Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach, konaného dňa 4. apríla 2019
o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu.
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.
Poslanci – neprítomní 0:
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Iveta Bačová, poverená riad. ZŠ Obchodná, Mgr. Ivan Kantor – riaditeľ BHS s.r.o Sečovce
Hostia - prítomní:
mjr. Bc. Ján Gruľa – riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Sečovce
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
Ing. Jozef Litvák, CSc., prednosta MsÚ
JUDr. Radovan Wawrek, hlavný kontrolór
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie :
IV. 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 12 a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2.Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice:
p.primátor – navrhol doplniť do bodu č. 15 rôzne:
15.A Oprava výtlkov miestnych komunikácií
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.33)
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
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15.B Školská jedáleň Obchodná 5 Sečovce
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.33)
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
15.C Investičná výstavba – Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia
Hlasovanie č. 3
za: 10/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Popoďáková,Talian/
proti: 0
zdržal sa:1/Onderko/
nehlasoval:1/Rozman/
schválené
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.33) – opakované k bodu 15.C
za:
11/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa: 1/Onderko/
nehlasoval:0
schválené
p.primátor – materiál k bodom 15.A, 15.B bol zaslaný elektronicky a k bodu 15.C predložený pred
zasadnutím.
Primátor sa spýtal, či má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu.
p.Hohoš – navrhol vypustiť z rokovania bod č. 7 – Vyradenie majetku z dôvodu, že nebol prerokovaný
na finančnej komisii.
p.prednosta – bolo to prerokované na predposlednom zasadnutí finančnej komisie so súhlasným
stanoviskom a nedošlo k žiadnej zmene v návrhu na vyradenie. Uskutočnila sa aj osobná prehliadka
vozidiel na Technických službách za účasti niektorých poslancov.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p. Hohoša.
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.33)
za: 7/Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Popoďáková/
proti: 0 zdržal sa:5/Bérešová,Dobránsky,Onderko,Rozman,Talian/ nehlasoval:0 schválené
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe zasadnutia so schválenými zmenami.
Hlasovanie č. 6
za: 6/Dobránsky,Dulaiová,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný/
proti: 0 zdržal sa:0 nehlasoval:5/Bérešová,Gleza,Onderko,Popaďáková,Rozman/ schválené
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.33) – opakované hlasovanie k programu rokovania.
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
2. Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Interpelácie poslancov
4. Rozpočtové opatrenie
5. Dotácie rok 2019
6. Inventarizačné správy
7. Vyradenie majetku – vypustený z rokovania
8. Kontrolná činnosť - správy hlavného kontrolóra
9. Prenájom SRTG
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10. Žiadosť odkúpenie pozemku- záhrada
11. Žiadosť odkúpenie pozemku- časti chodníka
12. Žiadosť odkúpenie pozemku- orná pôda
13. Predaj pozemku- orná pôda
14. Žiadosť o dlhodobý prenájom - Spojená škola
15. Rôzne:
15.A Oprava výtlkov miestnych komunikácií
15.B Školská jedáleň ZŠ Obchodná 5 Sečovce
15.C Investičná výstavba – Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia
16. Diskusia
17. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: p. Ivan Talian, p. Marcel Hurčík,
p.Martina Dulaiová, za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Miroslav Onderko, p. Imrich Gleza Predsedom návrhovej komisie sa stal p. Ivan Talian.
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.34)
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
3. Interpelácie poslancov:
p.Onderko – spýtal sa, v akom stave je verejné osvetlenie, ktoré často na niektorých úsekoch vypadáva
a je to dlhodobý problém. Má informáciu, že prebehlo rokovanie s p. Titkom v tejto veci.
p.primátor – záver z rokovania bol, že p. Titko príde s technickým návrhom a cenovou ponukou ako
riešiť tento problém.
p.Dulaiová – požiadala o informácie k pripravovanej zmene organizačnej štruktúry MsÚ.
p.primátor – návrh organizačnej štruktúry má na stole, do budúcej stredy by mala byť zverejnená.
p.Hohoš – upozornil na neporiadok na detských ihriskách a v ich okolí v meste všeobecne. Ako často sú
upravované a či tento rok už boli kontrolované.
p.primátor – akurát dnes p. Mata oznámil, že prešiel všetky ihriská a dodá k nim certifikáty.
p.Hohoš – v okolí ihrísk sa nachádza sklo a iný odpad, ktorý je pre deti nebezpečný.
p.primátor – požiada Technické služby, aby to dali do poriadku.
p.Dobránsky – začala záhradkárska sezóna a cesta do vinice je sama diera. Požiadal o pomoc, ak je
možnosť zásypu starým asfaltom alebo drťou aspoň tých najväčších dier. Dosť by to pomohlo
záhradkárom. Upozornil na výsadbu stromčekov blízko cesty do vinice, ktoré časom budú robiť problém
pri prejazde.
p.primátor – o možnosti poskytnutia asfaltu sa informuje, ale stromčeky nevieme kto sadil.
p.Popaďáková – spýtala sa, v akom štádiu je realizácia výtokového stojanu na pitnú vodu na ulici Novej.
p.primátor – zajtra bude objednaný.
p.Popaďáková – v akej cene, kde bude umiestnený.
p.primátor – cena rovnaká ako prvý stojan cca 5 tis. eur a umiestnený bude v blízkosti už
nainštalovaného stojana.
p.Popaďáková – spýtala sa, kto rozdeľuje poštu na úrade.
p.primátor – poštu otvára on a následne ju rozdeľuje pán prednosta.
p.Popaďáková – bola podaná sťažnosť p. Hromej na nečinnosť p.Kantora a p. primátora. Táto sťažnosť
bola predložená aj na rokovaní komisii sociálnych vecí a verejného poriadku. Prečítala predmetnú
sťažnosť, ktorá sa týkala opravy sociálneho zariadenia v byte p. Hromej na osade Habeš a ignorovania jej
požiadavky zo strany Bytového hospodárstva aj napriek tomu, že si ona plní všetky záväzky.
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p.Kantor – ohradil sa voči nepravdám a zavádzajúcim informáciám v sťažnosti, ktorú prečítala
p.Popaďáková.
p.prednosta – sťažnosť bola prejednaná za účasti sťažovateľky a jej požiadavka vyriešená v rámci
možnosti.
p.Popaďáková – potvrdila, že p. Hromá jej dnes oznámila, že je všetko v poriadku a WC má opravené.
p.Konečný – informoval sa na polorozpadnutý dom na rozhraní ulíc Plechotická a Partizánska, pri
ktorom vznikla divoká skládka a pýtal sa na to aj na predošlom zasadnutí MsZ, či sa s tým niečo robí.
p.Filip – oslovil piatich exekútorov na tento dom, aby vyvinuli nejaké aktivity. Spätná väzba bola, že
vlastník p.Jachimec sa musí o svoj majetok starať. Vlastník sa vyjadril, že neurobí nič, pretože exekútori
prevzali jeho vlastníctvo. Exekútor povedal, že nemôže nakladať s touto nehnuteľnosťou, kým súd
nerozhodne, či bude ďalej vykonávať exekúciu. Je to začarovaný kruh. Čo sa týka skládky odpadu, je to
cudzí pozemok a vstúpiť bez povolenia na pozemok je otázne.
p.primátor – na ulici Blatnej našiel ďalšiu divokú skládku odpadu v areáli bývalej pekárne. Tiež je na
tento objekt viac exekútorov a myslí si, že to je ten istý stav ako povedal p.Filip.
p.Dobránsky – pri ceste smerom do Košíc oproti rómskej osade boli vyklčované kríky popri ceste.
Nachádza sa tam veľké množstvo odpadkov a vyzerá to strašne. Zrejme toto územie patrí správe ciest.
Mesto by mohlo v rámci svojich možností vyzvať správu ciest na odstránenie odpadu.
p.Bérešová – bude to ťažké riešiť, pretože sa to týka aj súkromných pozemkov nielen správy ciest.
p.Kantor – pokiaľ sa jedná o odpad v katastrálnom území obce, zodpovedá za to obec, keď je pôvodca
odpadu neznámy, aj keď sa nachádza na súkromnom pozemku. Je to ten istý prípad ako pri spomínanom
dome na ulici Plechotickej.
p.Bérešová – s kolegami poslancami sa zúčastnila obhliadky projektu Komunitného centra. Spýtala sa,
v akom časovom rámci bude stavba skolaudovaná. Podľa zmluvy s riadiacim orgánom je termín do
30.06.2019. Čo je potrebné ešte vykonať, aby bola stavba skolaudovaná, pretože nie je tam voda, nie je
poriešená požiarna voda a žumpa.
p.Filip – voči žumpe nie sú námietky. Požiarna voda je v štádiu riešenia. Dal vypracovať projektovú
dokumentáciu, ktorá by mala byť k dispozícii cca v priebehu dvoch týždňov a predbežný súhlas od
hasičov je daný.
p.Bérešová – s ohľadom na to, že je to neoprávnený náklad, mestské zastupiteľstvo by malo byť
minimálne informované o tejto veci. Kolaudácia musí začať začiatkom júna, aby bola ukončená
v termíne.
p.Filip – kolaudácia a prevádzka sú dve veci. Na prevádzku bolo vyhlásené verejné obstarávanie na tzv.
mobiliár – vybavenie. Po odsúhlasení riadiacim orgánom, môže sa pristúpiť k nákupu zariadenia.
p.Bérešová – aj toto musí byť zrealizované v termíne do 30.06.2019.
p.Filip – požiadal riadiaci orgán o upustenie od vzduchotechniky, fotovoltaiky, pretože nie je to nutné na
prízemnú budovu a je predpoklad, že by to bolo znehodnotené obyvateľmi tejto lokality. Nebol celkom
dobre urobený projekt.
p.Dobránsky – projekt zadávalo mesto, prečo nie je dobre urobený.
p.Filip – projekt bol robený na poslednú chvíľu. V čase projektovania nebol odkonzultovaný, preto sa
vyskytli chyby.
p.Bérešová – projekt nebol skontrolovaný, pretože pri preberaní by si niekto všimol, že v miestnosti je
naprojektovaný iba jeden radiátor. Požiadala o písomnú odpoveď na tieto otázky, kedy a ako sa všetky
spomínané veci zrealizujú, aby bol dodržaný termín 30.06.2019.
p.Hurčík – ako je to s prístupovou cestou ku komunitnému centru.
p.Filip – nie je to cesta, ktorá spĺňa parametre prístupovej cesty, je to spevnený prístup.
p.Hurčík – ale prístupová cesta v sume cca 8 tisíc eur bola vyúčtovaná.
p.primátor – prístupová cesta mala byť urobená od konca Sečoviec po tej starej ceste, ale vlastníci
pozemkov nedali súhlas, preto bola urobená v rámci možností, hoci bol plánovaný asfalt.
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p.Bérešová – na prístupovú komunikáciu by muselo byť povolenie na pripojenie k medzinárodnej ceste.
Nie je to prístupová cesta a myslí si, že niečo je zaplatené a nekorešponduje to so skutočnosťou.
Požiadala o písomnú odpoveď na všetky otázky týkajúce sa komunitného centra.
p.Popaďáková – myslí si, že bude potrebné aj vyjadrenie hygieny, pretože komunitné centrum spadá pod
denné stacionáre. Chýba sprcha, ktorá je nutná pri tomto type zariadenia. Mala by sa hygiena vyjadriť, čo
je potrebné zabezpečiť, ak tam chceme mať komunitné centrum.
p.Havrila – vodovodná prípojka na komunitnom centre je zrealizovaná. Žumpa však nebude v poriadku,
pretože vodárenská spoločnosť nedá súhlas pokiaľ je v meste kanalizácia. Prípojka by mala byť
zrealizovaná popod štátnu cestu a proces schvaľovania trvá 3-4 mesiace.
p.Onderko – pred časom bol v tejto veci osobne za pánom Filipom, ktorý vydáva súhlas na výkopové
práce v meste. Spýtal sa ho, či kontroluje úpravu terénu po ukončení prác, či má zmapované všetky také
úseky, pretože firmy na viacerých miestach nedali terén do pôvodného stavu alebo sa to po čase prepadlo.
Ako tento problém bude efektívne riešiť.
p.Filip – po ukončení stavby prosí dodávateľa, aby sa vrátil a dal daný úsek do poriadku. Navrhuje
odstrániť tento problém prijatím všeobecne záväzného nariadenia o tzv. predbežných poplatkoch za
výkopové práce. Výber týchto poplatkov by bola zábezpeka na budúce práce.
p.Dobránsky – ak je na určitom úseku vyrezaný asfalt, prečo nie je daný do pôvodného stavu, ale iba
zasypaný kameňom, štrkom alebo zeminou. Ak to takto pôjde ďalej, rozbité budú celé Sečovce.
p.Filip – v súčasnosti firma zakopáva optický kábel, je to pokroková technológia, z ktorej úžitok bude
ďalších 50 rokov. Občania musia niečo vydržať, kým sa to dá do poriadku.
Potrebuje človeka na odbor výstavby, ktorý by sa venoval len tejto činnosti, pretože nie je možné fyzicky
obehať všetky úseky v čase zásypu po vykonaní výkopových prác. Beží tiež monitoring piatich projektov.
p.Bérešová – pri povoľovaní rozkopávky je uvedená klauzula, že firma musí dať úsek do pôvodného
stavu.
p.primátor – istý čas musí postať, aby sa zemina uľahla, pretože potom dlažba prepadá a na chodníkoch
sú diery ako na Obchodnej ulici.
p.Bérešová – navrhuje zaviesť sankčné poplatky, ktoré budú zakomponované v zásadách hospodárenia
alebo v zmluvách.
p.Popaďáková – má informáciu, že sa dnes konalo rokovanie s dopravným inšpektorátom ohľadom
miestnych komunikácií, aký bol záver z tohto jednania.
p.Filip – rokovania sa zúčastnili zástupcovia miestnych a štátnych komunikácií z okresu aj kraja.
Zhodli sa na tom, že je potrebná projektová dokumentácia na každé kritické miesto, o ktorom rokovali.
Jeho úlohou je požiadať o finančné prostriedky na projekty dopravného riešenia kritickej situácie na
miestach, ktoré identifikovali.
p.Bérešová – v akom časovom horizonte je schopný zabezpečiť tieto veci.
p.Filip – nevie stanoviť termín.
p.Gleza – požiadal o vysvetlenie náležitosti a efektívne nakladanie s financiami k niektorým faktúram
a zmluvám, ktoré sú zverejnené na stránke mesta. Za tento rok bolo minutých cca 8 tisíc eur na
pretláčanie kanalizácie na ulici Novej, plus 3 200,- € faktúra z Bytového hospodárstva, čo činí spolu
11 300,- € za pretláčanie kanalizácie.
p.primátor – prvé pretláčanie bolo na základe opakovaných požiadaviek rómskeho vajdu, až kým
nezavolali televíziu. Na osadu už nikto nechce ísť vykonávať tieto práce. Pri pretláčaní kanalizácie bol
prítomný vajda. Druhýkrát nahlásil školník zo školy na ulici Novej, že priamo v škole vyrazilo dva
kanály. Príčinou bol upchatý tukový filter, ktorý od roku 2015 nebol čistený. Rómovia sa sťažujú, že
majú nefunkčné bytovky. Po vyčistení kanalizácie bytové hospodárstvo vo vlastnej réžií odstraňuje
nahlásené poruchy v bytovkách na osade Habeš. Stále sa rieši havarijný stav, ktorý spôsobujú nájomníci
bytov.
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p.Gleza – poukázal na nepomer sumy za havarijný stav na faktúre bytového hospodárstva cca 250,-€
a mesto pomaly 3 000,-€. A tiež na to, že na výtlky je vyčlenených cca 20 tis. eur na rok a za dva mesiace
je minutých 11 tis. eur na pretláčanie kanalizácie.
Ďalej sa spýtal na faktúru za opravu a pravidelnú údržbu tlačiarne Minolta Bizhub za 552,-€. Pozeral na
internete, tento typ tlačiarne stojí cca 500,- €.
p.primátor – tlačiareň je dvojročná a je maximálne využívaná.
p.Gleza – objavil faktúru za MacBook v cene 2 tisíc eur, kto ho využíva a na aký účel.
p.primátor – MacBook využíva on ako počítač a nachádza sa v jeho kancelárii, môže sa p.Gleza po
ukončení zasadnutia prísť pozrieť.
p.Gleza – minulý rok si primátor kúpil monitor za 1 800,- € a teraz za 2 000,- €.
Požiadal informácie k faktúre za vypracovanie auditu tepelného hospodárstva za 5 028,-€, pretože to
nebolo na rokovaní komisie.
p.primátor – materiál je k dispozícií. Dal ho vypracovať z vlastnej iniciatívy, lebo bude potrebný
k zapojeniu sa do projektu a o tepelnom hospodárstve sa rokovalo pri prezentácii firmy, na ktorej sa
poslanci zúčastnili.
p.Gleza – preveroval si faktúry auditorov a bežné sumy sa pohybovali v rozmedzí 1 200-1500,- €.
p.Bérešová – spýtala sa, na čo sa pripravuje mesto, keď dalo vypracovať tento dokument.
p.primátor – dostal ponuku o možnosti zapojiť sa do projektu, ktorú predloží na rokovanie do komisií.
p.Gleza – v minulom volebnom období MsZ schvaľovalo prenájom nebytových priestorov po bývalom
K-printe pre Prvú stavebnú sporiteľňu a.s., ktorá priestory odmietla. Priestory sú v súčasnosti už prenajaté
pre stávkovú kanceláriu Sidex plus s.r.o. bez schvaľovania nájomnej zmluvy mestským zastupiteľstvom.
Požiadal o vysvetlenie.
p.primátor – firma nemá prenajaté všetky priestory. Priestor je rozdelený. Prenájom do 50 m2 je v jeho
právomoci.
p.Gleza – iný prístup do priestorov nie je. Sú to mestské priestory a v celosti. Tiež ho zaujíma aj cena za
prenájom, pretože Sidex plus platí 165,- € a bývalý K-print platil 285,-€. Sú to lukratívne priestory, ktoré
boli prehradené, preto požiada formou uznesenia pána kontrolóra, aby nájomnú zmluvu preveril.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
4. Rozpočtové opatrenie:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil
Po prečítaní návrhu na uznesenie 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 :
Na základe oznámenia OÚ odbor školstva č. OU-KE-OS2-2019/008038-017
zo dňa 5. 2. 2019 sa :
A. BP 111 312 001 mesta Sečovce zvyšujú o 16 397 €
B. BP 131 I 453 prostriedky z predchádzajúcich rokov sa zvyšujú
o nevyčerpané finančné prostriedky
normatívne vo výške 13 740 €
nenormatívne vo výške 3 246,4 €
---------------------------------------------------spolu o 16 986,40 €.
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A. BV rozpočtových organizácií :
1. ZŠ Komenského 4, Sečovce normatívne fin. prostriedky sa zvyšujú o 29 946 € :
09121 111 610 mzdy platy, ostatné osobné vyrovnania sa zvyšujú o 8 666 €
09121 111 620 odvody do poistných fondov sa zvyšujú o 5 371 €
09211 111 610 mzdy platy, ostatné osobné vyrovnania sa zvyšujú o 8 666 €
09211 111 620 odvody do poistných fondov sa zvyšujú o 5 371 €
09211 111 630 tovary a služby sa zvyšuje o 1 872 €
2. ZŠ Obchodná 5, Sečovce normatívne fin. prostriedky sa znižujú o 13 949 € :
09121 111 610 mzdy platy, ostatné osobné vyrovnania sa znižujú o 7 793 €
09121 111 620 odvody do poistných fondov sa znižujú o 2728 €
09211 111 610 mzdy platy, ostatné osobné vyrovnania sa znižujú 5 207 €
09211 111 620 odvody do poistných fondov sa zvyšujú o 2179 €
B. BV rozpočtových organizácií sa zvyšujú o nevyčerpané finančné prostriedky normatívne
a nenormatívne za rok 2018 o 15 613,74 €:
1. ZŠ Komenského 4, Sečovce:
09121 131I 635006 údržba budov a objektov sa zvyšuje o 7050 €
09211 131I 635006 údržba budov a objektov sa zvyšuje o 6690 €
09121 131I 633006 materiál /VZP/ sa zvyšuje o 96 €
09121 131I 642014 dopravné sa zvyšuje o 500 €
09211 131I 642014 dopravné sa zvyšuje o 1159,34 €
2. ZŠ Obchodná 5, Sečovce:
09121 131I 633006 všeobecný materiál /VZP/ sa zvyšuje o 118,40 €
3. BV Mesta Sečovce sa zvyšujú :
09111 131 I 633 materiál sa zvyšujú o 1 372,66 €
Hlasovanie č.9 (uznesenie č.35 )
za:12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
5. Dotácie rok 2019:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
na základe § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods.
4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Mesta Sečovce ,
A / schvaľuje
dotácie podľa nižšie uvedeného zoznamu:

Žiadateľ/IČO

Žiadosť-rozpočet
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schválená
výška
dotácie na
rok 2019

Spoznávanie kultúry a
1 200 €
histórie nášho regiónu300€
Kultúrne podujatia v
Košiciach a Prešove400€
Deň úcty k starším- 300€
Účasť na športových
podujatiach
seniorov- 200€
Denný stacionár
500 €
2. Centrum pre deti a rodiny
Sečovce
IČO: 17071046
Ambulantný nácvik
Aktivity rozširujúce nové podporné Nácvik rodičovských
programy vzniknuté v Centre pre
zručností
deti a rodiny
Začleňovanie rodín so
svojimi deťmi - naučenými
zručnosťami v ambulantnej
forme do širšieho
sociálneho prostredia, tak
aby čo najmenej detí
zostávalo v ústavnej
starostlivosti aj napriek
ťažkému postihu
2000 €
3. Združenie rodičov pri Spojenej Open Mastrovstvá
Slovenska v tlaku na
Škole Sečovce
IČO: 42098459
lavičke a mŕtvom ťahu,
Účasť na majstrovstvách Európy a RAW-EQ LIPTOVSKÝ
majstrovstvách Slovenska v
HRÁDOK- 600€
silovom trojboji
Open Majstrovstvá
Slovenska v silovom
trojboji a drepe RAW-EQ
ČADCA- 290€
Majstrovstvá Európydrep,tlak,mŕtvy ťah v
silovom trojboji RAW-EQ
ČADCA- 450€
VICTORIA Cupmedzinárodná OPEN súťaž
v mŕtvom ťahu, RAW- EQTRNAVA-320€
World Cup XPC Poľsko450€
1. Jednota dôchodcov na
Slovensku zo Sečoviec
IČO: 008970193349
Kultúrne podujatia

8

4. Miestna organizácia
Slovenského rybárskeho zväzu
Sečovce IČO:00178209809
Športová činnosť a práca s
mládežou

5. Futbalový klub Sečovce, v
Sečovciach IČO:42408652
Činnosť FK

6.Slovenský zväz technických
športov- Základná organizácia
Slovtransgaz Sečovce
IČO: 30813433
Todos Rally Šprint Sečovce

7.AUTO ŠUTĽÁK s.r.o
IČO: 46473459
Preteky automobilov do vrchu
Majstrovstvá Európy a
Majstrovstvá Slovenska

Práca s deťmi
organizovanými v krúžku
mladých rybárov- 350€
Súťaž v love sumčeka- 50€
Pretek v LRU-plávaná 500€
MDD-200€
Súťaž zástupcov okolitých
MO- 200€
Kaprársky maratón- 700€
cestovné- 4000€
poplatky SFZ- 2500€
občerstvenie a pitný režim1500€
MTZ-lopty, siete, dresy a
kužele- 5000€
Rozhodcovia- 1000€
Ceny pre pretekárov- 1500€
Záchranári a hasiči- 700€
Prenájom pozemku- 500€
Hygienické zariadenia500€
reklamné predmety- 200€
Dopravné kužele-300€
Elektrina- 300€
Rechberg Rennen,
MSR,ME- 2 600€
Zaluž MSR,CEZ,CEZ
HIST- 1500€
XI.Moris Cup Jahodná
MSR, MSR PAV HA, SKP,
HHCC, IHCC, ST PAV
HP- 1000€
PAV Ožďany MSR, MSR
PAV HA, SKP ST PAV
HP- 1500€
Slovakia Baba MSR, MSR
PAV HA, CEZ hist., ST
PAV HP- 1500€
XXXVI. Dobšisnký kopec
MSR, MSR PAV HA, ME
EHCC, ST PAV HP- 2000€
AUTOPOLA Jankov Vŕšok
MSR, MSR PAV HA, SKP,
CEZ, GSMP, CEZ hist. ST
PAV HP- 1700€
ÚSTECK8 21 MSR,
CEZ,CEZ hist.- 2000€ MS
EURÓPY Čierna Hora,
Chorvátsko,
9

1 000 €

2 500 €

2 000 €

1 000 €

Taliansko, Nemecko-7000€

8. SRTG Sečovce
IČO: 50417274
Vylepšenie tréningového centra,
výstavba detského ihriska
a reprezentovanie mesta

Zastrešenie preliezok3000€
Vytvorenie
nových preliezok-1000€
Stavba detského ihriska1000€ Reprezentačné
oblečenie (20ks)- 1000€

5 000 €

9. Tenisový klub SENIOR
SEČOVCE
IČO:
31299407
Oslavy 20-teho výročia vzniku
tenisového klubu

ceny pre víťazov,
občerstvenie,
honorár pre hudobníkov,
ozvučenie areálu,
materiál k športovým
aktivitám- 8500€

3 000 €

10. Tenisový klub SENIOR
SEČOVCE
IČO:
31299407
Modernizácia sociálneho
zariadenia, osvetlenie kurtov a
prístrešok na uskladnenie antuky

Rekonštrukcia sociálneho
zariadenia- 2700€
osvetlenie kurtov- 1100€
prístrešok na antuku- 450€

2000 €

11. Športový klub ZEMPLÍN
TREBIŠOV
IČO: 45005656
Hádzanárska činnosť

výstroj pre hráčov klubu2 000 €
4000€
doprava-4000€
doprava na majstr. stretnutí
v r. 2019/2020- 6000€
ubytovanie počas príprav. z
majstrov. Stretnutí- 3500€
štartovné a ďalšie výdavky10

5 500€

12. Gréckokatolícka
cirkev,farnosť Sečovce
IČO: 31952518
Revitalizácia-obnova fasády
chrámu sv. Cyrila a sv. Metoda

Nová omietka- 8500€
Vyčistenie stien- 4000€
ošetrenie stien- 5000€
dezinfekcia stien- 5000€

13. Viceprovincia sv. Cyrila a
Metoda sestier Rádu sv. Bazila
Veľkého na Slovensku
IČO: 31992161
Spoznávať krásu Slovenska a
ochraňovať životné prostredie
mesta

Deň rodín- 800€
2 000 €
Deň Zeme-1400€
Letný tábor- 5650€
Maďarsko- 850€
Kultúrne podujatie- Košice420€
Ľutina,
Litmanova- 400€
Vysoká nad Úhom- 1260€

14.Rímskokatolícka farnosť
Nanebovzatia Panny Márie
Sečovce Duchovné a športové
vyžitie detí nášho mesta počas
prázdnin
IČO: 31978037

ubytovanie a stravovanie- 6 2 000 €
000€
cestovné
výdavky- 1 500€
vstupné na kúpalisko- 300€
vstupné do ZOO- 200€

15. Rímskokatolícka farnosť
Nanebovzatia Panny Márie
Sečovce Duchovné a kultúrne
obohatenie obyvateľov Sečoviec
počas Vianočných sviatkov
IČO: 31978037

účinkujúci- 2 300€
cestovné výdavky- 400€
ubytovanie- 250€
propagácia- 250€
prenájom ozvučenia- 600€
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2 000 €

2 000 €

16. Materské centrum Sovička zabezpečenie podujatí, program pre
deti a ich rodičov, odborných
prednášok zameraných na rozvoj a
socializáciu prevažne pre deti vo
veku 0-3r. ako aj matky na
materskej a rodičovskej dovolenke,
Vytvorenie a dotvorenie bezpečnej
hracej plochy v exteriérovej
záhrade Sovičky, uloženie nových
preliezok
IČO:
50319132

Míľa pre mamu-940€
3 000 €
Nezbedné hlásky- 100€
Chodíme naboso-80€
Maličký deň detí-680€
Spoločné rodinné
prázdniny-1010€
Cestujeme za kultúrou250€
Medzinárodný deň
Materských centier- 400€
Sovička oslavuje 3.
narodeniny-880€
Mikulášska besiedka- 350€
Exteriérová záhrada- 2100€

17.Športom k radosti Svetové
detské hry víťazov 2019 Moskva
Onko Liga 2019 Varšava
IČO: 50550918

ubytovanie- 2000€
1 200 €
Strava- 2000€
športové oblečenie a
vybavenie- 4000€ cestovné,
poistenie, víza a iné- 2000€

18. Občianske združenie Za
horizont V zdravom tele zdravý
duch- zdravý životný štýl pre lepšiu
budúcnosť nás všetkých
IČO: 45007101

nákup hygienických
pomôcok- 300€
doprava- 300€
Ubytovanie a strava pre
účastníkov a
dobrovoľníkov- 1000€

500 €

19. Arcidiecézna charita Košice
Komunitné centrum Sečovce
IČO: 35514027

nájomné- 4800€
elek. energia- 2400€
spotreba plynu- 1800€
Vodné stočné- 1600€
ostatné náklady- 4 400€

1 000 €
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20.Stredisko
Evanjelickej
DIAKONIE Vranov
nad Topľou
IČO: 42081343
Poskytovanie
sociálnych služieb v
dennom stacionári

Financovanie výdavkov na prevádzku
denného stacionára

200 €

21. Patrik Dance
IČO:50644297
Tréningové a súťažné
aktivity v roku 2019

Tanečné súťaže SR+okolité štáty (14
1 000 €
súťaží- cestovné, registračné poplatky,
stravné, pitný režim, vstupné,
ubytovanie)- 1 400€
Tanečné oblečenie štandar.
Tance+latinskoamer.
tance+tan.topánky(min.6 párov-2 na
latino, 2 na štandard plus 2 páry na
tréningy)- 1 500€
Tanečné sústredenia štandardné a latino
tance(200-250€ za jedno viacdňové
sústredenie (je ich 5-6), plus menšie
sústredenia cca 40-50€ za 1, tých je cca
15-20, plus cestovné)- 2 300€
Individuálne tréningy (100€ mesačne)+
zahraniční tréneri (40€ za 1 hodinu,
absolvuje ich asi 20 ročne)- 1 800€
Poplatky (SZTS, Tanečná škola,
notárske zápisnice atď.)- 300€

Hlasovanie č. 10 (uznesenie č.36 )
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
6. Invetarizačné správy:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
A1
S p r á v u Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2018
A2
Správy inventarizačných komisií o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov v rozpočtových organizáciách mesta Sečovce k 31.12.2018
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Hlasovanie č. 11 (uznesenie č.37 )
za:
11/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:1/Onderko/
nehlasoval:0
schválené
7. Vyradenie majetku – bod vypustený z rokovania
8. Kontrolná činnosť – správy hlavného kontrolóra:
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
A/ berie na vedomie
Správu o kontrole uznesení a ich plnenie za II. polrok roku 2018.
Hlasovanie č.12 (uznesenie č.38 )
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
9. Prenájom SRTG:
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 § 11 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanoveniami §
9a , odst. 9 , písmena c, Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc
z § 12 Štatútu mesta Sečovce a VZN 5/2015 a uznesenia MsZ č. 90/2016.
A/ schvaľuje
prenájom majetku Mesta Sečovce spôsobom hodného osobitného zreteľa postupom podľa ustanovenia
§ 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 3/5-inovou
väčšinou zo všetkých poslancov
a) pozemok o výmere 2845 m 2 je vo vlastníctve mesta Sečovce, nachádzajúci sa pri Základnej
škole na ul. Komenského v meste Sečovce na parcele č. 3399, druh pozemku - záhrada, KÚ
Sečovce, vedeného na LV č.4325 Okresným úradom - Katastrálnym odborom v Trebišove.
b) osobitný zreteľ je účel nájmu - predmetný pozemok sa prenajíma za účelom zriadenia
tréningového centra, ktoré bude slúžiť športovcom, ktorí reprezentujú naše mesto a všetkým, ktorí
majú záujem o tento druh športu.
c) za cenu

1,00 € / ročný nájom

d) pre nájomcu SRTG Sečovce, SNP 864, 078 01 Sečovce , IČO: 50417274
e) na dobu do 30.6.2023
B/ poveruje
primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vykonať právne kroky na prenájom majetku
v zmysle schvaľovacej časti uznesenia do prenájmu pre nájomcu SRTG Sečovce, SNP 864, 078 01
Sečovce , IČO: 50417274
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Hlasovanie č.13 (uznesenie č.39 )
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku – záhrada:
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 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc zo
VZN č. 5/2015 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
neschvaľuje
predaj nehnuteľnosti, pozemkov mesta - parcela reg. „C“, parcelné číslo 97/1, druh pozemku záhrady,
výmera 417 m2 a parcela reg. „C“, parcelné číslo 103/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 10 m2 , ktoré sú evidované na liste vlastníctva č. 2724, vedenom Okresným úradom Trebišov,
katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce, pre kupujúceho
Radoslava Babiča, dátum. nar. 08.01.1975, trvale bytom Kochanovská 211/120, 078 01 Sečovce.
Hlasovanie č.14 (uznesenie č.40 )
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku – časti chodníka:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Hohoš – žiadosť bola prerokovaná v komisii výstavby aj finančnej. Podľa VZN č. 5/2015 o zásadách
hospodárenia s majetkom mesta je minimálna cena za 1 m2 25,-€, v návrhu uznesenia je uvedená cena
12,-€ za/m2 . Z toho dôvodu predkladá pozmeňujúci návrh na úpravu kúpnej ceny v návrhu uznesenia na
25,-€ za m2.
p.Wawreková – vysvetlila, že ide o priľahlý pozemok a ceny si môže určiť mestské zastupiteľstvo. Aj
v minulosti sa priľahlé pozemky odpredávali za obdobné ceny.
p.Filip – upozornil na to, že predmetný pozemok je chodník. Predaj tejto nehnuteľnosti ide zlým smerom,
pretože v tejto časti je úzky dopravný priestor, ktorý by sa mal v budúcnosti riešiť. Neodporúča predaj,
iba ak prenájom pozemku.
p.primátor – požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu p.Hohoša.
Hlasovanie č. 15
za: 6/Bérešová,Gleza,Havrila,Hohoš,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:6/Dobránsky,Dulaiová,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková/ nehlasoval:0 neschválené
Primátor požiadal o prečítanie pôvodného návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc zo
VZN č. 5/2015 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
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schvaľuje :
predaj nehnuteľnosti, časti pozemku - parcela reg. „C“, parcelné číslo 3572/1, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, výmera 47 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 2724, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym
odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce, kupujúcim:

- Róberta Roman, rodený Roman, dátum narodenia: 27.08.1977, trvale bytom SNP 822/45, 078 01
Sečovce,
a manželka
- Miroslava Romanová, rodená Čuchranová, dátum narodenia: 28.05.1981, trvale bytom SNP
822/45, 078 01 Sečovce,
za kúpnu cenu 564,00 €, t.j. za 12 €/ m2.
Hlasovanie č.16
za: 0
proti: 6/Dobránsky,Dulaiová,Havrila,Hurčík,Konečný,Talian/
zdržal sa:5/Gleza,Hohoš,Onderko,Popaďáková,Rozman/ nehlasoval:1/Bérešová/ neschválené
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku – orná pôda:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Dobránsky – chceme predať ornú pôdu za 0,35 €/m2 a na druhej strane kúpime tiež ornú pôdu v cene
4,98 € za m2. Poukázal na nepomer v cene za rovnaký druh pozemku.
p.Hurčík – komisia výstavby neodporúča odpredať ornú pôdu vo výmere 1,5 ha.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 9a ods. 8 písm. c) 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, spoluvlastníckeho podielu 1/2 na pozemku mesta - parcela reg. „E“, parcelné číslo 1004/20,
druh pozemku orná pôda, výmera 14406 m2, výmera zodpovedajúca spoluvlastníckemu podielu 1/2 7 203 m2,
vedeného na liste vlastníctva č. 1195, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom, pre okres
Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce, kupujúcemu:

- Dušan Koško, rodený Koško, dátum narodenia: 27.09.1956, rodné číslo: 560927/6761 trvale bytom
ul. Nová 207/12, Dargov,
za kúpnu cenu 2 521,05 €, t.j. za 0,35/m2.
Prevod vyššie uvedeného pozemku sa schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod podielu majetku mesta, ktorým sa realizuje
zákonné predkupné podľa § 140 Občianskeho zákonníka.
B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky na predaj majetku mesta do vlastníctva kupujúceho v zmysle
schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Hlasovanie č. 17
za: 0 proti: 11/Bérešová,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
zdržal sa:1/Dobránsky/
nehlasoval:0
neschválené
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13. Predaj pozemku – orná pôda:
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 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje
kúpu nehnuteľnosti, pozemku - parcela reg. „E“, parcelné číslo 3004, druh pozemku orná pôda, výmera
122 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 5590, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym
odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce, od predávajúceho:
- Dušan Koško, rodený Koško, dátum narodenia: 27.09.1956, rodné číslo:560927/6761 trvale bytom
ul. Nová 207/12, Dargov,
za kúpnu cenu 607,56 €, t.j. za 4,98 €/ m2
B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky na kúpu majetku od p. Koška do vlastníctva mesta Sečovce
kupujúcich v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Hlasovanie č.18 (uznesenie č.41)
za: 9/Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Talian/
proti: 0
zdržal sa:3/Bérešová,Popaďáková,Rozman/ nehlasoval:0 schválené
14. Žiadosť o dlhodobý prenájom – Spojená škola:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda návrhovej komisie
prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc zo
VZN č. 5/2015 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
neschvaľuje :
prenájom nehnuteľnosti, časti pozemku - parcela reg. „C“, parcelné číslo 544, druh pozemku orná pôda, vedeného
na liste vlastníctva č. 2724 a pozemku - parcela reg. „E“, parcelné číslo 591/3, druh pozemku orná pôda, vedeného
na liste vlastníctva č. 4806, v celkovej výmere 770 m2 pre nájomcu Spojená škola Kollárova 17, Sečovce.

Hlasovanie č.19 (uznesenie č. 46)
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
15. Rôzne:
15. A Oprava výtlkov miestnych komunikácií:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, v úvode ktorej upozornil, že je
potrebné dohodnúť, ktoré ulice okrem Kollárovej, M.R.Štefánika a SNP sa budú ešte opravovať v rámci
možnosti.
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p.Bérešová – prečítala výzvy, ktoré boli vyhlásené v apríli na opravu a rekonštrukciu miestnych
komunikácií alebo dobudovanie ciest a chodníkov , do ktorých by sa mohlo mesto zapojiť.
p.primátor – pri týchto výzvach je však podmienka spájania ciest a chodníkov s rómskou komunitou.
Je možnosť iba výstavby chodníka od ul. Dargovských hrdinov po autobusovú stanicu cez ulicu Širokú
a cez mesto.
p.Bérešová – je viacero možnosti napríklad ul. Kollárovu spojiť s priľahlou ulicou kpt.Nálepku alebo
ulicami, kde sú školy s rómskymi deťmi. Myslí si, že možnosti je viac len ich treba nájsť a správne
pomenovať.
Primátor požiadal o rozpravu k predmetnému bodu.
p.Bérešová – požiadal o vysvetlenie, pretože v návrhu na uznesenie sú protichodné informácie. V jednej
časti je uvedené, že MsZ súhlasí s verejným obstarávaním formou EKS a v ďalšej časti, že poveruje
primátora mesta podpísať zmluvu na základe výsledkov prieskumu trhu.
p.Filip – ide o obstarávanie formou EKS, posledná časť v uznesení je chybná, ale je možnosť robiť
prieskum trhu pri zákazkách s nízkou hodnotou aj cez EKS.
p.Bérešová – prieskum trhu už bol urobený. Dohoda bola na základe výsledkov EKS, tak to má byť
uvedené aj v návrhu uznesenia.
p.Wawreková – na školeniach k verejnému obstarávaniu bolo povedané, že ako náhle je potrebná
obhliadka terénu, čo je aj tento prípad, už to nie je tzv. bežne dostupná zákazka na trhu. Cez elektronické
trhovisko sa objednávajú veci bežne dostupné na trhu. Nevie ako p.Filip zadefinuje cez EKS špecifiká
výtlkov a dier na cestách.
p.Talian – zadefinujú sa parametre asfaltu, nie aká je diera. Oprava výtlkov nie je špeciálna zákazka.
Asfalt je možné robiť cez EKS.
p.Filip – cez EKS sa stavebné práce robiť nedajú, p. Wawreková má pravdu. Je k tomu vydaná aj
smernica úradu pre verejné obstarávanie, ale rešpektuje rozhodnutie poslancov. Zrealizuje túto zákazku
cez modul elektronické obstarávanie.
p.primátor – požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu p.Bérešovej – zmluva bude
podpísaná na základe výsledkov EKS.
Hlasovanie č. 20 (uznesenie č.42)
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
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/ súhlasí :
S vyhlásením verejného obstarávania na zabezpečenie dodávateľa stavby „ Oprava výtlkov
miestnych komunikácií“, o výmere do 1000 m 2 resp. do vyčerpania finančného limitu vo výške
20.000,- eur s DPH, formou EKS.
B/ poveruje primátora mesta
podpísať zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom na základe výsledkov verejného obstarávania.
Hlasovanie č. 21 (uznesenie č.42)
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
18

15. B Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná 5 Sečovce:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Hurčík – požiadal o spresnenie názvu v bode A – Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná. Vzhľadom na to,
že bol prítomný miestnej obhliadky za účasti úradu verejného zdravotníctva, predložil vlastný návrh
uznesenia, ktorého úplne znenie prečítal z písomného materiálu.
p.primátor – spýtal sa na základe čoho sa budú uchádzači – projektanti rozhodovať.
p.Hurčík – je potrebné osloviť aspoň troch projektantov. Prizvať ich na spoločné rokovanie, vysvetliť
požiadavky a čo je potrebné urobiť.
p.Filip – nesúhlasí s týmto návrhom. Ide o súťaž návrhov, ktorá sa organizuje iným spôsobom. Sú to tzv.
trhové konzultácie, kde možno osloviť aj piatich projektantov, ale za výsledok neručí.
p.Bérešová – v dôvodovej správe sú uvedené niektoré veci, s ktorými nesúhlasí, pretože chceme niečo
pristavať, nie zasahovať do starej časti budovy. Musí sa hľadať také riešenie, aby sa v termíne rozšírenie
uvedenej školskej jedálne stihlo. V tomto zmysle sa rokovalo na komisiách aj na miestnej obhliadke.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu uznesenia, ktorý prečítal p. Hurčík.
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/ súhlasí
s vyhlásením verejného obstarávania na zabezpečenie dodávateľa projektovej dokumentácie pre budúcu
stavbu: „Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná 5 Sečovce“
B/ poveruje
predsedov komisií finančnej, výstavby a školstva, aby v spolupráci s vedením ZŠ Obchodná 5
v Sečovciach špecifikovali podmienky a požiadavky pre spracovanie PD- realizačný projekt na riešenie
situácie v ŠJ, zúčastnili sa na hodnotení verejného obstarávania. Celková hodnota projektovej
dokumentácie do max. výšky 6500 €.
C/ poveruje primátora mesta
podpísať zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom na základe výsledkov verejného
obstarávania
Hlasovanie č. 22 (uznesenie č.43)
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
15. C Investičná výstavba – Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu a požiadal p.Filipa o vysvetlenie,
prečo sa nemôže mesto zapojiť do výzvy na rekonštrukciu polikliniky.
p.Filip – výziev je veľa. Výzva č. 42, do ktorej by sme sa mohli prihlásiť, je pre polikliniky a my sme
stratili status polikliniky a je predpoklad, že mesto nebude úspešné v tejto výzve.
p.Bérešová – prečo je stratený status polikliniky, keď sú tam všetci lekári – špecialisti.
p.Filip – nevie presne zdôvodniť, ale licencie pre lekárov vydáva vyšší územný celok. V minulosti ich
vydávalo Ministerstvo zdravotníctva SR pre polikliniku.
p.Bérešová – prečo mestský úrad nesledoval návrh, ktorý vyšiel už pred mesiacom.
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p.Filip – návrh nesledoval, pretože k podanému projektovému zámeru bola doručená negatívna
hodnotiaca správa riadiaceho orgánu operačného programu s odôvodnením, že nebol integrovaný do
zrekonštruovaného priestoru žiadny nový lekár.
p.primátor – myslí si, že sa treba zapojiť do výzvy, len treba posúdiť do akej výšky pôjdeme pri 5%
povinnej spoluúčasti.
p.Wawreková – bolo by vhodné prijať formu uznesenia, kde bude doplnená iba výška
spolufinancovania.
p.Bérešová – navrhla zadefinovať výšku spolufinancovania a tomu prispôsobiť sumu, o ktorú sa bude
mesto v projekte uchádzať.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie, na ktorom sa poslanci
dohodli.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce a v súlade s investičným rozvojom mesta pre rok
2019
A ) schvaľuje
A1) Predloženie a realizáciu projektu s názvom: CIZS – Sečovce,
Formu a druh poskytovaných služieb v CIZS - Sečovce:
 všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých
 všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
 ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým je špecialista – gynekológ, stomatológ, a ďalší
A2) Financovanie projektu a spolufinancovanie projektu minimálne ako rozdiel medzi celkovými
oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným NFP.
A3) Formu zabezpečenia partnerstva CIZS: Zmluva o partnerstve
A4) Predloženie projektového zámeru : „CIZS – Sečovce“, v rámci zverejnenej výzvy:
OP IROP - SORO: MZ SR - IROP-PO2-SC212-2019-43
Špecifický cieľ výzvy: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry
A5) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu zo strany mesta Sečovce t.j. 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu v max. výške 35 000 € , na realizáciu projektu CIZS – Sečovce
v súlade s predloženým projektovým zámerom.
B / zaväzuje
Primátora mesta Sečovce podpísať zmluvné vzťahy viažuce sa k príprave a podaniu vyššie
uvedeného projektu v predpokladanej výške do 16.000,- Eur.
C/ berie na vedomie
Predloženú dôvodovú správu s prílohou: Projektový zámer „CIZS – Sečovce“ a Zmluvu
o partnerstve pre realizáciu projektu: „CIZS – Sečovce“ .
Hlasovanie č.23 (uznesenie č.44)
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
16. Diskusia:
Primátor otvoril diskusiu a dal slovo občanovi mesta p. Čelovskému, ktorý požiadal o vystúpenie.
p.Čelovský – poďakoval za slovo a prečítal z písomného materiálu, ktorý doručil do podateľne
mestského úradu pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Príspevok sa týkal dlhodobého problému
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s pitnou vodou na ulici SNP od autobusovej stanice po ulicu Širokú a možnosti napojenia na mestský
vodovod. Túto požiadavku občania predložili prvýkrát v roku 2013. Poprosil poslancov, aby sa otázkou
rozvodu pitnej vody zaoberali a riešili túto situáciu, pretože niektorí občania predmetnej ulice nemajú
pitnú vodu ani vo vlastnej studni, ako napríklad jeho sused p.Vítek. Požiadal o písomnú odpoveď.
p.Bérešová – v minulosti za jej pôsobenia bola ponuka na pripojenie, ale nebol záujem občanov.
p.Čelovský – s týmto problémom chodí na úrad od roku 2013.
p.Havrila – ako zástupca vodárenskej spoločnosti povedal, že v roku 2018 bol celý predmetný úsek
prejdený od Širokej ulice po autobusovú stanicu. Pripravuje sa projekt na napojenie vody v tomto úseku.
Po vypracovaní projektu bude dielo zrealizované. Je to otázka času a financií, tento rok to však nestihnú.
p.Čelovský – poďakoval za konštruktívne vysvetlenie.
p.Hohoš – spýtal sa, ako sa plnia v meste ustanovenia § 553/2003 Z.z. Jedná sa o zaplatenie práce za
nadčas, sviatky, víkend a pohotovosť, pretože má informáciu, že z minulého roka nie sú vysporiadané
nároky zamestnancov (zimná údržba v mesiacoch november a december).
p.primátor – všetky doplatky budú vyplatené v tomto výplatnom termíne, tak ako to bolo aj minulý rok.
p.Hohoš – informoval sa na stav hospodárenia Bytového hospodárstva s.r.o., s ohľadom na ponuky
firiem, predložené na zasadnutiach komisií. Opýtal sa na faktúru za energetický audit tepelného
hospodárstva, faktúru za PHM zo strany mesta pre BHS, počet zamestnancov BHS a na aký pracovný
úväzok pracujú. Požiadal o zaslanie odpovedí na otázky všetkým poslancom do 15.04.2019.
p.Popaďáková – predmetom rokovania sociálnej komisie bola aj údržba jaslí a klubu dôchodcov, na
ktorú boli vyčlenené finančné prostriedky s tým, že sa tieto práce budú robiť vlastnými silami alebo sa
uskutoční verejné obstarávanie. Spýtala sa, kto realizoval tieto práce a v akom sú štádiu.
p.primátor – bol urobený prieskum trhu a práce realizovala firma JOŠKOSTAV. V rozpočte je
vyčlenených 4 tis. eur na jasle a 8 tis. eur na klub dôchodcov. Na jasliach sa robí fasáda a utepľuje sa
severná stena.
p.Popáďáková – je to v rozpore s tým, čo bolo povedané na zasadnutí komisie, pretože toto sa malo
robiť až budúci rok, teraz ja prvoradé ihrisko.
p.primátor – je potrebné prekonzultovať to so šéfom školského úradu a komisia má poradný charakter.
p.Gleza – prečo neboli v tejto súvislosti oslovené sečovské firmy.
p.primátor – boli oslovené, ale nemajú záujem, lebo ide o malé zákazky. Práce sa prevádzajú v rámci
schválených financií, ale je ťažké zosúladiť požiadavky MC Sovička a Klubu dôchodcov, ktoré sídlia
v jednej budove.
p.Popaďáková – sú to rozporuplné informácie.
p.Havrila – oznámil, že by mal individuálny návrh k problému s vodou na ul. SNP a prekonzultuje ho po
zasadnutí s p.Čelovským, ak bude mať záujem.
p.Čelovský – súhlasil.
p.Gleza – v interpeláciách nedostal jasnú odpoveď, preto požiadal doplniť formou uznesenia úlohu pre
hlavného kontrolóra mesta v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach ukladá hlavnému kontrolórovi úlohu preveriť zákonnosť postupu
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Sečovce č.5/2015 a rozpočtom mesta pri vyplatení
FA 532019 pre spoločnosť SVAGMED, s.r.o . v termíne do 19.4.2019
Primátor požiadal poslancov o hlasovanie.
Hlasovanie č.24 (uznesenie č.45)
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
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p.Gleza – nebol spokojný s odpoveďou zo strany primátora v interpeláciách k prenájmu nebytových
priestorov, pretože nájomná zmluva bola podpísaná bez súhlasu MsZ na dobu neurčitú. Je to priestor pri
hlavnej ceste a prenajatý za nižšiu cenu ako priestory v uličke, aby sa na to kontrolór zameral.
Navrhuje doplniť aj druhú úlohu pre kontrolóra mesta formou uznesenia v tomto znení:
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach ukladá hlavnému kontrolórovi úlohu preveriť zákonnosť postupu
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Sečovce č.5/2015 pri uzatvorení zmluvy o nájme nebytových
priestorov pre spoločnosť SIDEX PLUS s.r.o, uzavretej dňa 31.10.2018 .

Primátor požiadal poslancov o hlasovanie.
Hlasovanie č.25 (uznesenie č.45)
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,
Popoďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
p.Hurčík – stále sa rozpráva o znečisťovaní v meste. Spýtal sa na organizáciu práce na technických
službách, ako sú rozdelené úseky v meste a či by nebolo možné pristúpiť k údržbe chodníkov
a komunikácií aj cez víkend.
p.primátor – písomnú odpoveď predloží vedúci Technických služieb p. Paulovčák.
p.Hurčík – kedy mesto pristúpi k údržbe mestskej zelene – stromov, kríkov. Upozornil tiež na to, že na
mnohých miestach chýbajú odpadkové koše.
p.primátor – na podnet p.Popaďákovej bola vykonaná údržba pracovníkmi Správy mestskej zelene
Košice. Odpadkové koše budú zabezpečené.
p.Hurčík – poukázal na problém pri výjazde na hlavnú cestu od autobusovej stanice. Keď je semafor
vypnutý, pri odbočovaní znižujú prehľadnosť kríky a zabraňujú rozhľadu vodičom v križovatke. Požiadal
o ich úpravu.
p.primátor – túto požiadavku zabezpečia Technické služby.
p.Filip – ako občana mesta, ho tiež trápi problém znečistenia a množstva odpadkov na verejných
priestranstvách, pri cestách – nedôstojný vstup do mesta, v lese a inde. Navrhol prijať formou VZN alebo
inou formou, aby sa začalo s výkupom PVC.
p.Bérešová – nie je to zlý návrh, ale treba presne zadefinovať podmienky aký odpad, cena a ďalšie veci.
Navrhla, aby sa podnetom p.Filipa zaoberali komisie.
p.Rozman – je potrebné riešiť aj znečistené chodníky v blízkosti prevádzok potravín smerom od rómskej
osady do mesta.
p.Gleza – občianske hliadky by mali aktívnejšie v tejto veci napomáhať a upozorňovať občanov.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor poďakoval všetkým za účasť a ukončil IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor

Ing. Jozef Litvák, CSc.
prednosta

Overovatelia:
Bc. Miroslav Onderko

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

Imrich Gleza

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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