Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 29.01.2018

ZÁPISNICA
z 33. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 25.01.2018

___________________________________________________________________
Otvorenie : 15.30 hod.
Ukončenie : 18:00 hod.
Prítomní :

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o schválených uzneseniach a všeobecné záväzných normách mesta v roku
2017, Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017, Správa
o vybavovaní sťažnosti a petícií v pôsobnosti Mesta Svit za rok 2017
4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na
interpelácie
5. Zmena členstva Komisie pre Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ mesta Svit
6. Obchodná verejná súťaž č. 1/2018 na predaj nehnuteľného majetku mesta Svit
7. Obchodná verejná súťaž č. 2/2018 na predaj nehnuteľného majetku mesta Svit
8. Zmena uznesenia č. 123/2017 zo dňa 26.10.2017
9. Rozpočtové opatrenie – §14 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Súkromná základná umelecká škola Fantázia – dotácia na rok 2018
11. Súkromná materská škola Kidsfun – dotácia na rok 2018
12. Zmluva o poskytnutí NFP - Rekonštrukcia objektu materskej školy ul. Kpt. Nálepku, Svit
13. Projektové dokumentácie, Územný plán mesta Svit
14. Zakúpenie varného kotla ŠJ ZŠ Komenského
15. Správa o kontrolnej činnosti DR spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
16. Skončenie výkonu funkcie člena dozornej rady
17. Vzdanie sa členstva v Komisii finančnej, správy majetku mesta, podnikateľských činností,
obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit
18. Projekt špeciálneho financovania „Obnova a výstavba miestnych komunikácií v meste Svit“
19. Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa
20. Interpelácie poslancov
21. Diskusia
- Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
mesta Svit podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p.
22. Záver
K 1:
M. Škvarek

K 2:
M. Škvarek

Otvorenie:
- privítal všetkých prítomných na 33. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a
informoval o programe
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
- za overovateľov zápisnice boli primátorom určení:
1. F. Drozd

2. D. Vojsovičová

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

2. M. Smatanová

- za zapisovateľku bola určená: Marcela Berkešová
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1.

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

2.

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

3.

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

K 3/uz.1:

Informácia o schválených uzneseniach a všeobecné záväzných normách
mesta v roku 2017, Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za rok 2017, Správa o vybavovaní sťažnosti a petícií v pôsobnosti Mesta Svit
za rok 2017
v Ročnej správe za rok 2017 informoval o výsledkoch kontrol. Ďalej o Správe
o vybavovaní sťažností a petícií v pôsobnosti Mesta Svit za rok 2017. Vyhodnotil
plnenie uznesení, informoval o plnení uznesení MsZ prijatých v roku 2017 za
obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017,o štruktúre uznesení, Všeobecne záväzných
normách mesta a o účasti poslancov na MsR a MsZ
- odporučil zobrať informáciu o schválených uzneseniach a všeobecných záväzných
normách mesta v roku 2017, Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2017, Správu o vybavovaní sťažnosti a petícií v pôsobnosti Mesta
Svit za rok 2017

J. Mezovský

-

S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

Poslanci vzali Informáciu o schválených uzneseniach a všeobecné záväzných normách mesta
v roku 2017, Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017, Správa o
vybavovaní sťažnosti a petícií v pôsobnosti Mesta Svit za rok 2017 na vedomie.
K 4:

Informácia o prijatých opatreniach
odpovede na interpelácie

v rámci

interpelácií

MsZ,

písomné

- bez interpelácií
Zmena členstva Komisie pre Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ mesta Svit

K 5/uz.2:
S. Kopčák

-

informoval o tom, že Mgr. Beáta Blaščáková ukončila pracovný pomer dohodou ku
dňu 31.08.2017 a tým aj členstvo v Komisii pre Zbor pre občianske záležitosti
(ďalej len komisia), nakoľko sa rokovaní komisie nezúčastňuje.
Na základe tejto skutočnosti, v zmysle čl. III ods. 2) Rokovacieho poriadku komisií
pri MsZ mesta Svit, predsedníčka komisie Mgr. Eva Kačmarčíková podáva návrh
na odvolanie Mgr. Beáty Blaščákovej z komisie. Navrhovaným novým členom
komisie je zamestnankyňa Mesta Svit - referentka referátu kultúrno-výchovných
činností PhDr. Soňa Andrašová.
- prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

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

K 6/uz.3:

Obchodná verejná súťaž č. 1/2018 na predaj nehnuteľného majetku mesta
Svit

S. Kopčák

-

informoval o tom, že po predaji pozemkov v záhr. 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.
Obchodnou verejnou súťažou č. 7/2017, vyhlásenou uznesením MsZ č. 108/2017,
budú predané 4 záhradky.
Vo vlastníctve mesta zostávajú 4 záhradky.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča predaj zostávajúcich
pozemkov ďalšou obchodnou verejnou súťažou za cenu min. 7,50 € / 1 m2,
ostatné podmienky rovnaké ako v obchodnej verejnej súťaži č. 1, 3, 5 a 7/2017.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 7/uz.4:

Obchodná verejná súťaž č. 2/2018 na predaj nehnuteľného majetku mesta
Svit

S.Kopčák

- oznámil, že MsZ vyhlásilo uznesením č. 107/2017 z 28.09.2017 OVS č. 6/2017 na
predaj bytu č. 10 na 1. poschodí v bytovom dome na ul. Jilemnického súp. č. 868
vo Svite. Do súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča predaj bytu ďalšou
obchodnou verejnou súťažou za rovnakú cenu ako v OVS 6/2017, a to vo výške
min. 39.168 € (znalecký posudok + 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 bytový dom postavený) vo výške 32.639,76 €.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák ,J. Bobulová, J.
Drobný , F. Drozd, E. Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská, J.
Timkovič, D. Vojsovičová)
Neprítomní : 1 poslanec (I. Zima)
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za návrh:
11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák ,J. Bobulová, J.
Drobný , F. Drozd, E. Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská, J.
Timkovič, D. Vojsovičová)
proti návrhu: 0 poslancov
zdržali sa:
0 poslancov
Zmena uznesenia č. 123/2017 zo dňa 26.10.2017

K8/uz.5:
S.Kopčák

-

oboznámil prítomných s tým , že MsZ mesta Svit schválilo uznesením č. 123/2017
zo dňa 26.10.2017 predaj priľahlého pozemku k bytovému domu súp. č. 227 na ul.
Štúrovej vo Svite.
Kúpna zmluva bola podpísaná 11.01.2018. Dňa 12.1.2018 nám kupujúci Tomáš
Sabo oznámil, že previedol vlastníctvo bytu na nových vlastníkov (kúpna zmluva zo
dňa 06.12.2017).
Priľahlý pozemok k bytovému domu je možné predať len vlastníkovi bytu
v bytovom dome, z toho dôvodu je potrebné zmeniť uznesenie č. 123/2017 v časti
– kupujúci Tomáš Sabo, na nových kupujúcich: Justína Sabová a Milan Sabo.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K9/uz.6:

Rozpočtové opatrenie – §14 zákona č. 583/2004 Z.z.

I.Korenková

- informovala o tom, že zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia sú uvedené v §14
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. V
odseku (1) je definované, kto schvaľuje zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov
a je tu uvedená aj výnimka. Presné znenie odseku je definované takto:
(1) Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho
územného celku schvaľuje orgán obce (mestské zastupiteľstvo, primátor podľa
splnomocnenia) alebo orgán vyššieho územného celku príslušný podľa osobitných
predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z EÚ a
iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.
Z uvedenej citácie vyplýva, ktoré prostriedky sú výnimkou zo schvaľovania
orgánmi obce. Z dôvodu úplnej evidencie navrhujeme, aby všetky tieto zmeny boli
uvedené pod rozpočtovým opatrením č. 1/2018.

S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 10/uz.7:

Súkromná základná umelecká škola Fantázia – dotácia na rok 2018

I.Korenková

- vysvetlila, že na základe žiadosti evidovanej na MsÚ vo Svite pod č. 11591/2012
a v súlade s uznesením č. 69/2011 bol spoločnosti udelený súhlas so zmenou sídla
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Súkromnej základnej umeleckej škole Fantázia v súlade s Rozhodnutím
MŠVVaŠ SR č. 2011-8586/20494:2-923.) Z uvedeného dôvodu a v zmysle platnej
školskej legislatívy 596/2003 Z.z. a 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov je
táto škola financovaná ako originálna kompetencia cez podielové dane Mesta Svit.
Financovanie škôl a školských zariadení je riešené každoročne Všeobecne
záväzným nariadením v súlade s Nariadením vlády 668/2004 Z.z. v z.n.p.
o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samospráve. Pre rok 2018 je to Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2018. Citované Nariadenie vlády určuje spôsob
rozdeľovania ako aj koeficienty škôl a školských zariadení na výpočet
prepočítaného počtu žiakov. Mesto Svit má v rámci rozpočtovej organizácie
Spojená škola Mierová 134 ako jej organizačnú zložku aj Základnú umeleckú
školu a tu v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. v z.n.p. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve podľa §6 písm. j) platí, že súkromnej škole je
Mesto povinné poskytnúť najmenej 88% z toho, čo poskytuje na žiaka svojej ZUŠ.
Minimálna výška dotácie v € na žiaka takáto:
Rok 2017
Rok 2018
ZUŠ
SZUŠ
ZUŠ
SZUŠ
Skupinová forma
311,82
274,40
378,58
333,15
Individuálna forma
954,94
840,35
1 159,39
1 020,26
V roku 2014 predstavovala táto dotácia vzhľadom na počet žiakov v oboch
formách spolu čiastku 134 516 €, v roku 2015 čiastku 145 351 €, v roku 2016 to
bola čiastka 168 776 € a v roku 2017 231 874 € . Žiadosť pre rok 2018 bola
podaná listom č. 8293/2017. Uznesením MsZ č. 148/2017 bola schválená
v Rozpočte Mesta Svit pre rok 2018 na tento účel čiastka 266 000 € .
F. Drozd

-

opýtal sa , či rozdelenie financií školám je spravodlivé, prečo keď stúpnu podielové
dane v budúcich rokoch , ostane pre nich príspevok rovnaký

M. Škvarek

-

odpovedal, že školy dostanú toľko, čo minulý rok, ale benefit, ktorý vznikne
novoročným nárastom sa im neposunie , ale ostane v rozpočte mesta ako rezerva.
V prípade havarijných stavov, údržby v školách a o pridelení týchto financií bude
rozhodovať Mestské zastupiteľstvo . Pôjde sa týmto smerom , aby sa nezaťažoval
rozpočet mesta nad rámec 100 %. Samozrejme , ak ide o situáciu , že ide o
investičný výdavok , v tom okamihu sa už budú riešiť financie z rozpočtu mesta.

F. Drozd

-

mal ešte jednu pripomienku ,a to , že v prípade diskusie o školstve v komisiách,
aby boli pozvané riaditeľky mestských aj riaditeľky súkromných škôl

S.Kopčák

-

prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K 11/uz.8:

Súkromná materská škola Kidsfun – dotácia na rok 2018

I.Korenková

- oboznámila prítomných s tým, že na základe žiadosti zriaďovateľa Kidsfun, s.r.o.

Štôla a v súlade s uznesením MZ č. 33/2015 bol spoločnosti udelený súhlas so
zriadením súkromnej materskej školy so sídlom Hviezdoslavova 65 vo Svite a v
súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2015-9749/20896:2-100B bola zaradená do
siete škôl a školských zariadení SR Súkromná materská škola Kidsfun so sídlom
Hviezdoslavova 65, Svit s termínom začatia činnosti 01.09.2015. Z uvedeného
dôvodu a v zmysle platnej školskej legislatívy 596/2003 Z.z. a 597/2003 Z.z. v
znení neskorších predpisov je táto škola financovaná ako originálna kompetencia
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cez podielové dane Mesta Svit. Financovanie škôl a školských zariadení je riešené
každoročne Všeobecne záväzným nariadením v súlade s Nariadením vlády
668/2004 Z.z. v z.n.p. o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samospráve. Pre rok
2018 je to Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018. Citované Nariadenie vlády
určuje spôsob rozdeľovania ako aj koeficienty škôl a školských zariadení na
výpočet prepočítaného počtu žiakov. Mesto Svit má svoju rozpočtovú organizáciu
Materskú školu a tu v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. v z.n.p. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve podľa §6 písm. j) platí, že súkromnej
škole je Mesto povinné poskytnúť najmenej 88% z toho, čo poskytuje na žiaka
svojej MŠ.
Minimálna výška dotácie v € na žiaka takáto:
Rok 2017
MŠ
SMŠ
1 773,46
1 560,65

Rok 2018
MŠ
SMŠ
2 153,15
1 894,77

V roku 2016 predstavovala táto dotácia vzhľadom na počet deti čiastku 18 779 €, v
roku 2017 sumu 24 509€ . Žiadosť pre rok 2018 bola podaná listom č. 08450/2017.
Uznesením MsZ č. 148/2017 bola schválená v Rozpočte Mesta Svit pre rok 2018
na tento účel čiastka 26 527 €.
S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K12/uz.9:

Zmluva o poskytnutí NFP - Rekonštrukcia objektu materskej školy ul. Kpt.
Nálepku, Svit

I.Korenková

- informovala, o tom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja SR vyhlásilo
výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, do ktorej sa zapojilo aj
Mesto Svit. Dňa 25.09.2017 bolo Mestu Svit doručené rozhodnutie o schválení
žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. WEM: IROP-2017-833/3474-161,
následne bola podpísaná aj zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H447221-10. Vzhľadom na uvedené je potrebné schváliť 5%-nú spoluúčasť na túto
akciu. Spoluúčasť bola riešená v roku 2017 uznesením MsZ 17/2017 a 50/2017, no
keďže nebol predpoklad jej čerpania v roku 2017, tieto finančné prostriedky boli v
zmysle uznesenia MsZ č. 112/2017 zo dňa 28.09.2017 vrátené do fondu rezerv.
Ide o sumu 21.566 eur. Rekonštrukciou budovy (bývalá základná umelecká škola)
sa vytvorí nová prevádzka Materskej školy Svit, sídliacej na ulici Mierová 228//141,
ktorá poskytuje svoje služby v kapacitne preplnenom objekte a nemôže v terajšej
situácii vyhovieť všetkým žiadostiam o umiestnenie detí do zariadenia. Realizáciou
projektu sa vytvorí objekt s celkovou kapacitou 75 detí, kde bude vytvorených 53
nových miest a 22 detí bude premiestnených z pôvodnej materskej školy. Vytvoria
sa tri nové plnohodnotné oddelenia, šatňové priestory, priestory pre ohrev a výdaj
stravy. Na poschodí bude vytvorená samostatná učebňa pre odbornú, talentovú,
jazykovú prípravu detí.

S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K13/uz.10:
S. Kopčák

Projektové dokumentácie, Územný plán mesta Svit
- vysvetlil, že vzhľadom na potrebu dopracovania projektových dokumentácií
zazmluvnených v roku 2017, ako aj na potrebu zabezpečenia projektovej
dokumentácie k pripravovaným výzvam - Dom dôchodcov, ZOS, resp. iným
najakútnejším požiadavkám na vypracovanie PD je potrebné schváliť v januári
2018 sumu aspoň 10.000 €. V roku 2017 bola na projekty vyčlenené suma
115.000 €, pričom vyčerpaných bolo 99.050,96 €.
S prihliadnutím na platnú zmluvu o preskúmavaní ÚP, ako aj na potrebu ukončenia
zmien 2017, je potrebné v januári schváliť aspoň 3.000 €.

D. Vojsovičová - povedala, že k tomuto bodu finančná komisia požadovala aj špecifikáciu čerpania
tejto položky za r. 2017 vo väzbe na schválený rozpočet 2017, ktorú doteraz nemá
A.Kromková

- odpovedala , že to má pripravené a odošle to všetkým poslancom mailom

S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K14/uz.11:

Zakúpenie varného kotla ŠJ ZŠ Komenského

S.Kopčák

- vysvetlil, že dňa 8.1.2018 riaditeľka ZŠ Komenského predložila mestu žiadosť
o pridelenie finančných prostriedkov na zakúpenie nového elektrického varného
kotla ŠJ ZŠ Komenského, z dôvodu jeho nefunkčnosti
a skutočnosti, že
zostávajúce dva kotly kapacitne nepostačujú pre potreby aktuálneho počtu
stravníkov – 520. ZŠ má záujem o zakúpenie 150 l elektrického kotla. Predbežná
cenová relácia je 4.000-5.000 €. Zakúpenie po obhliadke odporúča aj technický
úsek mesta. ŠJ je originálna kompetencia, ktorú zriaďovateľ financuje cez
podielové dane.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K15/uz.12:

Správa o kontrolnej činnosti DR spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

I.Korenková

- informovala o tom, že dňa 07.12.2017 sa konalo 47. zasadnutie Dozornej rady
spoločnosti BYTOVÝ PODNIK, s.r.o, ktorá je spoločnosťou so 100% účasťou
Mesta Svit. Dozorná rada rokovala podľa štandardného programu, ktorý sa týkal
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hospodárenia, riešenie neplatičov a v časti rôzne sa venovala informáciám o
správe objektov, či už mestských, ako aj bytových domov.
S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie

Poslanci vzali Správu o kontrolnej činnosti DR spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
na vedomie.

K16/uz.13:
S. Kopčák

Skončenie výkonu funkcie člena dozornej rady
- informoval o tom, že ku dňu 31.12.2017 vedúca odd. EČ Ing. Alena Balogová
podpísala dohodu o ukončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do
starobného dôchodku.
Podľa čl. 3 ods.3.1 bod 3.1.2 Rokovacieho poriadku Dozornej rady BYTOVÉHO
PODNIKU SVIT, s.r.o. zo dňa 29.01.2016 člen dozornej rady má právo vzdať sa
členstva. Listom zo dňa 11.12.2017 sa Ing. Balogová ku dňu 31.01.2018 vzdala
výkonu funkcie člena dozornej rady
V zmysle článku 6 ods. 6.7 bodu 6.7.6 – vymenovanie, odvolanie členov dozornej
rady, Úplného znenia zakladateľskej listiny BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o.
Valné zhromaždenie, vzhľadom na skutočnosť, že jediným spoločníkom
spoločnosti je Mesto Svit, rozhoduje len po predchádzajúcom schválení Mestským
zastupiteľstvom mesta Svit. Dozorná rada na základe § 139 ods. 3 platného
Obchodného zákonníka musí mať aspoň troch členov. V Dozornej rade
BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o. budú výkon funkcie vykonávať štyria členovia.
Dodatkom č. 9 Zakladateľskej listiny spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. sa
v článku 8 ods. 8.1 (Dozorná rada) vypúšťa bod 2 Zakladateľskej listiny
BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o. zo dňa 31.07.2007 v znení:
2. Ing. Alena Balogová,
nar. 03.07.1956, r.č..............., bytom Na letisko 2141/2, 058 01 Poprad, člen
a zároveň sa body 3.,4.,5. prečíslujú na body 2.,3.,4.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K17/uz.14:

Vzdanie sa členstva v Komisii finančnej, správy majetku mesta,
podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu pri MsZ
mesta Svit

S. Kopčák

- informoval, že listom zo dňa 02.01.2018 sa Ing. Igor Hus vzdal 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.

D. Vojsovičová

- informovala ,o tom že finančná komisia bude pracovať bez náhrady odstupujúceho
člena a to v zložení 7 členov

S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

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

K18:

Projekt špeciálneho financovania
komunikácií v meste Svit“

S.Kopčák

„Obnova

a

výstavba

miestnych

- informoval o tom , že Mesto Svit plánuje vo svojom katastri komplexnú obnovu
resp. výstavbu vybraných úsekov miestnych komunikácií – ciest, chodníkov a
parkovísk s cieľom dobudovania, vylepšenia ich stavebného a dopravnotechnického stavu v súlade s územným plánom a programom hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit. Zo stavebného hľadiska ide o „Obnovu a
výstavbu miestnych komunikácií v meste Svit“ (ciest, chodníkov, parkovacích státí),
z finančného hľadiska je projekt špeciálny v spôsobe úhrady obstarávacej ceny
formou splátok počas 10 rokov nasledujúcich po ukončení výstavby.
Cieľ a spôsob realizácie projektu:
Zabezpečiť v relatívne krátkom čase viditeľný väčší efekt pri modernizáciu
miestnych komunikácií, v ucelených častiach mesta s veľkým počtom obyvateľov,
ktoré sú vo vlastníctve mesta Svit, bez potreby väčšieho jednorazového finančného
zaťaženia rozpočtu mesta. Zhotoviteľ, ktorý stavbu zrealizuje bude víťazným
uchádzačom, ktorý vzíde z verejného obstarávania v rámci podlimitnej zákazky. Po
ukončení stavby bude mesto splácať cenu stavby pravidelnými mesačnými
splátkami z bežných prostriedkov rozpočtu počas nasledujúcich desiatich rokov.
Takto mesto nezvýši svoju úverovú zaťaženosť, získa dlhodobé financovanie bez
nutnosti úverovej zmluvy a týmto projektom neobmedzené investičné zdroje môže
použiť na financovanie iných stavieb. Financovanie je založené na dlhodobom
splátkovom kalendári vo vopred dohodnutých splátkach s možnosťou prípadnej
mimoriadnej splátky, ktorá by skrátila dobu splácania resp. znížila výšku
zostávajúcich splátok. Zároveň nebude možné zo strany zhotoviteľa t.j. veriteľa
predať resp. postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z realizácie diela banke resp.
inej finančnej inštitúcii alebo osobe. Celková cena bude fixná bez možnosti jej
zvýšenia resp. valorizácie.
Podľa vypracovanej projektovej dokumentácie v 1. etape by malo ísť o obnovu
resp. výstavbu miestnych komunikácií (ciest, chodníkov, parkovísk) v
predpokladanej hodnote do 1 505 tis. eur, podľa kontrolného rozpočtu projektanta.
Keďže je potrebné riešiť podobne aj ďalšie časti mesta, je najmä z hľadiska
zákona o verejnom obstarávaní výhodné riešiť zadanie verejného obstarávania tak,
aby bola možnosť v prípade, že mesto bude disponovať potrebnými zdrojmi riešiť
ďalšie etapy až do sumy 5 100 tis. eur bez zdržiavania sa procesom obstarávania.
Referencie:
Obdobný typ projektu obnovy ciest (modernizácia, rekonštrukcia, opravy) v
minulosti realizovali mestá Prešov, Spišská Nová Ves, Poprad, Brezno, Banská
Bystrica, Nitra, Sobrance. V súčasnosti ho má MsZ schválený Mesto Liptovský
Mikuláš a Krupina.
●
●
●

Ďalšie požadované podmienky:
Vlastníctvo k zrealizovanému dielu (stavbe) prechádza na objednávateľa (mesto)
momentu jeho prevzatia od zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ ho odovzdá
bezprostredne po jeho riadnom dokončení
Bude predĺžená 10 ročná záruka, počas ktorej zhotoviteľ bude vykonávať stavebnú
údržbu
V prípadných ďalších etapách sa použijú jednotkové ceny položiek rozpočtu ako
maximálne
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Projektom modernizácie miestnych komunikácií sa zmodernizuje:
2500m2 dláždených chodníkov
300m2 chodníkov asfaltových
3000m2 parkovacích plôch dláždených
4800m2 asfaltových ciest
1.

ROZSAH PROJEKTU, CELKOVÁ HODNOTA
I.ETAPA:
Rekonštrukcia časti ul. Štúrova + výstavba nových parkovacích státí v počte 57
Rekonštrukcia časti ul. 9. mája – vnútroblok + výstavba nových parkovacích státí v
počte 99
Výstavba nových parkovísk ul. Kukučínova
Výstavba nových parkovísk ul. Jilemnického
Rekonštrukcia obslužnej komunikácie pri Ihlatexe
Výstavba chodníka okolo MŠ + rozšírenie časti ul. Školská
+ pozdĺžne parkovacie státia Pod Skalkou a parkovacie státia v areáli MŠ
Chodník od podjazdu ku kostolu Pod Skalkou
SPOLU
Predpokladaná hodnota 1. etapy projektu : do 1 505 000 eur
Ďalšie etapy:
Rekonštrukcia ul. Mierová s výstavbou pozdĺžnych parkovacích státí
Rekonštrukcia ulice kpt. Nálepku od križovatky s ul. Komenského na západ +
komplexná výstavba parkovacích státí a chodníka
Rekonštrukcia časti ulice I. Krasku + výstavba parkovacích státí
Rekonštrukcia ulice Štefánikova a zokruhovanie s ul. Štúrovou + výstavba nových
parkovacích státí
Sídlisko „ A „ – Rekonštrukcia ul. Jilemnického, parkovísk a kompletne všetkých
vnútroblokových chodníkov
I. a ďalšie etapy spolu : Celková predpokladaná hodnota projektu : do 5 100 000
eur
Komisia výstavby a životného prostredia pri MsZ vo Svite odporúča projekt ako
celok schváliť a zaoberať sa pripomienkami
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča projekt schváliť,
financovanie ďalších etáp riešiť v aktuálnom časovom horizonte podľa
disponibilných zdrojov a prehodnotiť lokality..
Prerokované v Mestskej rade mesta Svit dňa 15.01.2018. Mestská rada odporúča
navrhované uznesenie schváliť.

M. Škvarek

- podrobne vysvetlil zámer projektu

D. Vojsovičová - povedala, že na tejto projekt sa pýtala na zastupiteľstve v 12/2017. Dostala
informáciu, že nie je stanovený čas realizácie, ale hneď na prvom zasadnutí
Finančnej komisie bol tento projekt zaradený do bodu programu.
Považuje za nedostatočné, aby tak závažný projekt bol predložený len cez
projektovú dokumentáciu. Pri posudzovaní a rozhodovaní by určite napomohlo aj
predloženie porovnania plánovaných nákladov realizácie tejto stavby a cien
zapísaných do majetku mesta u stavieb, ktoré boli realizované, napr. ul. I Krasku,
ul. Priečna, alebo parkovisko a kruhový objazd na Mierovej ul.
Skonštatovala a urobila si porovnanie: náklady na ul. I. Krasku boli 64 Eur/m2,
ul. Priečna 38 Eur/m2 a pri predkladanom projekte je to cena 141Eur/m2.
Zápisom z komisie požiadala, aby bol predložený rozpis zdrojov príjmov, z ktorých
má byť ročná splátka 150 000 Eur hradená. Nestalo sa tak a vedenie mesta
nepredložilo písomne žiadnu kalkuláciu.
Myslí si, že tento projekt je veľkým záväzkom a zastaví ďalšie investície .Pokladá
za nezodpovedné, aby sme v posledný rok funkčného obdobia rozhodovali o
projekte na 10 rokov.
M. Škvarek

- odpovedal, že veľa sa o tomto projekte rokovalo, analyzovali sa možnosti rozvoja
tohto mesta. Prihliadalo sa na to, že krytie týchto nákladov a splátky budú viazané
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na zdroje, ktoré máme k dispozícii a hradené z prevádzkových prostriedkov mesta.
Analyzoval sa vývoj podielových daní, vývoj rozpočtu, potreby mesta z hľadiska
bežných činností a skonštatovalo sa a z tejto dôvodovej správy vyplýva, že
vlastné krytie týchto nákladov a splátok bude viazané na zdroje, ktoré máme
k dispozícii a budeme mať počas celého obdobia.
Druhá otázka, prečo sa zaväzujeme na 10 rokov. Keby sme
rozmýšľali
krátkodobo, mohli by sme robiť len drobné projekty v rozsahu nejakých 2 rokov.
Myslí si, že dlhodobý plán je dobrý a že rozvoju tohto mesta to pomôže, pomôže to
občanom, pomôže to tlakom v statickej doprave a predovšetkým bezpečnosti.
Nemyslím si , že by nás táto vec nejakým spôsobom zaťažila. Ešte k porovnávaniu
za m2 , toto by som navrhoval , aby sa to takto neinterpretovalo, pretože každá
cesta je špecifická, je to individuálne.
M. Bezák

- v prvom rade sa poďakoval za to, že sa prihliadalo na pripomienky, ktoré odzneli
na Komisii výstavby. Je za to, aby sa projekt realizoval a vyčlenili sa finančné
prostriedky na jeho realizáciu. Ale nerozumie tomu, prečo sa mesto vzdáva
verejného obstarávania, z akého dôvodu tam je také dlhé obdobie na 10 r., keď
stačí urobiť len 1. etapu za 1 505 000 € a ostatné prípadné projekty a investície
nechať otvorené pre nové MsZ.

S. Kopčák

- vysvetlil podrobne opciu. Začal tým, že je to právo a možnosť mesta. My si dávame
opciu a ak sa nám podarí v 1. etape v procese verejného obstarávania vysúťažiť
zhotoviteľa, ktorý nám projekt zrealizuje kvalitne, za dobrú cenu a budeme s ním
spokojní, budeme mať možnosť s ním v priebehu nasledujúcich rokov podpísať
a uzavrieť zmluvu aj na ďalšie etapy, ktoré sa budú schvaľovať zase Mestským
zastupiteľstvom. Čiže dnes, ak sa uznesenie schváli, hlasuje sa len za 1. etapu
ostatné ostávajú otvorené .

J. Mezovský

- ako hlavný kontrolór mesta Svit sa vyjadril, že vychádza zo schváleného rozpočtu
a potvrdzuje , že financovanie tohto projektu je možné a dá sa to zvládnuť

J. Babčák

- potvrdil, že keď sa niekomu bude zdať, že opcia je nevýhodná, tak bude o tom
rozhodovať jedine MsZ. Hovorí o tom aj posledný riadok v uznesení a to: Vecný
a finančný rozsah ďalších etáp projektu bude predmetom ďalšieho schvaľovania
MsZ v aktuálnom čase. Dal poslanecký návrh na vyhlásenie 15 min. prestávky:

M. Škvarek

- dal hlasovať o poslaneckom návrhu:

Hlasovanie:

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

M. Bezák

- dal poslanecký návrh na vypustenie opcie z uznesenia

M. Škvarek

- dal hlasovať za poslanecký návrh:

Hlasovanie:

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

Poslanecký návrh M. Bezáka nebol schválený.
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S. Kopčák
Hlasovanie:

- prečítal návrh na uznesenie
Prítomných: 11 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák ,J. Bobulová, J.
Drobný , F. Drozd, E. Kačmarčíková ,M. Smatanová , I. Švagrovská, J.
Timkovič, D. Vojsovičová)
Neprítomní : 1 poslanec (I. Zima)
za návrh:
5 poslancov (J. Babčák ,J. Bobulová, J. Drobný , M. Smatanová
, I. Švagrovská)
proti návrhu: 2 poslanci (M. Bezák , D. Vojsovičová)
zdržali sa: 4 poslanci (R. Abrahám F. Drozd, E. Kačmarčíková J. Timkovič)
Uznesenie nebolo schválené.

K19/uz.15:
S. Kopčák

Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa
- vysvetlil, že dňa 10.11.2017 bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí na
finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry – 2. etapa.
Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej
infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru,
ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke
družstvá.
Cieľom projektu je vybrať projekty zamerané na futbalovú infraštruktúru po celom
Slovensku na základe jasne stanovených kritérií, a to formou refundácie výdavkov
vynaložených na účel podpory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany
partnera alebo tretej strany.
Účel poskytnutia finančného príspevku na „ rekonštrukciu a výstavbu futbalovej
infraštruktúry“
• tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou
• hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov
• rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov
•rekonštrukcia a výstavba zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia,
posilňovňa) futbalových ihrísk a štadiónov
Maximálna výška dotácie je 50.000 € so spolufinancovaním partnera Slovenského
futbalového zväzu (mesto alebo futbalový klub) vo výške 25%.
FK Svit podáva žiadosť na výstavbu tréningového futbalového trávnatého ihriska
na mieste súčasného škvarového ihriska vrátane vrtu studne a závlahového
systému. Jednou z povinných príloh je predloženie nájomnej zmluvy (FK Svit má
uzavretú Zmluvu o bezplatnom užívaní pozemku). FK Svit požiadal na rokovaní s
primátorom mesta dňa 15.01.2018 o schválenie spolufinancovania vo výške 25%
požadovanej dotácie 50.000 €, teda 12.500 €.

D. Vojsovičová - povedala, že nezaznamenala, kedy prebehla I. etapa podávania projektov. Tento
bod rokovania nebol predložený do rokovania finančnej komisie a požiadala
o bližšie informácie
J. Hutník

- vysvetlil, že 1. etapa Slovenským futbalovým zväzom bola vyhlásená v minulom
roku, na tú futbalový zväz v roku 2017 nereagoval. Slovenský futbalový zväz
vyhlásil 2. etapu podávania projektov do 31.1.2018 na podporu rekonštrukcie
a výstavbu futbalovej infraštruktúry, o ktorý má v tomto roku Futbalový zväz vo
Svite záujem

F. Drozd

- opýtal sa na to, aký je počet mládežníckych družstiev FK Svit
Na túto otázku s vedenia mesta a z odborných pracovníkov nevedel okamžite
reagovať.

S. Kopčák

- prečítal návrh na uznesenie
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Hlasovanie:

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

K20:

Interpelácie
- bez interpelácií

K21:
J. Hutník

Diskusia
upozornil, že do 31.3.2018 je potrebné podať Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov verejného funkcionára mesta Svit podľa čl. 7
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v z.n.p.

-

D. Vojsovičová - v 2016 zakúpili TS Svit súpravu – Infraset na vysprávku výtlkov na asfaltových
komunikáciách.
Aktuálne máme v meste niekoľko výtlkov, ktoré znepríjemňujú
motoristom
jazdenie napr. na úrovni bývalého Motorestu, opýtala sa, prečo nie sú takéto výtlky
opravované zakúpenou súpravou.
D. Čendula

-

K 18:
M. Škvarek

odpovedal, že TS vedia Infraset využiť pokiaľ teplota neklesne pod - 5 °C,
v prípade nižšej teploty je to maximálne neefektívne.
Vhodnejšie podmienky na opravu výtlkov touto technológiou sú len vtedy, ak je
teplota nad 0 . Začnú od pondelka ulicou Kpt. Nálepku pri Motoreste a ak budú
priaznivé podmienky, tak budú pokračovať ďalej v meste. Technické služby nemajú
samostatnú partiu zamestnancov na opravu na výtlkov.
Záver

-

ukončil 33.riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť

-

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
k bodom programu: 3,6,7,15,16,17,18,19
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Poznámky:

Ing. Stanislav Kopčák
prednosta MsÚ

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit
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Overovatelia:

1. F. Drozd
2. D. Vojsovičová

Zapísala: 29.01.2018

Marcela Berkešová
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