Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 14.12.2017

ZÁPISNICA
z 32. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2017

___________________________________________________________________
Otvorenie : 15.30 hod.
Ukončenie : 16:30 hod.
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2018
4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
5. VZN Mesta Svit č. 1/2018 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na
plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit
6. VZN Mesta Svit č. 2/2018, ktorým sa schvaľuje Bezpečnostná politika prevádzkarne
integrovaného obslužného miesta
7. VZN Mesta Svit č. 3/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit
8. Návrh Programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2018-2020
9. Určenie termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Svit
v kalendárnom roku 2018
10. VZN Mesta Svit č. 4/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
11. Zmena členstva Komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit
12. Nájom pozemkov od Slovenskej republiky, Slovenskej správy ciest
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia
15. Záver
K 1:

Otvorenie:

M.Škvarek

- privítal všetkých prítomných na 32. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a
informoval o programe
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

K 2:
M. Škvarek

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

2. E. Kačmarčíková

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

2. I. Švagrovská

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
1.

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

1

2.

3.

hlasovanie za NK:
Prítomných:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
Neprítomní :
za návrh:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
proti návrhu:
zdržali sa:
hlasovanie za program:
Prítomných:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
Neprítomní :
za návrh:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
proti návrhu:
zdržali sa:

10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
2 poslanci (F. Drozd, , I. Zima)
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
0 poslancov
0 poslancov
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
2 poslanci (F. Drozd, , I. Zima)
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
0 poslancov
0 poslancov

K 3/uz.144:

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na I. polrok 2018

J. Mezovský

- 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
04.12.2017,o štruktúre uznesení, Všeobecne záväzných normách mesta a o účasti
poslancov na MsR a MsZ
- odporučil schváliť plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 a zobrať plnenie
uznesení MsZ a správu o vykonaných kontrolách na vedomie

S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie v ktorom MsZ poveruje hlavného kontrolóra mesta Svit
vykonať kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Hlasovanie:

K 4:

Prítomných:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
Neprítomní :
za návrh:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
proti návrhu:
zdržali sa:

10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
2 poslanci (F. Drozd, , I. Zima)
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
0 poslancov
0 poslancov

Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné
odpovede na interpelácie
- 1 písomná odpoveď na interpeláciu doručené D. Vojsovičovej bude zverejnená

K 5/uz.145:

S. Kopčák

VZN Mesta Svit č. 1/2018 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom
Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných
škôl zriadených Mestom Svit
- informoval o tom, že určenie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov určujú zriaďovateľovi legislatívne predpisy (zákon č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon).
Na základe legislatívnych zmien (zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona
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č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), predkladáme nové znenie VZN.
Úprava výšky príspevku na činnosť školského klubu detí spočíva v legislatívnej
zmene podľa § 7a ods. 1 písm. h zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov - na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam
na nasledujúci kalendárny rok sa zbierajú údaje o počte žiakov v školských kluboch
detí z nultého až piateho ročníka základnej školy podľa stavu k 15. septembru
začínajúceho školského roka.
Legislatívna zmena sa týka aj § 3 VZN, kde § 7a ods. 1 písm. a) zákona č.
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov uvádza, že na účely rozdeľovania a poukazovania
výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok sa zbierajú údaje o
počte žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v
skupinovej forme vzdelávania od piatich rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku
podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka.
O aktivity CVČ je záujem aj zo strany rodičov detí mladších ako 5 rokov a osôb
starších ako 30 rokov. Na tieto vekové kategórie zriaďovateľ nedostáva príspevok
od štátu a uvedeným príspevkom sa čiastočne pokryjú náklady na činnosť CVČ.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ upravujeme do úrovne 2.
finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín (vydané MŠ SR), z dôvodu zvyšovania cien potravín. Finančné
pásma sme porovnávali s okolitými mestami (Poprad, Kežmarok, Liptovský
Hrádok), v ktorých uplatňujú nami navrhované 2. pásmo.
Na základe aktualizovaných režijných nákladov zariadení školského stravovania
upravujeme výšku režijných nákladov v § 6 ods. 2b a 3b.
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

Prítomných:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
Neprítomní :
za návrh:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
proti návrhu:
zdržali sa:

2 poslanci (F. Drozd, , I. Zima)
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
0 poslancov
0 poslancov

VZN Mesta Svit č. 2/2018, ktorým sa schvaľuje Bezpečnostná politika
prevádzkarne integrovaného obslužného miesta

K 6/uz.146:

J. Hutník

10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.

-

vysvetlil, že Národný projekt Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je
projekt realizovaný Ministerstvom financií za účasti strategických partnerov –
Ministerstvo Vnútra SR, Slovenská Pošta, Združenie miest a obcí Slovenska. Slúži
občanom, nakoľko poskytuje možnosť zadať asistované podanie – podania
zadávané priamo s pracovníkom IOMO.
IOMO sú jedným z výsledkov snahy zjednodušiť riešenia bežných životných
situácií občana elektronizáciou verejnej správy. Ich základným poslaním je
sprostredkovať občanovi asistované elektronické služby verejnej správy (ďalej "eslužby VS"), tým šetriť jeho čas a peniaze. Predstavujú najpohodlnejší spôsob
ako z jediného miesta komunikovať s úradmi a inštitúciami za profesionálnej
pomoci špeciálne školeného personálu. Po fyzickej identifikácii občana bude
môcť pracovník IOMO sprístupniť e-služby VS, dostupné cez ústredný portál
verejnej správy, občanovi tak, ako keby k nim pristupoval priamo občan. E-služby
VS budú tak dostupné aj občanom, ktorí ich z rôznych príčin nemôžu zatiaľ sami
využívať.
IOMO môže prevádzkovať každý orgán verejnej moci alebo poštový podnik
poskytujúci univerzálnu službu, ktorý splní všetky legislatívne podmienky
zriadenia a prevádzkovania IOMO podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v z.n.p. (zákon o e-Governmente) a vyhlášky MF SR č. 25/2014 Z.z.
o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania,
označovania, prevádzky a sadzobníku úhrad v z.n.p.
IOMO teda ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom
mieste - rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou, na ktorom je možné
vybaviť:




Výpis z listu vlastníctva
Výpis z obchodného registra
Výpis z registra trestov

Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na
právne účely.
Na ktoromkoľvek IOMO je možné požiadať o vydanie výpisu LV na nehnuteľnosti,
ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak
potrebné navštíviť IOMO v mieste trvalého bydliska. V dôvodovej správe je
ďalej vysvetlený postup, povinnosti a podmienky vybavovania a prevádzkovania
žiadostí a poplatky
S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
Neprítomní :
za návrh:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
proti návrhu:
zdržali sa:

10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
2 poslanci (F. Drozd, , I. Zima)
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
0 poslancov
0 poslancov

K 7/uz.147:

VZN Mesta Svit č. 3/2018 o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta
Svit

A.Balogová

- informovala , že každoročne je potrebné v zmysle platnej legislatívy schváliť
financovanie škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit. V
tomto roku je to Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018, v ktorom sa mení text
„2017“ na „2018“ v celom texte a v §4 sa mení minimálna výška dotácie na
dieťa/žiaka v školách a školských zariadeniach zriadených na území mesta Svit
takto:
V prílohe tejto dôvodovej správy je tabuľka prepočtu týchto koeficientov.

J. Babčák

dal poslanecký návrh na zmenu v návrhu vo VZN v § 4 : Výška finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku .Minimálna výška dotácie na jedného
žiaka.
V bode 7: a to v texte Finančné prostriedky pre ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce sú prideľované na deti vo veku od 3 do 25 rokov a to aj v individuálnej aj
v skupinovej forme len v jednej ZUŠ na území SR. Neštátne ZUŠ do 15. roku veku
dieťaťa aj v individuálnej aj v skupinovej forme vyučovania. Údaje o počtoch žiakov
sú vo výkaze Škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01 k 15.9. predchádzajúceho roka.

-

Nový text je: od 5 do 25 rokov.
M. Škvarek
Hlasovanie:

-

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

-

Hlasovanie:

10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
0 poslancov
0 poslancov

prečítal návrh na uznesenie
Prítomných:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
Neprítomní :
za návrh:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
proti návrhu:
zdržali sa:

10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
2 poslanci (F. Drozd, , I. Zima)
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
0 poslancov
0 poslancov

Návrh Programového rozpočtu Mesta Svit na roky 2018-2020

K8/uz.148:
I.Korenková

- oboznámila prítomných s tým , že v dôvodovej správe sú vysvetlené východiská
k tvorbe rozpočtu na rok 2018, výhľadovo 2019 a 2020. Predkladáme na
schválenie návrh bežného rozpočtu na rok 2018, na vedomie rok 2019 a 2020.
Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 6 392 934 eur, pričom
požiadavky kapitol boli o 692 090 eur vyššie ako možnosti príjmovej časti.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča Programový rozpočet
Mesta Svit na roky 2018-2020 v zmysle navrhovaného uznesenia schváliť.
Komisia však upozorňuje na riziká v súvislosti s financovaním kapitálových
výdavkov už zazmluvnených (dofinancovanie 84 b.j. úverom 380 tis. €,
spolufinancovanie rekonštrukcie MŠ Kpt. Nálepku vo výške 22 tis. €,
spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti MsÚ“ 32 tis. €,
Zberný dvor TS s celkovým rozpočtom 140 tis. € dofinancovať 110 tis. €) ako aj na
riziká s dofinancovaním nárastu miezd v školstve, nové príplatky MsP, ZOS, úprava
miezd z dôvodu zmeny mzdových tabuliek, ktorá bude známa až po schválení
zákona. Prípadné riziká príjmovej časti – možné neplnenie podielových daní, či
miestnych daní a poplatku, poplatku za VHP zmenou legislatívy alebo aj
finančnými problémami daňovníkov a poplatníkov. To všetko sú dôvody na opatrné
pristupovanie k rozpočtu mesta, ktorý v súčasnej podobe neponúka žiadne známe
rezervy.
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 04.12.2017. Mestská rada odporúča
navrhované uznesenie schváliť.

J. Mezovský

-

S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

K9/uz.149:

predložil ako hlavný kontrolór mesta Svit odborné stanovisko k návrhu rozpočtu.
Predložený materiál Návrh rozpočtu Mesta Svit na rok 2018 odporúča schváliť ,
programový rozpočet na roky 2019-2020 zobrať na vedomie.

Prítomných:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
Neprítomní :
za návrh:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
proti návrhu:
zdržali sa:

10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
2 poslanci (F. Drozd, , I. Zima)
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
0 poslancov
0 poslancov

Určenie termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta
Svit v kalendárnom roku 2018
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S. Kopčák

- informoval o tom, že v kalendárnom roku 2017 sa schválili termíny zasadnutí MsZ
mesta Svit každý posledný štvrtok v mesiaci o 15:30 hod. okrem mesiacov jún
(dovolenky poslancov a zamestnancov mesta – predposledný štvrtok), november
(predposledný štvrtok) a december (povinnosť zverejniť schválený rozpočet mesta
a VZN minimálne na 15 dní – druhý štvrtok v mesiaci). V mesiaci júl sa riadne
zasadnutie MsZ nekonalo. Zasadnutia MsR mesta Svit v kalendárnom roku 2017
sa konali v pondelky, 10 dní pred zasadnutím MsZ o 15:30 hod.
Na obdobie kalendárneho roka 2018 je nutné zasadnutia MsZ a MsR mesta Svit
opätovne schváliť (zasadnutia MsZ a MsR sú povinne zverejňovanou informáciou v
zmysle § 5 ods. 2 a 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v z.n.p.).
Pre rok 2018 je plánované zasadnutie MsZ mesta Svit posledný štvrtok v
mesiacoch január-jún a september-december okrem mesiacov:
Jún – čerpanie dovoleniek, Dni Mesta Svit (predposledný štvrtok 21.06.2018)
November – krátkosť času pred zasadnutím MsZ v mesiaci december (22.11.2018)
December – vyvesenie schválených VZN, prípadne rozpočtu Mesta Svit na
účinnosť (13.12.2018)
V mesiacoch júl, august MsZ plánovane nezasadá – prázdniny a dovolenky.
Pre rok 2018 je plánované zasadnutie MsR mesta Svit pondelok 10 dní pred
zasadnutím MsZ mesta Svit.

S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
Neprítomní :
za návrh:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
proti návrhu:
zdržali sa:

2 poslanci (F. Drozd, , I. Zima)
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
0 poslancov
0 poslancov

VZN Mesta Svit č. 4/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

K 10/uz.150:
S. Pjaták

10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.

-

vysvetlil, že Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) je všeobecným právnym predpisom, ktorý upravuje spôsob výkonu
verejnej moci v elektronickej podobe jednotným spôsobom pre všetky orgány
verejnej moci.
Jeho cieľom je ustanoviť elektronickú komunikáciu ako nosnú formu komunikácie s
verejnou mocou i samotnej verejnej moci medzi sebou tak, aby sa komunikačné
procesy zjednodušili, zrýchlili, sprehľadnili, zjednotili a aby sa zvýšila bezpečnosť
tejto komunikácie.
Zákon o e-Governmente nenahrádza existujúce právne
predpisy, upravujúce najmä súdne a správne konanie, avšak definuje elektronickú
alternatívu k „papierovému, listinnému“ spôsobu výkonu verejnej moci, pri
zachovaní regulácie tohto výkonu v jeho podrobnostiach osobitnými predpismi.
Návrh VZN vytvára reálne predpoklady pre spôsob výkonu verejnej moci Mestom
Svit elektronickou formou. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o eGovernmente má zabezpečiť orgán verejnej moci vytvorenie a prevádzku
prístupových miest, spoločných modulov a agendových systémov. Prístupovým
miestom pre výkon verejnej moci sú podľa § 5 ods. 1 zákona o e-Governmente
okrem iných Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) a špecializované
portály. Elektronické služby zabezpečuje Mesto Svit prostredníctvom
špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, prostredníctvom
ktorého bude možné vykonávať elektronickú komunikáciu.
Podľa § 4 ods. 5 zákona o e-Governmente orgány verejnej moci zabezpečujú, aby
prístupové miesta, spoločné moduly a agendové systémy v ich správe boli
vybudované spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej moci elektronicky elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol
potrebný akýkoľvek osobný kontakt alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej
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moci a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci elektronicky týka, vrátane
zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.
So zreteľom na podporu elektronickej komunikácie sa rozširujú možnosti
uskutočnenia podania, ktoré sa doteraz mohlo realizovať len v písomnej forme; to
bude možné uskutočniť aj elektronickými prostriedkami.
Účelom tohto VZN je teda umožniť fyzickým a právnickým osobám, ktorým zákon
priznáva vo vzťahu k Mestu Svit ako orgánu verejnej správy určité práva alebo
ukladá určité povinnosti, realizovať a plniť tieto práva a povinnosti formou
elektronických podaní a zároveň umožniť Mestu Svit komunikovať s predmetnými
subjektmi elektronickou formou.
S. Kopčák
Hlasovanie:

K 11/uz.151:
S. Kopčák

S. Kopčák
Hlasovanie:

K12/uz.152:
S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
Neprítomní :
za návrh:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
proti návrhu:
zdržali sa:

10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
2 poslanci (F. Drozd, , I. Zima)
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
0 poslancov
0 poslancov

Zmena členstva Komisie finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských
činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit

- oboznámil prítomných s tým, že ku dňu 31.12.2017 vedúca odd. EČ Ing. Alena

Balogová podpísala dohodu o ukončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do
starobného dôchodku.
Listom zo dňa 11.12.2017 sa Ing. Balogová ku dňu 31.12.2017 vzdáva aj členstva
v Komisii finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit (ďalej len „komisia“).
V zmysle čl. III ods. 4) Rokovacieho poriadku komisií pri MsZ mesta Svit člen
komisie má právo vzdať sa členstva v komisii. Návrh uznesenia na odvolanie člena
komisie z dôvodu jeho rezignácie a prípadný návrh na nového člena komisie
predloží predseda komisie na najbližšom zasadnutí MsZ.
V zmysle čl. II ods. 3) vyššie uvedeného Rokovacieho poriadku tajomník komisie spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
zabezpečuje prípravu programu zasadnutia komisie, vedie písomné zápisy o
zasadnutiach komisie, zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou
komisie, plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí. Tajomník komisie je preto
spravidla zamestnancom mesta.
Na rokovanie MsZ predkladá predsedkyňa komisie Ing. Dáša Vojsovičová podľa čl.
III ods. 4) Rokovacieho poriadku komisií pri MsZ mesta Svit návrh na odvolanie
Ing. Aleny Balogovej z komisie a návrh na zvolenie Ing. Ingrid Korenkovej za
tajomníčku komisie.

- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
Neprítomní :
za návrh:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
proti návrhu:
zdržali sa:

10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
2 poslanci (F. Drozd, , I. Zima)
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
0 poslancov
0 poslancov

Nájom pozemkov od Slovenskej republiky, Slovenskej správy ciest

- informoval o tom, že Mesto Svit požiadalo Slovenskú správu ciest (SSC) o nájom
pozemkov v k.ú. Svit (spolu 613 m2), pod stavbou chodníka vo vlastníctve mesta,
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za účelom umiestnenia stavby „Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž
cesty I/18“.
SSC požaduje súhlas MsZ s uzavretím nájomnej zmluvy, s výškou nájomného v
zmysle znaleckého posudku.
Znalecký posudok č. 101/2017 zo dňa 30.11.2017, znalec Ing. Pavel Gejdoš,
stanovil nájomné za predmetné pozemky vo výške spolu 1.194,12 € / 1 rok.
Znalecký posudok bol následne odsúhlasený SSC Košice
- prečítal návrh na uznesenie
Hlasovanie:

K17:

Prítomných:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
Neprítomní :
za návrh:
J. Drobný , E.
Vojsovičová)
proti návrhu:
zdržali sa:

10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
2 poslanci (F. Drozd, , I. Zima)
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák, J. Bobulová,
Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská ,J. Timkovič, D.
0 poslancov
0 poslancov

Interpelácie poslancov

D. Vojsovičová - požiadala p. primátora o informácie k plánovanému projektu opravy a renovácie
miestnych komunikácií a parkovacích miest:
Ako je časovo naplánovaná realizácia tohto projektu, nakoľko sa jedná o finančne
náročný projekt, ktorý zaťaží povinnosťou splácania naše mesto na niekoľko rokov
a o ktorom nemajú informácie občania a podrobné informácie ani poslanci .
M. Škvarek

K18:

- odpovedal, že od nového roka budú prebiehať rokovania ohľadom tejto
problematiky , bude sa to prejednávať aj v jednotlivých komisiách
Diskusia

M. Škvarek

- informoval o zahraničnej pracovnej ceste, kde bol pozvaný spolu p. poslancom R.
Abrahámom vedením mesta Knurów pri príležitosti oslavy baníkov, patrónky mesta
Knurów Barbory
- informoval o výsledku výberového konania na riaditeľa Spojenej školy vo Svite .
Ing. Elena Berezovskijová bola menovacím dekrétom menovaná od 1.1.2018
riaditeľkou Spojenej školy Mierovej vo Svite
- dodal, že na pozíciu riaditeľky Materských škôl je vypísané nové výberové konanie
- poďakoval v mene vedenia mesta a kolegov Ing. Alene Balogovej pri príležitosti
odchodu do dôchodku za roky odpracované na Mestskom úrade vo Svite a poprial
jej veľa zdravia a zaslúžený oddych

L. Jašš

- ako predseda Dozornej rady Bytového podniku tiež vyjadril poďakovanie za
príkladnú prácu v Dozornej rade a na meste. Poprial všetkým pokojné sviatky a do
nového roka všetko najlepšie

M. Smatanová - poďakovala mestu za realizáciu komunitnej miestnosti za Jednotu dôchodcov
a ostatné organizácie, takisto aj nadácii Chemosvitu, ktorá prispela 2 počítačmi
a tlačiarňou a v neposlednom rade aj Ing.Pjatákovi za inštaláciu
- pripomenula, že 24.1.2018 o 13:30 sa uskutoční kladenie vencov a následne
o 15.00 v Spolcentre stretnutie vedenia mesta, poslancov, Jednoty dôchodcov a
Zväzu protifašistických bojovníkov
D. Vojsovičová

- poznamenala , že bodom programu dnešného zastupiteľstva bolo aj schválenie
Programového rozpočtu mesta . Finančná komisia predložila k schvaľovaniu
rozpočtu vyjadrenie s rizikami . Vyjadrila svoj názor, že mesto míňa priveľa financií
na svoju prevádzku a málo na riešenie potrieb a požiadaviek obyvateľov.
- touto cestou požiadala, aby sa v novom rozpočtovom roku pristupovalo pri
schvaľovaní predkladaných rozpočtových opatrení obozretne a po dôkladnom
zvážení výhod a rizík. Popriala krásne Vianočné sviatky v kruhu najbližších a v
Novom roku len správne rozhodnutia.
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K 19:
M. Škvarek

Záver
-

Poznámky:
-

ukončil 32. riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť
a poprial prítomným spokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok
Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
k bodom programu: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Ing. Stanislav Kopčák
prednosta MsÚ

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit

Overovatelia:

1. M. Bezák
2. E. Kačmarčíková
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Zapísala: 20.12.2017

Marcela Berkešová
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