 2017 je uvedený v štandardných tabuľkách o hospodárení v
príjmovej aj výdavkovej časti. Tabuľky sú prílohou tejto dôvodovej správy.
- prečítal návrh na uznesenie

S. Kopčák

Poslanci vzali prehľad hospodárenia Mesta Svit za obdobie 01-09/2017 , Monitorovaciu správu
o plnení Programového rozpočtu Mesta Svit za I. polrok 2017, Výročnú správu k IUZ aj KUZ
Mesta Svit za rok 2016 a Správu o činnosti Dozornej rady Bytový podnik Svit s.r.o. na vedomie.
K14/uz.127:
S.Kopčák

Žiadosť o zmenu termínu uznesenia MsZ mesta Svit č. 76/2017
- vysvetlil, že MsZ mesta Svit schválilo uznesením č. 76/2017 zo dňa 22.06.2017
predaj priľahlého pozemku k bytovému domu na ul. Jesenského súp. č. 201 vo
Svite – novovytvoreného pozemku parc. č. 181/18, KNC, ostatné plochy o výmere
590 m2.
Kúpna zmluva je zo strany mesta pripravená na podpis, avšak kupujúcim sa
prostredníctvom geodeta nepodarilo zabezpečiť overenie geometrického plánu, z
dôvodu ďalšieho sťahovania katastra do nových priestorov v budove OU Poprad.
Z vyššie uvedeného dôvodu žiadame o predĺženie termínu uznesenia do
31.12.2017.
- 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

K15/uz.128:

Zmena účelu schváleného rozpočtového opatrenia

S. Kopčák

- vysvetlil, že uznesením MsZ mesta Svit č. 89/2017 zo dňa 22.6.2017 bol pre
Mestskú políciu Svit schválený nákup zbraní a príslušenstva v celkovej výške
8 802 €. Dňa 13.10.2017 pod ev.č. 8784/2017 bola prijatá žiadosť zo strany
náčelníka MsP, kde je uvedené, že „dôsledným posúdením najvýhodnejších
cenových ponúk a následným efektívnym nákupom zbraní boli ušetrené finančné
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-

prostriedky v celkovom objeme 1 600 €“.
Návrh zo strany MsP je použiť túto úsporu na zakúpenie kamery AVIGILON
a príslušenstva, ktorá bude umiestnená na objekte lekárne VIVA. V žiadosti sa
ďalej uvádza: “Pôvodná kamera na tomto objekte je nefunkčná a neopraviteľná,
pretože v mesiaci august 2017 bola táto kamera počas búrky poškodená vznikom
elektrického prepätia z blesku. Kamera na objekte VIVA bola nainštalovaná v roku
2010 a zaberala strategické miesta v meste Svit (obchodné centrum BILLA,
autobusová stanica, priľahlé pracoviská na ul. Štúrovej a Hviezdoslavovej) a slúžila
na dohľad nad verejným poriadkom a k predchádzaniu pouličnej trestnej činnosti.
V rámci prevencie je sledovanie života v meste za pomoci kamier radené na
popredné priečky. Našou prioritou je zvyšovanie bezpečnosti v meste Svit,
zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov, zvyšovanie dopravnej bezpečnosti,
predchádzanie dopravným nehodám, zvyšovanie bezpečia obyvateľov
a návštevníkov mesta a to je možné s pomocou modernizovaného a efektívne
využívaného kamerového systému.“
Vzhľadom k tomu, že predmetné uznesenie určuje rozpočtové opatrenie za účelom
nákupu zbraní, je potrebné tento účel zmeniť tým, že usporené prostriedky sa
presunú na novú položku – nákup kamery s príslušenstvom.
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.129:

Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a.s.

S. Kopčák

- informoval o tom, že Spoločnosť MIVA, s.r.o. Svit realizuje stavbu polyfunkčného
objektu na ul. Štúrovej vo Svite.
Mesto Svit uzavrelo dňa 04.07.2017 so spoločnosťou MIVA, s.r.o. Zmluvu
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (VB), predmetom ktorej je zriadenie
budúceho VB na pozemkoch vo vlastníctve mesta Svit za účelom uloženia
inžinierskych sietí na dotknutých pozemkoch, vstup a vjazd budúceho
oprávneného na dotknuté pozemky za účelom ich údržby a opráv. Zmluva bola
uzavretá na základe uznesenia MsZ č. 85/2017 z 22.6.2017. Budúce VB bude
podľa zmluvy zriadené odplatne, za cenu podľa znaleckého posudku
vyhotoveného po realizácii príslušných stavebných objektov, na náklady MIVA,
s.r.o.
MIVA, s.r.o. dňa 23.10.2017 požiadala Mesto Svit o zriadenie budúceho VB v
prospech budúceho oprávneného - VSD, a.s. (Pre VSD a.s. nepostačuje zriadenie
VB v prospech MIVA, s.r.o. – požadujú zriadenie VB vo svoj prospech, keďže budú
vlastníkom stavby podzemného elektrického vedenia).
- 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:
11 poslancov (R. Abrahám, 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:
1 poslanec (J. Babčák)

K17/uz.130:

Navýšenie položky - Dom smútku - exteriér - Rekonštrukcia vstupného
portálu na miestnom cintoríne v meste Svit
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A.Kromková

-

zdôvodnila zvýšenie ceny za vykonané stavebné práce na Vstupnom portáli
cintorína vo Svite:
 Odkrytím strešného plášťa boli zistené iné skladby strešného plášťa ako boli
predbežne zistené sondou, kde hrúbka ŽB stropu v pôvodnej hrúbke 5 cm
(rozpočtované) bola v skutočnosti 10 cm a vyrovnávacie a spádové vrstvy v ďalšej
hr. 8 cm
 Z dôvodu zmeny búraných materiálov a ich výmer boli zvýšené nároky na likvidáciu
stavebnej sute
 Pre búranie ŽB konštrukcií bolo nutné postaviť lešenie iného druhu, ako bolo
uvedené v zadaní stavby na základe poskytnutého výkazu výmer
Realizačné práce na stavebnom diele boli zazmluvnené dňa 04.08.2017, s tým , že
lehota na vykonanie prác bola určená 40 dní odo dňa odovzdania staveniska.
Vzhľadom na zmenu projektu, ktorú bolo po odkrytí diela potrebné zrealizovať,
dodávateľ stavby nebol schopný so svojimi kapacitami v danom čase a zmluvnej
cene dielo zhotoviť. Z tohto dôvodu bolo mesto nútené pristúpiť k Dohode
o skončení platnosti zmluvy o dielo a zároveň zazmluvniť nového dodávateľa
stavby tak, aby dielo bolo k termínu 01.11.2017 pred dokončením.
Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné navýšiť položku z plánu priorít č.19
o sumu 2500,- Eur

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:

Interpelácie
opýtal sa, prečo je dopravná situácia na ul. Komenského a I. Krasku riešená tak
ako je a prečítal stanovisko občanov k organizácii dopravy na dotknutých uliciach.
Podľa ich argumentov nie je toto riešenie dobré.

J. Drobný

-

M. Škvarek

- odpovedal, že berieme na vedomie a dáme k tomu písomné stanovisko

F. Drozd

M. Škvarek

K17:
J. Bobulová

- opýtal sa, či má mesto Svit uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami na
ošetrovateľské úkony v zariadeniach sociálnych služieb na svojom území? Ak nie,
uveďte prosím dôvod.
- povedal, že odpoveď na interpeláciu bude písomná
Diskusia
- upozornila na to, že občania v mestskej časti Losky na Hlavnej ulici nemôžu triediť
odpad, pretože nemajú zberné nádoby

J. Babčák

- navrhol stretnutie s občanmi lokality Losky a vysvetliť im vrecový systém

D.Čendula

- povedal, že je to len o dohode s Technickými službami

Do diskusie sa prihlásil p. Hámor.
M. Škvarek
Hlasovanie:

- dal hlasovať o slovo p. Hámorovi:
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
V. Hámor

- opýtal sa , či projektant, ktorý na ulici I. Krasku naplánoval chodník, myslel aj na to
ako to bude so zimnou údržbou chodníka

M. Škvarek

- odpovedal, že chodníky sa v meste budú postupne dobudovávať, aj na Ivana
Krasku bude chodník doprojektovaný v súlade s platnými normami a bude vedený
po pozemkoch mesta tak, aby boli dodržané všetky podmienky bezpečnosti
chodcov a plynulosti cestnej premávky.

Do diskusie sa prihlásil p. Šterbák.
M. Škvarek
Hlasovanie:

- dal hlasovať o slovo p. Šterbákovi:
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

T. Šterbák

- upozornil na to , že v meste Svit sa z 3 obojsmerných ulíc obmedzil počet len na 2,
tým pádom je presmerovaná premávka cez celé mesto, žiada o prehodnotenie
dopravnej situácie na ul. Komenského, aby sme pre občanov nevytvárali bariéry

M. Škvarek

- odpovedal, že nie je pravda že sa znížil počet obojsmerných ulíc z 3 na 2, pretože
namiesto ul. Komenského sa stala obojsmernou ulica Ivana Krasku. Bariéry sa
nevytvorili, len si treba uvedomiť, že na ulicu Mierovú sa vodiči dostanú cez ulicu
Ivana Krasku.

F. Drozd

- navrhol verejnú diskusiu poslancov a predstaviteľov mesta s občanmi na rôzne
témy

M. Škvarek

- súhlasil s tým, že mesto chce riešiť mnohé témy a je pripravená diskusia
s občanmi, podnikateľmi a komunitami.

I.Švagrovská

- spomenula list s požiadavkami seniorov Bôrik z r. 2014

M. Škvarek

- odpovedal, že predmetný list je evidovaný na meste a požiadavky, ktoré boli v liste
deklarované sú priebežne plnené, ale je to viazané na disponibilné finančné
prostriedky, chce to ale čas
Do diskusie sa prihlásil p. Pitoňák:

M. Škvarek
Hlasovanie:

- dal hlasovať o slovo p. Pitoňákovi
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)
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proti návrhu:
zdržali sa:

0 poslancov
0 poslancov

J. Pitoňák

- tak ako parkuje p. primátor v blízkosti svojho domu, tak by mal mať možnosť
parkovať každý občan mesta
- opýtal sa, či prebehol nejaký prieskum medzi občanmi ohľadom dopravy v lokalite
ulíc Komenského a I. Krasku
- p. Drobný by mal ohľadom dopravnej situácie na ul. Komenského a I. Krasku
predložiť poslanecký návrh na zmenu

M. Škvarek

- pozval prítomných , aby 4.11.2017 išli voliť vo Voľbách do VÚC, je to veľmi dôležité
- informoval, že dňa 17.11.2017 o d 15.00 do 22.00 sa uskutoční na Železničnej
stanici vo Svite akcia
Deň študentstva s Parlamentom /Retro-deň/, ktorej
organizátorom je OZ Junior Team Svit
-

K 18:
M. Škvarek

oznámil, že dňa 27.10.2017 od 13.00 v Kultúrnom dome bude prebiehať program k
10. výročiu založenia spoločnosti Bytový podnik Svit, s.r.o.
Záver

-

ukončil 30. riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť

-

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
k bodom programu: 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Poznámky:

Ing. Stanislav Kopčák
prednosta MsÚ

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit

Overovatelia:

1. J. Drobný
2. I. Švagrovská

Zapísala: 02.11.2017

Marcela Berkešová
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