Mestské zastupiteľstvo Svit
Vo Svite 28.02.2018

ZÁPISNICA
z 35. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 22.02.2018

___________________________________________________________________
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.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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
Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku - dotácie z Rozpočtu Mesta Svit
pre rok 2018
Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna - dotácie
z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2018
Predaj priľahlého pozemku k rodinnému poldomu súp. č. 946 v k.ú. Svit
Predaj priľahlého pozemku k rodinnému poldomu súp. č. 87 v k.ú. Svit
Nájom časti pozemku parc. č. 229/85 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Nájom časti pozemku parc. č. 205/12 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Nájom časti pozemku parc. č. 205/8 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
Obchodná verejná súťaž č. 3/2018 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
Štatút Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) Mesta Svit
Rozpočtové opatrenie – Dotácia na prenesené kompetencie z roku 2017
Rozpočtové opatrenie – Príspevky na stravovanie v ŠJ škôl zriadených mestom Svit
Regenerácia vnútrobloku sídlisko E - spoluúčasť
Zateplenie budovy MsÚ vo Svite - Zníženie energetickej náročnosti - spoluúčasť
Zrušenie uznesenia č. 196/2007 - vreckové pri zahraničných pracovných cestách
Informácia o hospodárení Mesta Svit
Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
Zmena termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit v mesiaci marec 2018
VZN Mesta Svit č. 3/2014 – protest prokurátora
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver

K 1:
M. Škvarek

K 2:
M. Škvarek

Otvorenie:
- privítal všetkých prítomných na 35. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a
informoval o programe
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
- za overovateľov zápisnice boli primátorom určení:
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1. J. Bobulová

2. J. Timkovič

- do návrhovej komisie boli zvolení:
1. M. Bezák

2. E. Kačmarčíková

- 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 ,J. Timkovič, D. Vojsovičová, I.
Zima)
Neprítomní :
2 poslanci (F. Drozd, I. Švagrovská )

2.

hlasovanie za NK:
Prítomných:
10 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , M. Bezák ,J. Bobulová,
J. Drobný , E. Kačmarčíková, M. Smatanová ,J. Timkovič, D. Vojsovičová, I.
Zima)
Neprítomní :
2 poslanci (F. Drozd, I. Švagrovská)
za návrh:
8 poslancov (R. Abrahám, J. Babčák , J. Bobulová, J. Drobný
, M. Smatanová ,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.17:
J. Mezovský

J. Peťko

Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
informoval o výsledkoch kontrol od začiatku roka 2018. Vyhodnotil plnenie
uznesení, informoval o plnení uznesení MsZ prijatých v roku 2018 za obdobie od
01.01.2018 do 12.02.2018, o štruktúre uznesení a o účasti poslancov na MsR
a MsZ
- odporučil zobrať správu o vykonaných kontrolách a vyhodnotenie plnenia MsZ
mesta Svit na vedomie
- prečítal návrh na uznesenie

-

Poslanci vzali Informáciu o vykonaných kontrolách, vyhodnotení plnenia uznesení MsZ mesta
Svit na vedomie.
K 4:

Informácia o prijatých opatreniach
odpovede na interpelácie

v rámci

interpelácií

MsZ,

písomné

- bez interpelácií
K 5/uz.18:
J. Peťko

Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku - dotácie
z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2018
-

informoval o tom, že Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku pri
MsZ mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 31.01.2018 prerokovala žiadosti o
dotácie z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2018 a odporúča schváliť dotácie z kapitoly
0840/642001 - 21 podľa predloženého návrhu na uznesenie, viď. príloha
dôvodovej správy
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- 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

K 6/uz.19:

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna
- dotácie z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2018

J. Peťko

-

informoval o tom, že Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho
rozvoja a mediálna pri MsZ Svit prerokovala žiadosti o finančné príspevky na
činnosť pre kultúrno – spoločenské organizácie a športové kluby pôsobiace
v meste Svit a odporúča poslancom MsZ schváliť dotáciu na činnosť príslušným
organizáciám v zmysle navrhovaného uznesenia a dotácie prideľované na základe
kompetencie primátora v zmysle VZN.
Klubu hasičského športu vo Svite požiadal o schválenie dotácie na zabezpečenie
športového náradia (prekážky – kladiny) pre potreby hasičských nácvikov detí.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit na svojom zasadnutí dňa
06.02.2018 odporúča zakúpiť športové náradie pre klub vo výške 1.400 €
prostredníctvom Centra voľného času obdobne ako to bolo pri nákupe terčovníc
pre Lukostrelecký klub.
CVČ nemá zaregistrovaný hasičský krúžok, teda pre tento školský rok by nebol
takýto krúžok financovaný. Zakúpené náradie bude umiestnené von, to znamená
že môže byť poškodené bez možnosti ochrany. Z daného dôvodu sa odporúča
schválenie dotácie pre občianske združenie v zmysle predloženej žiadosti.

-

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

K 7/uz.20:

Predaj priľahlého pozemku k rodinnému poldomu súp. č. 946 v k.ú. Svit
Žiadatelia: Ján Krátky a Helena Krátka, Mierová 946/45, Svit

J. Peťko

- vysvetlil, že vlastníci rodinného poldomu súp. č. 946 (LV č. 2386) na ulici Mierovej
vo Svite požiadali Mesto Svit o odkúpenie priľahlého pozemku k tomuto rodinnému
poldomu, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 117/35 o výmere 239 m2.
Pozemok je využívaný ako dvor k rodinnému poldomu.
Komisia výstavby a ŽP pri MsZ mesta Svit predaj priľahlého pozemku parc. č.
117/35 o výmere 239 m2 odporúča (na odporúčanie komisie bola posunutá
východná hranica pôvodného pozemku parc. č. 117/35 tak, aby bola existujúca
prieluka vo vlastníctve mesta rozšírená na 3 m).
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit predaj priľahlého pozemku parc. č.
117/35 o výmere 239 m2 odporúča podľa § 9a ods. 8 písm. b), za cenu 19 € / 1 m2
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v zmysle § 10 ods. 7 VZN mesta Svit č. 9/2012 (pozemok využívaný na
zabezpečenie funkčnosti nádvoria, dvora a priľahlej záhrady pri rodinnom dome).
- 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.21:

Predaj priľahlého pozemku k rodinnému poldomu súp. č. 87 v k.ú. Svit
Žiadatelia: Ján Šaling a Helena Šalingová, Mierová 87/43, Svit

J. Peťko

-

informoval, že vlastníci rodinného poldomu súp. č. 87 (LV č. 1623) na ulici Mierovej
vo Svite požiadali Mesto Svit o odkúpenie priľahlého pozemku k tomuto rodinnému
poldomu, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 117/30 o výmere 245 m2.
Pozemok je využívaný ako dvor k rodinnému poldomu.
Komisia výstavby a ŽP pri MsZ mesta Svit predaj priľahlého pozemku parc. č.
117/30 o výmere 245 m2 odporúča (na odporúčanie komisie bola posunutá
západná hranica pôvodného pozemku parc. č. 117/30 tak, aby bola existujúca
prieluka vo vlastníctve mesta rozšírená na 3 m).
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit predaj priľahlého pozemku parc. č.
117/30 o výmere 245 m2 odporúča podľa § 9a ods. 8 písm. b), za cenu 19 € / 1 m2
v zmysle § 10 ods. 7 VZN mesta Svit č. 9/2012 (pozemok využívaný na
zabezpečenie funkčnosti nádvoria, dvora a priľahlej záhrady pri rodinnom dome).

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.22:

Nájom časti pozemku parc. č. 229/85 k.ú. Svit
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

J. Peťko

-

Hlasovanie:

informoval o tom, že Anna Bološová a Jozef Bološ požiadali o prenájom časti
pozemku parc. č. 229/85 o výmere 45 m2 na ulici Štúrovej vo Svite. Pozemok
229/85 je priľahlý pozemok /záhrada/ k bytovému domu súp. č. 240. Predošlá
nájomná zmluva na tento pozemok bola uzatvorená s nájomcom Milenou
Havašovou, žiadatelia sú noví vlastníci bytu č. 1 po zosnulej Milene Havašovej.
Komisia výstavby a ŽP pri MsZ mesta Svit nájom pozemku odporúča.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit nájom pozemku odporúča, za cenu
0,10 € / 1 m2 / 1 rok.
Zámer prenájmu pozemku bol zverejnený dňa 05.02.2018.
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)
Neprítomní : 1 poslanec (F. Drozd)

4

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
Nájom časti pozemku parc. č. 205/12 k. ú. Svit
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

K 10/uz.23:
J. Peťko

- vysvetlil, že Marek Kubus požiadal o prenájom časti pozemku parc. č. 205/12 o
výmere 26 m2 na ulici Štefánikovej vo Svite. Pozemok 205/12 je priľahlý pozemok
/záhrada/ k bytovému domu súp. č. 278. Predošlá nájomná zmluva na tento
pozemok bola uzatvorená s nájomcom Evou Úžitkovou, žiadateľ je nový vlastník
bytu č. 3.
Komisia výstavby a ŽP pri MsZ mesta Svit nájom pozemku odporúča.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit nájom pozemku odporúča, za cenu
0,10 € / 1 m2 / 1 rok.
Zámer prenájmu pozemku bol zverejnený dňa 05.02.2018.
- 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

K 11/uz.24:

Nájom časti pozemku parc. č. 205/8 k.ú. Svit
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

- oboznámila prítomných s tým, že Pavlína Bujňáková požiadala o prenájom časti

J. Peťko

pozemku parc. č. 205/8 o výmere 28,2 m2 na ulici Štefánikovej vo Svite. Pozemok
205/8 je priľahlý pozemok /záhrada/ k bytovému domu súp. č. 282. Predošlá
nájomná zmluva na tento pozemok bola uzatvorená s nájomcami Ing. Petrom
Potočekom a Oľgou Potočekovou, žiadateľ je nový vlastník bytu č. 20.
Komisia výstavby a ŽP pri MsZ mesta Svit nájom pozemku odporúča.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit nájom pozemku odporúča, za cenu
0,10 € / 1 m2 / 1 rok.
Zámer prenájmu pozemku bol zverejnený dňa 05.02.2018.
- prečítal návrh na uznesenie

Hlasovanie:

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

K12/uz.25:

Obchodná verejná súťaž č. 3/2018 na nájom nehnuteľného majetku mesta
Svit

J. Peťko

-

informoval o tom, že Mestu Svit bola doručená žiadosť o prenájom pozemku v
areáli cintorína vo Svite za účelom prevádzkovania automatu na predaj sviečok
/sviečkomat/.
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Komisia výstavby a ŽP pri MsZ mesta Svit nájom pozemku o výmere 1 m2 pri
vstupnej bráne do cintorína odporúča.
Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu,
služieb a cestovného ruchu pri MsZ mesta Svit odporúča vyhlásiť OVS na nájom 1
m2 pozemku vo vstupnom areáli cintorína vo Svite, s minimálnou cenou 60 € / 1
m2 / 1 rok, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
- 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

K13/uz.26:

Štatút Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) Mesta Svit

J. Peťko

-

vysvetlil, že na základe porovnania honorárov účinkujúcich v mestách a obciach s
približne rovnakým počtom obyvateľov sa na zasadnutiach Komisie pre ZPOZ pri
MsZ mesta Svit prehodnotili odmeny účinkujúcich v ZPOZ podujatiach. Komisia
navrhuje zmenu v odmenách v hodnote 10,00 € a ošatnom v hodnote 6,00 €.
Navrhované zmeny je potrebné uviesť v Štatúte Zboru pre občianske záležitosti
(ZPOZ) Mesta Svit a následne štatút schváliť.

E. Kačmarčíková - pochválila toto rozhodnutie, je to odmena hodná pre dôstojné reprezentovanie
účinkujúcich, ktorí to robia veľakrát na úkor svojho voľného času
- 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

K14/uz.27:

Rozpočtové opatrenie – Dotácia na prenesené kompetencie z roku 2017

J. Peťko

- vysvetlil, že z roku 2017 ostalo nedočerpaných 34.578,36 eur do roku 2018. Ich
vyčerpanie je možné v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy len do 31.03.2018, a tak je nutné zapojiť tieto
prostriedky do rozpočtu mesta 2018 s kódom zdroja 131H.
a) dotácia na prenesené kompetencie školstva - normatívy – KZ =131H
a.a) Spojená škola Mierová
4 992 eur
a.b) Základná škola Komenského 21 900 eur
b) dotácia na cestovné žiakom – nenormatívne prostriedky – KZ = 131H
b.a.) Spojená škola Mierová
2 331,85 eur
b.b.) Základná škola Komenského
2 225,21 eur
c) preplatok zo zdravotného poistenia prenes. kompetencie – KZ =131H
c.a.) Spojená škola Mierová
1 881,75 eur
c.b.) Základná škola Komenského
1 247,55 eur
pričom je potrebné zapojiť finančné prostriedky tam, kde zostali nedočerpané na
ich využitie resp. vrátenie.
- prečítal návrh na uznesenie
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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

K15/uz.28:

Rozpočtové opatrenie – Príspevky na stravovanie v ŠJ škôl zriadených
mestom Svit

J. Peťko

- informoval o tom, že Zákonom č. 310/2016 Z. z. bol novelizovaný zákon č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý v ustanovení § 17
ods. 4 upravuje rozpočtovanie príjmov v rozpočtových organizáciách (u nás ZŠ a
MŠ) od 01.01.2018 tak, že súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky
prostriedky s ktorými hospodári, t. j. aj príjmy od FO alebo PO podľa osobitného
predpisu - ako sú príjmy od rodičov za stravné a pod. K týmto príjmom rozpočtuje
aj zodpovedajúce výdavky. Vzhľadom na skutočnosť, že v rozpočte roku 2018 tieto
príjmy ani zodpovedajúce výdavky nie sú zahrnuté, je potrebné riešiť túto
skutočnosť rozpočtovým opatrením. Keďže príjmy za stravné sa od rodičov
vyberajú priebežne každý mesiac, navrhujeme rozpočtové opatrenie, ktorým by sa
táto zákonná zmena pokryla na celý rozpočtový rok 2018.
- 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

K16/uz.29:

Regenerácia vnútrobloku sídlisko E – spoluúčasť

J. Peťko

-

informoval o tom, že dňa 22.01.2018 mesto Svit obdržalo Rozhodnutie o schválení
žiadosti o NFP pre projekt Regenerácia vnútrobloku – sídlisko E, ktorým bolo
mestu schválených 231.126,89 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu
boli schválené vo výške 243.291,46 eur. Rozdiel – spolufinancovanie 5%=
12.164,57 eur. Projekt je zameraný na zlepšenie environmentálnych aspektov
v meste prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry. Projekt
zabezpečí vybudovanie a zosúladenie prvkov zelene vnútrobloku a zabezpečí
kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj územia vnútrobloku nasledovnými výsledkami
projektu:
- zjednotenie plochy vnútrobloku výsadbou novej zelene, alejovou výsadbou
stromov, výsadbou živých plotov,
- komunikačné spojenie vnútrobloku novými dláždenými chodníkmi o výmere cca
2
400 m ,
- umiestnenie prvkov drobnej architektúry / lavičky, koše, stojany pre bicykle /,
- umiestnenie nového detského ihriska,
- zvýšenie bezpečnosti vnútrobloku nainštalovaním osvetľovacích telies.
Realizáciou projektu sa zabezpečí zvýšenie bezpečnosti verejného priestoru
vnútrobloku pre všetky vekové kategórie, vybudovanie prvkov zelenej
infraštruktúry, zavedenie prvkov na zníženie znečistenia ovzdušia a hluku,
vytvorenie predpokladov na trvalo udržateľné využívanie krajiny, zvýšenie
odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy, zosúladenie
prepojovacích chodníkov, miest pre oddych, s už pôvodnou zeleňou do funkčného
celku.
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Spoluúčasť bola riešená v roku 2017 uznesením MsZ 69/2017, no keďže nebol
predpoklad jej čerpania v roku 2017, o tieto finančné prostriedky boli v zmysle
uznesenia MsZ č. 112/2017 zo dňa 28.09.2017 znížené kapitálové výdavky v roku
2017.

Stav rezervného fondu k 31.12.2017:
97.035,17 eur
Doplnenie rezervného fondu z výsledku hospodárenia: 145.330,08 eur(v máji 2018)
Kapitálové výdavky schválené MsZ 25.1.2018
- 39.566,00 eur
Disponibilný RF po doplnení z výsledku hospodárenia: 202.799,25 eur
Kapitálové príjmy z predaja majetku k 31.01.2018
38.120,13 eur
Na splátky istín úverov
- 80.000,00 eur
Momentálne predpokladané disponibilné zdroje pre KV 160.919,13 eur
- 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

K17/uz.30:

Zateplenie budovy MsÚ vo Svite - Zníženie energetickej náročnosti spoluúčasť

J. Peťko

-

informoval, že ešte koncom roka 2016 mesto Svit obdržalo rozhodnutie o schválení
NFP pre projekt Zateplenie budovy MsÚ – zníženie energetickej náročnosti, so
spoluúčasťou mesta vo výške 5%. Predpokladaný rozpočtový náklad: 634.048,95
eur. Schválený nenávratný príspevok: 603.296,50 eur, spoluúčasť mesta
31.752,45 eur. Predmetom rekonštrukcie je zateplenie obvodového plášťa, strechy,
suterénu, výmena okien a rampa. Spoluúčasť bola riešená v roku 2017 uznesením
MsZ 32/2017, 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.

R. Abrahám

- myslí si, že zateplením budova stratí ráz historickej Baťovej budovy, ktorej vzhľad
sa olepí plastovými panelmi s tehličkovým vzorom

M. Škvarek

- odpovedal, že zateplenie v sebe zahŕňa charakter a posolstvo tehly, pretože
obloženie nie je plastové ale z keramických tehlových pásikov

A. Kromková

- doplnila, že pásiky nie sú plastové, ale sú to obkladové pásiky z keramickej tehly,
čo znamená, že budova nestratí svoj architektonický vzhľad - majú veľmi dlhú
životnosť. Nariadenia EÚ od verejných správ žiadajú, aby sa budovy v majetku
verejnej správy dostali do energetickej triedy A.

J. Peťko

- 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

K18/uz.31:

Zrušenie uznesenia č. 196/2007 - vreckové pri zahraničných pracovných
cestách
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J. Peťko

-

informoval o tom, že Smernica o vedení účtovníctva v podmienkach mesta Svit č.
16/SM/2017 účinná od 01.12.2017 v ustanovení § 15 bod 4 upravuje poskytovanie
vreckového zamestnancom vyslaným na zahraničnú pracovnú cestu v súlade so
zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách vo výške 5% stravného.
Uznesenie MsZ č. 196/2007 rozlišuje poskytovanie stravného pri pracovných
cestách v rámci družobných vzťahov(5%) a u ostatných zahraničných pracovných
ciest (40%). Okrem vreckového, ktoré zamestnávateľ môže poskytovať, sa
zamestnancom poskytujú aj všetky ostatné náhrady – cestovné, ubytovanie,
stravné, iné vedľajšie výdavky (parkovné, diaľničná známka a pod.) Z dostupných
materiálov v evidencii uznesení MsZ nebolo možné zistiť, či predmetné uznesenie
č. 196/2007 ešte zo dňa 29.11.2007 je stále v platnosti. Vzhľadom na skutočnosť,
že túto problematiku v rámci mesta rieši aktuálny vnútorný predpis o vedení
účtovníctva navrhujeme uznesenie MsZ č. 196/2007 zrušiť.
- 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

K19/uz.32:

Informácia o hospodárení Mesta Svit

I.Korenková

- informovala o prehľade hospodárenia Mesta Svit ako celku vrátane jeho
rozpočtových organizácii za rok 2017. Je uvedený v štandardných tabuľkách
o hospodárení v príjmovej aj výdavkovej časti v dôvodovej správe.

J. Peťko

- prečítal návrh na uznesenie

MsZ vzalo na vedomie Informáciu o hospodárení Mesta Svit za rok 2017.
Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie od 01.01.2017 do
31.12.2017

K20/uz.33:

M. Klimko

- predložil správu o činnosti MsP za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017

J. Peťko

-

prečítal návrh na uznesenie

MsZ vzalo na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie od 01.01.2017 do
31.12.2017
Zmena termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit v mesiaci
marec 2018

K21/uz.34:
J. Peťko

-

informoval o tom, že uznesením Mestského zastupiteľstva č. 149/2017 zo dňa
14.12.2017 sa schválili termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej
rady mesta Svit v kalendárnom roku 2018. V mesiaci marec bol určený termín
zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Svit na štvrtok, 29.03.2018 o 15:30
hod.
Nakoľko v tom čase začínajú Veľkonočné sviatky, a s tým súvisiace voľno
(čerpanie dovoleniek, voľno žiakov v školách), Mestská rada mesta Svit na svojom
zasadnutí dňa 12.02.2018 odporúča presunúť termín zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Svit o jeden deň skôr, na stredu, 28.03.2018 o 16:00 hod.

M. Bezák

-

dal poslanecký návrh na zmenu termínu MsZ na 27.3.2018 o 15:30
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M. Škvarek

dal hlasovať za poslanecký návrh M. Bezáka:

-

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:

-

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

K22/uz.35:

VZN Mesta Svit č. 3/2014 - protest prokurátora

J. Peťko

-

vysvetlil, že Okresná prokuratúra v Poprade v zmysle plánu hlavných úloh
vykonávala previerky na preskúmanie zákonitosti postupu obcí a miest pri prijatí
súčasne platného všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za znečistenie
ovzdušia.
Mesto Svit má prijaté všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia zo dňa 24.04.2014.
Previerkou všeobecne záväzného nariadenia bolo konštatované splnomocnenie
mesta len na úpravy vymedzené v § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z.n.p. a v § 27 ods. 1 písm. g) a h) zákona
č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v z.n.p.
Ďalej bolo konštatované, že do všeobecne záväzných nariadení nie je prípustné
preberanie zákonných úprav, osobitne tých častí, v ktorých sa jeho adresátom
ukladajú povinnosti, pretože tým, že sú súčasťou aj nariadenia, vytvárajú
nezamýšľaný priestor pre postih nielen za porušenie zákona, ale aj za porušenie
nariadenia. Preberanie textu zo zákona nie je prípustné aj z dôvodu, že pri
prijímaní všeobecne záväzných nariadení sa fakticky hlasuje o texte zákona, teda
o prijatí alebo neprijatí právnej normy schválenej Národnou radou SR.
Na základe vyššie uvedeného bol konštatovaný rozpor so zákonom v §2, §3, §5 a
§6 všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014.
Okresný prokurátor navrhuje napadnuté nariadenie zrušiť.
Na základe vyššie uvedeného Mesto Svit odporúča protestu prokurátora vyhovieť a
všeobecne záväzné nariadenie zrušiť. Na najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva sa pripraví nové znenie všeobecne záväzného nariadenia v súlade s
platnou legislatívou.
- 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
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K23:

Interpelácie

M. Bezák

-

opýtal sa ako postupujú práce na novej 84-bytovej bytovke bývalého internátu
priemyselnej školy

M. Škvarek

-

odpovedal, že pri rekonštrukcii internátu došlo k zásadnému posunu. Minulý rok
boli schválené prostriedky pre Mesto Svit na odkúpenie hotovej nájomnej bytovky
s tým, že máme zmluvu so ŠFRB a s Ministerstvom dopravy na dotačnú zložku
odkupu. V rámci realizácie samotného objektu a majetkovo-právnych vzťahov
došlo k posunu. Majiteľ, ktorý dnes celý areál aj s celým objektom vlastní,
intenzívne začal pracovať na postupe prác. Dal do pozornosti, že v čase, kedy sa
to pripravovalo prebehli búracie práce a opatrenia kvôli statike budovy a dnes sú
vo výrobe zadané okná. Predpokladaný termín ukončenia stavby je september,
október 2018 . Na prelome rokov by sa mohlo začať riešiť prideľovanie nájomných
bytov.

M. Bezák

-

poprosil o zverejnenie tejto informácie aj na webe
opýtal sa, aký je stav so Štrkoviskami, či sa niečo pohlo v tejto veci, či si mesto
uplatnilo niečo voči správcovi, ktorý je v reštrukturalizácii. Ešte sa zaujímal, či by
nebolo vhodné, keďže problém bude dlhodobý, urobiť tam dočasné prírodné
letovisko na tri mesiace, aby ľudia mohli jazero využívať aspoň z časti.

M. Škvarek

-

odpovedal, že problém Štrkovísk je dosť zásadný v jednej veľmi dôležitej veci.
Štrkopiesky Batizovce sa pri ťažbe štrkov dostali do stavu takého, že na južnej
časti vyťaženej oblasti sa ťažbou vsunuli až do ochranného pásma vysokého tlaku
plynu. Mesto aj iní zainteresovaní požiadali Banský úrad, aby preveril postup
Štrkopieskov, pretože týmto počinom sa dopustili protiprávneho konania. Druhá
zložka, ktorú analyzujeme je, že vyťažili časť územia - lesa, v ktorom nemali
povolenia na ťažbu. Tieto veci sa teraz riešia z pohľadu toho kto a ako danú vec dá
na pravú mieru. Mesto požiadalo Štrkopiesky Batizovce, aby dali priestor do stavu
podľa povolení vydaných Banským úradom, tomu sa oni bránia. Medzitým sa
dostali do reštrukturalizácie, bola tam vystavená jedna faktúra na základe Zmluvy,
ktorou sa zaviazali Štrkopiesky spolufinancovať polovičku nákladov výpustu.

J. Peťko

- upresnil, keďže pohľadávky boli prihlásené do reštrukturalizácie /v podstate sú to
tri pohľadávky/, spoluúčasť nám bola popretá, na čo sme my reagovali žalobou
o určení pohľadávky a momentálne je tam vytýčené pojednávanie na marec.

M. Bezák

- povedal, že má informácie, že Štrkopiesky už nie sú v reštrukturalizácii ale v
likvidácií a že sa majetok rozpredáva a poprosil to preveriť.

M. Škvarek

- mesto sa snaží túto situáciu monitorovať a nemá vedomosť o tejto zmene, ale
preveríme to. Momentálne sa čaká na to, ako bude konať Banský úrad a ako sa
bude riešiť porušenie ťažobného priestoru
- čo sa týka sprístupnenia prírodného kúpaliska, kým je to ťažobný priestor mesto
nie je kompetentné otvoriť priestor pre oficiálne verejne využívanie, odmieta za to
prijať zodpovednosť.

M. Bezák

-

opýtal sa, či sa nedá sprístupniť aspoň čiastočne, aký je v blízkej budúcnosti zámer
niečo s tým robiť.

S. Kopčák

- v priestore nie je urobená technická rekultivácia, to znamená zošikmenie brehov,
južný breh je hlboký tak 8-9 m a je to nebezpečné.

M. Škvarek

- odpovedal, že rekultivácia a príprava podmienok na to, aby to bolo užívania
vhodné, by mesto stálo všetky peniaze, ktoré získalo ťažbou. Touto cestou by
sme sa nemali uberať. Dáme poslancom informáciu, koľko mesto obdržalo financií
za ťažbu a koľko by približne stála aj úprava brehov a všetkého čo je tam
v nezhode a v akej situácii sú momentálne Štrkopiesky. Druhá vec je tá, že mesto
vyzvalo aj NDS-ku aj Vyšší územný celok, ktorý tam má cestu 3. triedy do
Batizoviec aj SPP, aby dali k tomu stavu, ktorý tam je jednoznačné stanoviská a
aby si boli vedomí, že boli porušené ich práva. Postoj Banského úradu nie je dobrý.
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Snažíme sa konať v intenciách toho na čo máme, ale prevziať v tomto stave celý
priestor po ťažbe odmietame, nakoľko by sme za to zobrali zodpovednosť.
D. Vojsovičová - jej interpelácia bola smerovaná na hlavného kontrolóra. Opýtala sa, že na základe
akých podkladov a rozhodnutí bol 12.12.2017 predložený návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby : „Rekonštrukcia časti ulica Štúrovej + výstavba
nových parkovacích miest“ a „Rekonštrukcia časti ulice 9.mája – vnútroblok +
výstavba nových parkovacích miest“ s podrobným popisom stavby, keď projekt“
Špeciálneho financovania .....“ bol do komisií predložený v 1/2018 a následne v
tomto mesiaci komisie predkladali svoje stanoviská a pripomienky ( napr. rozsah a
umiestnenie parkovísk na Kukučínovej ulici). Finančné krytie projektu bolo
odsúhlasené až následne 9.2.2018.
Tento postup je zrkadlo pre nás poslancov, ako nerozhodujeme o tom čo bude, ale
schvaľujeme to čo už bolo.
- povedal, že na túto interpeláciu pôjde písomná odpoveď

M. Škvarek

K24:

Diskusia

J. Babčák

-

D. Čendula

- odpovedal, že klziská do jarných prázdnin budú pripravené, chladné počasie bude
toho zárukou, do budúcna budú hľadať riešenia

J. Babčák

- opýtal sa na oblasť separovaného zberu, prečo v letáku občanom bol zverejnený
separovaný zber len do 6/2018, efektívnejšie by bolo, keby bol leták súčasťou
mestských novín .Prečo sa v roku 2018 realizuje separovaný zber len jeden deň,
keď prioritou je to, že chceme zvýšiť podiel separovaného zberu v meste a či to
TS kapacitne zvládnu . Prečo 15.2. nebol realizovaný separovaný zber ani dni po
tom. A ešte jedna poznámka na internetovej stránke TS nie je aktualizovaný zber
separovaného zberu . Nechce nikoho kritizovať, len chcel, aby sa o problémoch
rozprávalo a aby sa riešili.

D. Čendula

M. Škvarek

-

-

opýtal sa TS, či sú schopné urobiť klziská vo Svite a v Podskalke, pretože
prichádzajú jarné prázdniny

odpovedal, že 15.2. nastala technická porucha vozidiel, nepretržite sa TS trápia
s nedostatkom finančných prostriedkov. Je potrebné sa zamyslieť akú máme
techniku a vyzval poslancov, že ak majú záujem, pozýva ich na separačný dvor,
aby sa pozreli v akom stave je technika, aké sú náklady na opravu. Na otázku
k separovanému odpadu v kalendári sa stala chyba, tak bol upravený len do
6/2018 a ďalšia časť bude distribuovaná v druhom polroku. K jednodňovému
termínu separovania odpadu, TS by mali stíhať, lenže odpadu je stále viac, do
budúcna sa musí vyriešiť najmä spôsob, možno je potrebné porozmýšľať
a investovať do polozapustených kontajnerov na separovaný zber
doplnil, že situácia na TS službách nie je jednoduchá, vozidlá a technika sú
zastaralé. TS služby investujú do opráv veľké financie. Kritický stav je na
pohrebných službách. Bolo by dobré, aby sa poslanci išli pozrieť na TS, v akých
podmienkach tam ľudia pracujú a žijú.

D. Vojsovičová - poďakovala p. riaditeľovi TS Ing. Čendulovi za operatívnu opravu výtlku na vjazde
do Svitu na zákrute pri „Motoreste“.
Verí, že pri prvých poveternostne priaznivých podmienkach bude celý tento úsek
opravený.
- informoval, že zadal úlohu riaditeľovi TS, aby monitoroval v celom meste výtlky
a v rámci jarnej údržby, ak to počasie dovolí ich postupne opravovali

M. Škvarek

A.Kromková

-

vysvetlila Ing. Vojsovičovej, ako funguje proces inžinieringu, t. j. prípravy projektov
až po realizáciu. V rámci každého roka sa pripravujú projekty na stavebné akcie, či
už sú to cesty alebo budovy napr. rekonštrukcia Domu kultúry, kde dnes už máme
vydané právoplatné stavebné povolenie, s tým, že keď vyjde výzva napr. v rámci
možnosti podania žiadosti o pridelenie NFP je vždy veľmi krátky čas na to, aby
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sme mali pripravené všetky povinné prílohy. To znamená, že napriek tomu, že
nemáme schválené ani euro na realizáciu t.j. rozpočtové opatrenie, pracujeme na
vydaní právoplatného stavebného povolenia. A o to nám išlo aj v prípade prípravy
projektu Obnovy miestnych komunikácií vo Svite, napriek tomu, že rozpočtové
opatrenie, resp. uznesenie o súhlase s takýmto projektom ešte nebolo schválené
pracujeme na vydaní územného rozhodnutia a následne stavebného povolenia,
aby v prípade schválenia uznesenia boli pripravené povolenia k realizácii.
- pokiaľ mesto nebude mať pripravené projekty, či to je už na úrovni štúdie alebo
projektovej dokumentácie, ak príde výzva a termín na podanie žiadosti bude napr.
2- mesačný, tak kompletná príprava sa nedá za tie 2 mesiace urobiť. Časť akcií má
byť dopredu pripravených, aby sme nestrácali čas. Zároveň upozornil, že uvedený
postup bol niekoľkokrát prejednávaný na MsZ práve z dôvodu urýchlenia príprav
pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z fondov.

M. Škvarek

I, Zima

- povedal, že situácia s Bagroviskom je taká aká je, na druhej strane tá myšlienka
o dočasnom využívaní nie je až tak zlá. Je potrebné hľadať možnosti ako čiastočne
toto územie využiť a spustiť do prevádzky. Myslí si, že napr. juhozápadná časť,
ktorá už prešla aj rekultiváciou by bola vhodná pre takéto kúpanie a možno je
potrebné sa nad sprístupnením zamyslieť, aby verejnosť mohla časť využívať.

M. Škvarek

- odpovedal, že skúsime hľadať nejaké riešenia a môže sa to posunúť aj do komisie
školstva, športu a kultúry z hľadiska nejakého návrhu, najväčší problém je južný
breh, lebo tento breh je po ťažbe kolmý a nebezpečný.

I. Zima

- opýtal sa p. riaditeľa TS, aké mali tržby v uplynulom roku z podnikateľskej činnosti
a aké boli najvýznamnejšie akcie na ktorých zarobili a či je spokojný s uplynulým
rokom. Aké má pre r. 2018 vyššie ambície a či im to technické, finančné a ľudské
zdroje dovolia

D.Čendula

-

odpovedal, že Rozbor hospodárenia TS je pripravený k nahliadnutiu. Tržby sa
zvýšili oproti roku 2016 s tým, že hlavný podiel tvorila časť Recyklogroupu, ktorý je
povinný preberať separovaný odpad. TS sú na hrane finančných možností, niet čo
navyšovať, pokiaľ sa nezmenia podmienky. Je to predovšetkým zlý stav techniky,
zároveň je nevyhnutné získať do stavu zamestnancov nových kvalifikovaných
a zodpovedných ľudí. Ďalšia časť príjmov je za cintorínske a pohrebné služby.
Upozornil na súčasný stav objektu Domu smútku, ktorý je dosť zanedbaný po
technicko-estetickej stránke, vie že mesto to rieši projektovou prípravou, ale je
v havarijnom stave a takisto upozornil aj na pohrebné vozidlo. Ďalšiu časť získali
z dopravných služieb pre verejnosť, predaja dreva z mestských lesov a z predaja
vencov. Z pohľadu vývoja výnosovej časti z podnikateľskej činnosti nie je spokojný,
ale nie je to otázka len na Technické služby.

Do diskusie sa prihlásil občan J. Pitoňák.
- dal hlasovať za slovo J. Pitoňákovi :

M. Škvarek

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:
7 poslancov (R. Abrahám, M. Bezák ,J. Bobulová, , M.
Smatanová , I. Švagrovská, D. Vojsovičová, I. Zima)
proti návrhu:
0 poslancov
zdržali sa:
4 poslanci (J. Babčák, J. Drobný, E. Kačmarčíková, J.
Timkovič )
J. Pitoňák

-

povedal, že keď bol schvaľovaný projekt špeciálneho financovania na opravu
miestnych ciest a komunikácií, boli uvádzané nejaké referenčné východiská
uvádzaných miest. Tieto projekty mestách boli realizované medzi rokmi 20072013. Dáta o tejto možnosti financovania boli dostupné už pri nástupe nového
vedenia mesta. Opýtal sa, prečo sa nezačalo konať už v roku 2015, keď sa
vedelo, že taká možnosť existuje. Pretože ak sa realizácia uskutoční tohto roku,
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splácať začne až budúce MsZ. Noví ľudia budú mať nové plány a narazia na
obmedzenia vyplývajúce zo splátky tohto špeciálneho financovania.
- druhá vec na ktorú sa opýtal bola cena, ktorá nesúhlasí s jeho hrubým odhadom
- k prvej otázke, prečo nie v roku 2015 odpovedal, že všetko má svoj vývoj a naše
poznatky sa vyvíjali tak, že sa to začalo riešiť pred asi 1,5 rokom. Nepovažuje túto
otázku za relevantnú. Odpovedal aj na druhú otázku, že to nie sú iba kilometre
ciest. Keby sa s tým p. Pitoňák lepšie zoznámil, tak by možno zistil, že to je aj
o parkoviskách, chodníkoch a ďalších infraštruktúrnych stavbách a každá stavba aj
cesty má nejakú štruktúru a nie je relevantné pri tomto hovoriť len o jednotkovej
cene za km cesty. Takisto boli porovnávané jednotkové ceny prác a materiálov
v tomto projekte s inými spôsobmi výpočtov a hovorilo sa o tom, že sú veľmi
porovnateľné, nič tam nie je navyše pri zohľadnení, že stavby budú financované
z prostriedkov dodávateľa a mesto to bude splácať z prevádzkových prostriedkov.

I.Zima

K 25:
M. Škvarek

Záver
-

ukončil 35.riadne zasadnutie MsZ poďakovaním poslancom aj hosťom za účasť

-

Súčasťou zápisu z rokovania MsZ je prílohová časť:
k bodom programu: 3,7,8,9,10,11,12,13,19,20,22
prezenčná listina
uznesenie
výpisy z uznesení

Poznámky:

Mgr. Juraj Peťko
prednosta MsÚ

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit

Overovatelia:

1. J. Bobulová
2. J. Timkovič
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Zapísala: 28.02.2018

Marcela Berkešová
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