Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z I. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 4. decembra 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 12:
RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján Dobránsky, Mgr. Martina Dulaiová, Imrich Gleza,
Peter Havrila, Mgr. Michal Hohoš, Ing. Marcel Hurčík, Ing. Jaroslav Konečný, Bc. Miroslav Onderko,
Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, RNDr. Ivan Talian, PhD
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Iveta Bačová, poverená riad. ZŠ Obchodná, Mgr. Katarína Rabatinová, v zastúpení - ZŠ
Komenského, Eva Ferenčíková, riaditeľka MŠ Obchodná, Mgr. Ivan Kantor- Bytové hospodárstvo s.r.o,
Ján Paulovčák, vedúci - Technické služby, Jaroslav Hrinda – Stavebný úrad Sečovce
Hostia - prítomní:
mjr. Bc. Ján Gruľa – riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Sečovce
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
JUDr. Radovan Wawrek, hlavný kontrolór
JUDr. PhDr. ThDr. Ferdinand Korn, PhD, predseda mestskej volebnej komisie
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie :
I. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach otvoril primátor
p. Jozef Gamrát. Po zaznení štátnej hymny privítal všetkých prítomných. Za zapisovateľku z rokovania
určil p. Ľubicu Kmecovú.
Primátor požiadal predsedu mestskej volebnej komisie p. Ferdinanda Korna, aby prečítal Správu
o výsledku volieb na primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Sečovciach zvolených vo
voľbách dňa 10. 11. 2018 a odovzdal primátorovi a poslancom osvedčenia o zvolení.
p. Korn – v mene svojom a v mene všetkých volebných komisií poďakoval primátorovi a vedeniu mesta
za komplexné a úplné organizačné zabezpečenie priebehu volieb. Po prečítaní správy o výsledku
komunálnych volieb (správa je prílohou zápisnice) zablahoželal aj v mene všetkých občanov mesta
primátorovi a poslancom k získaniu uvedených mandátov. Poprial všetkým, aby ich politický boj bol
tvrdý pragmatický, ale korektný.
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Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta:
Predseda mestskej volebnej komisie požiadal pána primátora, aby zložil sľub primátora:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
(Sľub je prílohou zápisnice)
Primátor po podpísaní sľubu prevzal osvedčenie o zvolení z rúk predsedu mestskej volebnej komisie
p. Korna.
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva:
Primátor požiadal novozvolených poslancov MsZ, aby predstúpili pred predsednícky stôl k slávnostnému
aktu zloženia sľubu a prevzatiu osvedčenia o zvolení za poslanca.
p.Korn - prečítal mená poslancov v abecednom poradí:
Bérešová Monika RNDr.
Dobránsky Ján Ing.
Dulaiová Martina Mgr.
Gleza Imrich
Havrila Peter
Hohoš Michal Mgr.
Hurčík Marcel Ing.
Konečný Jaroslav Ing.
Onderko Miroslav Bc.
Popaďáková Monika Mgr.
Rozman Marián
Talian Ivan RNDr. PhD.
Primátor vyzval prítomných, aby povstali. Požiadal p. Mariána Rozmana, ako najstaršieho
z novozvolených poslancov, aby prečítal sľub poslanca.
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich
budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Poslanci potvrdili sľub slovom „sľubujem“, podpísali ho, prevzali osvedčenie o zvolení
a odobrali sa na svoje miesta.
Vystúpenie novozvoleného primátora:
MVDr. Jozef Gamrát predniesol slávnostný príhovor, ktorý je prílohou zápisnice.
Primátor požiadal Ing. Michala Jakubeca, ako zodpovednú osobu za mesto, aby oboznámil poslancov so
zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
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p. Jakubec – pogratuloval primátorovi a poslancom k zvoleniu. Tým, že sa stali členmi mestského
zastupiteľstva, stali sa zároveň osobami dotknutými aj oprávnenými spracovať osobné údaje.
Informoval o písomných materiáloch, ktoré boli predložené poslancom a týkajú sa spracovania osobných
údajov. Upozornil, že pri porušení tohto zákona môže byť dotknutá osoba stíhaná alebo sankcionovaná.
Záznam o poučení s prezenčnou listinou je prílohou zápisnice.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva:
p.primátor - konštatoval, že na rokovaní ustanovujúceho zasadania Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach je z 12 poslancov prítomných 12 a tým je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Návrh programu ustanovujúceho zasadania mestského zastupiteľstva bol doručený v pozvánke, návrhy
uznesení v doručených materiáloch.
Spýtal sa poslancov, či má niekto ďalšie návrhy doplňujúce alebo pozmeňujúce k predloženému návrhu
programu zasadnutia.
Primátor sa spýtal, či má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto sa neprihlásil, preto
požiadal poslancov, aby hlasovali o programe zasadnutia.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č. 1)
za: 12 /Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popoďáková,
Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia :
a. Určenie zapisovateľa
b. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi
c. Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom
d. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva
e. Vystúpenie primátora
f. Oboznámenie sa so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
3. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie
mestského zastupiteľstva
4. Schválenie poslancov a členov pre občianske obrady
5. Zásady odmeňovania poslancov
6. Zriadenie komisií a voľba jej členov
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
8. Rôzne – Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rady škôl
9. Diskusia
10. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda: p. Monika Popaďáková,
Členovia: p. Marián Rozman, p. Ján Dobránsky
Za overovateľov určil p. Marcela Hurčíka a p. Miroslava Onderka.
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Spýtal sa, či má niekto iný návrh. Nikto sa neprihlásil. Primátor požiadal poslancov o hlasovanie.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.2)
za: 12 /Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,OnderkoPopoďáková,
Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie k správe o výsledku
volieb.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A / berie na vedomie
1. Výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
2. Vystúpenie novozvoleného primátora
B/ konštatuje, že
1. Novozvolený primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát zložil zákonom predpísaný sľub primátora
mesta
2. Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva :
 Bérešová Monika RNDr.
 Dobránsky Ján Ing.
 Dulaiová Martina Mgr.
 Gleza Imrich
 Havrila Peter
 Hohoš Michal Mgr.
 Hurčík Marcel Ing.
 Konečný Jaroslav Ing.
 Onderko Miroslav Bc.
 Popaďáková Monika Mgr.
 Rozman Marián
 Talian Ivan RNDr. PhD.
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.3)
za: 12 /Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popoďáková,
Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
3. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie
mestského zastupiteľstva:
p.primátor - navrhol, aby týmto oprávnením zvolávať MsZ bol poverený p. Michal Hohoš. Spýtal sa, či
má niekto iný návrh.
p.Bérešová – upozornila, že nie ešte určený zástupca primátora – viceprimátor, ktorý je druhým v poradí
oprávneným na zvolávanie zasadnutia MsZ.
p.primátor – zástupca primátora bude určený na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Pána Hohoša navrhuje ako tretieho v poradí na zvolávanie zasadnutia. Požiadal o prečítanie návrhu na
uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
poveruje
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poslanca Mgr. Michala Hohoša zvolávaním a vedením zasadnutia mestského zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zák. č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.4)
za: 12 /Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popoďáková,
Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
4. Schválenie poslancov a členov pre občianske obrady:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil.
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s § 11 zák. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov
a § 4 zák. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
A/ berie na vedomie
ako sobášiaceho pri občianskych obradoch uzavretia manželstva a ďalších občianskych obradoch
primátora mesta :
 Jozefa Gamráta MVDr.
B /poveruje
ako sobášiaceho pri občianskych obradoch uzavretia manželstva a ďalších občianskych obradoch
poslancov:
 Bérešovú Moniku RNDr.
 Dobránskeho Jána Ing.
C/určuje
Sobášne dni na : ŠTVRTOK: 13 00 hod. 15 00 hod.
SOBOTA : 13 00 hod. 16 00 hod.
D/schvaľuje
Ako organizátorov a účastníkov občianskych obradov :
 Jána Nemčíka
 Ľudmilu Vojtekovú
 Mgr. Michaelu Čelovskú
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.9)
za: 12 /Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,OnderkoPopoďáková,
Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
5. Zásady odmeňovania poslancov:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal
predsedníčku návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a poslancov o hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 ods. 4, písm. k) v nadväznosti na § 15 ods. 4 a § 25 zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 Zb. a v súlade s § 4 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov č. 253/1994 Z. z.
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Sečovciach v predloženom znení.
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Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.5)
za: 11 /Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Onderko,Popoďáková,
Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:1/Konečný/
nehlasoval:0
schválené
6. Zriadenie komisií a voľba jej členov:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor informoval, že boli predložené dva poslanecké
návrhy na zloženie komisií a otvoril rozpravu.
p.Bérešová – mala formálnu pripomienku ku komisii v bode B5. Komisia na ochranu verejného záujmu
má presné pravidlá na svoje zloženie a členmi komisie musia byť zástupcovia všetkých politických strán,
ktoré sú zvolené do zastupiteľstva. V návrhu sú dvaja členovia za stranu KDH a chýba zástupca
nezávislých.
p.Dobránsky – oznámil e-mailom, že sa vzdáva členstva v tejto komisii.
p.primátor – požiadal poslancov, aby navrhli člena do Komisie pre ochranu verejného záujmu za
nezávislých poslancov.
Poslanci navrhli do tejto komisie poslanca p. Taliana.
Primátor požiadal o hlasovanie.
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.6)
za: 12 /Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popoďáková,
Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
p.Bérešová – spýtala, sa o ktorom návrhu sa teraz diskutuje, pretože poslanci dostali tri návrhy.
p.primátor – o návrhu č. 2, ktorý bol posledný, doručený 30.11.
p.Bérešová – požiadala, aby v budúcnosti boli materiály zasielané poslancom podľa rokovacieho
poriadku 5 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, aby sa predišlo takýmto nedorozumeniam.
p.Wawreková – poslancom boli zaslané všetky poslanecké návrhy, ktoré boli predložené na spracovanie.
p.Hurčík – súhlasí s p.Bérešovou, poslancom bolo zaslaných niekoľko návrhov.
p.Dobránsky – neboli však prerokované.
p.Bérešová – myslí si, že je potrebné schváliť komisie, pretože je treba začať pracovať.
p.Konečný – navrhol doplniť Ing. Evu Timkovú do komisie sociálnej.
Poslanci požiadali primátora o prestávku, aby sa dohodli na zložení jednotlivých komisií.
Primátor vyhlásil prestávku.
Po prestávke požiadal primátor predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh na uznesenie, na
ktorom sa poslanci dohodli.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s § 15 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
A / zriaďuje
1) Komisiu finančnú, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom bytov
2) Komisia, výstavby, územného plánovania,
dopravy, životného prostredia a regionálnej politiky .
3) Komisiu sociálnych vecí a verejného poriadku,
4) Komisia kultúry, školstva a športu
5) Komisiu pre ochranu verejného záujmu
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B/ volí členov komisií
B1
Komisia finančná, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom bytov
predseda komisie :
1) Mgr. Michal Hohoš
člen komisie –poslanec:
2) Marián Rozman
3) RNDr. Ivan Talian, PhD.
člen komisie- odborník z radov obyvateľov mesta :
4) Ing. Renáta Malackaničová
5) Ing. Mgr. Ingrid Gašparová
6) Silvia Sokolová
7) Ing. Ján Varga
B2
Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy, životného prostredia a regionálnej politiky
predseda komisie :
1) Ing. Marcel Hurčík
člen komisie –poslanec:
2) Peter Havrila
3) Ing. Jaroslav Konečný
4) Imrich Gleza
člen komisie- odborník z radov obyvateľov mesta :
5) Ing. Peter Štefanko
6) Ing. Ján Madár
7) Ing. Júlia Kantorová
8) Mgr. Bronislav Broz
9) Mgr. Viera Mačugová
B3
Komisia kultúry, školstva a športu:
predseda komisie :
1) RNDr. Monika Bérešová
člen komisie –poslanec:
2) Mgr. Martina Dulaiová
3) Bc. Miroslav Onderko
člen komisie- odborník z radov obyvateľov mesta :
4) Mgr. Katarína Rabatinová
5) Ing. Renáta Strapoňová
6) Mgr. Jozef Varga
7) Mgr. Martin Magyar
B4
Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku:
predseda komisie :
1) Mgr. Monika Popaďáková
člen komisie –poslanec:
2) Ing. Ján Dobránsky.
3) Mgr. Martina Dulaiová
člen komisie- odborník z radov obyvateľov mesta :
4) Mgr. Martina Ivanišinová
5) Mgr. Ingrid Hurčíková
6) Miroslav Balega
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7) Ing. Cyril Korpesio
8) Ing. Eva Timková
B5
Komisia pre ochranu verejného záujmu:
predseda komisie :
1) RNDr. Ivan Talian, PhD.
člen komisie –poslanec:
2) Ing. Jaroslav Konečný
3) Bc. Miroslav Onderko
C/ ukladá
predsedom komisií mestského zastupiteľstva v spolupráci s členmi jednotlivých komisií a v súlade
s rokovacím poriadkom stálych komisií MsZ mesta Sečovce plniť úlohy poradného, iniciatívneho
orgánu a úlohy vymedzené mestským zastupiteľstvom
D/ konštatuje,
že výkon činnosti jednotlivých členov komisií zvolených na ustanovujúcom mestskom
zastupiteľstve sa začína dňom prvého riadneho zasadnutia jednotlivých odborných komisií
zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Sečovciach.
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.6)
za: 12 /Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popoďáková,
Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
B/ poveruje
Hlavného kontrolóra mesta JUDr. Radovana Wawreka vykonaním kontrol podľa Plánu kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2019
Hlasovanie č. 9 (uznesenie č.7)
za: 12 /Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popoďáková,
Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
8. Rôzne - Návrh na delegovanie zástupcov mesta do rady škôl:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s § 25 odst. 5 a ods. 12 zák. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov:
A/ odvoláva
delegovaných zástupcov zriaďovateľa v orgánoch školskej samosprávy a to:
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 Mgr. Jozefa Vargu, Romana Bugatu, Mgr. Róberta Funfroviča, Ing. Katarínu Mischurovú –
ZŠ – Obchodná 5, Sečovce
 Miroslava Balegu, Ing . Evu Timkovú, Ing. Jozefa Vojtka, Ing.Jozefa Jeňa –
ZŠ Komenského 4, Sečovce
 RNDr. Moniku Bérešovú, MUDr. Mareka Kožucha, Ing.Jaroslava Konečného,
PhDr.Branislava Bruňáka- MŠ Jarná 20, Sečovce
 Miroslava Balegu, Romana Bugatu, Ing. Jozefa Jeňa- MŠ Obchodná 26/63, Sečovce
 Michala Sojku, Mgr. Moniku Popaďákovú, Ing. Katarínu Briňarskú , Ing. Jána Ferka –
ZUŠ, Sečovce
 Mgr. Jozefa Vargu , Františku Baranovú - CVČ Sečovce
 Mgr. Moniku Popadákovú, Mgr. Máriu Kolesárovú- MŠ Nova 1690/11, Sečovce
B/ deleguje
zástupcov zriaďovateľa v orgánoch školskej samosprávy a to:
 RNDr. Moniku Bérešovú, Mgr. Michala Hohoša, Ing. Jána Dobranského, Mgr. Jozefa Vargu –
ZŠ – Obchodná 5, Sečovce
 Mgr. Michala Hohoša, Ing. Jaroslava Konečného, Imricha Glezu, Mgr. JozefaVargu
ZŠ Komenského 4, Sečovce
 RNDr. Moniku Bérešovú , Mariána Rozmana, RNDr. Ivana Taliana PhD.
MŠ Jarná 20, Sečovce
 Bc. Miroslava Onderka , Mariána Rozmana , Petra Havrilu - MŠ Obchodná 26/63, Sečovce
 Mgr. Moniku Popaďákovú, Mgr. Martinu Dulaiovú, Mgr. Ľubomíru Vargovú,
Sylviu Domaničovú - ZUŠ, Sečovce
 Petra Havrilu, Imricha Glezu - CVČ Sečovce
 Mgr. Moniku Popadákovú, Mgr. Máriu Kolesárovú- MŠ Nová 1690/11, Sečovce
Hlasovanie č. 10 (uznesenie č.8)
za: 12 /Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popoďáková,
Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
9. Diskusia:
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
V závere primátor poprial poslancom veľa zdravia a úspechov v ďalšej práci aj osobnom živote,
poďakoval všetkým za účasť a ukončil I. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Ing. Jozef Litvák, CSc.
prednosta MsÚ

Overovatelia:
Ing. Marcel Hurčík

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

Bc. Miroslav Onderko

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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Prílohy zápisnice:
1. Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Sečovce
2. Sľub primátora mesta
3. Sľub poslancov mestského zastupiteľstva
4. Príhovor primátora mesta
5. Záznam o poučení osôb oprávnených spracúvať osobné údaje – zákon č. 18/2018 o ochrane osobných
údajov + prezenčná listina
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