Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 28.11.2017

ZÁPISNICA
z 31. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 23.11.2017

___________________________________________________________________
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.

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
Nájom nebytových priestorov v nehnuteľnostiach súp. č. 4180, 4181, 4182
Doplnenie členov Komisie školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a
mediálnej pri MsZ mesta Svit
Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 140/21 v k.ú. Svit
Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 91/40 v k.ú. Svit
Povolenie výnimky z časového použitia rozpočtových prostriedkov
Kalamita mestského lesa – zmena uznesenia
Navýšenie bežného rozpočtu Mesta Svit v roku 2017
Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 01-10/2017
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 9/9 a 245 v k. ú. Svit
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 294/179 v k.ú. Svit
Výsledok obchodnej verejnej súťaže č. 7/2017
Výsledok obchodnej verejnej súťaže č. 8/2017 a č. 9/2017
Interpelácie poslancov
Diskusia
- Delimitácia pozemkov od Slovenskej republiky - informácia
Záver

K 1:

Otvorenie:
- Privítal všetkých prítomných na 31. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Ospravedlnil neprítomnosť p. primátora Ing. M. Škvareka z pracovných dôvodov .
Prevzal vedenie nad rokovaním MsZ a informoval o programe .

I. Zima

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

K 2:
M. Škvarek

- za overovateľov zápisnice boli viceprimátorom určení:
1. R. Abrahám

2. J. Bobulová

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

2. F. Drozd

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
1.

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

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

3.

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

K 3/uz.131:
J. Mezovský

S. Kopčák

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

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 doručené D. Vojsovičovej a F. Drozdovi budú
zverejnené
K 5/uz.132:
S. Kopčák

Nájom nebytových priestorov v nehnuteľnostiach súp. č. 4180, 4181, 4182
- informoval o tom, že Mesto Svit prenajíma na základe Nájomnej zmluvy nájomcovi
Petrovi Hutníkovi nebytové priestory v objekte futbalového štadióna vo Svite na
.V čase uzavretia nájomnej zmluvy v roku 2003 boli aj garáže na futbalovom
štadióne súčasťou parcely 406/2 (spolu s celým areálom štadióna – jedna parcela).
V roku 2010 boli garáže zamerané a zapísané do katastrálnej mapy s osobitnými
parcelnými číslami a súpisnými číslami. Vzhľadom na nesúlad so skutkovým
stavom (označenie nehnuteľností a výmera) bol predmet nájmu postúpený na
rokovanie Komisie výstavby a ŽP mesta Svit.
Komisia výstavby a ŽP pri MsZ mesta Svit odporúča zosúladenie skutkového stavu
so stavom právnym, keďže počas uzatvorenia nájomnej zmluvy neboli prenajaté
pozemky označené parcelnými číslami. Po pridelení parcelných čísel nedošlo
k úprave nájomnej zmluvy.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča aktualizovať nájomnú
zmluvu z dôvodu potreby zosúladenia skutkového stavu so stavom právnym (čo sa
týka parcelných čísel aj výmery), prenajať z toho dôvodu ako prípad hodný os.
zreteľa, zachovať výšku nájomného 47,67 € / 1 m2 (uznesenie MsZ č. 110/2003).
Žiadosť nájomcu o nájom nebytových priestorov v stavbách súp. č. 4180, 4181,
4182 (t.j.na pozemkoch parc. č. 406/530 (18 m2), 406/531 (52 m2) a 406/532 (27
m2) – spolu 97 m2.
- prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

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

K 6/uz.133:

Doplnenie členov Komisie školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho
rozvoja a mediálnej pri MsZ mesta Svit

S. Kopčák

Hlasovanie:

K 7/uz.134:
S. Kopčák

Hlasovanie:

- informoval o tom, že komisiu ŠKŠMRRaM pri MsZ mesta Svit po odvolaní členky
pani Veroniky Žoldákovej (odchod do predčasného dôchodku) uznesením č.
15/2017 zo dňa 26.01.2017 tvoria: predseda Ing. J. Drobný, členovia Ing. I. Zima,
J. Bobulová, Mgr. E. Kačmarčíková, Mgr. V. Kicová, Mgr. V. Seman a tajomníčka
Mgr. G. Očvárová.
Komisia odporúča doplniť členov o PhDr. Soňu Andrašovú, pracovníčku referátu
kultúrno-výchovnej činnosti oddelenia školských, kultúrnych a športových činností
MsÚ vo Svite.
- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , J. Bobulová, J. Drobný
, F. Drozd, E. Kačmarčíková, M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní :
1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , 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
Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 140/21 v k.ú. Svit
Žiadateľ: Ing. Rudolf Škovira - TATRAGAS
- vysvetlil , že Ing. Rudolf Škovira požiadal o predaj časti pozemku parc. č. 140/3
v k.ú. Svit. Žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti súp. č. 865 na pozemku parc. č.
140/12, v ktorej prevádzkuje podnikateľskú činnosť.
Pozemok parc. č. 140/3 vo vlastníctve mesta Svit je bezprostredne susediaci
pozemok k objektu vo vlastníctve žiadateľa. Na pozemku, ktorý má žiadateľ
záujem odkúpiť, sa nachádza prístupová komunikácia k objektu v jeho vlastníctve
a parkovacie miesta slúžiace pre potreby prevádzky. Údržbu daného pozemku
a komunikácie zabezpečuje žiadateľ svojpomocne.
Časť pozemku parc. č. 140/3 o výmere 100 m2 má žiadateľ prenajatú na základe
Nájomnej zmluvy s Mestom Svit zo dňa 13.5.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa
21.12.2010, a to za účelom výstavby verejných parkovacích plôch a zriadenia
plynovej prípojky.
Pozemok nie je pre mesto samostatne využiteľný, nachádzajú sa na ňom
inžinierske siete SPP (STL pripojovací plynovod D 32 PE), Slovak Telekom,
Orange.
Žiadateľ doložil návrh geometrického plánu (novovytvorený pozemok parc. č.
140/3), ktorý bol upravený na odporúčanie Komisie výstavby a ŽP, a to tak, že
severná hranica pozemku bola posunutá južným smerom, aby pokračovala v línii
pozemku parc. č. 140/20.
- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , J. Bobulová, J. Drobný
, F. Drozd, E. Kačmarčíková, M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní :
1 poslanec (M. Bezák)
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za návrh:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , J. Bobulová, J. Drobný
, F. Drozd, E. Kačmarčíková, M. Smatanová , I. Švagrovská , D. Vojsovičová, I.
Zima)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
1 poslanec (J. Timkovič)
Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 91/40 v k.ú. Svit
Žiadateľ: Ing. Eva Štefaňáková

K8/uz.135:
S. Kopčák

oboznámil prítomných s tým , že Ing. Eva Štefaňáková - vlastníčka rodinného
domu požiadala Mesto Svit o odkúpenie časti priľahlého pozemku – záhrady pred
rodinným domom
Pozemok parc. č. 91/1 je súčasťou projektu Revitalizácie centrálnej zóny mesta
Svit. Riadiaci orgán ROP súhlasil s predajom tejto časti pozemku.
- prečítal návrh na uznesenie

-

Hlasovanie:

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

K9/uz.136:

Povolenie výnimky z časového použitia rozpočtových prostriedkov

A. Balogová

- informovala o tom, že Technické služby mesta Svit dostali uzn. 46/2016 ako
kapitálový transfer 100 000 €. Tieto prostriedky mali vyúčtovať do 30.9.2016 a
uznesením č. 130/2016 bol tento termín predĺžený do 30.11.2016. Dňa 29.11.2016
spolu s vyúčtovaním transferu do výšky 35 588,03 € požiadali o možnosť výnimky
z časového použitia rozpočtových prostriedkov v zmysle §13 zák. 583/2004 Z.z. v
znení zmien a doplnkov a posunúť termín do konca roka 2017. Uznesením
158/2016 im bola výnimka povolená, teraz žiadajú o povolenie výnimky do
31.12.2018. V roku 2016 bolo vyčerpaných 35 588,03, v roku 2017 čiastka
38 985,83 €. Ostáva nevyčerpaných 25 426,14 € k dnešnému dňu.
Technické služby mesta Svit zaslali žiadosť ev. č. 8867/2017 o výnimku
z časového použitia rozpočtových prostriedkov

S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , J. Bobulová, J. Drobný
, F. Drozd, E. Kačmarčíková, M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní :
1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , 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 10/uz.137:

Kalamita mestského lesa – zmena uznesenia

A. Balogová

- vysvetlila, že Technické služby požiadali v žiadosti č. 9269/2017 prostriedky na
rekonštrukciu sociálnych zariadení na Zbernom dvore Technických služieb mesta
Svit vzhľadom na havarijný stav týchto zariadení. Celková rekonštrukcia
v konečnom dôsledku predstavuje čiastku 140.000 €, po spolufinancovaní
a vlastnou prácou Technických služieb mesta Svit cca 80.000 €. Pre rok 2017
požadujú čiastku 30.000 €.
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Nadväzujúc na túto žiadosť listom č. 9285/2017 žiadajú zníženie rozpočtového
opatrenia na práce na odstraňovaní kalamity lesa resp. na základnú revitalizačnú
etapu oživenia lesa z 30.950 € o 12.000 €. Dôvodom je, že tieto práce sú
v obrovskom rozsahu a do konca roka sa nestihnú zrealizovať. Pre rok 2017 by sa
táto čiastka znížila o 12.000 € a mohla by sa presunúť na čiastočnú úhradu
rekonštrukcie predmetných sociálnych zariadení. Ostávajúcu časť 18.000 € žiadajú
o dofinancovanie v rámci možnosti Mesta.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit svojom zasadnutí 07.11.2017
prerokovala tento návrh a odporúča rozpočtové opatrenie schváliť.

S. Kopčák

Po zasadaní komisie dňa 13.11.2017 bolo doručené na Mesto Svit nové podanie
zo strany Technických služieb Mesta Svit na úpravu čiastok, kde predpokladaná
úspora z odstraňovania kalamity lesa sa mení na čiastku 10 000 €, čo si vyžiada aj
zmenu druhej čiastky na dofinancovanie. Vzhľadom k tomu, že položka ZŠ –
odborné učebne spoluúčasť je len vo výške 19 000 €, tak sa čiastka
dofinancovania mení z 18 000 € na 19 000 € a tým aj celková výška
dofinancovania rekonštrukcie sociálnych zariadení sa mení na čiastku 29 000 €
v roku 2017.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 11/uz.138:

Navýšenie bežného rozpočtu Mesta Svit v roku 2017

A. Balogová

- oboznámil prítomných s tým, že Mestu Svit, ako zriaďovateľovi rozpočtových
a príspevkovej organizácie boli doručené žiadosti o dofinancovanie bežných
výdavkov ešte za rok 2017.

Žiadosť o rozpočtové opatrenie – výrub stromov ev. č. 9270, 9286 – Technické
služby žiadajú uhradiť náklady na výrub stromov február-marec vo výške 3.550 €
za rok 2017 a ďalších 2.900 € na budúci výrub stromov v roku 2017 na základe
Rozhodnutí Mesta
Materská škola – navýšenie rozpočtu – žiadosť 8048/2017 na výdavky MŠ –
navýšenie 2% platy z Memoranda, plat pre ekonómku 3.800 € (rozšírenie org.
štruktúry), výpočtová technika 300 €, čistiace prostriedky 190 €, oprava výpočtovej
techniky 300 €, dataprojektor 1.100 €, knihy a časopisy 200 € + predškolská
príprava – štátna dotácia. Okrem platov ostatné položky je možné riešiť čerpaním
štátnej dotácie na 5-ročné deti.
Spojená škola – navýšenie rozpočtu, žiadosť ev. č. 8568, 8567 s doplňujúcimi
údajmi. Dôvodom je veľký počet deti na jednu vychovávateľku ŠKD (42), tak je
potrebná výpomoc ako aj požiadavka na dofinancovanie ZUŠ, súčasť Spojenej
školy.
S. Kopčák
Hlasovanie:

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

Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 01-10/2017

K12/uz.139:
A. Balogová

- informovala o hospodárení Mesta Svit aj ako celku vrátane jeho rozpočtových

S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

organizácii za rok 2017. Prehľad je uvedený v štandardných tabuľkách
o hospodárení v príjmovej aj výdavkovej časti. Tabuľky sú prílohou tejto dôvodovej
správy a sú zverejňované na webovej stránke Mesta Svit

Poslanci vzali prehľad hospodárenia Mesta Svit za obdobie 01-10/2017 na vedomie.
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 9/9 a 245 v k. ú. Svit

K13/uz.140:
S. Kopčák

-

-

vysvetlil, že MsZ schválilo uznesením č. 136/2014 zo dňa 30.10.2014 zriadenie
bezodplatného budúceho vecného bremena v súvislosti s uložením kanalizačnej
prípojky, na základe čoho bola s vlastníkmi bytov predmetného bytového domu
uzavretá dňa 26.11.2014 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Mestu Svit bola doručená výzva Spoločenstva vlastníkov bytov Štefánikova 316
Svit, na zriadenie vecného bremena, na základe porealizačného zamerania
uloženia kanalizačnej prípojky. MsZ schválilo uznesením č. 75/2016 zo dňa
25.5.2016 zriadenie bezodplatného VB práva uloženia inžinierskych sietí
(kanalizačná prípojka) na pozemkoch vo vlastníctve mesta parc. č. 9/9 a 245,
v rozsahu podľa geometrického plánu, v prospech vlastníkov bytov byt. domu
Štefánikova 316. V zmysle uvedeného uznesenia bola vypracovaná zmluva o
zriadení vecného bremena. Z dôvodu úmrtia vlastníkov bytov p. Fábryovej a p.
Popadiča nemohli byť zmluvy o VB podpísané. V súčasnosti je ukončené dedičské
konanie – je potrebné opätovne prerokovať zriadenie VB v prospech oprávnených
podľa aktuálneho LV.
prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , J. Bobulová, J. Drobný
, F. Drozd, E. Kačmarčíková, M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
Neprítomní :
1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , 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.141:

Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 294/179 v k.ú. Svit
oprávnený: Kovozber s.r.o.

S. Kopčák

Hlasovanie:

- vysvetlil, že Mesto Svit uzavrelo dňa 28.10.2016 Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy
(o zriadení vecného bremena) so spoločnosťou KOVOZBER s.r.o. Zriadenie
budúceho VB bolo schválené uznesením MsZ č. 114/2016 zo dňa 29.09.2016.
Ide o realizáciu uloženia nových elektrorozvodov podzemného NN vedenia, 400 V
napätie, pozostávajúcu z výkopových prác, uloženia elektrorozvodov a uvedenia
pozemku do pôvodného stavu.
- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , J. Bobulová, J. Drobný
, F. Drozd, E. Kačmarčíková, M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
Vojsovičová, I. Zima)
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Neprítomní :
1 poslanec (M. Bezák)
za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , 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

Výsledok obchodnej verejnej súťaže č. 7/2017

K15/uz.142:
S. Kopčák

-

informoval o tom, že Mesto Svit vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž (OVS) č. 7/2017
a uznesením MsZ č. 108/2017 zo dňa 28.9.2017 schválilo jej podmienky.
Predmetom OVS bol predaj pozemkov v ZO Breziny vo Svite, za kúpnu cenu
minimálne 10 € / 1 m2.
Do OVS sa prihlásilo 6 záujemcov na 4 rôzne záhradky (viď zápisnica).
Komisia menovaná primátorom mesta otvorila dňa 15.11.2017 doručené obálky.
Ponuky spĺňali podmienky OVS. Ponuky s najvyššou ponúknutou cenou za 1 m2
pozemku boli vybraté ako víťazné ponuky.

Hlasovanie:

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

K16/uz.143:

Výsledok obchodnej verejnej súťaže č. 8/2017 a č. 9/2017

S. Kopčák

-

vysvetlil, že Mesto Svit vyhlásilo Obchodné verejné súťaže (OVS) č. 8 a 9/2017 a
uznesením MsZ č. 119/2017 zo dňa 26.10.2017 schválilo ich podmienky.
Predmetom OVS č. 8/2017 bol nájom časti nebytového priestoru vo vstupnom
vestibule budovy Zdravotného strediska vo Svite, o výmere 1 m2, za účelom
umiestnenia nápojového automatu.
Do OVS č. 8/2017 sa prihlásili 3 záujemcovia.
Komisia menovaná primátorom mesta otvorila dňa 23.11.2017 doručené obálky.
Ponuky spĺňali podmienky OVS. Ponuku s najvyššou ponúknutou cenou nájmu na
1 m2 / 1 rok predložila spoločnosť Delikomat Slovensko, spol. s r.o.
Predmetom OVS č. 9/2017 bol nájom časti nebytového priestoru vo vstupnom
vestibule budovy Mestského úradu vo Svite, o výmere 1 m2, za účelom
umiestnenia nápojového automatu.
Do OVS sa neprihlásil žiaden záujemca, z toho dôvodu je OVS č. 9/2017
ukončená ako neúspešná.
Mesto Svit má v súčasnosti uzavretú so spoločnosťou KÁVOMATY, s.r.o. Zmluvu
o nájme nebytového priestoru zo dňa 29.03.2012, v znení dodatkov č. 1 až 3 zo
dňa 28.03.2013, 04.04.2014 a 25.07.2016, na nájom časti nebytového priestoru
o výmere 1 m2 vo vstupnom vestibule budovy Zdravotného strediska vo Svite, za
účelom umiestnenia nápojového automatu, nájomné vo výške 23,32 EUR / 1 m2 /
1 rok.
Keďže OVS č. 8/2017 bola úspešná a úspešný uchádzač ponúkol nájomné vo
výške 549 EUR / 1 m2 / 1 rok, bude potrebné ukončiť nájomný vzťah so
spoločnosťou KÁVOMATY, s.r.o. V zmysle bodu 8.2 nájomnej zmluvy možno
zmluvu vypovedať s 3-mesačnou výpovednou lehotou.

Hlasovanie:

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

K17:

Interpelácie poslancov

D. Vojsovičová -

pri prezentovaní projektu Vianočnej výzdoby v meste a schvaľovaní finančných
prostriedkov na MsZ v mesiaci október 2017 som žiadala o prehodnotenie
rozmiestnenia výzdoby.
Aktuálne prebiehajú prípravné práce na nám. A. Baťu. Zámer bol aj vyzdobenie
priestranstva Mestského úradu a okolia kostolov, všetko miesta okolo ktorých len
prechádzame, ale obyvatelia trávia čas v okolí svojich bytov.
Touto cestou žiadam o:
1. Informáciu a zdôvodnenie výberu lokalít vianočnej výzdoby .
2. Ako budú vyzdobené obytné zóny – miesta, kde obyvatelia bývajú, zdržiavajú
sa, pozerajú z okien a práve tieto časti sú na výzdobu chudobné, alebo tam
výzdoba nie je žiadna.

I. Zima

-

povedal, že odpoveď bude písomná

J. Drobný

- opýtal sa aké je štádium rekonštrukcie elektroinštalácie MsK

A. Kromková

-

K18:

odpovedala, že prebehol prieskum trhu. V procese verejného obstarávania boli
oslovení potencionálni štyria dodávatelia , len jeden z nich predložil cenovú
ponuku. Následne sa s uchádzačom uzavrie zmluva o dielo a od 1.12.2017 začne
plynúť lehota na vykonanie rekonštrukčných prác s plánovaným ukončením
15.12.2017.

Diskusia

K. Štinčíková

-

podala informáciu o delimitácii pozemkov od SR :
V roku 2017 nadobudlo mesto Svit do vlastníctva pozemky od Slovenskej
republiky, konkrétne od správcu pozemkov :
- Slovenský pozemkový fond : 13.597 m2 pozemkov
- Okresný úrad Prešov : 1.170 m2 pozemkov.
Po rokovaniach s SPF a OU Prešov boli podpísané protokoly o bezodplatnom
odovzdaní majetku a pozemky boli zapísané na LV mesta Svit.

J. Babčák

-

upozornil znovu na neodkladné vyriešenie zníženia rýchlosti zo 70 km/h na 50
km/h na ceste I/18 v časti Losky pri Podskalke. Stala sa tam dopravná nehoda pri
ktorej bola zrazená chodkyňa. V prvom rade je potrebné zvýrazniť priechod pre
chodcov, opraviť ho a osvetliť z dôvodu bezpečnosti. Navrhol, aby sa ďalej
rokovalo o tomto probléme s Dopravným inšpektorátom.
povedal, že medzi ODI Poprad a Mestom Svit s MsP bude prebiehať ďalšie kolo
rokovaní

M. Klimko

-

F. Drozd

- opýtal sa, ako sa pokračuje v projekte zateplenia budovy MsÚ Svit

A. Kromková

- odpovedala, že proces verejného obstarávania vykonáva externá firma, ktorá
momentálne v druhom kole vyhodnocuje cenové ponuky a Mesto Svit uzavrie
s najúspešnejším uchádzačom zmluvu o dielo
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K 19:
I. Zima

Záver
-

ukončil 31. riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť

-

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
k bodom programu: 3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Poznámky:

Ing. Stanislav Kopčák
prednosta MsÚ

Ing. Ivan Zima
viceprimátor mesta Svit

Overovatelia:

1. R. Abrahám
2. J. Bobulová

Zapísala: 28.11.2017

Marcela Berkešová
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