Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 03.10.2018
o 14.00 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 8:
Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján Dobránsky, Imrich Gleza,
Mgr. Monika Popaďáková, Ing. Katarína Straková, Mgr. Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin
Poslanci – neprítomní 4:
Miroslav Balega, MUDr. Marek Kožuch, Marián Rozman, Michal Sojka
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Jeňo
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Gejza Hallér, riaditeľ ZŠ Komenského, 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
Pracovníci MsÚ
1. Otvorenie:
VI. 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 8, ospravedlnili sa p. Kožuch, p. Balega a chýba ešte p. Rozman a p. Sojka.
Na základe uvedeného je Mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
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 navrhol zaradiť do bodu rôzne – prerokovanie žiadosti o prenájom nebytových
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priestorov (bývalý K-print). Materiál k tomu bol poslancom zaslaný. Priestory sú dlhodobo nevyužité
a sú traja záujemcovia.
p.Bérešová – žiadosti neboli prerokované v komisiách.
p.primátor – požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu na doplnenie bodu rôzne.
Hlasovanie č. 1
za: 2/Bérešová,Dobránsky/
zdržal sa: 1/Baranová/

proti: 5/Gleza,Popaďáková,Straková, Varga,Vasilišin/
nehlasoval: 0
neprijaté

Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania ako je uvedený v pozvánke.
Hlasovanie č. 2(uznesenie č.54)
za: 8/Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Straková,Varga,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. Monitorovacia správa – plnenie rozpočtu k 30.6.2018
5. Rozpočtové opatrenie na rok 2018
6. Kontrolná činnosť – kontroly HK
7. Predaj pozemku-p.č.1446 pod garážou
8. Miestne občianske hliadky –ŽONFP
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: p. Monika Popaďáková, p.Katarína Straková,
p. Marián Vasilišin, za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Imrich Gleza a p.Ján Dobránsky. Predsedom návrhovej komisie sa stala p. Katarína Straková
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.55)
za: 8/Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
3. Interpelácie poslancov:
p.Varga: spýtal sa primátora, keď bude opätovne zvolený do funkcie, aký bude jeho prvý krok
v nasledujúcom volebnom období.
p.primátor – špekulatívna otázka, neodpovedám.
p.Varga – prečítal otázku a odpoveď z „odkazu pre starostu“ zo dňa 2.10. k vydávaniu novín
Sečovčan.
p.primátor – spýtal, sa čo mu na tejto odpovedi nesedí.
p.Varga – uznesenie z komisie nesúhlasí s touto odpoveďou. Na zasadnutí zastupiteľstva bolo
deklarované, že mesto nemá personál na zabezpečenie vydávania mesačníka a to bol jediný dôvod na
jeho pozastavenie. V odpovedi je uvedené, že návrh štatútu novín bol protizákonný.
p.primátor – to je tiež pravda. Noviny sú pozastavené do konca roka 2018.
p.Varga – je to klamstvo, pretože nedostatočné personálne kapacity boli uvedené ako jediný dôvod.
p.Popaďáková – súhlasila s p. Vargom, pretože mali spoločné zasadnutie komisia kultúry a sociálna
za účasti pána prednostu. Na opakované otázky bol uvedený jediný dôvod nedostatočné personálne
kapacity.
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p.Bérešová – nebolo to len na komisiách, ale aj v zápise zo zastupiteľstva, že mesto nemá personálne
zabezpečenie na vydávanie novín.
p.Varga – prečo potom bola podaná nepravdivá informácia, keď výstup z komisií a zastupiteľstva bol
iný a nesúhlasí s vyjadrením v odpovedi. Takéto vyhlásenie je neetické.
p.primátor – nebola to nepravdivá informácia.
p.Varga – spýtal sa p.Dobránskeho ako jedného z kandidátov na primátora, čo urobí v prípade
zvolenia ako prvý krok.
p.Dobránsky – nebude odpovedať pretože si myslí, že to nie je priestor na takéto otázky a spýtal sa, či
sa bude pýtať aj ostatných prítomných kandidátov. To isté sa môže aj on opýtať p.Vargu ako kandidáta
na poslanca.
p.Baranová – na poslednom zasadnutí MsZ sa v interpeláciách pýtala na faktúry od JUDr. Vrabeľa,
ktoré boli nad rámec zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Nedostala žiadnu odpoveď, preto sa
znova pýta.
p.primátor – vie iba o jednej faktúre, ak boli ďalšie, týkali sa pizzerie.
p.Baranová – pizzerie sa týkala jedna faktúra na viac ako 16 tis.eur, toto boli nižšie položky. Spýtala
sa, akých súdnych sporov sa týkali.
p.primátor – mesto má neukončený iba súdny spor s p.Kešeľovou.
p.Baranová – ide o tri faktúry, ktoré sa určite netýkajú súdneho sporu. Požiadala o odpoveď do konca
zasadnutia.
p.primátor – odpoveď dostane v zmysle rokovacieho poriadku.
p.Baranová – dostala podnet od občanov na ulici Okružnej: majú problém s jednou klietkou na
kontajnery, ktorá je neuzamykateľná. V tejto veci kontaktovali p.Kantora a dostali odpoveď, že tento
problém sa bude riešiť až po voľbách. Spýtala sa, či sa problémy obce neriešia vôbec, okolo klietky je
neporiadok, chodia tam Rómovia a prečo takáto odpoveď.
p.primátor – každý mesiac sa vymieňa na klietkach minimálne 20 zámkov a okolo kontajnerov sa
čistí priestor.
p.Baranová – obyvatelia sa vyjadrili, že by zámky opravili svojpomocne, ale bolo im povedané, že to
nie je v ich kompetencii. Prečo bola odpoveď zo strany mesta, že sa to vyrieši až po voľbách.
p.Kantor – odpoveď v takom zmysle nedával, je to klamstvo. Požiadal p.Baranovú, aby povedala
konkrétne meno občana, ktorý údajne dostal takú odpoveď alebo predložila písomnú odpoveď.
p.Baranová – nebude menovať.
4. Monitorovacia správa – plnenie rozpočtu k 30.6.2018:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal
o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s ustanoveniami § 11, ods. 4 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle § 12 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
A/ berie na vedomie
Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2018.
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.56)
za: 8/Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
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5. Rozpočtové opatrenie na rok 2018:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – spýtala sa, čo je dôvodom prudkého navýšenia čerpania na odstraňovaní komunálneho
odpadu a druhá vec, prečo mestský úrad nedodržiava rozpočtovú disciplínu. Najprv je faktúra
zaplatená a potom rozpočtové opatrenie predložené na schválenie. Navýšenie o 35 tis. eur zdôvodnené
upratovaním Habeša, robilo sa to aj minulý rok a upratovanie po čistení potoka, ktoré prevádzalo
Povodie Bodrogu a Hornádu je privysoké. K uskladneniu odpadu - či bol urobený aspoň nejaký
prieskum, pretože mesto je verejná organizácia a má robiť veci čo najekonomickejšie.
Na rokovaní komisii bola úprava rozpočtu škôl a v návrhu nie je predložená. Spýtala sa, či zmena
nebude.
p.primátor – Povodie Bodrogu a Hornádu Trebišov požadovalo potvrdenie o uložení odpadu, preto
u p.Štefanka. Ak sú nejaké pochybnosti, všetko je zdokladované. Najbližšie miesto na uskladnenie
bolo v Brehove. Firma Kosit bola podstatne drahšia. Čo sa týka čistenia osady, nechcel to robiť, ale
v auguste boli Sečovce jedno z troch miest, ktoré navštívil americký veľvyslanec, preto súhlasil
s vyčistením rómskej osady.
p.Kováčová – k návrhu rozpočtového opatrenia pre školy: Výstup z finančnej komisie bol v zmysle,
že finančné prostriedky budú prehodnotené v mesiaci november s tým, že keď nevznikne žiadna
havarijná situácia na základnej škole, vtedy úspora na položke údržba bude použitá na vyplatenie
osobných príplatkov.
Primátor požiadal predsedníčku návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a poslancov
o hlasovanie.
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 0510 637012 schv.r.73000.-eur, Nakladanie s odpadmi Poplatky a odvody
zvýšiť o + 35 000 €
- 41 09111 637033 schv. rozpočet 50 309 €, upravený rozpočet 35 309 € Predšk. výchova s bežnou
starostlivosťou Zálohy na projekty Európskej únie, znížiť o - 35 000 €
2. BV Mesta Sečovce:
- 41 0840 633006 schv.r.4500.-eur, Nábož. a iné spol. služby Všeobecný materiál
zvýšiť o +5 000,- €
- 41 0840 635006 schv.r.4000.-eur, Nábož. a iné spol. služby Údržba budov, objektov alebo ich
častí znížiť o - 4 000,- €
- 41 0640 633004 schv.r. 1 500,- € Verejné osvetlenie Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,
technika a náradie znížiť o - 1 000,- €
3. BV Mesta Sečovce:
- 0950 637005 schv.r.53600.-eur, upravený na 33600.-eur Vzdelávanie nedefinované podľa
úrovne, špeciálne služby znížiť o -12603,- 1011 611 schv.r. 48727,-eur, Choroba Mzdy
zvýšiť o + 8 923,- €
- 1011 612001 schv.r. 6973.-eur Choroba Osobný príplatok zvýšiť o + 158,- €
- 1011 620 schv.r. 19666,- eur Choroba odvody zvýšiť + 3 522,- €
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.57)
za: 6/Baranová,Bérešová,Dobránsky,Popaďáková,Straková,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 2/Gleza,Varga/
nehlasoval: 0
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prijaté

6. Kontrolná činnosť – kontroly hlavného kontrolóra:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p. Bérešová – citovala zo správy kontroly dotácii (strana 22), kde bolo uvedené, niečo čo bolo
vyčítané poslancom, že pri návrhu zmluvy neboli dodržané schválené podmienky pridelenia dotácie
a zmluva neurčuje rozdelenie výšky príspevkov. To znamená, že chyba nebola na strane poslancov, ale
mesto neurobilo zmluvu ako malo. Požiadala, aby v budúcnosti mesto dodržiavalo, to čo schváli
Mestské zastupiteľstvo.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
A1
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly pridelenia účelových dotácií poskytnutých z
rozpočtu mesta Sečovce pre jednotlivé subjekty, ktorým boli schválené MsZ v Sečovciach uznesením
č. 11/2017.
A2
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly uznesení za I. polrok 2018.
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.58)
za: 8/Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
7. Predaj pozemku – p.č. 1446 pod garážou:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na
uznesenie 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 a
vychádzajúc zo VZN č. 5/2015 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
predaj nehnuteľnosti, pozemku - parcela reg. „C“, parcelné číslo 1446, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 26 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 2724, vedenom Okresným
úradom Trebišov, katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie
Sečovce, kupujúcemu Vladimírovi Hantkemu, rodený Hantke, dátum narodenia:
, rodné číslo:
, trvale bytom:
, 075 01 Trebišov, za kúpnu cenu 312,00 €, t.j za 12,00 €/m2.
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 garáže vo
vlastníctve kupujúceho, súpisné číslo 2558, postavenej na parcele registra „C“, parc. č. 1446, ktorá je
zapísaná na liste vlastníctva č. 6451, 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 kupujúceho v zmysle
schvaľovacej časti tohto uznesenia.
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Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.59)
za: 8/Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
8. Miestne občianske hliadky – žiadosť o NFP:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na
uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 12 Štatútu Mesta Sečovce a Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta
Sečovce
A /súhlasí
A1
s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy: OPLZ-P05-2018-1, názov projektu: Miestne občianske
poriadkové služby v meste Sečovce, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja
mesta, so zameraním na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
A2
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených
nákladov vo výške 14 722,02 € , kde celkové náklady sú vo výške 294 440,48 €.
A3
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak relevantné)
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.60)
za: 8/Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
9. Rôzne:
Návrh do bodu rôzne nebol prijatý.
10. Diskusia:
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor poďakoval poslancom za štvorročnú spoluprácu, poprial veľa zdravia a úspechov v osobnom
aj pracovnom živote. Poďakoval všetkým za účasť a ukončil VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor

Ing. Jozef Litvák, CSc.
prednosta

Overovatelia:
Imrich Gleza

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

Ing. Ján Dobránsky

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

Zápis: Ľubica Kmecová
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