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UZNESENIE č. 1/VII. MsZ-28/10-2011

Schválenie programu rokovania VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) schvaľuje
Program rokovania VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach s návrhom:
1. dodatočné zaradenie do programu rokovania VII. MsZ bod:
Procesný postup uplatnenia si poslaneckého mandátu 1. náhradníka na základe výsledku
volieb do obecnej samosprávy p. Moniky Popaďakovej
Bez hlasovania
2. vypustiť z programu rokovania VII. MsZ body č.: 6,7,8,9,10,11,13,14,17,18.2,18.3
Návrh na vypustenie z programu rokovania VII. MsZ body č.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
17, 18.2, 18.3.
3. doplniť do programu rokovania VII.MsZ body č.:20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34.
Upravený program rokovania VII.MsZ:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie VII. zasadnutia MsZ, schválenie programu.
Inaugurácia poslanca Mestského zastupiteľstva Sečovce
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Doplnky a zmeny personálneho obsadenia komisií, mestskej rady a delegátov do
školskej rady
5. Plnenie predmetu zmluvy pre projekt: „Sečovce-Albínov-kanalizácie“
6. - 11. vypustené z rokovania
12. Analýza Bytového hospodárstva, s.r.o. Sečovce
13. Výber lokality pre výstavbu nízko štandardných domov
14. VZN č. 6 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
15. VZN č. 7 Správa pohrebiska
16. Vyhlásenie VOS na dodávateľa: Revitalizácia drevitej vegetácie na námestí mesta
17. – vypustený z rokovania
18.1. Ponuka firmy AZOR spol.s r.o. na modernizáciu verejného osvetlenia mesta
18.2. Informatívna správa o otvorení ÚzP mesta
18.3. – vypustený
19. Diskusia
20. Návrh odvolania hlavnej kontrolórky.
21. Vyslovenie nedôvery viceprimátorovi p. Ing. Jánovi Dobranskému.
22. Vyslovenie nedôvery prednostovi MsÚ p. Ing. Milanovi Filipovi.
23. Návrh na reorganizáciu mestských komisií.
24. Návrh personálneho obsadenia školského úradu.
25. Návrh na zmenu dňa a času konania MsZ.
26. Návrh prehodnotenia prijatia nových zamestnancov MsÚ od 1.1.2011.
27. Návrh na odstúpenie od zmlúv so spoločnosťami Region Invest, a.s. a CMI-Trade
Invest s.r.o.
28. Zásady hospodárenia s majetkom mesta 2/2011 čl. 4 písmeno A.
29. Poskytnutie pôžičky vo výške 5000,- € pre FK Slavoj Sečovce.
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30. Schválenie finančného príspevku pre ZUŠ vo výške 1000,-€ pri príležitosti 60.
výročia založenia školy.
31. Návrh na zmenu doručovania materiálov do MsZ.
32. Návrh na odstúpenie od zmlúv s firmou Aha.
33. Návrh na odstúpenie spolupráce s firmou Jemko
34. Zakúpenie notebookov pre poslancov MsZ.
35. Rôzne
36. Záver
Hlasovanie č.1: za:6

proti: 3 zdržal sa:1

Podpis primátora:

nehlasoval: 1

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 2/VII. MsZ-28/10-2011

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení:
Zloženie návrhovej komisie: Mgr. A. Záhradníková - predseda, p. Ing. C. Korpesio, p. R.
Bugata - členovia
Hlasovanie č.2: o návrhu p. primátora: za:4 proti:7 zdržal sa:1
Predseda: p. Michal Sokoli
Hlasovanie č.3: za:7

proti:1

člen: MUDr. Marek Kožuch
zdržal sa: 1

nehlasoval: 3

- návrh neschválený

člen: Ing. Cyril Korpesio
- návrh schválený

Určenie zapisovateľa z rokovania VII. MsZ: Ľubica Kmecová,
Určenie overovateľov zápisnice: p. Mgr. A. Záhradníková a p. Ján Vajda
Hlasovanie č.4: za: 11 proti:1

zdržal sa:0

Podpis primátora:

nehlasoval: 0

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 3/VII. MsZ-28/10-2011

Interpelácie poslancov
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) berie na vedomie
Interpelácie poslancov:
1. p. Roman Bugata

7. Ing. Ján Dobranský
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2.
3.
4.
5.
6.

p. Michal Sokoli
p. Mgr. Andrea Zahradníková
p. MVDr. Marek Gamrát
p. MUDr. Marek Kožuch
p. MVDr. Milan Mika

8. MUDr. Mária Jacková
9. P. Marián Rozman
10. P. Ján Vajda
11. Ing. Cyril Korpesio
12. p. Monika Popaďaková

UZNESENIE č. 4/VII. MsZ-28/10-2011

Delegovanie zástupcov Mesta Sečovce do rád škôl a školských zariadení v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) odvoláva
delegátku p. MUDr. Vieru Gasperovú z školskej rady Základnej umeleckej školy na ulici
Dargovských hrdinov č. 26 v Sečovciach ako zástupcu zriaďovateľa školského
zariadenia, ktorým je Mesto Sečovce.
B) schvaľuje
delegovanie zástupcu Mesta Sečovce do školskej rady Základnej umeleckej školy na
ulici Dargovských hrdinov č. 26 v Sečovciach p. Moniku Popaďákovú, poslankyňu
mesta.
Hlasovanie č.5: za:9

proti:1

zdržal sa:1

Podpis primátora:

nehlasoval:1

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 5/VII. MsZ-28/10-2011

Plnenie predmetu zmluvy pre projekt: „Sečovce – Albínov – kanalizácia“
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) schvaľuje
úhradu zmluvného záväzku mesta voči veriteľovi spoločnosti INICO Trebišov spol. s r.o.
vo výške 237.261,78 EUR.
B) ukladá
vedúcemu odboru výstavby pripraviť dôvodovú správu týkajúcu sa vecného rozboru
dodávateľom uplatňovaných fakturačných položiek v súlade s preberacím protokolom
o čiastočnom ukončení stavby.
Termín: október 2011
C) žiada
primátora mesta uzavrieť písomnú dohodu s veriteľom pohľadávky spoločnosťou INICO
Trebišov spol. s r.o. dohodu o urovnaní v ktorej by sa veriteľ vzdal práva na zaplatenie
úrokov z omeškania.
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Termín: november 2011
Hlasovanie č.6: za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 5.1./VII. MsZ-28/10-2011

Prijatie úveru na úhradu zmluvného záväzku: „Sečovce – Albínov –
kanalizácia“
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) schvaľuje
a) prijatie úveru na úhradu zmluvného záväzku mesta voči veriteľovi spoločnosti INICO
Trebišov spol. s r.o. vo výške 237.261,78 EUR na investičnú akciu, stavba Sečovce –
Albínov – Kanalizácia
b) ručenie za úver na úhradu zmluvného záväzku: „Sečovce – Albínov – kanalizácia“
vlastnou zmenkou Mesta Sečovce v prospech banky Dexia banka Slovensko, a.s.
Hlasovanie č.7: za: 12

proti: 0

zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 5.2./VII. MsZ-28/10-2011

Zmena rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2011 rozpočtovým opatrením
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) schvaľuje
zmenu rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2011 rozpočtovým opatrením
a) zvýšenie finančných príjmov 513002 52 prijatie dlhodobých bankových úverov
o sumu 237.262,0 €.
b) zvýšenie kapitálových výdavkov 0520 717 001 52 - Nakladanie s odpadovými vodami
Realizácia nových stavieb, na investičnú akciu Sečovce – Albínov – Kanalizácia o sumu
237.262,0 €.
Hlasovanie č.8: za:12

proti:0

zdržal sa:0 nehlasoval: 0

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:
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UZNESENIE č.6/VII. MsZ-28/10-2011

Zrušenie uznesenia MsZ č.7/2007 o zákaze predaja majetku vo vlastníctve
mesta /pozemky, stavby/
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
Vypustený bod z rokovania

Hlasovanie č. : za:

proti:

zdržal sa:

nehlasoval:

Podpis primátora:

- schválený/neschválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č.7/ VII. MsZ-28/10-2011

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - SPP
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
Vypustený bod z rokovania
Hlasovanie č. : za:

proti:

zdržal sa:

nehlasoval:

Podpis primátora:

- schválený/neschválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 8/VII. MsZ-28/10-2011

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy v prospech spoločnosti: Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice
Vypustený bod z rokovania
Mestské zastupiteľstva mesta Sečovce
A) schvaľuje
uzavretie zmluvy o budúcej zmluve v prospech spoločnosti: Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice
Hlasovanie č. : za:

proti:

zdržal sa:

nehlasoval:

Podpis primátora:

- schválený/neschválený

Podpis prednostu MsÚ:
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UZNESENIE č.9/VII. MsZ-28/10-2011

Predaj nehnuteľnosti – pozemok a budovu bývalej požiarnej zbrojnice
Vypustený bod z rokovania
Hlasovanie č. : za:

proti:

zdržal sa:

nehlasoval:

Podpis primátora:

- schválený/neschválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 10/VII. MsZ-28/10-2011

Predaj nehnuteľnosti – pozemok podľa žiadosti pána J. Bokola
Vypustený bod z rokovania
Hlasovanie č. : za:

proti:

zdržal sa:

nehlasoval:

Podpis primátora:

- schválený/neschválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 11/VII. MsZ-28/10-2011

Predaj nehnuteľnosti – pozemok podľa žiadosti MKTS, s.r.o. Sečovce
Vypustený bod z rokovania
Hlasovanie č. : za:

proti:

zdržal sa:

nehlasoval:

Podpis primátora:

- schválený/neschválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 12/VII. MsZ-28/10-2011
Informatívna správa pre poslancov MsZ pod názvom:

„Komplexné posúdenie a kontrola OS Bytové hospodárstvo Sečovce s.r.o.“
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
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A) berie na vedomie s pripomienkou
zrušiť akékoľvek verejné súťaže ohľadom prenájmu tepelného a bytového hospodárstva.
Hlasovanie č.9: za: 10 proti:0 zdržal sa:1 nehlasoval: 1

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 12.1/VII. MsZ-28/10-2011
Informatívna správa pre poslancov MsZ pod názvom:

„Energetický Cluster Sečovce“
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) berie na vedomie
zámer spoločnosti Arena Invest Prievidza s.r.o. vybudovať na území mesta bioplynovú
produkčnú stanicu. S pripomienkou - je potrebná ešte hlbšia analýza nastolenej
problematiky.
Hlasovanie č.10: za:2 proti:5 zdržal sa:4 nehlasoval:1

Podpis primátora:

- návrh neschválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 13/VII. MsZ-28/10-2011

Výber lokality pre výstavbu nízko štandardných bytov
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) navrhuje
vrátiť predložený materiál na opätovné prerokovanie v komisiách a následné predložiť
do zastupiteľstva
Hlasovanie č.11: za:9 proti:0

zdržal sa:2 nehlasoval:1

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:
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UZNESENIE č. 14/VII. MsZ-28/10-2011 -

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sečovce č. 06/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) navrhuje
predložiť materiál na opätovné prerokovanie v komisiách a následné predložiť do
zastupiteľstva s doplnením analýzy dopadu na rozpočet mesta.
Hlasovanie č.12: za:8 proti:1

zdržal sa:1 nehlasoval:2

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 15/VI. MsZ-12/09-2011

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sečovce č. 07/2011, ktorým sa určuje
postup pri výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území
mesta
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie číslo 7/2011 – ktorým sa určuje postup pri výstavbe,
správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta, podľa predloženého znenia.
Hlasovanie č.13: za:8 proti:0

zdržal sa:4 nehlasoval:0

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 16/VII. MsZ-28/10-2011 -

Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa zákazky:
„Revitalizácia drevitej vegetácie na námestí mesta“
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) navrhuje
vrátiť materiál do komisií na opätovné prerokovanie.
B) žiada
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primátora mesta o predloženie právnej analýzy zmlúv s firmou AHA, s.r.o..
Hlasovanie č.14: za:12 proti:0

zdržal sa:0 nehlasoval:0

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 17/VII. MsZ-28/10-2011 -

Zverejnenie výzvy na odpredaj stavebných pozemkov vo vlastníctve mesta.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
Vypustený bod z rokovania
Hlasovanie č. :

za:

proti:

zdržal sa:

nehlasoval:

Podpis primátora:

- schválený/neschválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 18.1/VII. MsZ-28/10-2011

Ponuka firmy AZOR spol s r.o. na modernizáciu verejného osvetlenia mesta
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) berie na vedomie
ponuku firmy AZOR, spol. s.r.o. na modernizáciu verejného osvetlenia mesta Sečovce
Hlasovanie č.15: za:12 proti:0

zdržal sa:0 nehlasoval:0

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 18.2/VII. MsZ-28/10-2011

Informatívna správa o otvorení Územného plánu mesta:
„Poslanecky návrh na rozšírenie intravilánu mesta“
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
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A) schvaľuje
rozšírenie intravilánu mesta Sečovce o lokality:
a, širšie okolie pozemkov viažucich sa k ulici Nová
b, širšie okolie pozemkov v lokalite Sečovce Hlinky
Hlasovanie č.16: za:12 proti:0

zdržal sa:0 nehlasoval:0

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 18.3/VII. MsZ-28/10-2011

Nákup dvoch obytných kontejnerov pre sociálne odkázaných občanov
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
Vypustený bod z rokovania – prerokovať v komisiách MsZ
Hlasovanie č. : za:

proti:

zdržal sa:

nehlasoval:

Podpis primátora:

- schválený/neschválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 20 /VII. MsZ-28/10-2011

Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra mesta
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) odvoláva
Hlavnú kontrolórku mesta Sečovce k dňu 28.10.2011.
Hlasovanie č.17: za:7

proti:4

zdržal sa:1

Podpis primátora:

nehlasoval:0

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 21 /VII. MsZ-28/10-2011

Vyslovenie nedôvery
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Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) vyslovuje nedôveru
zástupcovi primátorovi z dôvodu nezlučiteľnosti záujmov občanov mesta
k riešeniu problémov zástupcom primátora p. Ing. Jánom Dobranským
Hlasovanie č.18: za: 7

proti:4

zdržal sa:0

nehlasoval:1

- návrh schválený

Platnosť uznesenia pozastavená !
Pozastavujem platnosť tohto uznesenia, nakoľko sa domnievam, že je zmätočné,
rozporuplné a presahujúce právomoci MsZ. Podľa §13 odst. b zákona č.369/1990 Zb.
v súbehu s §17 Štatútu mesta Sečovce - zastupovanie primátora sa deje na základe poverenia
osoby poslanca zo strany primátora, podľa jeho návrhu a po schválení zastupiteľstvom.
Z uvedeného je zrejmé, že kompetencie, rozsah právomoci a teda aj hodnotenie a kontrola
plnení prináleží výlučne primátorovi, domnievam sa, že zastupovanie primátora a teda výkon
funkcie viceprimátora sú prenesenou časťou dočasne zverených práv a povinností zo strany
primátora a nie poslancov zastupiteľstva.
Predmetné uznesenie vyvoláva invektívy a neodôvodnené poškodzovanie kompetencií
samotného primátora (ktorý zveril časť kompetencií zástupcovi), o to viac, že text „o
vyslovení nedôvery nemá oporu v citovanom zákone, ani Štatúte mesta Sečovce a ani
v Rokovacom poriadku MsZ.

UZNESENIE č. 22 /VII. MsZ-28/10-2011

Vyslovenie nedôvery
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) vyslovuje nedôveru
prednostovi mestského úradu p. Ing. Milanovi Filipovi z dôvodu pracovných aktivít,
ktoré nekorešpondujú s výkonom funkcie prednostu MsÚ.
Hlasovanie č.19: za: 7

proti:4

zdržal sa:1

nehlasoval:0

- návrh schválený

Platnosť uznesenia pozastavená !
Pozastavujem platnosť tohto uznesenia, nakoľko ho považujem za zmätočné, rozporuplné
a presahujúce právomoci MsZ. Podľa §17 zákona č. 369/1990 Zb. je menovanie
a odvolávanie prednostu výlučne v kompetencii primátora mesta. Z uvedeného je možné
vyvodiť, že plnenie úloh prednostu, jeho hodnotenie, nie je možné prenášať na iné osoby ako
je primátor, a to o to viac, že v zdôvodnení samého uznesenia nie je a ani nebol preukázaný
akýkoľvek konkrétny dôvod „pracovných aktivít nekorešpondujúcich s výkonom funkcie
prednostu“.
Takýmto konaním MsZ dochádza k invektívam a neodôvodnenému poškodzovaniu mena osôb
i nedovolenému zasahovaniu so kompetencií MÚ a primátora, o to viac, že text o „vyslovení
nedôvery“ nemá oporu v citovanom zákone, ani Štatúte mesta Sečovce, a ani v platnom
Rokovacom poriadku MsZ.
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UZNESENIE č. 23 /VII. MsZ-28/10-2011

Návrh na reorganizáciu mestských komisií
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) odvoláva
všetkých doterajších členov komisií
Hlasovanie č.20: za: 7

proti:4

zdržal sa:0

nehlasoval:1

- návrh schválený

Platnosť uznesenia pozastavená !
Pozastavujem platnosť týchto uznesení, nakoľko sa domnievam že bol porušený štatút
mesta Sečovce a rokovací poriadok. Ďalej boli porušené aj pravidla vyplývajúce z volebného
zákona pri dodržaní pomerného zastúpenia jednotlivých politických strán a nezávislých
poslancov v štrukturovaní komisií MsZ.

B) súhlasí
s procedurálnym návrhom p. primátora hlasovať o zložení každej komisie osobitne
Hlasovanie č.21: za:12

proti:0

zdržal sa:0 nehlasoval:0

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

C) schvaľuje nasledovné personálne zloženie komisií pri MsZ:
1. Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí romskej problematiky:
Predseda : MUDr. Marek Kožuch
Členovia : Mgr. Monika Popaďaková
MVDr. Marek Gamrát
Bc. Tatiana Komjatyová
p. Fečo
Hlasovanie č.22: za:7

proti:0

zdržal sa:5

nehlasoval:0

- návrh schválený

Platnosť uznesenia pozastavená !
Pozastavujem platnosť týchto uznesení, nakoľko sa domnievam že bol porušený štatút mesta
Sečovce a rokovací poriadok. Ďalej boli porušené aj pravidla vyplývajúce z volebného
zákona pri dodržaní pomerného zastúpenia jednotlivých politických strán a nezávislých
poslancov v štrukturovaní komisií MsZ.

2. Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy, životného prostredia, regionálna
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politika, podnikateľskej činnosti, obchodu , cestovného ruchu a správy bytov:
Predseda : p. Roman Bugata
Členovia : MVDr. Marek Gamrát
p. Ján Tomáš, BSBA
Ing. Vladimír Bajus
MUDr. Marek Kožuch
Hlasovanie č.23: za:7

proti:2

zdržal sa:1

nehlasoval:2

- návrh schválený

Platnosť uznesenia pozastavená !
Pozastavujem platnosť týchto uznesení, nakoľko sa domnievam že bol porušený štatút mesta
Sečovce a rokovací poriadok. Ďalej boli porušené aj pravidla vyplývajúce z volebného
zákona pri dodržaní pomerného zastúpenia jednotlivých politických strán a nezávislých
poslancov v štrukturovaní komisií MsZ.

3. Komisia finančná a pre správu mestského majetku:
Predseda : p. Michal Sokoli
Členovia : MVDr. Milan Mika
Ing. Marián Vasilišin
p. Ján Vojtašovič
MVDr. Marek Gamrát
Hlasovanie č.24: za:7

proti:3

zdržal sa:0

nehlasoval:2

- návrh schválený

Platnosť uznesenia pozastavená !
Pozastavujem platnosť týchto uznesení, nakoľko sa domnievam že bol porušený štatút mesta
Sečovce a rokovací poriadok. Ďalej boli porušené aj pravidla vyplývajúce z volebného
zákona pri dodržaní pomerného zastúpenia jednotlivých politických strán a nezávislých
poslancov v štrukturovaní komisií MsZ.

4. Komisia kultúry školstva, mládeže, športu, verejného poriadku:
Predseda : Mgr. Andrea Zahradníková
Členovia : p. Ján Vajda
Ing. Mária Straková
Mgr. Kristína Kmecová
Mgr. Monika Popaďaková
Hlasovanie č.25: za:8

proti:3

zdržal sa:0

nehlasoval:1

- návrh schválený

Platnosť uznesenia pozastavená !
Pozastavujem platnosť týchto uznesení, nakoľko sa domnievam že bol porušený štatút mesta
Sečovce a rokovací poriadok. Ďalej boli porušené aj pravidla vyplývajúce z volebného
zákona pri dodržaní pomerného zastúpenia jednotlivých politických strán a nezávislých
poslancov v štrukturovaní komisií MsZ.

14

7. Komisia pre ochranu verejného záujmu:
Z dôvodu nedosiahnuteľnej zhody v personálnom obsadení členov komisie poslanci
všeobecným súhlasom/dohodou komisiu nezriadili.
Bez hlasovania.
Poznámka p. Sokoliho - komisia podľa ústavného zákona ma mať každá pol. strana,
hnutie a nezávislý nominanta predsedu si volí komisia.
8. Komisia na predaj bytov:
Predseda : p. primátor mesta
Členovia : p. Roman Bugata
Mgr. Andrea Zahradníková
MUDr. Marek Kožuch
Hlasovanie č.26: za:7

proti:3

zdržal sa:2

nehlasoval:0

- návrh schválený

Platnosť uznesenia pozastavená !
Pozastavujem platnosť týchto uznesení, nakoľko sa domnievam že bol porušený štatút mesta
Sečovce a rokovací poriadok. Ďalej boli porušené aj pravidla vyplývajúce z volebného
zákona pri dodržaní pomerného zastúpenia jednotlivých politických strán a nezávislých
poslancov v štrukturovaní komisií MsZ.

9. Škodová komisia:
Návrh na personálne obsadenie sa prekladá na najbližšie zastupiteľstvo.
Bez hlasovania – na základe všeobecnej zhody poslancov.

UZNESENIE č. 24 /VII. MsZ-28/10-2011

Návrh na personálne obsadenie školského úradu
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) žiada
primátora mesta aby vstúpil do jednania s RNDr. Vladimírom Švecom o prinavrátení
Spoločného školského úradu do stavu pred odvolaním p. RNDr. V. Šveca.
Hlasovanie č.27: za:8

proti:3

zdržal sa:1

Podpis primátora:

nehlasoval:0

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:
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UZNESENIE č. 25 /VII. MsZ-28/10-2011

Návrh na zmenu dňa a času konania MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) schvaľuje
zmenu konania MsZ na deň piatok najskôr o 16:00 hod. príslušného týždňa a mesiaca .
Hlasovanie č.28: za:7

proti:3

zdržal sa:2

Podpis primátora:

nehlasoval:0

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 26 /VII. MsZ-28/10-2011

Návrh na prehodnotenie prijatia nových zamestnancov MsÚ
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) navrhuje
primátorovi mesta prehodnotiť obsadenie pracovných pozícií a miest od 1.1.2011 doteraz
prijatými pracovníkmi.
Hlasovanie č.29: za:8

proti:2

zdržal sa:0

Podpis primátora:

nehlasoval:2

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 27 /VII. MsZ-28/10-2011

Návrh na odstúpenie od zmlúv so spoločnosťou Region Invest, a.s. a CMITrade Invest s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) ž i a d a
primátora mesta odstúpiť od zmlúv a ukončiť spoluprácu s spoločnosťou Región Invest,
a.s. a s spoločnosťou CMI-Trade Invest, s.r.o..
B) poveruje
primátora mesta vysporiadať zmluvné záväzky voči spoločnosti Región Invest, a.s. a voči
spoločnosti CMI-Trade Invest, s.r.o..
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Hlasovanie č.30: za:6

proti:0

zdržal sa:3

Podpis primátora:

nehlasoval:3

- návrh neschválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 28 /VII. MsZ-28/10-2011

Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) schvaľuje
presunutie tohto materiálu do finančnej komisie na prípravu podkladov pre najbližšie
zastupiteľstvo.
Hlasovanie č.31: za:7

proti:0

zdržal sa:1

Podpis primátora:

nehlasoval:4

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 29 /VII. MsZ-28/10-2011

Poskytnutie pôžičky vo výške 5.000,- € pre FK Slavoj Sečovce
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) schvaľuje
poskytnutie pôžičky pre FK Slavoj Sečovce v sume 5.000,00 € s podmienkou záväzku, že
FK Slavoj Sečovce túto pôžičku splatí v štyroch splátkach.
Termín: bez udania termínu
Hlasovanie č.32: za:8

proti:0

zdržal sa:3

nehlasoval:1

- návrh schválený

Platnosť uznesenia pozastavená !
Pozastavujem platnosť tohto uznesenia, nakoľko sa domnievam, že odporuje zákonu
č.583//2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v §10 ods. 6 vo veci nemožnosti
poskytnúť finančné prostriedky subjektu mimo kompetencií mesta.
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UZNESENIE č. 30 /VII. MsZ-28/10-2011

Návrh na schválenie finančného príspevku pre ZUŠ Sečovce
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku pre ZUŠ Sečovce vo výške 1.000,00 € ako finančný
príspevok mesta pre potreby ZUŠ Sečovce pri príležitosti prípravy osláv tykajúcich sa 60.
výročia založenia Základnej umeleckej školy v Sečovciach.
Hlasovanie č.33: za:11

proti:0

zdržal sa:0 nehlasoval:1

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 31 /VII. MsZ-28/10-2011

Návrh na zmenu doručovania materiálov do MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) schvaľuje
zmenu doručovania materiálov na rokovanie MsZ v lehote 7 dni pred rokovaním MsZ.
Hlasovanie č.34: za:10 proti:0

zdržal sa:0

Podpis primátora:

nehlasoval:2

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 32 /VII. MsZ-28/10-2011

Návrh na odstúpenie od zmlúv s firmou AHA, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) s ú h l a s í
s vypracovaním právnej analýzy záväzkového vzťahu medzi mestom a firmou AHA, s.r.o.
ktorá bude posúdená v komisiách a následne predložená na rokovanie MsZ, ktoré rozhodne
o ďalšom postupe.
Hlasovanie č.35: za:9

proti:0

zdržal sa:1

Podpis primátora:

nehlasoval:2

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:
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UZNESENIE č. 33 /VII. MsZ-28/10-2011

Návrh na odstúpenie spolupráce s firmou Jemko, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) d o p o r u č u j e
primátorovi mesta prehodnotiť spoluprácu s spoločnosťou JEMKO, s.r.o. a prehodnotiť
doteraz vykonané práce.
Hlasovanie č.36: za:7

proti:1

zdržal sa:2 nehlasoval:2

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

UZNESENIE č. 34 /VII. MsZ-28/10-2011

Zakúpenie notebookov pre poslancov MsZ
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) berie na vedomie
že skupina 7-mich poslancov sa vzdáva svojich notebookov a chcú ich prepožičať
základným školám pre študentov.
Hlasovanie č.37: za:7

proti:0

zdržal sa:3 nehlasoval:2

Podpis primátora:

- návrh schválený

Podpis prednostu MsÚ:

Vyjadrenie k súboru uznesení:
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 07.11.2011 prijalo niektoré uznesenia
ktorých výkony som sa rozhodol pozastaviť z ďalej uvedených dôvodov, nakoľko v zmysle
§13 odst. (6) Zákona č.369/1990 Zb. v platnom znení a v súlade s §16 bod (4) Štatútu mesta
Sečovce sa domnievam, že uvedené uznesenia odporujú zákonu, alebo sú pre mesto zjavne
nevýhodné.
Mám za to, že spôsob priebehu rokovania MsZ mesta Sečovce dňa 28.10.2011 a súvisiace
prijatie niektorých sporných a nejasných uznesení počas tohto rokovania zakladajú vážne
pochybenia a porušenia zákonov SR, a tiež sú pre mesto zjavne nevýhodné. Preto týmto
Rozhodnutím vydaným v zákonnej lehote s okamžitou platnosťou pozastavujem účinnosť
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týchto uznesení MsZ mesta Sečovce prijatých 28.10.2011 v zmysle textácie Zápisnice zo
VII. riadneho zasadnutia MsZ konaného 28.102011 a súvisiaceho Súboru uznesení.
Konštatujem, že za porušovanie zákonných postupov, Štatútu a Rokovacieho poriadku MsZ
považujem tiež zasahovanie do kompetencií primátora a Mestského úradu vo veci Prípravy
rokovania MsZ (čl.5 body 1.,2.,3.,5.,11. Rokovacieho poriadku) a vo veci Programu
zasadnutia MsZ (čl. 6 body 3.,4. Rokovacieho poriadku). V rozpore s Rokovacím poriadkom
je i priebeh zasadnutia MsZ - čl.7-body 8.,9. a príprava a prijímanie uznesení - čl.8 -body
1.,3., čl.9, body2.,9., kde došlo výlučne k inému konaniu poslaneckého zboru, ako je to
zakotvené v schválených dokumentoch.
Toto Rozhodnutie primátora mesta Sečovce bolo vydané a zverejnené na úradnej vývesnej
tabuli mesta a internetovej stránke mesta Sečovce dňa 07.11.2011 v zákonnej lehote v zmysle
Zákona č.369/1990 Zb.z. v znení neskorších zákonov a predpisov, a je preskúmateľné
kompetentnými orgánmi prokuratúry a justície.

Ing. Milan Filip
prednosta MsÚ Sečovce

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta Sečovce
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