Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach, konaného dňa 6. júna 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 – ZŠ Obchodná, Mgr. Gejza Hallér – ZŠ Komenského, Mgr. Ľubica Holcer – CVČ ,
Lýdia Čuchranová – Detské jasle, Mgr. Ivan Kantor – BHS s.r.o Sečovce, Ján Paulovčák – Technické
služby, Jaroslav Hrinda – Stavebný úrad
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 :
VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach otvoril primátor p. Jozef Gamrát.
V úvode privítal poslancov, členov komisií Mestského zastupiteľstva v Sečovciach, riaditeľov škôl
a školských zariadení v správe mesta, podnikateľov a občanov mesta. Konštatoval, že z pozvaných 12
poslancov je prítomných 12 a na základe uvedeného je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
2.Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice:
Program rokovania je podľa bodov uvedených v pozvánke. Primátor navrhol doplniť do bodu rôzne:
Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku – Zlatica Kužmíková.
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Hlasovanie č.1 (uznesenie č.50)
za:
12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková,Rozman,
Talian/ proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
Primátor sa spýtal, či má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu. Nikto sa neprihlásil, preto
požiadal poslancov, aby hlasovali o programe zasadnutia so schváleným doplnením.
Hlasovanie č. (uznesenie č.50)
za:
12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková,Rozman,
Talian/ proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: p. Marián Rozman, p. Martina Dulaiová,
p. Ivan Talian, za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Ján Dobránsky, p.Monika Popaďáková.
Hlasovanie č.3 (uznesenie č.51)
za:
12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková,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. Záverečný účet mesta rok 2018
5. Kontrolná činnosť - správy hlavného kontrolóra
6. Žiadosť odkúpenie - Ostapčuk
7. Žiadosť odkúpenie spoluvlastnícky podiel- Pastor
8. Žiadosť odkúpenie pozemku- Pastor
9. Vyradenie majetku mesta
10. Zmena účelu dotácie
11. Rekonštrukcia strechy škola – ul. Nová
12. Rekonštrukcia striech- bytové domy Okružná
13. Žiadosť občanov ul. Kpt. Nálepku
14. Návrh na kronikára mesta
15. Rôzne: – Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku – Zlatica Kužmíková
16. Diskusia
17. Záver
3. Interpelácie poslancov:
p.Onderko – na podnet občanov upozornil, aby autá technických služieb pri práci v meste používali
majáky z bezpečnostných dôvodov.
p.Paulovčák – majáky vozidlá používajú, ale občas dôjde k výpadku hlavne v autách, ktoré majú
žiarovky. Poruchu vodič odstráni hneď po príjazde na stredisko TS.
p.Onderko – požiadal o kontrolu a prečistenie kanálov v meste, pretože na mnohých miestach chýbajú
poklopy. Ďalej sa spýtal, ako sa riešili časté výpadky verejného osvetlenia, ktoré pripomienkoval
v minulosti.
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p.primátor – prebieha intenzívnejšia komunikácia so zástupcom firmy, ktorá odstraňuje poruchy na
osvetlení.
p.Popaďáková – na podstavci súsošia svätého Cyrila a Metoda opadáva obklad.
p.primátor – bude zabezpečená jeho oprava.
p.Popaďáková – požiadala, aby pri vyhlasovaní výzvy v mestskom rozhlase k odvozu odpadu, boli
uvedené aj sankcie pre občanov na základe VZN č. 6/2015 o verejnom poriadku.
Čo sa týka starostlivosti o verejnú zeleň v meste, je porušované vlastné VZN č. 1/2017, pretože má byť
zabezpečená celoročná údržba zelene. Ide o cestnú zeleň, ktorá obmedzuje rozhľadové pomery vodičov
na križovatke pri výjazde na hlavnú cestu. Je to opakované upozornenie na tento problém.
p.Hohoš – doplnil p.Popaďákovú – na ulici od hotela Korzo dole pri odbočovaní doľava je tiež suchý
krík, ktorý by bolo dobre odstrániť, lebo zabraňuje výhľadu.
p.Paulovčák – krík bol suchý z jednej strany a v súčasnosti znova zazelenal, preto nebol odstránený.
p.Hohoš – informoval sa, kto sa stará o údržbu detského ihriska za bytovkou Babeta. Je tam vysoká tráva,
neporiadok, veľké množstvo odpadkov, čo je nebezpečné pre malé deti.
p.primátor – údržbu má na starosti stolár z Dargova a čistotu okolia zabezpečujú technické služby.
p.Hohoš – pripomienkoval kontajnerové koše na Obchodnej ulici č. 170/42, pri ktorých si niektorí
občania urobili verejné WC . Je tam neznesiteľný zápach. Požiadal o vyčistenie a oplotenie, aby sa tomu
v budúcnosti zabránilo.
p.Gleza – spýtal sa na prístrešky na komunálny odpad na ulici Štúrovej a Komenského, aký bol dôvod ich
postavenia, keď sa nedajú uzamykať od septembra minulého roka. Nie sú v nich namontované zámky.
p.Paulovčák – opakovane vyzýval p. Titka, aby osadil aj zámky do klietok na kontajnery, ktoré firma
montovala. Bez zámku je iba jeden prístrešok pri starej kotolni. Požiada o nápravu dodávateľskú firmu.
p.Gleza – na ulici Obchodnej je tiež problém s uzamykaním prístreškov. Požiadal o stanovenie termínu
na osadenie spomínaných zámkov.
p.Paulovčák – problém nie je možné na trvalo vyriešiť, pretože občania aj naschvál nechávajú otvorené
prístrešky alebo opravený zámok vydrží maximálne dva dni. Presný termín na osadenie nie je možné
stanoviť, závisí od dodávateľskej firmy, ktorú znova osloví v tejto veci.
p.Gleza – informoval sa, prečo nie je ešte zverejnené uznesenie z V. zasadnutia MsZ, či ho p.primátor
podpíše a kedy.
p.primátor – uznesenie nepodpíše, pretože nechá preveriť jeho zákonnosť.
p.Gleza – čo chce kontrolou skrývať.
p.primátor – nič neskrýva, ale podľa právnika v niektorých bodoch je uznesenie protizákonné.
p.Gleza – ak uznesenie nebude podpísané, to znamená, že zajtra môžu poslanci opätovne zvolať
zasadnutie mestského zastupiteľstva.
p.Gleza – požiadal o informáciu k odstráneniu nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného
úradu ešte z januára tohto roka, pretože poslanci nedostali žiadnu správu a úlohy boli termínované.
p.primátor – nedostatky boli odstránené. S kontrolným úradom komunikoval p.Filip.
p.Filip – záverečné vyrozumenie z NKÚ, či boli všetky náležitosti dostatočne splnené alebo si vyžiadajú
ďalšie doplnenie, zatiaľ ešte nebolo doručené.
p.Gleza – konkrétne sa spýtal na dobropis v sume 3 360,-€ a 4 880,-€ ako neoprávnené výdavky, či boli
mestu vrátené tieto peniaze.
p.Filip – nemá informáciu, že by boli peniaze vrátené. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie primátora
s dodávateľskou firmou. K tejto veci má ešte NKÚ zaslať vyrozumenie o akceptácii splnenia alebo
nesplnenia prijatého opatrenia.
p.Gleza – informoval sa na možnosť vyznačenia parkovacích čiar na ul. SNP, tak ako to už v minulosti
zamestnanci TS zrealizovali.
p.Paulovčák – je možné obnoviť už vyznačené parkovacie čiary.
p.Hurčík – podnet občanov z ulice M.R.Štefánika, na ktorej sa uskutočnili s povolením mesta výkopové
práce pre firmu Telekom. Pri uvedených prácach boli poškodené chodníky aj cesta – polámaná dlažba,
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obrubníky, diery. Požiadal, aby zodpovedný pracovník vykonal obhliadku a vyzval firmu, ktorá
prevádzala tieto práce, aby dala terén do pôvodného stavu.
p.primátor – zabezpečí p.Filip.
p.Hurčík – uznesením z 28. 2. 2019 bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok, čo sa týka
výzvy na prevenciu kriminality – kamerový systém, aký je výsledok, či mesto bolo úspešné.
p.primátor – odpoveď zatiaľ nemá, túto vec prevzala firma Mediinvest s.r.o.
p.Hurčík – dňa 4. 4. 2019 bola vykonaná kontrola stavu dopravného značenia v meste Sečovce, za účasti
zástupcov mesta p.Filipa a p.Paulovčáka a zástupcov dopravného inšpektorátu. Boli vytknuté nedostatky
– absentujúce dopravné značenie. Mesto malo odstrániť nedostatky, ako sa postúpilo v tejto veci.
p.Filip – vytknutých bolo cca 100 dopravných značiek, ktoré nezodpovedajú kvalite a dobe. Je to dosť
vysoká finančná čiastka a nie sú v rozpočte vyčlenené prostriedky na tento účel. Navrhol schváliť presun
finančných prostriedkov rozpočtovým opatrením na nákup dopravných značiek.
p.Bérešová – správa poslancom nebola sprístupnená a je v kompetencii zodpovedných pracovníkov, aby
nedostatky v dopravnom značení boli odstránené.
p.primátor – v rámci možnosti budú tieto nedostatky odstránené do najbližšieho zasadnutia mestského
zastupiteľstva.
p.Onderko – spýtal sa, či bol stanovený termín na obnovu dopravných značiek.
p.Filip – je to zákonná povinnosť.
p.Hurčík – značky sú v rozpore s cestným zákonom a ustanovujúcou vyhláškou, preto je nutné ich
vymeniť na základe zápisu z prevedenej kontroly.
p.Hurčík – požiadal primátora o predloženie pracovného poriadku, organizačného poriadku a poriadku o
odmeňovaní zamestnancov mesta v termíne do konca mesiaca jún.
Ďalej tlmočil poďakovanie občanov mesta organizátorom podujatia Deň detí na futbalovom ihrisku.
Akciu hodnotili veľmi pozitívne a prijali by viac takýchto aktivít.
p.Onderko – poprosil o vykonanie kontroly značenia ulíc aj z estetického hľadiska, niektoré sú nakrivo
alebo zle osadené.
p.Rozman – predniesol požiadavku občanov na zriadenie priechodu pre chodcov medzi kostolom
a farským úradom.
p.Filip – nie je to možné, pretože o cca 80 metrov je priechod pre chodcov, ktorý by musel byť zrušený.
Túto vec diskutoval s kompetentnými úradmi.
4. Záverečný účet mesta rok 2018:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Hurčík – poukázal na zlyhanie zo strany mesta, pretože záverečný účet bol zverejnený 21.5.2019
a komisie ho v programe rokovania nemali. Bolo potrebné zosúladiť aj termíny rokovaní jednotlivých
komisií.
p.prednosta – považoval tento postup za postačujúci.
p.Bérešová – zverejnenie účtu bolo oznámené finančnej komisií, ostatným komisiám nie. Záverečný účet
bol prerokovaný až na pracovnom stretnutí pred konaním mestského zastupiteľstva. Je to netradičné
a myslí si, že aj porušenie pravidiel, ktoré sú dohodnuté, pretože veci majú byť prediskutované
v komisiách. Sú tam veci minimálne vo výdavkoch zvláštne, pretože neboli schválené žiadne rozpočtové
opatrenia a na kapitole 0412 čerpané výdavky na 4400%. Spýtala sa kontrolóra, či nenašiel žiadne
pochybenia v záverečnom účte.
p.kontrolór – pri tejto položke išlo o finančný lízing a ďalšie pochybenia nenašiel.
p.Gleza – spýtal sa na výdavok – kúpa osobného automobilu z Bytového hospodárstva s.r.o v sume
11 420,-€, či to bolo v súlade s rozpočtovými pravidlami a zásadami hospodárenia.
p.kontrolór – podľa zásad hospodárenia poslanci schvaľujú predaj majetku nad 500,-€. Nikde v zásadách
hospodárenia s majetkom mesta nie je uvedené, že schvaľujú aj kúpu. Patrí to do právomoci primátora.
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p.Gleza – ani nákup vyklápača poslanci neschvaľovali.
p.kontrolór – nebolo to porušenie zásad hospodárenia ako to už povedal.
p.primátor – ak je problém so schválením záverečného účtu, je možnosť do konca júna zvolať ďalšie
zasadnutie.
p.Bérešová – v účtovníctve sa tým nič nezmení a záverečný účet môže byť schválený s výhradami alebo
bez výhrad.
p.Hurčík – nie je potrebné znova prerokovávať záverečný účet, pretože na pracovnom stretnutí boli
zodpovedané všetky otázky.
p.Bérešová – podotkla, že aj zákon o verejnom obstarávaní má byť dodržiavaný, nielen zásady
hospodárenia s majetkom mesta.
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 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle § 16 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
A/ prerokovalo
1. záverečný účet mesta za rok 2018
2. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2018
3. správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky Mesta Sečovce za rok 2018
B/ schvaľuje
1. celoročné hospodárenie s výhradami
2. v súlade s §15 ods.1 písm. c) zákona č.583/2014 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebytok vo výške
177 014,20 EUR použiť na :
a) tvorbu rezervného fondu vo výške 138 640,09 EUR
b) tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv, zriadeného podľa ustanovenia § 18 ods.2
zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p.
v sume 37 004,57 EUR
c) tvorbu fondu rozvoja bývania z nepoužitých splátok za odpredané byty 1 369,54 EUR.
C/ berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2018 s výhradou
2. správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky Mesta Sečovce
za rok 2018.
Hlasovanie č.4 (uznesenie č.52 )
za: 10/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Popaďáková,Talian/
proti: 0
zdržal sa:2/Onderko,Rozman/
nehlasoval:0
schválené
5. Kontrolná činnosť - správy hlavného kontrolóra:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.kontrolór – ku kontrole nebytových priestorov – minulý rok boli podané tri žiadosti o prenájom
priestoru po bývalom K-printe. Primátor uvedený priestor prenajal tento rok. Nepostupoval v zmysle
VZN, preto ako uviedol v správe, odporúča schváliť uvedený priestor v pôvodnej výmere, z dôvodu
chýbajúceho samostatného vstupu do objektu. Čo sa týka subjektov, ktoré majú schválený prenájom
priestoru formou osobitného zreteľa za 1,-€, odporúčal za 1,-€ nájom áno, ale energie a služby nie.
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Týmto vlastne mesto dotuje tieto združenia. Je potrebné upraviť v tomto zmysle dodatky alebo výpočtové
listy k zmluvám.
Pri energetickom audite nebol porušený zákon o verejnom obstarávaní.
Zmluvy boli zverejňované od platnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
p.primátor – dodal, že priestory po K-printe boli dva roky neobsadené. Na poslednom zasadnutí MsZ
v októbri v predošlom volebnom období predložil na schválenie tri žiadosti o prenájom uvedeného
priestoru, ale bod napokon bol vypustený z rokovania a proti bol aj p.Gleza.
Priestor prenajal tejto firme preto, že iný záujemca chcel využívať aj priestor pred budovou na sedenie,
ako je to pri vedľajšej cukrárni, ale bezodplatne. V súčasnosti je obsadený už celý priestor a do každého
je prístup. Bol by rád, keby poslanci prišli s návrhom, ako prenajať priestory vedľajšej pizzerie, ktoré nie
sú obsadené už pomaly 10 rokov.
p.Gleza – spýtal sa kontrolóra ako postupoval pri vykonávaní kontroly, či urobil aj obhliadku.
p.kontrolór – vo všetkých priestoroch nebol, kontroloval zmluvy a iné dokumenty.
p.Gleza – ide o kontrolu v konkrétnom priestore.
p.kontrolór – bol tam osobne, preto ako uvádza v správe z kontroly, navrhol prenajať celý priestor
aj so sociálnym zariadením vo výmere cca 90 m2.
p.Gleza – minulý rok bol schválený priestor pre Prvú stavebnú sporiteľňu a.s. vo výmere 45 m2.
p.kontrolór – hovoril o celkovej možnej výmere pre firmu Sidex.
p.Gleza – to znamená, že pri uzatvorení zmluvy o prenájme nebol porušený zákon a právomoci
primátora.
p.kontrolór – primátor porušil všeobecne záväzné nariadenie, nie však zákon.
p.Gleza – rozdal poslancom fotodokumentáciu, ako bol upravený predmetný priestor, znížená prenajatá
výmera. Opäť sa spýtal kontrolóra, či nedošlo k zneužitiu právomoci primátora pri podpise tejto zmluvy
o prenájme.
p.kontrolór – primátor podpísal zmluvu o nájme nebytových priestorov, ktorá spĺňa všetky náležitosti.
p.Gleza – bola urobená priečka, ktorá rozdelila priestor s tým, že nie je samostatný vstup do druhej
neprenajatej časti. Je to v poriadku?
p.kontrolór – mesto mohlo urobiť obchodnú verejnú súťaž, kde by sa prihlásilo možno aj sedem
záujemcov, aby mali poslanci z čoho vyberať.
p.Bérešová – prečo potom mesto nevypísalo súťaž. Je problém prenajímanú výmeru uviesť v zmluve, nie
sumy, ktoré nie sú celkom verejné. V zmluve má byť podľa zákona uvedená výmera a má spĺňať určité
náležitosti.
p.Gleza – v správe z kontroly nebol ani raz uvedený zákon a v ďalšej správe – firma Svagmed je chybne
uvedený zákon. Ďalej sa spýtal kontrolóra ako by charakterizoval peniaze v zmysle zásad hospodárenia,
keď vykonáva finančnú kontrolu.
p.kontrolór – je to obeživo. Spýtal sa, či je na skúške.
p.Gleza – podľa zásad hospodárenia, z ktorých citoval, sú peniaze hnuteľný majetok. Nie je to skúška, ale
ozrejmenie vecí. To znamená, že právomoc primátora je schváliť – kúpiť do sumy 500,-€.
p.Wawreková – oponovala p.Glezovi – ako zadefinuje výšku majetku, keď ide ohodnotiť financie.
Zásady hospodárenia boli pripomienkované na prokuratúre, pretože poslanci si berú právomoci primátora
a preto bolo nutné zásady upraviť.
p.Gleza – to znamená, že je potrebné definovať peniaze do zásad hospodárenia.
p.Wawreková – poslanci si nemôžu brať kompetencie primátora. Vysvetlila spôsob kúpy auta, ktoré
p. Gleza pripomienkoval.
p.Gleza – oznámil, že poslanci chcú predložiť návrh na upozornenie kontrolóra za neplnenie si
povinnosti.
p.Wawreková – je to jeho kompetencia, ako napísal správy.
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p.Bérešová – myslí si, že pán kontrolór mal nájsť spôsob, aby napísal vo svojom stanovisku, že navrhuje
schváliť rozpočet bez výhrad alebo s výhradami, ale nič také sa v jeho odbornom stanovisku nenachádza.
Tiež nie je štandardné, aby sa čerpali prostriedky na nejakej kapitole v takej výške.
p.Gleza – predniesol návrh na písomné upozornenie hlavného kontrolóra. Prečítal z písomného
materiálu, ktorý potom odovzdal predsedníčke návrhovej komisie.
p.Bérešová – doplnila na vysvetlenie pre p.Wawrekovú, že verejná organizácia môže čerpať finančné
prostriedky, keď ich má vyčlenené na konkrétnej kapitole. Ak tomu tak nie je, ide o porušenie zásad
hospodárenia, rozpočtových pravidiel a finančnej disciplíny.
p.Gleza – navrhol doplniť plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. Prečítal návrh z písomného
materiálu, ktorý potom odovzdal predsedníčke návrhovej komisie.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu p.Glezu - doplnenie plánu kontrol.
Hlasovanie č.5 (uznesenie č. 53)
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková,
Rozman, Talian/ proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p.Glezu zobrať na vedomie správy z kontrol
s výhradami.
Hlasovanie č.6 (uznesenie č. 53)
za: 10/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Popaďáková,Talian/
proti: 0
zdržal sa:2/Onderko,Rozman/
nehlasoval:0
schválené
Primátor požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh na uznesenie so schválenými
zmenami.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p.Glezu – upozornenie hlavného kontrolóra.
Hlasovanie č.7 (uznesenie č.53)
za: 10/Bérešová,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Popaďáková,Rozman,Talian/
proti: 0
zdržal sa:2/Onderko,Dobránsky/
nehlasoval:0
schválené
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
A1
Správu o kontrole postupu pri uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov pre spoločnosť SIDEX
PLUS s.r.o, uzavretej dňa 31.10.2018 s výhradami
A2
Správu o kontrole postupu pri vyplatení FA 532019 pre spoločnosť SVAGMED, s.r.o.
A3
Správu o kontrole povinne zverejňovaných informácií - nájomných zmlúv s podnikateľskými
a nepodnikateľskými subjektmi v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov povinnej osoby - mesta Sečovce.
A4
Správu o kontrole nájomných zmlúv mesta Sečovce uzavretých s nájomcami - nepodnikateľskými
subjektmi a o kontrole dodržiavania platobnej disciplíny nájomcov.
B/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 doplnený:
4.Kontrola obehu účtovných dokladov na MsÚ a pridružených organizáciách bez právnej subjektivity
v zmysle platného zákona o účtovníctve a smerníc MsÚ termín do riadneho zastupiteľstva v septembri
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5.Kontrola plnení opatrení z kontroly NKU – verejné osvetlenie, termín do riadneho zastupiteľstva
v septembri
6.Kontrola čerpania finančných prostriedkov na celú akciu komunitné centrum termín do riadneho
zastupiteľstva v septembri
7.V zmysle ustanovení zákona 116/1990 Zb. skontrolovať všetky nájomné zmluvy a ich platnosť, výška
nájomného v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta.
C/ poveruje
Hlavného kontrolóra mesta JUDr. Radovana Wawreka vykonaním kontrol podľa Plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2019.
D/ upozorňuje
V zmysle ustanovení zákona číslo 369/1990 Zb. (o obecnom zriadení) v znení neskorších predpisov Vás
týmto písomne upozorňujeme na porušenie plnenia Vašich povinností, a síce:
1. Dňa 17.2.2019 ste poslancom mestského zastupiteľstva doručili správu z kontroly prenajatých
nebytových priestorom mesta Sečovce pre firmu SIDEX PLUS s.r.o., kde síce konštatujete
maličké porušenia pravidiel, opomenuli ste však skontrolovať náležitosti nevyhnutne pre platnosť
nájomnej zmluvy podľa zákona č. 113/1990.Zb. (o nájme a podnájme nebytových priestorov)
v znení neskorších predpisov a síce §3 ods.3,4.
2. Dňa 31.5.2019 ste poslancom mestského zastupiteľstva doručili odborné stanovisko
k záverečnému účtu mesta za rok 2018. Vaše odporúčanie je schváliť záverečný účet bez
výhrad. Pri čerpaní kapitálových výdavkov na funkčnej klasifikácii 0.4.1.2. Všeobecná pracovná
oblasť, boli kapitálové výdavky čerpané na 4432,69 %, MsZ neboli predložené návrhy na úpravu
rozpočtu, v rozpore so zásadami hospodárenia s majetkom mesta bolo zakúpené vozidlo v sume
11.420 € bez schválenia MsZ obdobne, zakúpenie vyklápača vo výške 7.202,52 €.
Pre uvedené porušenia povinností Vás písomne upozorňujeme s tým, že v prípade Vášho ďalšieho
porušenia povinností budeme musieť pristúpiť k Vášmu odvolávaniu z funkcie.
Hlasovanie č.8 (uznesenie č.53)
za: 10/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Popaďáková,Talian/
proti: 0
zdržal sa:2/Onderko,Rozman/
nehlasoval:0
schválené
6. Žiadosť odkúpenie – Ostapčuk:
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,
§ 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/ neschvaľuje :
kúpu nehnuteľností:
- pozemok - parcela reg. „C“, parcelné číslo 1252/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 749 m2,
- pozemok - parcela reg. „C“, parcelné číslo 1252/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
výmera 7073 m2,
- stavba – súpisné číslo č. 1660, nachádzajúca sa na pozemku reg. „C“, parcelné číslo 1252/1,
ktoré sú evidované na liste vlastníctva č. 5819, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym
odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce, od predávajúceho Jozefa
Ostapčuka, rodený Ostapčuk, dátum narodenia: 26.11.1950, trvale bytom Rybníková 575/41, 078 01
Sečovce.
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Hlasovanie č.9 (uznesenie č.54 )
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková,
Rozman, Talian/ proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
7. Žiadosť odkúpenie spoluvlastnícky podiel- Pastor:
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, § 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 :
Prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Sečovce vo veľkosti 4/5 z celku k nehnuteľnosti, pozemku parcela reg. „C“, parcelné číslo 1542/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 14 m2,
evidovaného na liste vlastníctva č. 2975, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom,
pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce, do vlastníctva kupujúceho Štefana
Pastora, rodený Pastor, dátum narodenia: 22.07.1943, trvale bytom: Cintorínska 235, 076 14 Michaľany,
za kúpnu cenu 392,00 €, t.j. za 35,00 €/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 reštaurácia terasa vo
vlastníctve kupujúceho, súpisné číslo 1704, postavenej na parcele registra „C“, parc. č. 1542/4, ktorá je
evidovaná na liste vlastníctva č. 3975, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom, pre
okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce.
Podielový spoluvlastník pozemku - parcela reg. „C“, parcelné číslo 1542/4, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 14 m2, evidovanom na liste vlastníctva č. 2975, vedenom Okresným úradom
Trebišov, katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce, OTP
Buildings, s.r.o., Tallerova 10, Bratislava sa listom č. 1245/KE/2018 zo dňa 10.12.2018 vzdal
predkupného práva v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka a súhlasil s tým, aby sa prevod
spoluvlastníckeho podielu mesta Sečovce o veľkosti 4/5 uskutočnil na tretiu osobu.
B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky na predaj spoluvlastníckeho podielu mesta Sečovce na
predmetnom pozemku do vlastníctva kupujúceho v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Hlasovanie č.10 (uznesenie č.55 )
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková,
Rozman, Talian/ proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
8. Žiadosť odkúpenie pozemku- Pastor:
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,
§ 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:
Prevod vlastníctva novovytvoreného pozemku - parcela registra “C“, parcelné číslo 1543/15, druh
pozemku záhrada, výmera 68 m2, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č.36587656-82/2018
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zo dňa 11.10.2018, vyhotoveného LUPO-GEO, s.r.o., Jana Husa 1460/23, Trebišov, oddelením časti
pozemku od pozemkov, parcela registra „C“, parcelné číslo 1543/4, druh pozemku záhrada, výmera 332
m2 a parcela registra „C“, parcelné číslo 1551, druh pozemku záhrada, výmera 227 m2, evidovaných na
liste vlastníctva č. 2724, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom, pre okres
Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce, kupujúcemu Štefanovi Pastorovi, rodený Pastor,
dátum narodenia: 22.07.1943, trvale bytom: Cintorínska 235, 076 14 Michaľany, za kúpnu cenu 1 700,00
€, t.j. za 25,00 €/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 schodišťom stavby
reštaurácia terasa s prístavbou vo vlastníctve kupujúceho, súpisné číslo 1704, postavenej na parcele
registra „C“, parc. č. 1539/4, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 3975, vedenom Okresným úradom
Trebišov, katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce
a prevod pozemku zastavaného stavbou brány a oplotenia vo vlastníctve kupujúceho.
B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky na predaj pozemku mesta do vlastníctva kupujúceho v zmysle
schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Hlasovanie č.11 (uznesenie č.56)
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková,
Rozman, Talian/ proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
9. Vyradenie majetku mesta:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Hohoš – neboli predložené účtovné podklady požadované na komisiách, preto navrhuje nevyradiť
vozidlá iba ihrisko.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p. Hohoša
Hlasovanie č.12 (uznesenie č.57 )
za: 10/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Popaďáková,Talian/
proti:1/Onderko/
zdržal sa:1/Rozman/
nehlasoval:0
schválené
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa Článku 15 - Prebytočný a neupotrebiteľný majetok Všeobecného záväzného nariadenia Mesta
Sečovce č. 5/2015 -Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/neschvaľuje
Vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hnuteľného majetku mesta a neupotrebiteľného
nehnuteľného majetku mesta:
- LIAZ BOBR TV322BD, r.v.1986, inventárne číslo 023064000000013, dátum zaradenia:
26. 07. 2006, obstarávacia cena: 31 866,16 €, zostatková cena k 31. 05. 2019: 0,00 €
- KUKA VOZ BOBR TV607AZ, r. v. 1987, inventárne číslo 023064000000004, dátum zaradenia:
30.09.1987, obstarávacia cena: 12 968,86 €, zostatková cena k 31. 05. 2019: 0,00 €
- MERCEDES BENZ – typ ATEGO 815 D TV971BG, r. v. 1998, inventárne číslo
023064000000016, dátum zaradenia: 25.08.2009, obstarávacia cena: 3 570,00 €, zostatková cena k 31.
05. 2019: 0,00 €
- Dopravný prostriedok Š 706 MTSP 24 TV865CF AD - kontajnér, r. v. 1987, inventárne číslo
023064000000010, dátum zaradenia: 03.03.2006, obstarávacia cena:
4 147,58 €, zostatková cena k 31. 05. 2019: 0,00 €
- Dopravný prostriedok Rýpadlo – Bielorus , inventárne číslo 023064000000001, dátum zaradenia:
14. 11. 1985, obstarávacia cena: 5 348,20 €, zostatková cena k 31. 05. 2019: 0,00 €.
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B/schvaľuje
Vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hnuteľného majetku mesta a neupotrebiteľného
nehnuteľného majetku mesta:
- Stavba - Multifunkčné ihrisko – rozvoj športových kompetencií a zručnosti rómov, inventárne
číslo 021020000000132, dátum zaradenia: 01.08.2012, obstarávacia cena: 4500 €, zostatková cena k 31.
5. 2019: 3885,- €
B/ ukladá
Mestskému úradu v Sečovciach zabezpečiť odbornú likvidáciu predmetného neupotrebiteľného majetku
mesta a jeho odovzdanie do šrotoviska.
Hlasovanie č.13 (uznesenie č.57 )
za: 10/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Popaďáková,Talian/
proti: 0
zdržal sa:2/Onderko,Rozman/
nehlasoval:0
schválené
10. Zmena účelu dotácie:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na
uznesenie poslanci.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z VZN 3/2015
A / schvaľuje
Zmenu účelu dotácie subjektu Slovenský zväz technických športov, IČO: 30813433, Kochanovská 323,
Sečovce, schválenú uznesením č. 36/2019 z 4.4.2019 na financovanie súťaže autokros Dubiny
Hlasovanie č.14 (uznesenie č.58 )
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková,
Rozman, Talian/ proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
11. Rekonštrukcia strechy škola – ul. Nová:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Hurčík – na komisii bol tento bod prerokovaný. Boli predložené krycie listy rozpočtu. Spýtal sa,
či uvedená plocha cca 1 300 m2 je za všetky budovy.
p.Filip – áno, je to celková plocha.
p.Hurčík – aký bude zdroj financovania, keď v rozpočte na tento účel neboli schvaľované financie.
p.primátor – navrhol neschváliť uznesenie v tomto znení, pretože mesto požiadalo okresný úrad
o poskytnutie finančného príspevku na riešenie havarijného stavu strechy.
Je potrebné nájsť odborníka, ktorý posúdi havarijný stav strechy. Mesto má podanú žiadosť o nenávratný
finančný príspevok v projekte Materská škola – obnova a nadstavba. V prípade schválenia by sa strecha
riešila z týchto peňazí. Z toho dôvodu navrhuje opraviť strechu iba v nutnom rozsahu a vymaľovať
poškodené steny.
p.Bérešová – aj na komisii bolo rokované o streche MŠ v tomto zmysle.
p.Hurčík – na komisii bolo navrhnuté riešiť iba poškodené časti strechy a počkať na výsledok získania
financií zo zdrojov, ktoré spomínal primátor.
p.Onderko – spýtal sa, v ktorom roku bola postavená škola.
p.Bérešová – v roku 2003.
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p.Onderko – upozornil na to, aby zodpovedný pracovník mesta skontroloval kvalitu práce po vykonaní
zákazky, aby sa aj týmto spôsobom predchádzalo vzniknutým škodám a mesto nemuselo opakovane
investovať peniaze. Týka sa to aj nasledujúceho bodu – strechy bytoviek na ul. Okružnej.
p.Filip – strecha na škole je absolútne nevhodná na typ strechy, ktorá tam je, zle odhadnutý návrh
konštrukcie od začiatku. Súhlasí s p.Hurčíkom – urobiť jednoduché prekrytie poškodených časti strechy.
Ak by bol projekt schválený, urobilo by sa to natrvalo a kvalitne.
p.Dobránsky – čo znamená jednoduché prekrytie.
p.Filip – niečo ako lepenka. Toto už je havarijný stav, ale nespôsobený prírodnými živlami.
p.Bérešová – najviac poškodená je špeciálna škola, čo je pri ceste. Informovala sa, či boli zaslané všetky
potrebné podklady k projektu MŠ obnova a nadstavba.
p.Filip – áno, všetko bolo zaslané.
p.primátor – do septembra je nutné nájsť projektanta a tiež peniaze v rozpočte.
p.Filip – jeho odhad je, že za cca 10 tisíc by sa dala strecha opraviť – súvisle prekryť.
p.Onderko – ak je to havarijný stav, treba to riešiť, aby sa budova ďalej nepoškodzovala a nevznikli
ďalšie náklady.
p.Dobránsky – buď prekryť kompletne strechu lepenkou alebo vôbec.
p.Bérešová – informovala sa, či mesto rokovalo s okresným úradom v sídle kraja alebo zriaďovateľom
špeciálnej školy, ktorým je Košický samosprávny kraj.
p.primátor – nie, neprebehlo rokovanie.
p.Bérešová – ak chceme niečo robiť, musíme mať zdroj financovania.
p.Vargová – na kapitole bytové a nebytové priestory boli vyčlenené finančné prostriedky na údržbu, ale
momentálne nevie, či v dostačujúcej výške, lebo toto je nepredvídaná udalosť.
p.Hurčík – navrhol, aby zodpovedný pracovník mesta oslovil odborníka na tento typ strechy. Bolo by to
dočasné riešenie a tiež je potrebné nájsť finančné prostriedky na tento účel.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu uznesenia podľa pozmeňujúceho návrhu p.Hurčíka
s tým, že nutná oprava strechy bude v sume do 10 tisíc eur.
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 / schvaľuje
nevyhnutné opravy strechy na budove školy ul. Nová 1690/11 Sečovce max. do hodnoty 10.000.-€
B/ ukladá
zodpovedným zamestnancom MsÚ mesta Sečovce predložiť na rokovanie komisie výstavby a finančnej
komisie návrhy na komplexné riešenie prekrytia budovy aj s návrhom na financovanie danej opravy tak,
aby mohlo byť riešenie prijaté na rokovaní MsZ v septembri 2019
Hlasovanie č.15 (uznesenie č.59 )
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková,
Rozman, Talian/ proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
12. Rekonštrukcia striech- bytové domy ul. Okružná:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Hurčík – materiál prerokovaný na komisii. Boli odprezentované žiadosti nájomcov bytov. Strechu už
nie je možné opraviť v reklamačnom konaní. Spýtal sa, aká je predpokladaná hodnota zákazky, keďže
v stanovisku mesta bolo uvedené, že cena bude stanovená po dôkladnej obhliadke pokrývačom. Suma nie
je uvedená ani v návrhu uznesenia.
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p.Filip – k tejto streche nevie povedať žiadne záväzné stanovisko.
p.primátor – odborník po obhliadke navrhol prekryť celú strechu šindľom alebo plechom. Cenová
ponuka - rozpočet na šindeľ je v sume cca 42 tis. eur a na plech v sume cca 61 tis. eur.
p.Bérešová – ako je riešený zdroj financovania – fondy opráv na jednotlivé bytové domy.
p.Vargová – plánovaný rozpočet na opravy bytových domov ul.Okružná - fond opráv je 40 tis. eur.
V tejto sume sú zahrnuté aj opravy striech. Je možné financovať opravu z tohto zdroja.
p.Bérešová – preto sa pýtala na zdroj financovania, lebo fond opráv zrejme nebude postačovať.
p.Hurčík – krycie rozpočty, ktoré spomínal pán primátor, na komisii výstavby neboli k dispozícií.
Navrhol neschváliť bod a doplniť o potrebné podklady – zdroj financovania, projekt a predložiť na
rokovanie v septembri.
p.Bérešová – bol predložený návrh bez krytia financovania, preto navrhuje po opätovnom prerokovaní
v komisiách zaradiť bod do rokovania v septembri.
p.Hurčík – stiahol svoj poslanecký návrh neschváliť tento bod.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu uznesenia podľa poslaneckého návrhu p.Bérešovej.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A / odporúča
A1
osloviť potenciálnych dodávateľov na spôsob realizácie opravy strechy na bytovom dome
ul. Okružná 1698/6 a bytovom dome ul. Okružná 1694/2 s cenovými ponukami ( výkaz výmer)
A2
predložiť na rokovanie odborných komisií a plánovaného mestského zastupiteľstva všetky podklady na
realizáciu opravy , respektíve rekonštrukcie striech
Hlasovanie č.16 (uznesenie č.60 )
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková,
Rozman, Talian/ proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
13. Žiadosť občanov ul. Kpt. Nálepku:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Popaďáková – ako predkladateľka prečítala z písomného materiálu upravený návrh na uznesenie.
p.Onderko – s rómskymi spoluobčanmi na tejto ulici problém nebol, odkiaľ sem prišli.
p.Popaďáková – touto otázkou sa sociálna komisia zaoberá už piaty rok. Medzi občanmi bola
dezinformácia, že domy odpredalo bývalé vedenie mesta, nie je to pravda.
p.Bérešová – občania mesta predali svoje domy a títo majitelia odpredali ďalším, prevažne Rómom
z Horoviec. Je to súkromné vlastníctvo, je ťažké to vyriešiť.
p.Popaďáková – problém ulice kpt. Nálepku sa rozširuje ďalej do mesta. Sociálna komisia sa týmto
zaoberá sústavne.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu uznesenia, ktorý prečítala p.Popaďáková.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ ukladá
A1
Mestskému úradu v Sečovciach požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove
vzhľadom na v prílohe uvedené skutočnosti (príloha žiadosti) o odborné vyjadrenie možného ohrozenia
zdravia, prípadne vzniku epidémie v lokalite na adresách ul. Kpt. Jána Nálepku č. 484/12 a 484/10
Termín: do 15. 6. 2019
Zodpovedný: poverí primátor mesta
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B / odporúča
B1
Mestskému úradu v Sečovciach vytvoriť pracovnú skupinu na priebežné a pravidelne riešenie problémov
so sociálne neprispôsobivými občanmi v meste Sečovce
Termín: do 30.6.2019
Zodpovedný: primátor mesta
B2
Mestskému úradu v Sečovciach delegovať do výberových komisií v rámci výberu zamestnancov pre
projekty v sociálnej oblasti - MOPS , TSP a komunitného centra za mesto člena odporučeného
mestským zastupiteľstvom
B3
Mestskému úradu v Sečovciach v II. fáze projektu TSP a TP vybrať pracovníkov na základe výberového
konania.
Termín: priebežne, pri určovaní výberových komisií
Zodpovedný: primátor mesta
Hlasovanie č.17 (uznesenie č.61 )
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková,
Rozman, Talian/ proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
14. Návrh na kronikára mesta:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – komisia kultúry riešila obsadenie funkcie kronikára, vzhľadom na to, že sa p.Bruňák vzdal
funkcie. Komisia navrhla nového kronikára Mgr. Dávida Štefana, ktorého požiadala, aby sa v krátkosti
predstavil.
p.Štefan – vyštudoval odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Absolvoval rôzne stáže v tomto odbore. Dlhodobejšie sa venuje dejinám Sečoviec. Zasiela príspevky na
stránky Wikipédie alebo na stránku Albinova.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v zmysle § 4 ods. 3, písm. s) a § 11, ods. 4 písm. n) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s VZN 3/2013 o kronike mesta Sečovce
A/ schvaľuje
návrh komisie kultúry menovať do funkcie kronikára mesta Mgr. Dávida Štefana
B/ určuje
kronikárovi mesta ročnú odmenu v takej výške ako bola vyplácaná v predchádzajúcom období, t.j. vo
výške 1000,- eur. Odmena sa bude vyplácať raz ročne po odsúhlasení zápisov do kroniky.
Hlasovanie č.18 (uznesenie č.62 )
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková,
Rozman, Talian/ proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
15. Rôzne: – Kúpa spoluvlastníckeho podielu na pozemku – Zlatica Kužmíková:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – spýtala sa, či prebehla komunikácia s p.Kužmíkovou.
p.Minárik – nie, ale je potrebné zaslať jej cenovú ponuku na odkúpenie, aby sa vyjadrila ako vlastníčka.
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Ak nebude túto ponuku akceptovať, potom bude nutné pristúpiť k druhému variantu – návrhu na zrušenie
podielového vlastníctva.
Primátor požiadal predsedníčku návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a poslancov
o hlasovanie.
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 spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/2 z celku na pozemku - parcela reg. „E“, parcelné číslo
914/8, druh pozemku orná pôda, celková výmera 431 m2, výmera prislúchajúca spoluvlastníckemu
podielu 1/2 215,50 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 5076, vedenom Okresným úradom Trebišov,
katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce, od predávajúcej:
- Zlatica Kužmíková, rodená Pastorová, dátum narodenia: 28.02.1949, trvale bytom Laborecká
1852/8, 066 01 Humenné,
za kúpnu cenu 1 073,19 €, t.j. za 4,98 €/m2.
B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky na kúpu spoluvlastníckeho podielu Zlatice Kužmíkovej na
predmetnom pozemku do vlastníctva mesta Sečovce v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Hlasovanie č.19 (uznesenie č.63 )
za: 12/Bérešová,Dobránsky,Dulaiová,Gleza,Havrila,Hohoš,Hurčík,Konečný,Onderko,Popaďáková,
Rozman, Talian/ proti: 0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
16. Diskusia:
p.Hurčík - dotazoval sa, prečo nie je zaradený do rôzneho bod rekonštrukcia komunikácie ul. Kollárova,
ku ktorému bol zaslaný materiál.
p.primátor – nenavrhol tento bod, lebo na ceste boli už urobené výtlky a boli by to zbytočné náklady
znova frézovať cestu.
p.Bérešová – spýtala sa, či výtlky boli urobené v cene 20 tisíc eur, ako je uvedené v zmluve.
p.primátor – výsledok ešte nevie – aká plocha bola urobená, aká spotreba materiálu.
p.Filip – mesto je povinné zabezpečiť bezpečnosť na miestnej komunikácii. To znamená zaplátať diery
na cestách, čo aj urobilo. Snažil sa dodržať odsúhlasenú sumu + /- 10%.
p.Hurčík – deň pred V. zasadnutím zastupiteľstva na komisii bolo povedané, aby sa vyčlenilo
100 tisíc eur na rekonštrukciu cesty ul. Kollárova, nakoľko bola podaná petícia podnikateľov a firiem
sídliacich na tejto ulici, ktorí boli ochotní prispieť aj na jej opravu. V piatok sa uskutočnilo aj stretnutie
s podnikateľmi v tejto veci, ktoré viedol p. Filip. Dohoda bola, aby sa zatiaľ cesta na Kollárovej
nefrézovala. Ďalší týždeň dostal informáciu, že cesta sa už frézuje. Následne sa začali plátať diery
a opravovať výtlky aj napriek tomu, že dohoda bola celkom iná a bola aj možnosť získať cudzie financie.
p.primátor – podmienka podnikateľov však bola, že finančne prispejú až po vykonaní rekonštrukcie.
p.Hurčík – je nelogické, aby sa teraz robila rekonštrukcia, keď je cesta čiastočne cca na 70% urobená.
Aká je komunikácia vedúcich pracovníkov na mestskom úrade, keď prednosta nevedel, že sa cesta už
frézuje.
p.primátor – citoval výstup k tejto veci zo zápisnice finančnej komisie zo dňa 22.5. 2019.
p.Bérešová – poslanci chceli riešiť celú cestu. Viazne komunikácia na úrade.
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p.primátor:
- krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu v prospech mesta v spore s firmou Hornex
o zaplatenie sumy 150 tis. eur za práce naviac.
- na zasadnutí vlády, ktoré sa uskutočnilo v Trebišove, aj Sečovce získali nejaké finančné prostriedky.
- budova Komunitného centra Sečovce bola 28.05.2019 skolaudovaná.
- k projektu MŠ nadstavba prišla výzva na doplnenie. Tieto otázky zodpovedala firma Mediinvest.
- valné zhromaždenie vo firme Kosit bolo neúspešné, kvôli odmietnutiu hlasovania jedného z účastníkov.
Cena za tuhý komunálny odpad je upravená z 27,- na 37,-€ a zmluva platí do konca roka. Zrejme bude
nutné upraviť aj VZN, keď sa cena v novom roku opäť zvýši.
- na sneme Združenia miest a obcí Slovenska bola iniciatíva zástupcov veľkým miest na ich oddelenie
od dedín a vystúpenie z tohto združenia.
p.Bérešová – spýtala sa konateľa za mesto Sečovce vo firme Ozor s.r.o. ako plánuje vykryť stratu.
p.Paulovčák – nedošlo k definitívnej dohode, ako sa bude strata likvidovať. Boli tri návrhy, ale k dohode
nedošlo. Bude zvolané nové valné zhromaždenie do dvoch mesiacov. Sú dve možnosti buď doplatí mesto
stratu alebo stratí podiel vo firme.
p.Bérešová – informovala sa, či dodal p. Staš projektovú dokumentáciu, ktorú mal zmluvne dodať do
konca mája.
p.primátor – zatiaľ nebola dodaná projektová dokumentácia.
p.Filip – v súčasnosti nekomunikovali, ale bude sa snažiť riešiť túto vec.
p.primátor – bol doručený mail o zmene termínu uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy na prestupové
bývanie na 12. júl. Je však nutné ešte vykúpiť štyri pozemky. Treba vstúpiť do jednania za akú cenu alebo
pristúpiť na zámenu pozemkov.
p.Bérešová – požiadala, aby mesto urgentne riešilo veci, čo sa týka školskej jedálne ZŠ Obchodná, lebo
termín sa blíži.
p.prednosta – záverečný účet bol zverejnený 22. mája. Bol predpoklad, že komisie budú zasadať ešte raz.
Konalo sa pracovné stretnutie, ktoré bolo konštruktívne a otvorené. Termíny a lehoty boli splnené.
Poďakoval všetkým za spoluprácu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil. Primátor poďakoval všetkým za účasť a ukončil VI. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor

Ing. Jozef Litvák, CSc.
prednosta

Overovatelia:
Ing. Ján Dobránsky

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

Mgr. Monika Popaďáková

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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