Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 15.08.2018
o 13.00 hod. v zasadačke MsÚ.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle § 13, ods. 4, bodu a) zákona č.
369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl.4. ods. 2 a 3 Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.
Poslanci - prítomní 7:
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján Dobránsky,
Mgr. Monika Popaďáková, Michal Sojka, Ing. Marián Vasilišin
Poslanci – neprítomní 5:
Imrich Gleza, MUDr. Marek Kožuch, Marián Rozman, Ing. Katarína Straková, Mgr. Jozef Varga
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Vojtko, Ing. Jozef Jeňo, Ing. Ján Varga,
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Ján Lukáč, - riaditeľ BHS Sečovce, s.r.o.,
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát – primátor
Ing. Jozef Litvák, CSc – prednosta
JUDr. Radovan Wawrek – hlavný kontrolór
Hostia:
kpt. Mgr. Daniel Dulai. zástupca riaditeľ Obvodného oddelenie PZ Sečovce
Pracovníci MsÚ
1. Otvorenie:
V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach otvoril primátor p. Jozef Gamrát.
V úvode privítal poslancov, členov komisií Mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a školských
zariadení v správe mesta, podnikateľov a občanov mesta. Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je
prítomných 7, ospravedlnili sa p. Varga, p. Gleza, p. Rozman, p. Straková a chýba ešte p. Kožuch.
Na základe uvedeného je Mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
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2.Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice:
p.primátor - spýtal sa, či má niekto návrh na zmenu prípadne doplnenie programu. Nikto sa
neprihlásil.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania ako je uvedený v pozvánke.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.43)
za: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Popaďáková,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Interpelácie poslancov
4. Voľby do samosprávy 2018
5. Požiarny poriadok- Krajský súd Košice
6. Rozpočtové opatrenie na rok 2018
7. Vecné bremeno – ZBZ - VVS a.s.
8. Kúpa pozemku – vysporiadanie majetku ul. Hviezdoslavova
9. Predaj pozemku- vysporiadanie majetku- garáž
10. Rekonštrukcia ul. Kollárova
11. Financovanie obstaraného kontajnerového vozidla
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: p. Monika Bérešová, p. Františka Baranová,
p.Marián Vasilišin, za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Michal Sojka, p. Ján Dobránsky. Predsedom návrhovej komisie sa stal p. Marián Vasilišin.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.44)
za: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Popaďáková,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

3. Interpelácie poslancov:
p.Balega – informoval sa, v akom štádiu je územný plán mesta.
p.primátor – finalizuje sa.
p.Balega – zúčastnil sa otvárania obálok v súťaži – nové kontajnery pre cintorín, aký je výsledok.
p.primátor – majú byť vyrobené v dohodnutom termíne – september 2018.
p.Baranová – informovala sa vo veci detských jaslí: aké je stanovisko regionálneho úradu verejného
zdravotníctva po kontrole, ako je to s registráciou jaslí, či sa mesto zapojí do výzvy na projekt
modernizácie vnútorného vybavenia jaslí.
p.prednosta – všetky opatrenia, ktoré vyplynuli z kontroly hygieny, boli splnené. Pán Švec bol na
RÚVZ osobne, ústny súhlas bol daný, nevie však, či už bolo doručené aj písomné rozhodnutie.
p.Baranová – registrácia na KSK zrejme ešte neprebehla, keďže to bolo podmienené predložením
tohto rozhodnutia.
p.Lukáč – má vedomosť, že termín registrácie bol predlžený o mesiac a určite bude lehota dodržaná.
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p.primátor – čo sa týka otázky k zapojeniu sa do projektu - ponuky firiem na predloženie podkladov
k výzve na detské jasle boli z finančného hľadiska neakceptovateľné a pre krátkosť času a rozsiahlosť
projektu, nie je možné zapojiť sa do tejto výzvy.
p.prednosta – na rekonštrukciu jaslí bolo vyčerpaných vyše 22 tis. eur z vlastných zdrojov, zostalo
cca 3700,- €, ktoré je možné použiť ešte na ďalšie úpravy v jasliach. Myslí si, že to vie mesto urobiť aj
vlastnými silami a cez projekt by to stálo oveľa viac.
p.Bérešová – riešia sa veci vlastnými prostriedkami namiesto toho, aby sa využili cudzie zdroje. Keby
boli jasle zaregistrované včas, tieto veci by boli vyriešené. To, že je termín na registráciu predĺžený,
je aj vďaka jej intervencii. Registrácia sa rieši už rok a toto je posledná možnosť, inak bude nutné celý
proces začať odznova.
p.primátor – termín do 10. septembra bude dodržaný.
p.Baranová – okná v jasliach sú bez žalúzií a závesov. Navrhla, aby boli vyčlenené peniaze na
dokúpenie žalúzií. Myslí si, že to nie je veľká položka, hoci už mohli byť zahrnuté v objednávke spolu
s oknami.
p.prednosta – táto požiadavka je reálna, využijú sa peniaze, ktoré spomínal.
p.Dobránsky – požiadal zástupcu riaditeľa polície, aby v rámci možnosti polícia častejšie
monitorovala priestor pri tenisových kurtoch a garážach. Vo večerných hodinách sa tam zdržiava
mládež, robia neporiadok a hluk.
p.Dulai - hliadka tam z času na čas chodí, ale problém je, že sa potom odtiaľ presunú do mesta.
p.Baranová – dotazovala sa k faktúram za deratizáciu: za rok 2017 bolo fakturované za tieto práce
13 000,-€, tento rok ešte neskončil, a je to už suma 18 000,- €. Myslí si, že deratizácia je prevádzaná
nekvalitne a neefektívne. Keďže sa deratizácia vykonáva pravidelne už niekoľko rokov, mala by byť aj
účinná. V rámci interpelácií si vyžiadala vyhodnotenie resp. štatistiku úhynu hlodavcov od firmy Pilus,
ktorú už požadovala aj v minulosti, ale nedostala odpoveď. Ďalej požiadala o predloženie oprávnenia
alebo certifikátu spôsobilosti firmy na vykonávanie tejto činnosti.
Spýtala sa pána primátora, za aké služby boli tri faktúry od JUDr. Vrabeľa, ktoré sú mimo jeho
paušálnej odmeny, či má mesto nejaké súdne spory.
p.primátor – preverí to a informuje na zasadnutí MsZ v septembri.
p.Bérešová – má informáciu od kolegov poslancov, že sú v septembri zaneprázdnení, preto požiadala
o posunutie termínu zasadnutia MsZ na 3. október.
Poslanci súhlasili.
p.Baranová – spýtala sa primátora k faktúre za maľbu na futbalovom ihrisku Slavoj v sume 1900,-€,
či sa táto práca nedala previesť svojpomocne.
p.primátor – nie je tu vedúci TS, aby informoval, akých schopných ľudí na túto prácu má. Maľovanie
bolo vykonané na žiadosť správcu ihriska.
p.Baranová – informovala sa na tri faktúry za opravu javiska v kultúrnom dome v celkovej sume cca
6 000,-€, o čo konkrétne ide.
p.Pilatová – išlo o opravu javiska za pódiom, kde bolo všetko zatečené, aj veci súboru Pavička.
Pozvala poslancov na osobnú prehliadku, je k tomu aj fotodokumentácia pred aj po vykonaní prác.
Ďalšia faktúra je za výrobu nového prenosného pódia, ktoré už bolo použité na dni mesta.
p.Baranová – je to dosť drahé pódium.
p.Pilátová – pódium je z dreva nie drevotriesky a je tam silná výstuha.
p.prednosta – čo sa týka ihriska – skúšali sme vlastnými silami cca tri dni, ale museli sme to zrušiť
a práce objednať, aby boli kvalitne a včas prevedené.
p.Bérešová – požiadala o predloženie súpisu majetku na úseku kultúry.
p.Baranová – v mene p. Strakovej, ktorá dostala podnety od občanov, interpeluje vo veci hlásení
v mestskom rozhlase, sú nezrozumiteľné a čítanie smútočných oznamov je veľmi rýchle.
p.primátor – táto vec je poriešená novým pracovníkom.
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4. Voľby do samosprávy 2018:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 166 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods.3 písm. f), odst. 4,
písm. i) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. ,
určuje
A) jeden volebný obvod pre mesto Sečovce
B ) počet poslancov mestského zastupiteľstva na 12
C) rozsah výkonu funkcie primátora mesta vo volebnom období 2018-2022 na plný
pracovný úväzok t.j. 100 %.
Hlasovanie č.3 (uznesenie č.45 )
za: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Popaďáková,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

5. Požiarny poriadok- Krajský súd Košice:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
na základe ustanovenia § 4 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a §11odst.4, v zmysle Zákona číslo č. 314//2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov ( ďalej len ,,zákon o ochrane pred požiarmiʻʻ ), v nadväznosti na § 36 a §37 vyhlášky MV
SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z § 7 Štatútu
mesta Sečovce
A / ruší
VZN č.2/2018 Požiarny poriadok mesta Sečovce v celom rozsahu na základe uznesenia
Zn. 7S/44/2018 Krajského súdu v Košiciach .
B/ schvaľuje
Požiarny poriadok mesta Sečovce.
Hlasovanie č.4 (uznesenie č.46 )
za: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Popaďáková,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

6. Rozpočtové opatrenie na rok 2018:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §14 odst. 1 a ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
schvaľuje :
1. Bežné výdavky /BV/ Mesta Sečovce :
41 0980 635006 Vzdelávanie inde neklasifikované Údržba budov, objektov alebo ich častí
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(schválený rozpočet 6 552 €, upravený rozpočet 11 552 €) zvýšiť o 15 000 €
41 09111 637033 Predšk. výchova s bežnou starostlivosťou Zálohy na projekty Európskej únie
(schválený rozpočet 50 309 €) znížiť o 15 000 €
2. Rozpočet škôl a školských zariadení - Základnej umeleckej školy Sečovce
a) BP (Bežné príjmy) :223 312011 72 h od ostatných subjektov verejnej správy / ÚPSVaR/
sa zvyšujú o 7 057,32 €
BV : 0950 611 72H tarifný plat sa zvyšuje o 5 229,60 €
0950 620 72H poistné sa zvyšuje o 1827,72 €
b)BV : 0950 611 41 tarifný plat sa znižuje o 7057,32 €
0950 612002 41 nadčasy sa zvyšujú o 2 057,32 €
0950 612001 41 osobné príplatky sa zvyšujú o 5 000 €
Hlasovanie č.5 (uznesenie č.47)
za: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Popaďáková,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

7. Vecné bremeno – ZBZ- VVS a.s.:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 11 odst. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení obcí, v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 12 a § 14 , Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
A1)
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch:
Mesto Sečovce ako „Povinný“ v tomto zmluvnom vzťahu je vlastníkom pozemkov na ktoré bude
uvalená ťarcha vecného bremena líniovej stavby:
katastrálne
územie

parc. č.,
register

Sečovce

2717/1, "C KN"

Sečovce

2717/2, "C KN"

Sečovce

2619/12, "C
KN"

druh pozemku
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria

m2

LV č.

1322

4806

1877

4806

6334

2724

ktorých vlastníkom je Mesto Sečovce - v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. , Košice IČO : 36 570 460
A2 )
Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ,( Zmluvy o zriadení vecného bremena) podľa predloženého
návrhu .
B/ poveruje
B1)
Primátora mesta Sečovce podpísať zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
B2)
Primátora mesta Sečovce podpísať Zmluvu o zriadení vecného bremena po ukončení stavby.
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Hlasovanie č.6 (uznesenie č.48 )
za: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Popaďáková,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

8. Kúpa pozemku – vysporiadanie majetku ul. Hviezdoslavova:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 9 ods. 2 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc zo VZN č. 5/2015 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
kúpu nehnuteľnosti, novovytvoreného pozemku - parcela reg. „C“ , parcelné číslo 3563/3, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 190 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu
č.35/2018 zo dňa 22.05.2018, vyhotoveného Andape-geo, s.r.o., M.R. Štefánika 1225/32, Sečovce,
oddelením časti pozemku od pozemku parcela registra „E“, parcelné číslo 824, druh pozemku orná
pôda, výmera 610 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 5024, vedenom Okresným úradom Trebišov,
katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce, od
predávajúcich:
- Helena Rychnavská, rodená Andrijková, dátum narodenia: 11.12.1948, trvale bytom
Tomášikova 4858/50, Prešov – spoluvlastnícky podiel 1/2 na predmetnom pozemku za kúpnu
cenu 473,10 €,
- Eva Kvaková, rodená Auerswaldová, dátum narodenia: 30.06.1948, trvale bytom Tomášikova
4856/16, Prešov – spoluvlastnícky podiel 1/2 na predmetnom pozemku za kúpnu cenu 473,10 €,
B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky na kúpu predmetného pozemku do vlastníctva mesta v zmysle
schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Hlasovanie č.7 (uznesenie č.49 )
za: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Popaďáková,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

9. Predaj pozemku- vysporiadanie majetku- garáž:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc zo VZN č. 5/2015 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
predaj nehnuteľnosti, pozemku - parcela reg. „C“, parcelné číslo 3609/3, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 1 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 4806, vedenom Okresným úradom
Trebišov, katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce,
kupujúcim:
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- Jozef Ostapčuk, rodený Ostapčuk, dátum narodenia: 26.11.1950, rodné číslo: 501126/337, trvale
bytom Rybníková 575/41, 078 01 Sečovce,
a manželka
- Eva Ostapčuková, rodená Urbanová, dátum narodenia: 18.04.1956, rodné číslo: 565418/7297,
trvale bytom Rybníková 575/41, 078 01 Sečovce,
za kúpnu cenu 12,00 €.
Prevod vyššie uvedeného pozemku sa schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
kupujúcich, garáž, postavená na parcele registra „C“ parc. č. 3609/3,
ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 928, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym
odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce.
B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky na predaj majetku mesta do vlastníctva kupujúcich v zmysle
schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Hlasovanie č.8 (uznesenie č.50 )
za: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Popaďáková,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

10. Rekonštrukcia ul. Kollárova:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Baranová – vyjadrila názor v mene poslaneckého klubu na celé verejné obstarávanie:
Finančná a stavebná komisia si na poslednom zasadnutí žiadali predložiť projekt aj rozpočet, podľa
ktorých bolo robené verejné obstarávanie. Tieto informácie neboli poskytnuté. Od prednostu dostala
dnes rozpočet s cenami, ktoré boli vysúťažené. Najväčšia položka je samotný asfalt. Nacenená je cesta
v dĺžke cca 708 m. Nie je tu však kompetentná osoba, aby sa k týmto číslam vyjadrila.
p.Bérešová – myslí si to, čo bolo povedané aj na finančnej komisii, že bolo porušené uznesenie,
v ktorom je uvedené, že verejné obstarávanie je možné robiť do sumy vyčlenenej v rozpočte.
To znamená na sumu 53 tis. eur. Prečo je potom robené verejné obstarávanie na sumu 89 tis. eur.
Projekt poslanci nevideli a v zmluve sú uvedené práce naviac a sankcie, čo si myslí, že nie je celkom
vyvážené. Má výhrady aj k zmluve na kontajnerové vozidlo. Tieto veci sa rozsiahlo riešili na finančnej
komisii. Robí sa to z vlastných zdrojov, nie je krytie v rozpočte a aká je garancia zaplatenia polovice
sumy budúci rok v marci, teraz pred koncom volebného obdobia.
p.Vasilišin – súhlasil s p.Bérešovou a konštatoval, že napriek výzve, podklady boli neprehľadné.
Verejné obstarávanie nemohlo byť súčinné s potrebami danej investičnej akcie.
p.Bérešová – finančná komisia to tiež prezentovala, že je záujem rekonštruovať cestu na Kollárovej
ulici, ale treba urobiť to, na čo máme zdroje a treba to urobiť prehľadne a výhrady má aj k už vopred
uvedeným prácam naviac.
p.Baranová – upozornila, že v bode, kde sú tieto práce uvedené, nie je stanovené, kto o nich
rozhoduje a do akej výšky.
p.primátor – navrhol stiahnuť tento bod z rokovania.
p.Baranová – tri dni žiadala rozpočet s cenami, dostala ho až dnes ona, ale ostatní poslanci nie.
Nie je odborník, ale nerozumie sume 57 tis. eur za asfalt. Je to 4 250 m2 do šírky 3 metrov, podľa jej
prepočtov nebude možné rekonštruovať iba polovicu cesty a je to jedna nekvalitná práca.
p.Vasilišin – požiadal primátora o prestávku, aby sa poslanci poradili k tomuto bodu.
Primátor vyhlásil prestávku.
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p.Vasilišin – poslanci po dohode navrhujú stiahnuť bod č. 10 a bod č. 11 a presunúť ich na najbližšie
zasadnutie MsZ, a to z dôvodov: bod 10 – urobiť nové verejné obstarávanie v súlade so sumou, ktorá
je na túto akciu vyčlenená v rozpočte. Bod 11 – predloženie požadovaných podkladov t.j. technická
vybavenosť a parametre uvedeného vozidla a ich zakomponovanie do zmluvy s dodávateľom vozidla.
Tieto veci boli požadované aj na komisii, ale neboli predložené.
p.Bérešová – v zmluve nie sú špecifikované technické parametre obstarávaného vozidla, ako to bolo
požadované.
p.primátor – môže sa stať, že nás bude firma žalovať. K prvému bodu navrhol, aby poslanci upravili
uznesenie s tým, že rekonštrukcia cesty sa môže urobiť do výšky schváleného rozpočtu na tento rok.
p.kontrolór – upozornil, že počas rokovania sa už program nemôže upravovať, iba na začiatku pri
schvaľovaní programu.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie k bodu č. 10
a poslancov o hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce
A/ berie na vedomie :
výsledok verejného obstarávania na dodávateľa diela ul. Kollárova
B / schvaľuje
Zmluvu o dielo na stavebné práce so skráteným názvom projektu: „Rekonštrukcia miestnej
komunikácie ul. Kollárova“, ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v predloženom znení
C/ splnomocňuje
primátora mesta Sečovce uzavrieť Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v súlade s vysúťaženou
ponukou.
Hlasovanie č. 9
za: 0
proti: 0
nehlasoval:0
zdržali sa: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Popaďáková,Sojka,Vasilišin/ neprijaté
11. Financovanie obstaraného kontajnerového vozidla:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce
A/ berie na vedomie
výsledky verejného obstarávania – EKS (elektronické trhovisko) na obstaranie kontajnerového
vozidla.
B / schvaľuje
financovanie kúpy Komunálne nákladné vozidlo na odvoz smetí pomocou nosiča veľkoobjemových
kontajnerov na základe Kúpnej zmluvy č. Z201829480 -finančný leasing so spoločnosťou VÚB
Leasing a.s. v súlade s uznesením 13/2018 z 23.2.2018.
p.Bérešová – o kontajnerovom vozidle sa rokovalo na finančnej komisii a jediná výhrada bola, aby
boli špecifikované technické parametre v zmluve, preto navrhla doplniť uznesenie o túto požiadavku.
Poslanci hlasovali po doplnení uznesenia.
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C/ ukladá
doplniť technické parametre vozidla do zmluvy.
Hlasovanie č.10 (uznesenie č.51)
za: 6/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Popaďáková,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Sojka/
nehlasoval: 0

prijaté

12. Rôzne:
p.primátor – informoval o právnej analýze právnika mesta vo veci nájdenia spôsobu vrátenia
Komunitného centra pod správu mesta, ktoré si vyžiadala predsedníčka sociálnej komisie.
p.Popaďáková – táto vec bola predmetom rokovania sociálnej komisie.
p.primátor – informoval a citoval z článkov publikovaných o osade Habeš. Informácie v článkoch
neboli poskytnuté z mesta a boli nepravdivé a zavádzajúce.
p.primátor – pozval prítomných na akciu veľvyslanca USA „Amerika na kolesách“, ktorá sa
uskutoční 22.8.2018 v čase od 11.00 do 14.00 hod.
p.Bérešová – pamätá si článok, v ktorom p. Lingenthal chválil spoluprácu s primátorom a nevie, prečo
nastal takýto obrat. Poďakovala za informácie, ale mesto s tým nemá nič spoločné.
p.primátor – spolupráca bola dobrá, kým združenie viedol p. Lucas Ruegenberg. Je potrebné dať tieto
veci do poriadku.
p.Popaďáková – táto vec sa prejednávala na komisii – problém je v tom, že predseda OZ Priateľstvo
Freundschaft nechce predĺžiť Arcidiecéznej charite Košice zmluvu o prenájme, z toho dôvodu sa
komunitné centrum nemôže uchádzať o projekty. Preto sa rozhodli obrátiť na právnika, či nie možné
vrátiť komunitné centrum do správy mesta.
Spýtala sa primátora, či sú všetci členovia združenia proti predĺženiu zmluvy s charitou.
p.primátor – je členom, ale nemá takú informáciu, je tam cca 25 členov združenia. Charita neriešila
nedoplatky na elektrine, ani zriadenie očistnej miestnosti pre Rómov. Na nájom, ktorý charita platí
združeniu, mesto poskytuje dotáciu, predminulý rok v sume 10 tis. eur.
p.Bérešová – oponovala, že dotácia bola schválená v sume 10 tis. eur, ale z toho 9 tis. bolo
vyčlenených na opatrovateľky. Požiadala o predloženie vyúčtovania dotácie.
p.primátor – predložil vyúčtovanie.
p.Bérešová – na túto činnosť bola použitá cca polovica dotácie, nie celá čiastka. Vyúčtovanie však nie
je v súlade s uznesením. To znamená, že zodpovedný pracovník pri preberaní vyúčtovania dotácie
pochybil.
p.Balega – poprosil mesto o spoluprácu počas rybárskeho maratónu v dňoch 24.-26.8. zabezpečením
častejšieho hliadkovania občianskej poriadkovej služby pri rybníku. Zároveň požiadal aj políciu
o takúto súčinnosť.
p.primátor – nie je problém poslať na túto akciu rómsku hliadku, len má obavy, či to bude mať želaný
efekt.
p.Vasilišin – požiadal doplniť bod rôzne o uznesenie k zmene termínu.
Po prečítaní návrhu na uznesenie, poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
na základe čl.4 Rokovacieho poriadku MsZ v Sečovciach , v súlade s § 11 zák. č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a Štatútu mesta Sečovce
A/ schvaľuje
termín rokovania mestského zastupiteľstva v Sečovciach na 03.10.2018
B/ ruší
termín rokovania mestského zastupiteľstva v Sečovciach z 19.09.2018
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Hlasovanie č.11 (uznesenie č.52 )
za: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Popaďáková,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

p.Bérešová – spýtala sa na projekt opatrovateľky, ako sa bude riešiť v budúcnosti.
p.Wawreková – informovala podľa správy, ktorá bola predložená poslancom a táto informatívna
správa je súčasťou písomných materiálov na rokovanie. Ak s týmto návrhom poslanci súhlasia,
požiadala o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
p.Bérešová – súhlasila s týmto stanoviskom, bolo to konzultované. Je vhodné, aby pri splnení
podmienok (od žiadateľov) bola poskytovaná opatrovateľka služba mestom Sečovce.
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe poskytovania na základe výzvy
k projektu opatrovateľská služba
B / schvaľuje
Prihlásenie sa do projektu s výzvou na dopytovo orientovaný projekt - podpora opatrovateľskej
služby – kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01. s obsadením 20 miest opatrovateliek , ktoré budú
zabezpečovať na základe žiadosti odkázaného, opatrovateľskú službu pre všetkých odkázaných
občanov mesta Sečovce.
Hlasovanie č.12 (uznesenie č.53 )
za: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Popaďáková,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
13. Diskusia:
p.primátor – informoval o čistení osady Habeš – za tri dni bolo vyvezených 27 nákladných áut
odpadu a to nie je ešte celá osada. Nevie, či má zmysel táto činnosť, pretože je veľmi finančne
nákladná a odpad sa hromadí naďalej.
Do diskusie sa nikto neprihlásil. Primátor poďakoval za účasť a ukončil V. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor

Ing. Jozef Litvák, CSc.
prednosta

Overovatelia:
Michal Sojka

................................

Ing. Ján Dobránsky

................................

Zápis: Ľubica Kmecová
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