Mestské zastupiteľstvo S E Č O V C E
_________________________________________________________________________

Zápisnica
z III. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 20. apríla 2012 o 9.00 hod.
v zasadačke MsÚ.
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle § 13, ods. 4, bodu a) zákona č.
369/90 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl.4. ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.
Prítomní:
Poslanci - prítomní 9
Roman Bugata, Ing. Ján Dobránsky, MUDr. Mária Jacková, MUDr. Marek Kožuch, MVDr. Milan
Mika, Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Mgr. Andrea Záhradníková, Ing.Cyril Korpesio
Poslanci – neprítomní 3
MVDr. Marek Gamrát-ospr., Ján Vajda-ospr., Michal Sokoli-neospr.,
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Marián Vasilišin, Ing. Ján Varga, Ing. Michal Olšakovský, Ján Tomáš, Mgr. Anna Ferková,
PaedDr. Marta Danková, Ing. Katarína Briňarská,
Prizvaní:
Ing. Jaroslav Konečný-riaditeľ ZŠ Obchodná, Mgr.Gejza Hallér-riaditeľ ZŠ Komenského, Mgr. Viera
Haščáková, Eva Ferenčíková – riaditeľka MŠ Obchodná, Mgr. Ján Lukáč – vedúci Technické služby,
Ing. Katarína Kováčová-riaditeľka BHS, Mgr. Iveta Bačová – Školský úrad Sečovce, RNDr. Vladimír
Švec – Školský úrad,
Hostia:
pplk.Ing. Alexander Szarvaš – riaditeľ OO PZ Sečovce
JUDr. Katarína Krausová – Okresná prokuratúra Trebišov
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
Ing. Tatiana Raničová, prednostka MsÚ
Bc. Silvia Kobzošová, hlavná kontrolórka
Pracovníci MsÚ
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1.Otvorenie a program zasadnutia:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát. V úvode
privítal hostí - okresnú prokurátorku JUDr.Krausovú, riaditeľa OO PZ Ing. Szarvaša, kontrolórku
mesta Bc. Kobzošovú, poslancov, členov komisií a všetkých prítomných.
Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 9 (p.Mika je už v budove MsÚ)
a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Spýtal sa poslancov, či má niekto návrh na doplnenie
programu dnešného rokovania MsZ. Prihlásila sa poslankyňa p.Záhradníková, ktorá navrhla stiahnuť
z rokovania body 14, 20, 21 z dôvodu, že neboli prejednané v komisiách.
Primátor navrhol zaradiť do programu body:
4.a – Informatívna správa JUDr. Lemeša o vlastníctve pozemkov v Albínove,
17.a – Prevod práva nájmu bytu na Obchodnej ulici po zosnulej p. Vančákovej na jej vnuka Štefana
Chovanca, ktoré v písomnej forme s návrhom uznesenia predložil poslancom pred začatím rokovania.
Hlasovanie o návrhu p. Záhradníkovej:
Hlasovanie za: 3
proti:4
Hlasovanie o návrhu p. primátora:
Hlasovanie za: 8
proti:0

zdržal sa:1

- neschválené

zdržal sa:0

- schválené

Primátor sa spýtal, či má ešte niekto doplňujúci návrh do programu rokovania, nikto sa neprihlásil,
preto vyzval poslancov, aby hlasovali o programe.
Hlasovanie

za: 8

proti:0

zdržal sa:0

- schválené

Po hlasovaní prišiel do rokovacej miestnosti aj p. Mika.
Program rokovania:
1. Otvorenie a program zasadnutia.
1.1. Návrhy na zmenu resp. doplnenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Interpelácie poslancov
4. Kontrola plnenia uznesení – predkladá hlavná kontrolórka Bc. Silvia Kobzošová.
4.a Informatívna správa JUDr. Lemeša o vlastníctve pozemkov v Albinove.
5. Informatívne správy z komisií MsZ.
6. Informatívna správa o epidemiologickej situácii v meste Sečovce za rok 2010 a 2011.
7. Informatívna správa o stave kriminality v meste Sečovce za rok 2011.
8. Informatívna správa o činnosti na úseku sociálnych vecí za rok 2011.
9. Informatívna správa o činnosti Spoločného školského úradu Sečovce od septembra 2011 do
marca 2012.
10. Informatívna správa o stave nedoplatkov za TKO a drobné stavebné odpady za rok 2011.
11. Informatívna správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov za rok 2011.
12. Informatívna správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011.
13. Informatívna správa o stave na úseku správy domov a bytov k 31.12.2011 v BHS, s.r.o.
14. Návrh nového Štatútu Mesta Sečovce.
15. Prerokovanie Upozornenia Okresnej prokuratúry pod značkou Pd 77/12-3.
16. Zámena pozemkov – Andrejčák a spol.
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17. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – Revitalizácia drevitej vegetácie na námestí mesta
Sečoviec.
17.a Prevod práva nájmu bytu na Obchodnej ulici
18. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj voľných bytov v bytovom dome Zetor.
19. Schválenie zaplatenia faktúry 71 280 € v prospech spoločnosti Triple a rozpočtová zmena na
to nadväzujúca.
20. Doplnenie Redakčnej rady mesačníka Sečovčan.
21. Návrh na vymenovanie kronikára Mesta Sečovce.
22. Poslanecký návrh Romana Bugatu na obnovenie výpredajov v kultúrnom dome.
23. Poslanecký návrh MUDr. Mareka Kožucha na odpredaj bytov na Bačkovskej ulici investorovi
a na zrušenie uznesenia 7/2007 o zákaze predaja majetku mesta v centrálnej mestskej zóne.
24. Informatívna správa o možnosti vytvorenia realitnej kancelárie a spoluprácu s realitnou
kanceláriou – poslanecké návrhy MUDr. Kožucha a Romana Bugatu z 23.02.2012.
25. Poslanecký návrh - zámer na prevod majetku tepelného hospodárstva v rámci BHS, s.r.o.
obchodnou verejnou súťažou.
26. Návrh na nákup dvoch obytných kontajnerov pre sociálne odkázaných.
27. Prerokovanie platových pomerov primátora mesta.
28. Rôzne
29. Diskusia
30. Záver
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Primátor predložil poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a
zapisovateľku.
Návrhová komisia: p.Ján Dobránsky – predseda, p. Marek Kožuch a p.Monika Popaďáková-členovia
Overovatelia zápisnice: p. Mária Jacková, p. Roman Bugata
Zapisovateľka: Ľubica Kmecová
Hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
- schválené
3. Interpelácie poslancov:
p.Bugata - spýtal sa na p. Doriča, ktorý je prítomný na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a nikto
ho nepredstavil, čo robí pre mesto a akú má funkciu.
p. primátor – JUDr. Dorič pracuje na dohodu a rieši právne veci pre mesto.
p.Bugata – informoval sa na p. Matisa
p. primátor – Mgr. Matis pracuje na príkaznú zmluvu pre Bytové hospodárstvo s.r.o. aj pre mesto.
p. Bugata – ďalej sa informoval na p. Novotného, či je poradcom.
p. primátor – Ing. Novotným nie je právnik a mesto nemá s ním žiadnu zmluvu a ani ho neplatí.
Nikto sa už s interpeláciou neprihlásil, preto p. primátor pokračoval v programe rokovania.
4. Kontrola plnenia uznesení – predkladá hlavná kontrolórka Bc. Silvia Kobzošová:
Materiál písomný s návrhom uznesenia, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu a požiadal
p.Kobzošovú o vyjadrenie k správe.
p.Kobzošová – správa o výsledku plnenia uznesení z I. a II. MsZ bola predložená v písomnej forme
v materiáloch na zasadnutie MsZ, preto v skrátenej forme prečítala výňatky z uvedenej správy –
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splnené uznesenia, nedostatky v uzneseniach a navrhla prijať uznesenie, že MsZ berie túto správu na
vedomie.
p. Dobránsky – poprosil p.kontrolórku, aby správu dala skôr a požiadal ju, aby ak podáva podnet na
prokuratúru, najprv oznámila poslancom v akej veci podáva podnet.
p. Kobzošová – oznámila, že oslovila prokuratúru vo veci, či mal nárok viceprimátor podpisovať
uznesenia MsZ počas krátkodobej neprítomnosti primátora.
p. Dobránsky – vždy sa o niečom pochybuje a Okresná prokuratúra bude riešiť len Sečovce. Spýtal sa
na výsledok-odpoveď na uvedený podnet.
p. Kobzošová – prokuratúra uznala správnosť postupu v uvedenej veci, uznesenia sú v poriadku.
p. Popaďáková – vyzvala p. prokurátorku, aby sa k debate p.Dobránskeho a p. Kobzošovej vyjadrila.
p. prokurátorka – nemôže vstupovať do konania poslancov, nevyjadruje sa.
primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A /berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržal sa:0

- schválené

4.a Informatívna správa JUDr. Lemeša o vlastníctve pozemkov v Albinove:
Primátor požiadal Dr. Lemeša, aby podal správu, aký je skutkový stav vo veci pozemky p. Neumana
na Albinove.
Dr. Lemeš – informoval prítomných, že bolo vydané rozhodnutie na kolaudáciu a používanie stavby
Albínov – kanalizácia. Ing. Čeľovský sa odvolal voči tomuto rozhodnutiu v mene p. Neumana.
p. Lemeš zisťoval stav u občanov Albínova. Požiadal o stanovisko Správu katastra, ktoré prečítal. Po
osobnom rokovaní na Správe katastra Trebišov bolo zistené, že vlastníčka pozemkov urobila
prehlásenie, že ak sa vysťahuje z územia ČSR, nebude si uplatňovať žiadne nároky, prípadne náhradu
za znárodnený majetok vo veci vysporiadania vlastníctva na pôdu. Toto prehlásenie urobila aj v mene
svojich neplnoletých detí. Tento zápis vlastníckeho práva nebol zapísaný v pozemkovej knihe, preto
ani nebol predmetom delimitačného protokolu o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku
a vlastníctva štátu na obec Sečovce. Z uvedeného vyplýva, že vlastníkom týchto parciel je Mesto
Sečovce a nie Ing. Neuman, ktorý nemal byť účastníkom konania. Ing. Čeľovský za Ing. Neumana
zapísal nehnuteľnosť do katastra. Prehlásenie vlastníčky nebolo zapísané v pozemkovej knihe, preto
nebolo predmetom konania. Ide o duplicitné vlastníctvo. Uvedená skutočnosť bola oznámená
Obvodnému úradu životného prostredia a je v štádiu riešenia.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Bugata – poďakoval sa Mestu a Dr. Lemešovi za prístup, akým sa tento problém riešil.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A /berie na vedomie
Správu JUDr. Lemeša o vlastníctve pozemkov v Albínove.
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržal sa:0
- schválené
5. Informatívne správy z komisií MsZ:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
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p. Záhradníková – pripomienkovala, že sú v programe rokovania MsZ body, ktoré mali byť prejednané
na komisii kultúry – napr. voľby do školskej rady, redakčná rada Sečovčana, ihriská, kronikár mesta.
Nepáči sa jej to a žiada v budúcnosti riešiť veci v komisiách.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie s pripomienkou, aby všetky materiály boli prejednávané na
komisiách.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A /berie na vedomie
Informatívne správy z komisie:
1. Výstavby, územného plánovania a podnikateľskej
2. Finančnej a správy majetku
3. Kultúry, športu, mládeže a verejného poriadku
4. Sociálnej a zdravotníctva
s pripomienkou, aby všetky materiály na zasadnutie MsZ boli prerokované v komisiách
Hlasovanie: za:8
proti:0
zdržal sa:1
- schválené
p. Kožuch – vyjadril sa ku kronikárovi mesta – ak bude zamestnancom úradu, je to kompetencia
primátora a nemusí to prejednávať komisia.
p. Dobránsky – vytkol p. Záhradníkovej, že mala komisiu posledná 7 dní pred zastupiteľstvom,
aj materiály chce 7 dní pred MsZ a bola dohoda, že posledná komisia bude finančná.
p. Záhradníková – vtedy bol voľný termín a ak nebudú veci prejednané v komisii netreba ich
predkladať na rokovanie MsZ. Ďalej sa pýtala, prečo nemala materiály, ktoré mala komisia finančná
deň pred komisiou kultúry a prečo nevidela dokumentáciu k ihriskám a teraz sa ide schvaľovať
spoluúčasť na financovaní ihrísk
p. primátor – odpovedal p. Záhradníkovej, že momentálne nevie ani koľko budú stáť, pretože teraz
prebieha súťaž na ihriská.
p. Popaďáková – pokojnejšia cesta riešenia veci je, ak sa prejednajú najprv na komisiách.
p. Mika – znova zopakoval to, čo hovorí stále, aby sa poslanci stretli pred MsZ a prejednali všetky
dôležité body programu, aby sa tým predišlo dohadovaniu na zasadnutí MsZ.
Potom poslanci hlasovali o uznesení k bodu 5, ktoré už bolo prečítané.
Hlasovanie: za:8

proti:0

zdržal sa:1

- schválené

6. Informatívna správa o epidemiologickej situácii v meste Sečovce za rok 2010 a 2011:
Materiál písomný s návrhom uznesenia, primátor otvoril rozpravu.
Nikto sa neprihlásil, predseda NK prečítal návrh uznesenia a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
informatívnu správu o epidemiologickej situácii v meste Sečovce za rok 2010 a 2011
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržal sa:0
- schválené
7. Informatívna správa o stave kriminality v meste Sečovce v roku 2011:
Materiál písomný s návrhom uznesenia, primátor otvoril rozpravu.
Nikto sa neprihlásil, predseda NK prečítal návrh uznesenia a poslanci hlasovali.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach

A/ berie na vedomie
informatívnu správu o stave kriminality v meste Sečovce za rok 2011
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržal sa:0
- schválené
8. Informatívna správa o činnosti na úseku sociálnych vecí za rok 2011:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Popaďáková – teší ju posledná veta v správe, že nemáme záškolákov
p. Dobránsky – určite záškolákov máme.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
informatívnu správu o činnosti na úseku sociálnych vecí za sledované obdobie roka 2011.
Hlasovanie: za:8
proti:0
zdržal sa:1
- schválené
9. Informatívna správa o činnosti Spoločného školského úradu Sečovce od septembra 2011 do
marca 2012:
Materiál písomný s návrhom uznesenia, primátor otvoril rozpravu.
Nikto sa neprihlásil, predseda NK prečítal návrh uznesenia a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/berie na vedomie
informatívnu správu o činnosti Školského úradu Sečovce za obdobie 09.2011 – 03. 2012
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržal sa:0
- schválené
10. Informatívna správa o stave nedoplatkov za TKO a drobné stavebné odpady za rok 2011:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda NK prečítal
návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/berie na vedomie
informatívnu správu o stave nedoplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ďalej len
KO a DSO k 31. 12. 2011
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržal sa:0
- schválené
11. Informatívna správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov za rok 2011:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda NK prečítal
návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/berie na vedomie
informatívnu správu o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov za rok 2011
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržal sa:0
- schválené
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12. Informatívna správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011:
Materiál písomný s návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p. Popaďáková – informovala sa, čo znamenajú čísla v prvej tabuľke prebytok 12 357,71 €
a manko10 566,20 €.
p. primátor požiadal spracovateľa tejto správy Ing. Minárika, aby podal informáciu p.Popaďákovej.
Ing. Minárik sa v rokovacej miestnosti nenachádzal, preto sa tento bod presunul za bod 15.
13. Informatívna správa o stave na úseku správy domov a bytov k 31.12.2011 v BHS, s.r.o.:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda NK prečítal
návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
informatívnu správu o stave na úseku správy domov a bytov k 31. 12. 2011Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržal sa:0
-schválené
14. Návrh nového Štatútu Mesta Sečovce:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.primátor – navrhol stiahnuť bod z rokovania z dôvodu pripomienkovania.
p. Vereščáková – prihlásila sa o slovo a vysvetlila, že návrh štatútu visel na stránke mesta od
8.februára a pripomienkovali ho iba p.Mika a p. Popaďákvá, ktorej sa poďakovala za spracovateľskú
účasť. Upozornila, že na tento štatút naväzujú ďalšie tri VZN a je potrebné dodržať časové postupy.
p.Popaďáková – upozornila, že sú tam dôležité veci, ktoré by sa mali prejednať v komisiách, napr.
cena mesta iba raz za život.
p. Dobránsky – myslí si, že cena mesta by mala byť len raz za život.
p. Záhradníková – navrhla stiahnuť bod na návrh p. Popaďákovej.
p. Mika – ak bude teraz schválený, dá sa v budúcnosti doplniť a nevidí dôvod teraz ho neschváliť.
p. Dobránsky – všetko je možné doplniť.
p. Dorič – k pripomienke p. Popaďákovej povedal, že v štatúte sú aj iné ocenenia napr. čestné
občianstvo a široká škála možnosti oceniť občanov a má to určitú postupnosť, nemyslí si, že by cena
mesta mala byť udeľovaná viackrát za život.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11, ods. 4, písmeno k) a §24, ods. 1, písmeno c) Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v zmysle neskorších predpisov
A/ schvaľuje
Návrh Štatútu mesta Sečovce v predloženom znení
B/ ukladá
Mestskému úradu zverejniť Štatút mesta Sečovce spôsobom v obci obvyklým
Hlasovanie: za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1
schválené
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15. Prerokovanie Upozornenia Okresnej prokuratúry pod značkou Pd 77/12-3:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p. primátor – v úvode vysvetlil, že MsZ je preto v takom nezvyklom čase, aby sa ho mohol zúčastniť aj
zástupca prokuratúry, lebo toľko upozornení prokurátora, koľko mali Sečovce, nemal celý okres,
všetko bolo vytýkané. Preto prizval p. prokurátorku, aby upozornila, čo sa robí zle, aby mesto
nepochybilo pri týchto veciach.
p. Bugata – nadviazal na primátora - viackrát apeloval aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, aby tu
stále sedel právnik, ktorý by usmernil poslancov.
p. Dobránsky – poprosil Dr. Krausovú, aby sa vyjadrila.
p. prokurátorka – konštatovala, že nemá právo vstupovať do rokovania MsZ, ale kedykoľvek sa na ňu
poslanci môžu písomne, či ústne obrátiť alebo dať podnet na riešenie problému.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
upozornenie prokurátora pod značkou PD 77/12-3 na porušenie ustanovení Zákona 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri rozhodovaní orgánov samosprávy pri prevode
majetku, konkrétne trikrát v roku 2010 a jedenkrát v roku 2011(ďalej len „Upozornenie“)
B/ ukladá
Mestskému úradu zaslať Okresnej prokuratúre písomnú správu o výsledku prerokovania Upozornenia
na III. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sečovciach, konanom dňa 20. apríla, do 30 dní
od doručenia Upozornenia, t.j. do 13. mája 2012
Hlasovanie: za:8
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:1
schválené
Potom sa p.primátor vrátil k bodu 12 a vyzval p. Minárika, aby odpovedal p. Popaďákovej na
požadované informácie.
p.Minárik vysvetlil:
manko – chybná evidencia pozemkov, chybná výmera, nepresné zaokruhľovanie
prebytok – zistné nové parcely na základe listov vlastníctva z kataster portálu.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie k bodu 12 a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/berie na vedomie
informatívnu správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011
Hlasovanie: za:9

proti:0

zdržal sa:0

schválené

16. Zámena pozemkov – Andrejčák a spol.:
Materiál písomný. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu
p.Bugata – vysvetlil, že pri zameraní p. Andrejčák urobil chybu, a to zlé zameranie cca 7 m2.
p.Kobzošová – požiadala právnikov, aby s k tomu vyjadrili a informovala sa, či visí tento zámer na
úradnej tabuli.
p. Vereščáková – vysvetlila p. kontrolórke, že nevisí to na tabuli, pretože ide o opravu a bolo to už
vyvesené pri prejednávaní a schvaľovaní a obsahová stránka zámeru sa nemení.
8

p. Matis – o zámene pozemkov bolo rozhodnuté, ide len o technickú chybu – zlé zameranie, obsahová
stránka sa nemení, správne vysvetlila p. Vereščáková. Tento bod by mal byť vo forme informatívnej
správy.
p. Mika – zle boli vymerané pozemky, bolo to schválené, v podstate sa len opravuje výmera.
p. prokurátorka – zámer visel, odôvodnenie sa nemenilo, ide o technickú chybu. Ak bol proces
dodržaný, je to v poriadku.
p. Bugata – konštatoval, že tento bod mal byť vo forme informatívnej správy ako povedal p.Matis.
p. Vereščáková – vysvetlila, že takou formou je z dôvodu, aby sa to mohlo presne zapísať do katastra.
p. Dorič – stačí schváliť uznesenie – zmena výmeru parcely.
p. Krausová – uznesenie musí byť presné, zrozumiteľné, aby kataster správne zapísal, urobil zmenu.
p.primátor – oznámil, že návrh na uznesenie k tomuto bodu bude prečítaný po oprave na konci
zasadnutia a pokračoval v programe.
17. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – Revitalizácia drevitej vegetácie na námestí mesta
Sečoviec:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.Popaďáková – spýtala sa na cenový limit revitalizácie.
p. primátor – do 14 000,-€ s DPH.
p. Popaďáková – požiadala, či by nebolo možné predĺžiť termín doručenia prihlášok do 16.5.2012,
s čím p.primátor súhlasil.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s §9, §9a
Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásadami hospodárenia s majetkom
mesta Sečovce a uznesením Mestského zastupiteľstva v Sečovciach č.58/2012 z 23.02.2012
A/ schvaľuje
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na „Revitalizáciu drevitej vegetácie na námestí mesta Sečovce“
v predloženom znení s pripomienkou predĺžiť lehotu OVS do 16.5.2012.
B) ukladá
Prednostke MsÚ zverejniť podmienky obchodnej verejnej súťaže v súlade so schvaľovacou časťou
uznesenia spôsobom v obci obvyklým
Hlasovanie: za: 9
proti:0
zdržal sa:0
schválené
17.a Prevod práva nájmu bytu na Obchodnej ulici:
Materiál k tomuto doplnenému bodu s návrhom uznesenia a dôvodovou správou bol písomne
predložený pred rokovaním MsZ.
Primátor v úvode vysvetlil, že bolo nutné tento byt riešiť, pretože dňa 19.4.2012 bolo na podateľňu
MsÚ doručené oznámenie zákonných dedičov po zomrelej p. Vančákovej, ktorá tam žila 30 rokov
a bola bezproblémová nájomníčka a čestné prehlásenie, že po dobu minimálne 1 roka si jej zdravotný
stav vyžadoval osobnú starostlivosť. Starali sa o ňu dcéra Viera Chovancová s manželom a synom
Štefanom Chovancom, na ktorého chcú previesť byt. Ďalej informoval, že dal urobiť právnikovi
analýzu možnosti prechodu práva nájmu bytu na vnuka zosnulej, aby sa tak predišlo možnej súdnej
dohre pri predaji príp. prenájme uvedeného bytu.
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p.Dobránsky – tým pádom ostáva na predaj 1 byt.
Po prečítaní uznesenia poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s §9, §9a
Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásadami hospodárenia s majetkom
mesta Sečovce, vychádzajúc z § 706, ods. 1 Občianskeho zákonníka
A/ berie na vedomie
Právnu analýzu možnosti prechodu práva nájmu bytu na Obchodnej ulici 29/73 na Štefana Chovanca
B) schvaľuje
1. Vyradenie bytu č. 14, 5. poschodie, nachádzajúceho sa na Obchodnej ulici v obytnom dome
súp. č. 29, vchod 73, s príslušenstvom, vybudovaného na parc. č. 1532 a spoluvlastníckeho
podielu 3336/115676 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastníckeho podielu k pozemku, parc. č. 1532 v k.ú.Sečovce, obec Sečovce, okr.
Trebišov, vedeného na LV č. 2724 z obchodnej verejnej súťaže.
2. Prechod práva nájmu bytu v zmysle odseku 1 schvaľovacej časti tohto uznesenia na zákonných
dedičov po zosnulej nájomkyni Verone Vančákovej
Hlasovanie: za: 9
proti:0
zdržal sa:0
schválené
18. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj voľných bytov v bytovom dome Zetor:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s §9, §9a
Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásadami hospodárenia s majetkom
mesta Sečovce, v súlade s § 10 VZN č. 5/2011 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Sečovciach č.
7/VI.MsZ-12/09-2011, odsek A/ bod 2 z 12.9.2011
A/ schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj voľných bytov v bytovom dome Zetor v predloženom
znení
B) ukladá
prednostke MsÚ zverejniť podmienky obchodnej verejnej súťaže v súlade so schvaľovacou časťou
uznesenia spôsobom v obci obvyklým
Hlasovanie: za:9
proti:0 zdržal sa:
0
schválené
19. Schválenie zaplatenia faktúry 71 280 € v prospech spoločnosti Triple a rozpočtová zmena na
to nadväzujúca:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.Kobzošová – žiadala doplniť pevný termín v ukladacej časti návrhu na uznesenie v poslaneckom
návrhu p.Dobránskeho k bodu 19.
p.Dobránsky – navrhol termín do 31.5.2012.
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p.primátor – informoval, že to nebolo v rozpočte a peniaze pôjdu z bežných výdavkov, je to veľká
suma a úhrada 2% z takého objemu peňazí – je to neštandardné a nie je to bežný postup. Dom
seniorov sa ešte nezačal stavať a doteraz už stál 120 000,-€.
p.Bugata – nesúhlasil s tým, aj keď to z tých papierov vyplýva. Pokiaľ sa bude každý druhý mesiac na
niečo doplácať, nevie, či je Dom seniorov šťastným riešením pre mesto.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenia a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11, ods. 4, písm. b) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Sečovce a § 14 ods. 2 písm. a) Zákona583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje
úpravu rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2012 rozpočtovým opatrením
1. zníženie kapitálových výdavkov 0451, 717001 realizácia nových stavieb o sumu 71 280 €,2. zvýšenie bežných výdavkov 0610 637005 – Výstavba miest a obcí, špeciálne služby o sumu 71
280 €,B/ ukladá
1. Hlavnej kontrolórke mesta Bc. Silvii Kobzošovej vykonať kontrolu zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti postupu primátorky mesta RNDr. Moniky Bérešovej pri podpise
Mandátnej zmluvy so spoločnosťou Triple, s.r.o.
2. Predložiť správu z kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti postupu
primátorky mesta RNDr. Moniky Bérešovej pri podpise Mandátnej zmluvy so spoločnosťou
Triple, s.r.o. do 31.5.2012.
Hlasovanie: za:
8 proti:
0
zdržal sa:
1
schválené
20. Doplnenie Redakčnej rady mesačníka Sečovčan:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.primátor – k námietke p. Záhradníkovej – do redakčnej rady určujú zástupcov jednotlivé strany a ona
to neovplyvní.
p. Záhradníková – vysvetlila, že ide len o to, či je problém dať to na prerokovanie do komisií.
p. Popaďáková – navrhla za nezávislých p. Záhradníkovú – predsedníčku komisie kultúry.
Poslanci určili zástupcov strán do redakčnej rady, okrem strany Smer, ktorej poslanec nebol prítomný.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie s tým, že zástupca za stranu Smer bude doplnený na
budúcom zastupiteľstve.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z § 7,
ods. 1 Štatútu novín Sečovčan, schváleného uznesením č.I/2011 pod bodom 11, písmenom d) z I.
riadneho zasadnutia MsZ, konaného dňa 28.01.2011, účinného od 20.04.2011
volí do Redakčnej rady Sečovčana
A/ Zástupcov MsÚ:
1. Ing. Ján Dobránsky(viceprimátor)
2. Ing. Tatiana Raničová(prednostka MsÚ)
3. Ing. Lýdia Vereščaková(asistent primátora, zodpovedný redaktor)
B/ Zástupcov poslaneckých klubov:
1. KDH – Katarína Maďarová
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2. Nezávislí – Mgr. Andrea Záhradníková
3. SDKÚ – Ing. Vladimír Bajus
s pripomienkou, že zástupca strany SMER sa doplní na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
C/ Zapisovateľa Redakčnej rady:
1. Ing. Mikuláš Javorský
Hlasovanie: za: 7
proti:0
zdržal sa:
2
schválené
21. Návrh na vymenovanie kronikára Mesta Sečovce:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.primátor – myslí si, že tých kronikárov veľa nie je a požiadal poslancov, aby dali návrhy.
Návrh nebol žiadny.
p.Dobránsky – súhlasí s p.Záhradníkovou, aby sa našiel kronikár, ktorý to už robil napr. zo školy.
p.Kožuch – navrhuje Ing.Sklenčára, pretože má to byť človek, ktorý sa zaujíma o históriu a vie písať.
p.Popaďáková – doporučuje prejednať v komisiách
p.Bugata – navrhol osloviť prípadných záujemcov, prejednať v komisiách a potom na MsZ.
Po prečítaní návrhu uznesenia, poslanci hlasovali o vrátení bodu na prerokovanie do komisií.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ súhlasí
aby sa materiál vrátil na prerokovanie do komisií pri Mestskom zastupiteľstve
Hlasovanie: za: 9
proti:0
zdržal sa:0
schválené
22. Poslanecký návrh Romana Bugatu na obnovenie výpredajov v kultúrnom dome:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.Bugata – informoval, že nechce, aby sa z kultúrneho domu stalo trhovisko, obmedziť to na
2 výpredaje za mesiac a takto získané prostriedky účelovo použiť pre rozvoj umeleckých súborov.
Poďakoval tanečnej skupine Mars za výbornú reprezentáciu na súťaži v Brne.
p.Popaďáková – bolo to prejednávané na komisiách, komisie súhlasili, bol navrhnutý termín
po 19. dni v mesiaci.
p.Dobránsky – netreba uvádzať presné termíny, spoločnosti, ktoré výpredaje organizujú to vedia.
Po prečítaní uznesenia poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z Cenníka služieb na úseku kultúry, schváleného uznesením č.48/2012 z 23.2.2012
A/ schvaľuje
1. Poslanecký návrh Romana Bugatu na obnovenie výpredajov v kultúrnom dome raz mesačne na
dva dni.
2. Účelové viazanie finančných prostriedkov, získaných organizovaním výpredajov na podporu
činnosti umeleckých telies - súboru Pavička, tanečnej skupiny Mars a Požiarnickej dychovky.
Hlasovanie: za: 9 proti:0
zdržal sa:
0
schválené
Primátor dal slovo p. prokurátorke, ktorá poďakovala za pozvanie, popriala veľa dobrých nápadov
a vzájomného porozumenia a s prítomnými sa rozlúčila. Primátor jej poďakoval za účasť
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a prerušil rokovanie MsZ päťminútovou prestávkou .
Po prestávke predseda návrhovej komisie prečítal opravený návrh uznesenia k bodu 16, o ktorom
poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
Zmenu časti textu Uznesenia č.31 /2012 z 27.1.2012 z I. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
nasledovne:
1. Druhú vetu druhého odstavca v znení: „Pozemok, zapísaný na LV č. 4058 vo vlastníctve
Melinčák Ivan a manž., parc. č. 283/22, orná pôda, výmera 24 m2“ nahrádza vetou „pozemok,
zapísaný na LV č. 4058 vo vlastníctve Melinčák Ivan a manž., parc. č. 283/22, orná pôda,
výmera 17 m2“
2. Ostatné touto zmenou nedotknuté časti Uznesenia č.31 /2012 z 27.1.2012 z I. riadneho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, vrátane identifikačných údajov ostaných zamieňaných
nehnuteľností a zákonom stanoveného odôvodnenia zámeny nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Sečovce za nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických osôb z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ostávajú nezmenené.
3. Celkový text Uznesenia v zmysle schválenej zmeny:
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 Zásadami 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, zast. plochy a nádvoria , výmera 38 m2
- 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 17 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 187 m2
bezodplatne z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
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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 187 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.
C/ poveruje
primátora mesta vykonať opatrenia na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Sečovce za
nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzických osôb v zmysle Uznesenia č.31 /2012 z 27.1.2012 a v zmysle
Zmeny tohto uznesenia z 20.04.2012
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržal sa:0
schválené
23. Poslanecký návrh MUDr. Mareka Kožucha na odpredaj bytov na Bačkovskej ulici
investorovi a na zrušenie uznesenia 7/2007 o zákaze predaja majetku mesta v centrálnej
mestskej zóne:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.Kožuch – vysvetlil, prečo dal tento poslanecký návrh. Vie o situácii v meste, dal si urobiť zoznam
neplatičov na ul. Bačkovskej. Stav bytov si vyžaduje rekonštrukciu, na ktorú mesto nemá peniaze.
Chcel by pokračovať aj bytovým domom pri Freschi, ale tam sú nevysporiadané pozemky.
Toto VZN o zákaze predaja majetku mesta považuje v dnešnej dobe za prežité. Myslí si, že to treba
riešiť, v budúcnosti predloží aj návrh, aby mesto odpredalo
„Dom pionierov“ . Ide riešiť bytovú otázku, je to záme a nie je to predaj.
p.Mika – mal výhrady k 2.časti, nezahlasuje za zrušenie VZN, kým nebude ohraničená CMZ.
p.Bugata – p. Kožuch ho svojim návrhom prekvapil, lebo toto on navrhoval už dávno, nesúhlasí
s p. Mikom. VZN treba zrušiť.
p. Kožuch – odpovedal p. Mikovi. Centrálna mestská zóna ako celok áno, ale byty ostanú bytmi,
nemení sa pôvodné poslanie. Nemení sa charakter CMZ a na rekonštrukciu týchto bytov mesto nemá.
To isté aj Dom pionierov, aj kino, ktoré mesto zaťažujú. Nie je to totálny výpredaj majetku mesta.
p.Mika – nie je proti, ale developerom sa nedá rozkázať, aby si tu nerobili, čo chcú.
p. Kožuch – oponoval, že je tu stavebný úrad a dá sa regulovať ako bude vyzerať CMZ.
p. Dobránsky – konštatoval, že poslanci sa nemajú na základe čoho rozhodnúť, lebo nemáme štúdiu
CMZ. Čím skôr treba pripraviť štúdiu a na základe toho sa bude predávať.
p. Kožuch – najprv je potrebné mať zámer.
p. primátor – vyzval poslancov, aby diskutovali vecne.
p. Záhradníková – súhlasila s p.Dobránskym, najprv treba schváliť štúdiu CMZ.
p. Bugata – pýtal sa poslancov, čo vymysleli s CMZ, s kinom, Domom pionierov, s niektorou
bytovkou. Príde podnikateľ a nemôže investovať, prečo sa toho starého VZN tak poslanci držia
a vedome blokujú rozvoj mesta. Mesto má budovy, ktoré nepotrebuje, môže ich predať a budú slúžiť
občanom mesta a nie rozpadať sa nám pred očami.
p.primátor – nevie ako to je s CMZ, celý rok to robil bývalý prednosta. Narážalo sa na samé prekážky
napr. súhlas komory architektov. Pokúsi sa riešiť to čím skôr, ale za všetkým sú peniaze, určite to
potrvá.
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p.Kožuch – na neplatičov sa skladajú platiči a nie je to len ul. Bačkovská, sú to vážne veci.
p.Bugata – informoval bol tu investor na nové kino, ale kvôli tomuto VZN odišiel. Každý mesiac môže
prísť podnikateľ a odíde inde, kde mu dajú možnosť investovať.
p.Dorič – vysvetlil, že nepozná toto VZN o zákaze predaja bytov, ale podľa neho nemôže VZN
zabrániť predaju bytov a ani neviaže poslancov, aby mohli predať budovy, ktoré chcú predať. Treba
prehodnotiť, čo mesto potrebuje a čo nie. Od toho je verejná obchodná súťaž. Toto VZN neviaže
poslancov, stačí dodržať legislatívu.
Primátor vyzval predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
Poslanecký návrh MUDr. Mareka Kožucha, aby mesto odpredalo byty investorovi a bolo zrušené
uznesenie č. 7/2007 zo dňa 14.decembra 2007 o zákaze predaja majetku vo vlastníctve mesta
/pozemky, stavby/ v centrálnej mestskej zóne
B/ neschvaľuje
Zámer odpredať byty na Bačkovskej ulici spôsobom obchodná verejná súťaž v súlade s §9 a §9a
Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom
mesta Sečovce
Hlasovanie: za: 2
proti:3
zdržal sa:4
neschválené
24. Informatívna správa o možnosti vytvorenia realitnej kancelárie a spoluprácu s realitnou
kanceláriou – poslanecké návrhy MUDr. Kožucha a Romana Bugatu z 23.02.2012:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.Jacková – informovala sa, či v inom meste také niečo existuje, či konali navrhovatelia na základe
skúsenosti z iných miest.
p. Kožuch – odpovedal, že nezisťoval ako je to v iných mestách, ale chcel riešiť problém hlavne
s bytmi, lebo toto bol predvolebný sľub.
p. Bugata – uviedol, že je nutnosť niečo také pre mesto zriadiť, lebo mesto má veľa nedoriešených
vlastníckych vzťahov. Treba sa zobudiť a žiť trocha podnikateľsky, aby mesto peniaze aj zarábalo
p. Dobránsky – nemá problém s realitkou, ale musí to riešiť mesto, lebo je to jeho majetok. Nevidí
dôvody, aby vznikala nová realitná kancelária. Na MsÚ sú ľudia, ktorí to majú robiť.
p. Bugata – treba zadať niekomu ten materiál pripraviť.
p. primátor – je to námet na ďalšiu debatu, nič teraz nevyriešime a vyzval predsedu, aby prečítal návrh
na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
Správu k zisteniu možnosti efektívnej spolupráce Mesta Sečovce s realitnou kanceláriou spoločnosti
Amigoreality a k možnosti vytvorenia mestskej realitnej kancelárie.
Hlasovanie: za:8 proti:0

zdržal sa:0

nehlasoval:1

schválené

25. Poslanecký návrh - zámer na prevod majetku tepelného hospodárstva v rámci BHS, s.r.o.
obchodnou verejnou súťažou:
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Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.Bugata – vysvetlil, že BHS združuje aj tepelné hospodárstvo. Málo kde to tak funguje. Je to
obrovský nepomer. BHS „žerie“ zisk tepelného hospodárstva. Sú obrovské dlhy neplatičov, ktoré
vykrýva tepelné hospodárstvo. Tepelné hospodárstvo je „zlaté vajce“, ktoré hádžeme do kanála.
Ďalej povedal, že firma Dalkia sa prišla iba prezentovať na komisii výstavby a vyzýva aj ďalších
podnikateľov, ktorí vedia riešiť tento problém, aby sa prišli prezentovať.
p.primátor – nikto nikdy neprezentoval, že sa Dalkii predáva tepelné hospodárstvo a on nepodpíše
predaj tepelného hospodárstva. Súhlasí so stretnutím a navrhuje zobrať štyroch poslancov a ísť sa
informovať do miest, kde je v prenájme tepelné hospodárstvo, ako to funguje u nich a ako sú spokojní.
p. Kožuch – oznámil, že nebude hlasovať, pretože je v konflikte záujmov.
p. Dobránsky – spýtal sa p. Bugatu, čo zmenilo jeho názor z minulosti, kedy obviňoval poslancov
KDH z korupcie, že chcú prenajať „zlaté vajce“ Sečovciec.
p. Bugata – odpovedal, že je proti, aby sa tepelné hospodárstvo prenajímalo, ale ak sa mestské
zastupiteľstvo rozhodne prenajať ho, tak len formou verejnej súťaže.
p. Dobránsky – nikto sa s Dalkiou nestretol a boli obviňovaní aj napriek tomu. TH má podľa neho
zostať v správe mesta a je proti prenájmu.
p. Bugata – komisia to berie na vedomie, a on ako osoba je proti, riešil by bytové hospodárstvo
a tepelné hospodárstvo je „zlaté vajce“, ktoré by mesto nemalo pustiť z rúk. Zisk TH pohltí BHS.
p.Rozman – spýtal sa riaditeľky BHS, ak by došlo k havarijnej situácii, peniaze na opravu mesto nemá,
tepelné rozvody sú 30 ročné, skôr či neskôr ich treba vymeniť.
p. Bugata – spýtal sa či je tepelné hospodárstvo fakt v takom havarijnom stave.
p. Kováčová – tepelné rozvody nie sú momentálne v takom dezolátnom stave, priebežne sa opravujú
poruchy a je ťažko predpokladať, kedy vznikne havária.
p. Rozman – spýtal sa či sa riešia rozvody pri bytovke Manet – priesak fekálií.
p. Kováčová – každý mesiac sa dajú vypočítať úniky, odpočty sa robia každý mesiac, ale fekálie má
riešiť OSBD, je to v ich kompetencii.
p. Kožuch – spýtal sa p. Kováčovej, keď má BHS zisk, časť ide do mesta a či sú vykryté aj straty napr.
za neplatičov.
p. Kováčová – myslí si, že otázka je postavená v zlej rovine, pretože pohľadávky je jedna vec
a hospodársky výsledok TH druhá vec. Z tepelného hospodárstva sa pokrýva výkon správy nie
pohľadávky.
p. Záhradníková – zdá sa jej, že niektorí poslanci zavádzajú. Všetci chceme toto riešiť. Najprv
poriešme neplatičov a potom tepelné hospodárstvo, treba postupne riešiť CMZ, byty.
p. Mika – problém celého BHS sú neplatiči a nie tepelné hospodárstvo. Kotolňa vydrží ešte asi 10-15
rokov a on je proti prenájmu. Urgentne treba riešiť neplatičov. Nikto ho nepresvedčil, že TH treba
prenajať alebo predať.
p. primátor – navrhol schváliť uznesenie len v bode D3.
p. Dobránsky – navrhol schváliť len súťaž, aby sme vedeli, kto sa prihlási, aký je záujem.
p. primátor – minulý rok hovoril, že chce súťaž, ktorá sa dá zrušiť a meniť, aby sme zistili aký je
záujem a všetko bolo zrušené.
Potom poslanci hlasovali postupne o každom bode uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ neberie na vedomie
1. Poslanecký návrh Romana Bugatu na prevod majetku tepelného hospodárstva v rámci
spoločnosti BHS, s.r.o. obchodnou verejnou súťažou
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Hlasovanie: za:2

proti:0

zdržal sa:6

nehlasoval:1

neschválené

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ neruší
1. Uznesenie č. 8d /IV.MsZ-23/05-2011 zo IV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach, konaného dňa 23.05.2011, týkajúce sa prevodu majetku tepelného hospodárstva,
ktoré nie je v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
2. Uznesenie č. 12/VII. MsZ-28/10-2011 zo VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach, konaného dňa 28. októbra 2011, ktorým Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o
zrušení akýchkoľvek verejných súťaží ohľadom prenájmu tepelného a bytového hospodárstva.
Hlasovanie: za: 0

proti:1

zdržal sa:7

nehlasoval:1

neschválené

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením § 9
ods. 2 a § 9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta a v súlade s §5 VZN č.4/2011 o zmluvných prevodoch vlastníctva
majetku mesta Sečovce
A/ neschvaľuje
1. Zámer na prevod majetku tepelného hospodárstva v rámci spoločnosti BHS, s.r.o. obchodnou
verejnou súťažou
Hlasovanie: za: 0

proti:2

zdržal sa:6

nehlasoval:1

neschválené

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ poveruje
Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta iniciovať pracovné stretnutie za účasti Valného
zhromaždenia, konateľov BHS, s.r.o., Dozornej rady BHS, s.r.o. a poslancov Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach do 31.5. 2012
Hlasovanie: za:6

proti: 0

zdržal sa:2

nehlasoval:1

schválené

26. Návrh na nákup dvoch obytných kontajnerov pre sociálne odkázaných:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p. Bugata – bolo to prejednané na komisii, poďakoval prednostke za aktivitu pri riešení tohto
problému. Navrhol odkúpiť byt napr. v Kráľovskom Chlmci, lebo zákon nešpecifikuje, kde zabezpečiť
náhradné bývanie, byt ponúknuť problémovým ľudom a tým si splniť povinnosť zabezpečiť náhradné
bývanie. Problémoví nájomníci by sa odsúvali do týchto miest.
p. Dobránsky – navrhol prejsť to ešte raz v komisiách.
p. Kožuch – súhlasí s nákupom kontajnerov, ale má to aj iný účel, keď dôjde k odpredaju, deložovanie.
Nehovorí, že je to štandardný postup, ale jedna z možnosti ako riešiť neplatičov.
p. Popaďáková – v minulosti už boli kúpené kontajnery a nechceli tam Rómovia bývať.
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p. Dobránsky – ak odmietnu, nemusíme im dať ďalšiu ponuku.
p. Paulovčák – je tu jedna unimobunka okrem tej, ktorá je určená pre sestričky, ale je nepoužiteľná,
bola rozkradnutá a zničená po týždni bývania jednej rómskej rodiny.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Zásadami hospodárenia s majetkom obce a Smernicou č. 4/2011 –Postup zadávania zákaziek
s nízkymi hodnotami a §14 ods. 2 písm. a Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
A/ schvaľuje
1. Nákup dvoch obytných kontajnerov určených pre život a ubytovanie ľudí so sociálnou
odkázanosťou, ktoré budú umiestnené na ulici Novej v Sečovciach.
2. Zverejnenie výzvy na nákup dvoch obytných kontajnerov do výšky 10 000,-€.
3. Úpravu rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2012 rozpočtovým opatrením
a) zníženie kapitálových výdavkov 0451, 717001 realizácia nových stavieb o sumu 10 000,-€.
b) zvýšenie kapitálových výdavkov 10703 712001 Ďalšie sociálne služby – pomoc občanom
v hmotnej núdzi, nákup budov, objektov o sumu 10 000,-€.
4. Zámer pokračovať podľa ekonomických možností mesta v ďalšom nákupe potrebných obytných
kontajnerov pre ľudí sociálne odkázaných.
B/ poveruje
primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta uzavrieť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom vo verejnej
súťaži na predmet obstarávania v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
C/súhlasí
s umiestnením dvoch obytných kontajnerov na ulici novej, na mestskom pozemku, podľa typu
a veľkosti predmetu ponuky s rozhodnutím primátora mesta v udanej lokalite.
D/ berie na vedomie
Poslanecký návrh Romana Bugatu, aby sa mesto pokúsilo odkúpiť náhradné byty v inej obci alebo
meste
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržalsa:0
schválené
27. Prerokovanie platových pomerov primátora mesta:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor poveril svojho zástupcu p.
Dobránskeho, aby viedol rokovanie o tomto bode. Žiada schváliťzákladný plat, pretože niektorí
poslanci majú s jeho platom problém a odišiel z rokovacej miestnosti.
p.Dobránsky – sú tu dva varianty navýšenie o 30% a o 20%, on navrhuje schváliť 1. variant.
p. Záhradníková – navrhuje iba základný plat, aby v tomto išiel príkladom, keď sa skrátilo všetkým
zamestnancom
p. Kožuch – primátor je štatutárom, je najvyšším riadiacim pracovníkom, valným zhromaždením
jednej z firiem. Ak má primátor vyjednať dobrú zmluvu, má byť aj motivovaný. Ak bude poriadok
s neplatičmi, budú aj peniaze pre zamestnancov. Navrhuje navýšenie o 30%.
p. Záhradníková – nesúhlasila, treba mať rovnaký meter pre všetkých zamestnancov.
p. Dobránsky – oponoval, že oproti minulosti išiel s platom podstatne dole.
p. Kobzošová – upozornila, že treba uviesť dátum od kedy bude zmena platu.
poslanci – navrhli od 1.5.2012
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Poslanci hlasovali o návrhu p. Záhradníkovej – základný plat.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11, ods. 4, písm. i) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
v súlade s § 3 a § 4 Zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov
A/neschvaľuje
poslanecký návrh Mgr. Andrey Záhradníkovej, aby primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát poberal len
základný mesačný plat bez navýšenia
Hlasovanie: za:2
proti:5
zdržal sa:
2
neschválené
Tento variant nebol schválený, preto poslanci hlasovali o 1. variante – navýšenie o 30%.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11, ods. 4, písm. i) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
v súlade s § 3 a § 4 Zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje
1. Zvýšenie základného mesačného platu primátora mesta podľa § 4 ods.2 Zákona 253/1994 o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov vo výške 30 %.
2. Celkový mesačný plat primátora mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vo výške 2 392 € od
1.5.2012.
Hlasovanie: za:5
proti:3
zdržal sa:
1
schválené
28.1 Spoluúčať mesta na výstavbe ihrísk:
Materiál písomný s návrhom uznesenia a dôvodovou správou.
V úvode primátor informoval, že mesto získalo z mimorozpočtových zdrojov od SPP, od
splnomocnenca vlády cca 35 tis. eur na výstavbu štyroch ihrísk – ul. Okružná, SNP, Kochanovská
a Nová. Spoluúčasť na financovaní týchto ihrísk je nutná z dôvodu, že mesto nedostalo toľko peňazí
koľko žiadalo a je potrebné ich realizovať do konca júna, aby sme neprišli o peniaze. Teraz prebieha
súťaž na ihriská.
p. Záhradníková – konštatovala, že nemá žiadne informácie k ihriskám a nebolo to prejednávané ani
v komisii kultúry.
p. Dobránsky – informoval, že sa bol pozrieť aj s primátorom, kde v Kochanovciach umiestniť ihriská,
či v areáli škôlky alebo pred škôlkou.
p. Kožuch – obyvatelia na ul. SNP sa sťažujú, že ihrisko je vždy obsadené Rómami.
p. primátor – ihrisko na SNP bude rekonštruované aj občianskym združením Hopp, ktoré získalo
nejaké peniaze cez projekt, pre Rómov bude nové ihrisko na Novej ulici. Navrhol, aby ihrisko na SNP
niekto aj spravoval (otváral, zatváral).
p. Bugata – súhlasil s výstavbou ihrísk, ale treba predebatovať aj s občanmi, kde tie ihriská umiestniť.
p. Dobránsky – upozornil, že teraz ide o schválenie spoluúčasti mesta na výstavbe ihrísk, nie kde budú
umiestnené.
p. Záhradníková – informovala sa na možnosti aj na Slavoji.
p. primátor – v rámci spolupráce s firmou Eustream, je od nich prísľub na ďalšie ihrisko a môže byť aj
na Slavoji.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
Spoluúčasť mesta na výstavbe ihrísk na území mesta vo výške cca 25- tisíc € / cca 45 %/
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržal sa:0
schválené

28.2 Zámer na predaj majetku mesta – ul. Družstevná:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p. Bugata – vysvetlil, že ide o žiadosť o odkúpenie pozemku pri Tofaku. Je tam iba neporiadok a nikto
to nevyužije. Komisia doporučila schváliť. On doporučil schváliť spôsobom osobitný zreteľ. Nikto iný
ten nevyužije a nemá význam predať ho cez verejnú obchodnú súťaž.
p. Korpesio – navrhuje spôsobom priamym predajom.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 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, v
zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Sečovce a VZN 4/2011 o zmluvných prevodoch
vlastníctva majetku mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Zámer na predaj pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica
Družstevná, okres Trebišov, parcela registra C , parc. č.1429/0, vedená na LV č. 2724, druh pozemku
– zastavané plochy a nádvoria /dvor/, s výmerou 472 m2, vo vlastníctve mesta za cenu minimálne 35
€/m2 spôsobom:
1. Priamy predaj
Hlasovanie: za:6
proti:0
zdržal sa:3
schválené
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 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, v
zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Sečovce a VZN 4/2011 o zmluvných prevodoch
vlastníctva majetku mesta Sečovce
A/ Ukladá
Mestskému úradu zverejniť zámer na predaj majetku mesta, pozemku, nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica Družstevná, okres Trebišov, parcela registra C ,
parc. č.1429/0, vedená na LV č. 2724, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria /dvor/, s výmerou
472 m2, vo vlastníctve mesta za cenu minimálne 35 €/m2
Hlasovanie: za:7
proti:0
zdržal sa:2
schválené
28.3 Zámer na predaj majetku mesta – ul.Mostová:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p. Mika – ide len o 10 m2 , 1 m od umývarky na ručné umývanie v dĺžke asi 10 m.
p. Bugata – komisia doporučuje schváliť priamym predajom, jedná sa len o úzky pás vedľa umývarky.
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Po prečítaní návrhu uznesenia poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 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, v
zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Sečovce a VZN 4/2011 o zmluvných prevodoch
vlastníctva majetku mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Zámer na predaj časti pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce,
ulica Mostová, okres Trebišov, parcela registra C , parc. č. 3555/1, vedená na LV č. 2724, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve mesta, s výmerou cca 25,60 m2, ktorá sa
upresní po geometrickom zameraní, za cenu minimálne 15 €/m2 spôsobom:
Priamy predaj
B/ Ukladá
Mestskému úradu zverejniť zámer na predaj majetku mesta - časti pozemku, nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica Mostová, okres Trebišov, parcela registra C ,
parc. č. 3555/1, vedená na LV č. 2724, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve
mesta, s výmerou cca 25,60 m2, ktorá sa upresní po geometrickom zameraní, za cenu minimálne 15
€/m2
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržal sa:0
schválené
28.4 Zmluva na výkon autorského dohľadu:
Materiál písomný s návrhom uznesenia a dôvodovou správou.
p. primátor – informoval, že p.Repovský predložil zmluvu, na základe ktorej má nárok na výkon
odborného dohľadu, je to cca 18 000,-€ na celú stavbu a preto potrebuje súhlas MsZ.
p. Bugata – oponoval, že má na to nárok, ale nie je dokázateľné, že to obháji, preto s tým nesúhlasí.
p. primátor – navrhol dať to odborníkovi analyzovať.
p. Kožuch – môžeme súhlasiť, ale nemusíme vyplatiť.
p. Vereščáková – vysvetlila, že p.Repovský to má dohodnuté so zhotoviteľom t.j. firmou Hornex,
je to uvedené aj v dôvodovej správe.
p. primátor – stačí to teraz zobrať na vedomie a dá sa to preveriť.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ berie na vedomie
1. Návrh zmluvy na výkon odborného autorského dohľadu projektanta generálnym projektantom
diela Dom seniorov Sečovce Ing. Pavlom Repovským, Suvorovova 44. 071 01 Michalovce.
B/ poveruje
1. Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta dať vypracovať právnu analýzu návrhu zmluvy na
výkon odborného autorského dohľadu generálnym projektantom diela Dom seniorov Sečovce
Ing. Pavlom Repovským, Suvorovova 44. 071 01 Michalovce
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržal sa:0
schválené
28.5 Delegovanie zástupcov Mesta Sečovce do rád škôl a školských zariadení v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti:
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Materiál písomný s návrhom uznesenia a dôvodovou správou.
p.primátor – navrhol zrušiť tento bod a vrátiť do komisii.
p. Bačová – oznámila, že končí funkčné obdobie školských rád 30.4.2012, preto je potrebné riešiť to
teraz.
p. Bugata – navrhol urobiť krátku prestávku a prediskutovať to
Po prestávke pokračovali poslanci v rozprave k tomuto bodu.
p. Záhradníková – nesúhlasí so zložením školských rád z dôvodu, že v školských radách by nemali byť
zamestnanci mesta.
p. primátor – mesto ako zriaďovateľ má právo na delegovanie zástupcov do školských rád a spýtal sa,
či má niekto výhrady.
p. Dobránsky – teraz sa to treba schváliť, aby boli školské rady funkčné a potom sa dajú robiť zmeny,
keď vzniknú ďalšie návrhy.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 1 ods. 2
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o
spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom
zabezpečení
A/ schvaľuje
delegovanie zástupcov Mesta Sečovce do rád škôl a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti v nasledovnom zložení:
ZŠ, Komenského 4 – MUDr. Mária Jacková, Ján Vajda, Mgr. Ján Lukáč, Ľubica Kmecová
ZŠ, Obchodná 5 – Ing. Ján Dobránsky, Marián Rozman, Ing. Tatiana Raničová, Ing. Lýdia
Vereščaková
MŠ, Obchodná 26/62 – Roman Bugata, Michal Sokoli, Mgr. Iveta Bačová
MŠ, Nová 1690/11 – MVDr. Marek Gamrát, Renáta Škovranová
Centrum voľného času : MVDr. Milan Mika, Ing. Cyril Korpesio
Hlasovanie: za:7

proti:2

zdržal sa:0

schválené

p. Bugata – po prečítaní návrhu uznesenia informoval, že s p.Bačovou volali na Krajský školský úrad.
Ak sa školská rada nemení treba potvrdiť, ale ak áno je potrebné to schváliť.
28.6 Zrušenie uznesenia:
Materiál písomný s návrhom uznesenia a dôvodovou správou. V úvode primátor vysvetlil o čo ide
a otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p. Kobzošová – k ukladacej časti pripomienkovala, že má schválený plán a chcela by správy o kontrole
uznesení na každé MsZ a toto je práca na celý rok. Žiada o reálnejší termín kontroly, lebo pracuje na
polovičný úväzok. Navrhla termín 31.10.2012.
p. primátor súhlasil a požiadal o prečítanie uznesenia, aby poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ ruší
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Uznesenie č.11. - 01/IV-2011-MsZ z III. riadneho zasadnutia MsZ v Sečovciach zo dňa 01.04.2011
pod bodom 11.C
B/ ukladá
Hlavnej kontrolórke urobiť komplexnú kontrolu uznesení Mestského zastupiteľstva za rok 2011 a ich
plnenia do 31.10.2012.
Hlasovanie: za:9
proti:0
zdržal sa:0
schválené

29. Diskusia:
V úvode primátor informoval:
- mesto získalo 5 500,-€ na kamerový systém,
- projekt na verejné osvetlenie bol zamietnutý, lebo bol nedostatočne spracovaný a boli v ňom
zmätočné údaje,
- prebieha kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu, o výsledku bude informovať,
- firma Novicom vrátila 56 283,-€,
- bol splatený úver vo výške 9 000,- a 7 000,-€,
- s firmou Datalan bola ukončená zmluva bez sankcií, notebooky zostali,
- v 3. kole bola predaná Mazda, Hyundai zostáva ako dispečerské vozidlo a ďalšie auto sa nekupuje,
- kontrola zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia začína dnešným dňom,
- kontrola z prokuratúry na výrub drevín.
p.Konečný – informoval sa na chýbajúcu značku zákazu zastavenia na ul. Obchodnej pred školou.
p.primátor – značku niekto kradne, nebolo to prvýkrát. Vie o tom aj Slovenská správa ciest, Okresný
dopravný inšpektorát, 2x značku kúpilo Tesco, teraz ju zakúpi mesto.
Nikto sa do diskusie neprihlásil, preto primátor poďakoval všetkým za účasť a na záver odovzdal
všetkým poslancom ako darček nové knihy „Sečovce na starých fotografiách“, na ktoré prispelo aj
mesto kúpou 200 ks, aby slúžili na prezentáciu Mesta Sečovce.
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
MUDr. Mária Jacková

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

Roman Bugata

.............................
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Zápis: Ľ. Kmecová
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