Schválené dňa: 27.01.2012
Potvrdená právoplatnosť: 30.01.2012
Za správnosť: Ing. Lýdia Vereščaková

Vyvesené dňa: 1.02.2012
Zvesené dňa:

Súbor uznesení
z I. riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
konaného dňa 27.1.2012

UZNESENIE č.14/2012 z 27.1.2012
Schválenie programu rokovania I. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sečovciach
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
Program rokovania I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach s poslaneckým návrhom MUDr. Mareka Kožucha doplniť do
programu rokovania bod č. 21: Zámer na prenájom majetku mesta na
Mestskej poliklinike verejnou obchodnou súťažou

Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

schválené

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

UZNESENIE č.15/2012 z 27.1.2012
Schválenie programu rokovania I. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sečovciach
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
Program rokovania I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach s poslaneckým návrhom MUDr. Mareka Kožucha doplniť do
programu rokovania bod č. 22: Verejný prísľub poslancov poukázať 2 %
z dane v prospech Mesta Sečovce

Hlasovanie:

za:

8

proti: 2

zdržal sa: 0

schválené

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

UZNESENIE č.16/2012 z 27.1.2012
Schválenie programu rokovania I. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sečovciach
A/ schvaľuje
Program rokovania I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach s poslaneckým návrhom MUDr. Mareka Kožucha doplniť do
programu rokovania bod č. 23: Systém bonusov pre občanov, ktorí bez
nároku na odmenu pomáhajú pri udržovaní poriadku v meste

Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.17/2012 z 27.1.2012
Schválenie programu rokovania I. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sečovciach
A/ schvaľuje
Program rokovania I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach s poslaneckým návrhom MUDr. Mareka Kožucha doplniť do
programu rokovania bod č. 24: Postúpenie dlhov za vývoz smetia na
tretie osoby
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.18/2012 z 27.1.2012
Schválenie programu rokovania I. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sečovciach

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ neschvaľuje
Program rokovania I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach s pozmeňovacím návrhom hlavnej kontrolórky Bc. Silvie
Kobzošovej vypustiť z rokovania bod č. 7 Rozpočet mesta Sečovce

Hlasovanie:

za:

0

proti: 6

zdržal sa: 4

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

neschválené

UZNESENIE č.19/2012 z 27.1.2012
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: MVDr. Milan Mika(predseda), Mgr.

Monika Popaďáková (člen), Ing. Ján Dobránsky (člen)
2. Zapisovateľa/ku z rokovania: Ľubica Kmecová

Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.20/2012 z 27.1.2012
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
Za overovateľov zápisnice poslancov: Ján Vajda, MUDr. Marek Kožuch

Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.21/2012 z 27.1.2012
Interpelácie: Zníženie poplatkov za prenájom sály kultúrneho domu za
športové aktivity
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
Poslanecký návrh Mgr. Andrey Záhradníkovej znížiť o 50 % poplatok za
prenájom sály kultúrneho domu živnostníkom na športové účely ak je
menej cvičencov
Hlasovanie: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0

schválené

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

UZNESENIE č.22/2012 z 27.1.2012
Zmluva o budúcej zmluve zriadení vecného bremena v prospech VSD
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 12 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, §9 a §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v zmysle neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Sečovce
A/ schvaľuje
Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
spoločnosti: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91
Košice s podmienkou, že súčasťou budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena bude jasné určenie predmetu vecného bremena s presným
určením výmery pozemku v m2, na ktoré sa vecné bremeno vzťahuje
a s podmienkou, že bude v súlade s VZN 4/2011 o zmluvných prevodoch
vlastníctva majetku mesta Sečovce a platnou legislatívou SR
B/ poveruje
primátora mesta
vecného bremena
distribučná, a.
s podmienkami v
Hlasovanie:

za:

k podpísaniu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
v prospech spoločnosti: Východoslovenská
s., Mlynská 31, 042 91 Košice v súlade
schvaľovacej časti uznesenia.
10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.23/2012 z 27.1.2012
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby,
distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

SPP –

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 12 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, §9 a §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v zmysle neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta

Sečovce
A/ schvaľuje
Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
t.j. spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava s podmienkou, že súčasťou zriadenia vecného bremena bude
jasné určenie predmetu vecného bremena s presným určením výmery
pozemku v m2, na ktoré sa vecné bremeno vzťahuje a s podmienkou, že
bude v súlade s VZN 4/2011 o zmluvných prevodoch vlastníctva
majetku mesta Sečovce a platnou legislatívou SR
B/ poveruje
primátora mesta k podpísaniu Zmluvy o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby, t.j. spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v súlade s podmienkami
v schvaľovacej časti uznesenia.
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.24/2012 z 27.1.2012
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v
prospech AHA, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 12 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, §9 a §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v zmysle neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Sečovce
A/schvaľuje
Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
v prospech AHA, s.r.o., Košice, so sídlom Štefana Kukuru 12,071 01
Michalovce s podmienkou, že súčasťou budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena bude jasné určenie predmetu vecného bremena
s presným určením výmery pozemku v m2, na ktoré sa vecné bremeno
vzťahuje a s podmienkou, že bude v súlade s VZN 4/2011 o zmluvných
prevodoch vlastníctva majetku mesta Sečovce a platnou legislatívou
SR

B/ poveruje
primátora mesta k podpísaniu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena v prospech AHA, s.r.o., Košice, so sídlom Štefana
Kukuru 12,071 01 Michalovce v súlade s podmienkami v schvaľovacej
časti uznesenia.
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.25/2012 z 27.1.2012
Rozpočet na rok 2012 a Programový rozpočet mesta na roky 2012 -2014
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
rozpočet Mesta Sečovce na rok 2012 vrátane programov a podprogramov
- v príjmovej časti takto: bežné príjmy 4 904 164 €, kapitálové
príjmy 296 000 € , finančné operácie – príjmy 679408 €, vlastné
príjmy škôl 52 540 €
- vo výdavkovej časti takto: bežné výdavky 2 278 393 €, kapitálové
výdavky 1 070 398 €, finančné operácie -výdavky 248 676 €, výdavky
škôl a školských zariadení 2 334 645€
B/ berie na vedomie
viacročný rozpočet mesta na roky 2013,2014 vrátane programov
a podprogramov
- rozpočet Mesta Sečovce na rok 2013: príjmy 5 195 603 €, výdavky
5 195 603 €
- rozpočet Mesta Sečovce na rok 2014: príjmy 5 351 444 €, výdavky
5 351 444 €
C/

schvaľuje

právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a
výdavkovej časti v priebehu celého rozpočtového roka.
D/

poveruje

primátora mesta vykonať opatrenia na realizáciu schváleného rozpočtu
Hlasovanie:

za:

8

proti: 1

zdržal sa: 1

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.26/2012 z 27.1.2012
Informatívna správa o príprave volieb do národnej rady SR v meste
Sečovce
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a rozhodnutím predsedu NR SR č. 347/2011
Z.z. voľby do NR SR
A/ berie na vedomie
informatívnu správu o príprave volieb do Národnej rady SR v meste
Sečovce
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

schválené

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

UZNESENIE č.27 /2012 z 27.1.2012
Návrh harmonogramu zasadnutí
polrok 2012

MsZ a

plánu činností

MsZ na I.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
Harmonogram zasadnutí MSZ Sečovce a plán činností
2012

MsZ na

B/ ukladá
Prednostke MsÚ zverejniť harmonogram a plán činností MsZ
obvyklým spôsobom
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

I. polrok

v meste

schválené

UZNESENIE č.28 /2012 z 27.1.2012
Harmonogram zasadnutí

komisií MsZ na I. polrok 2012

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa príslušných ustanovení Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku MsZ
Sečovce
A/Schvaľuje
Harmonogram zasadnutí komisií pri MsZ na I. polrok 2012
B) ukladá
Prednostke MsÚ zverejniť harmonogram a plán činností MsZ
obvyklým spôsobom
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

v meste

schválené

UZNESENIE č.29 /2012 z 27.1.2012
Návrh dodatku č.2 k VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania
nájomných bytov
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11, ods. 4, písmeno g) Zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení v zmysle neskorších predpisov a v zmysle čl. 10 Rokovacieho
poriadku MsZ v Sečovciach
A/ Schvaľuje
Dodatok č.2 k VZN č.1/2007 o stanovení podmienok prenajímania
nájomných bytov v podmienkach Mesta Sečovce podľa predloženého
znenia
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.30 /2012 z 27.1.2012
Predĺženie nájomných zmlúv s nájomcami v bytových domoch na Okružnej
ulici
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s príslušnými ustanoveniami § 11 Zákona 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle VZN č. 1/2007
o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov v znení Dodatku
č.1 z 12.9.2011
A/ schvaľuje
Nájomcov, ktorí majú na základe splnenia podmienok a odporučenia
bytovej komisie právo na opakované uzavretie nájomných zmlúv
v bytových domoch na Okružnej ulici podľa predloženého zoznamu
B/ poveruje
Primátora mesta uzavrieť so schválenými nájomcami predĺženie
nájomných zmlúv v súlade s príslušnými ustanoveniami VZN č. 1/2007
o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov v znení Dodatku
č.1 z 12.9.2011 a odporúčaním bytovej komisie zo dňa 21.12.2011
a 11.1.2012
C/ súhlasí
s predĺžením nájomných zmlúv len do 31. marca 2012 s týmito
nájomcami:
1. Rastislav Mazár a manželka Lucia z dôvodu nedoplatku na
nájomnom vo výške 1 945,14 €, ktorý s mestom uzavrel splátkový
kalendár a na súde je návrh na vypratanie bytu
2. Martina Mazárová, ktorá má nedoplatok na nájomnom vo výške
825,12 € a má splátkový kalendár len do 31. marca 2012
D/ poveruje
Primátora mesta uzavrieť s nájomcami, menovanými v odseku C/
predĺženie nájomných zmlúv do 31. marca 2012
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.31 /2012 z 27.1.2012
Zámena pozemkov na Štúrovej ulici
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v zmysle neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Sečovce
A/ schvaľuje
zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Sečovce za nehnuteľnosti
vo vlastníctve fyzických osôb, konkrétne pozemkov v katastrálnom
území Sečovce, zapísaných na LV č. 2724, vo vlastníctve Mesta
Sečovce:
-

staré parc.č. 284/1, nové parc. číslo 284/3,
a nádvoria , výmera 38 m2

zast. plochy

-

staré parc. č. 283/3 , nové parc. číslo 283/19, zast. plochy
a nádvoria, výmera 23 m2

-

parc.č. 283/20, zastavané plochy a nádvoria, výmera 27 m2

-

parc.č. 283/27, zastavané plochy a nádvoria, výmera 35m2

-

parc. č. 283/33, zastavané plochy a nádvoria, výmera 41 m2

-

parc. č. 283/18,

-

zastavané plochy a nádvoria, výmera 11m2

Parc. č. 283/37, zastavané plochy a nádvoria,

výmera

6m2

Spolu výmera 181 m2
za pozemky v katastrálnom území Sečovce vo vlastníctve fyzických
osôb, konkrétne:
-

-

pozemok, zapísaný na LV č. 2532 vo vlastníctve Štabrila Štefan
a manž. , parc. č. 283/21, orná pôda, výmera 52 m2
pozemok, zapísaný na LV č. 4058 vo vlastníctve Melinčák Ivan
a manž., parc. č. 283/22, orná pôda, výmera 24 m2
pozemok, zapísaný na LV č. 4058 vo vlastníctve Melinčák Ivan
a manž., parc. č.283/23 zastavané plochy a nádvoria, výmera
9m2
pozemok, zapísaný na LV č. 2529 vo vlastníctve Havrila Peter
a manž., parc. č. 283/24, orná pôda, výmera 26 m2
pozemok, zapísaný na LV č. 2540 vo vlastníctve Sič Juraj
a manž., parc. č. 283/25, orná pôda, výmera 50 m2
pozemok, zapísaný na LV č. 2540 vo vlastníctve Sič Juraj
a manž., parc. č. 283/26, zastavané plochy a nádvoria, výmera
33 m2
Spolu výmera 194 m2

bezodplatne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Osobitný zreteľ spočíva vo výhodnosti zámeny pre Mesto Sečovce,
ktoré týmto prevodom nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve získa za
181 m2 pozemkov vo svojom vlastníctve pozemky vo výmere 194 m2 vo
vlastníctve fyzických osôb. Výhodou zámeny je aj plánovaná výstavba
prístupovej cesty v tejto lokalite, kde sa nachádzajú ďalšie
stavebné pozemky a kvôli ktorej by mesto v budúcnosti pravdepodobne
muselo pristúpiť k výkupu pozemkov v tejto lokalite, ktoré
v súčasnosti ich vlastníci ponúkajú ako predmet zámeny. Zároveň
mesto vyjde v ústrety občanom mesta, ktorí kvôli nepresnostiam pri
zakresľovaní hraníc pozemkov do katastrálnych máp v minulosti
nevedomky užívali pozemky vo vlastníctve Mesta Sečovce v omyle, že
ide o pozemky v ich vlastníctve a naopak, nevyužívali pozemky, ktoré
im patrili a sami iniciatívne prejavili záujem tieto nevysporiadané
majetkovoprávne vzťahy usporiadať.
B/ poveruje
primátora mesta vykonať opatrenia na zámenu nehnuteľností vo
vlastníctve Mesta Sečovce za nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických
osôb v zmysle schvaľovacej časti uznesenia

Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.32 /2012 z 27.1.2012
Zámer na prenájom majetku mesta pre MKTS, s.r.o. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 12 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s §9, ods.2, písm. a) a §9a, ods.9
Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z §9a, ods.6, písm. g)b) Zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a § 116 Občianskeho zákonníka
A/ schvaľuje
Zámer na prenájom majetku mesta, konkrétne nebytových priestorov
v budove Mestského úradu, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 24/37, Sečovce,

s výmerou 112,1 m2 pre spoločnosť MKTS, s.r.o. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s §9a,ods.8,písm. e)
V prípade spoločnosti MKTS, s. r.o. možno prípad hodný osobitného
zreteľa oprieť o to, že spoločnosť MKTS, v ktorej došlo v júli 2011
k zmenám vlastníka a konateľov, je v súčasnosti technicky závislá na
prenájme priestorov v budove Mestského úradu, je dobrým
a bezproblémovým nájomníkom, ktorý si plní všetky povinnosti,
poskytuje služby v prospech občanov Mesta Sečovce a je pre mesto
prínosom.
B/ Ukladá
Prednostke MsÚ zverejniť zámer na prenájom majetku mesta, konkrétne
nebytových priestorov v budove Mestského úradu, Nám. Sv. Cyrila
a Metoda 24/37, Sečovce, s výmerou 112,1 m2 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade so Zákonom 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov

Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

schválené

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

UZNESENIE č.33 /2012 z 27.1.2012
Zámer na prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
alebo verejnou obchodnou súťažou
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
Aby sa prenájom majetku mesta, nebytových priestorov v budove Dom
služieb, riešil verejnou obchodnou súťažou
Hlasovanie:

za: 6

proti:2

zdržal sa : 2

schválené

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

UZNESENIE č.34 /2012 z 27.1.2012
Zámer na prenájom majetku mesta verejnou obchodnou súťažou
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 12 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s §9, ods.2, písm. a) a §9a, ods.9
Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z §9a, ods.6, písm. b) Zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje
Zámer na prenájom majetku mesta, konkrétne nebytových priestorov
v budove Dom služieb na prízemí, Obchodná ulica 164/58, Sečovce,
s výmerou 350,60 m2 spôsobom – verejná obchodná súťaž
B/ ukladá
Prednostke MsÚ pripraviť podmienky verejnej obchodnej súťaže na
prenájom majetku mesta, konkrétne nebytových priestorov v budove Dom
služieb na prízemí, Obchodná ulica 164/58, Sečovce, s výmerou 350,60
m2

Hlasovanie:

za:

6

proti:

0

zdržal sa:

4

schválené

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

UZNESENIE č.35 /2012 z 27.1.2012
Zmluva o výkone správy majetku obce, vybudovaného v rámci projektu
Sečovce – Albinov, kanalizácia, s VVS, a.s.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 11, ods.4, písm. a) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, §9 Zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v zmysle neskorších predpisov a v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/ berie na vedomie
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o prevádzkovaní vodohospodárskeho
majetku, uzavretú medzi Mestom Sečovce v zastúpení primátorkou
mesta RNDr. Monikou Bérešovou a Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s. v zastúpení predsedom predstavenstva Ing.
Stanislavom Hrehom a členom predstavenstva Ing. Rudolfom
Kočiškom(ďalej len Zmluva o budúcej zmluve)

B/ splnomocňuje
Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta vykonať právne kroky smerujúce
k uzavretiu Zmluvy o výkone správy majetku obce, vybudovaného
v rámci projektu Sečovce – Albinov, kanalizácia v súlade s Článkom
II. , odsekom 1 Zmluvy o budúcej zmluve
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.36 /2012 z 27.1.2012
Informatívna správa o možnosti predať infraštrukturálny majetok
mesta, vybudovaný v rámci projektu Sečovce - Albinov- kanalizácia,
financovaný z mestského rozpočtu vo výške 237.261,78 € a znížiť tak
úverovú zaťaženosť Mesta Sečovce
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 11, ods.4, písm. a) Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, §9 Zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v zmysle neskorších predpisov a v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o možnosti predať infraštrukturálny majetok
mesta, vybudovaný v rámci projektu Sečovce - Albinov- kanalizácia,
financovaný z mestského rozpočtu vo výške 237.261,78 € a znížiť tak
úverovú zaťaženosť Mesta Sečovce
B/poveruje
Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta rokovať o možnosti predať
infraštrukturálny majetok mesta, vybudovaný v rámci projektu Sečovce
- Albinov- kanalizácia, financovaný z mestského rozpočtu vo výške
237.261,78 € a znížiť tak úverovú zaťaženosť Mesta Sečovce

Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.37 /2012 z 27.1.2012
Úhrada poslednej faktúry za projekt Rekonštrukcia ZŠ Obchodná vo
výške 268 160,46 €, úver na úhradu faktúry vo výške 252 630 €

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o úvere na fondy EÚ vo výške 252 630 € na
financovanie investičných potrieb v období do vyplatenia
nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí NFP
č. Z2211012077701 zo dňa 4.4.2011 v znení neskorších dodatkov,
uzatvorenej na projekt Rekonštrukcia Základnej školy Obchodná 5
Sečovce
B/súhlasí
S ručením za úver na fondy EÚ na realizáciu projektu Rekonštrukcia
Základnej školy Obchodná 5 Sečovce vo forme blankozmenky dlžníka,
Mesta Sečovce v prospech banky VÚB, a.s.
C/ poveruje
primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta uzatvoriť zmluvu o úvere na
fondy EÚ vo výške 252 630 € na financovanie investičných potrieb
v období do vyplatenia nenávratného finančného príspevku na základe
Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2211012077701 zo dňa 4.4.2011 v znení
neskorších dodatkov, uzatvorenej na projekt Rekonštrukcia Základnej
školy Obchodná 5 Sečovce

Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.38 /2012 z 27.1.2012
Schválenie spoluúčasti Mesta Sečovce ako zriaďovateľa ZŠ Obchodná
na financovaní projektu Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach

A/ schvaľuje
Finančnú spoluúčasť Mesta Sečovce na projekte Inovácia metód
vzdelávania na ZŠ Obchodná vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt( 210 286,02 €), predstavujúcu sumu 10 514,30 €,
z rozpočtu Mesta Sečovce
B/ ukladá
Mestskému úradu zahrnúť schválenú finančnú spoluúčasť do výdavkovej
časti rozpočtu mesta Sečovce
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.39 /2012 z 27.1.2012
Zriadenie príspevkovej organizácie mesta Sečovce – Rehabilitačná
stanica pre vtáky a cicavce Sečovce
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 ods. 4, písm. l) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a §3, ods. 4 Zákona 523/2004
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
A/ berie na vedomie
Dôvodovú správu k návrhu na zriadenie príspevkovej organizácie
Rehabilitačná stanica pre vtáky a cicavce Sečovce
B/ zriaďuje
príspevkovú organizáciu Rehabilitačná stanica pre vtáky a cicavce
Sečovce ku dňu 1.2.2012
C/ schvaľuje
Návrh Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Rehabilitačná
stanica pre vtáky a cicavce Sečovce
D/menuje
Za riaditeľa príspevkovej organizácie Rehabilitačná stanica pre
vtáky a cicavce Sečovce Ľubomíra Englera
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.40 /2012 z 27.1.2012
Zámer na prenájom majetku mesta na Mestskej poliklinike verejnou
obchodnou súťažou
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 12 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s §9, ods.2, písm. a) a §9a, ods.9
Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z §9a, ods.6, písm. b) Zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje
Zámer na prenájom majetku mesta, konkrétne nebytových priestorov na
2. Poschodí v budove Mestskej polikliniky, Ulica Dargovských hrdinov
137/10, Sečovce, s výmerou 75,06 m2 spôsobom – verejná obchodná
súťaž
B/ukladá
Prednostke MsÚ pripraviť podmienky verejnej obchodnej súťaže na
prenájom majetku mesta, konkrétne nebytových priestorov na 2.
Poschodí v budove Mestskej polikliniky, Ulica Dargovských hrdinov
137/10, Sečovce, s výmerou 75,06 m2 spôsobom – verejná obchodná
súťaž

Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.41 /2012 z 27.1.2012
Zámer na prenájom majetku mesta na Mestskej poliklinike verejnou
obchodnou súťažou
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 12 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s §9, ods.2, písm. a) a §9a, ods.9
Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z §9a, ods.6, písm. b) Zákona 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov

A/ súhlasí
1. Aby sa všetky budúce zmluvné prevody majetku mesta Sečovce na
poslancov Mestského zastupiteľstva v Sečovciach uzatvárali
zásadne na základe výsledku verejnej obchodnej súťaže
2. Aby Mesto Sečovce s poslancami Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach v prípade ich víťazstva vo verejnej obchodnej
súťaži uzatváralo zásadne štandardné zmluvy, ktoré zásadne
nebudú zjavne nevýhodné pre Mesto Sečovce.
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.42 /2012 z 27.1.2012
Verejný prísľub poslancov poukázať 2% z daní v prospech
Sečovce

Mesta

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
Poslanecký návrh MUDr. Mareka
zastupiteľstva v Sečovciach v
z dane za rok 2011 v prospech
a občianskych združení, ktoré
v prospech občanov mesta

Hlasovanie:

za:

9

Kožucha, aby poslanci Mestského
rámci svojich možností poukázali 2%
mesta Sečovce alebo organizácií
pôsobia na jeho území a pracujú

proti: 0

zdržal sa: 1

schválené

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

UZNESENIE č.43 /2012 z 27.1.2012
Systém bonusov pre občanov, ktorí bez nároku na odmenu pomáhajú pri
udržovaní poriadku v meste
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
Poslanecký návrh MUDr. Mareka Kožucha zaviesť bonusy pre občanov,
ktorí pomáhajú pri udržovaní poriadku na pozemkoch mesta bez nároku
na odmenu
B/ súhlasí
Aby sa návrh bonusov rozpracoval a predložil na pripomienkovanie do
komisií pri Mestskom zastupiteľstve
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

UZNESENIE č.44 /2012 z 27.1.2012
Postúpenie dlhov za vývoz smetia na tretie osoby
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
Poslanecký návrh MUDr. Mareka Kožucha postúpiť pohľadávky Mesta
Sečovce voči právnickým a fyzickým osobám na poplatkoch za odvoz TKO
k 31.12.2011 v objeme 259 569,43 € na tretie osoby
B/ ukladá
Mestskému úradu spracovať prehľad pohľadávok Mesta Sečovce voči
právnickým a fyzickým osobám pri všetkých miestnych daniach
a poplatkoch a spracovať návrh na ich efektívnejšie vymáhanie
Hlasovanie:

za:

10

proti: 0

zdržal sa: 0

Prednostka MsÚ

Primátor mesta

Ing. Tatiana Raničová

MVDr. Jozef Gamrát

schválené

