Mestské zastupiteľstvo S E Č O V C E
_________________________________________________________________________

Zápisnica
z I. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 27. januára 2012 o16.00 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 10
Roman Bugata, Ing. Ján Dobránsky, MUDr. Mária Jacková, Ing. Cyril Korpesio, MUDr. Marek
Kožuch, MVDr. Milan Mika, Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Ján Vajda,
Mgr. Andrea Záhradníková,
Poslanci – neprítomní 2
MVDr. Marek Gamrát-ospr., Michal Sokoli-neospr.
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing.Ján Varga, Ing. Michal Olšakovský, Ing. Peter Štefanko, Ing.Ľudmila Čatyová, Ing. Vladimír
Bajus, PaedDr. Marta Danková, Ing. Katarína Briňarská, Mgr. Henrieta Gabríková,
Prizvaní:
Ing. Jaroslav Konečný-riaditeľ ZŠ Obchodná, Mgr.Gejza Hallér-riaditeľ ZŠ Komenského,
Mgr. Mária Hvozdíková-ZUŠ v zast., Lýdia Čuchranová, Ing. Katarína Kováčová-riaditeľka BHS,
Jaroslav Hrinda-Stavebný úrad,
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor,
Ing. Tatiana Raničová, prednostka MsÚ
Bc. Silvia Kobzošová, hlavná kontrolórka
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie a program zasadnutia:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát, privítal
poslancov a všetkých prítomných a zaželal všetko dobré v novom roku.
Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 10 a v súlade s tým, je zastupiteľstvo
uznášaniaschopné. Spýtal sa poslancov, či má niekto návrh na doplnenie programu dnešného
rokovania MsZ. Prihlásil sa poslanec p.Kožuch.
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Navrhol doplniť program o body:
21. Zámer na prenájom majetku mesta na Mestskej poliklinike verejnou obchodnou súťažou.
22. Verejný prísľub poslancov poukázať 2% z daní v prospech Mesta Sečovce.
23. Systém bonusov pre občanov, ktorí bez nároku na odmenu pomáhajú pri udržiavaní poriadku
v meste.
24. Postúpenie dlhov za vývoz smetia na tretie osoby.
Po prečítaní navrhovaných bodov rozdal poslancom materiál v písomnej podobe s dôvodovou správou
a návrhom uznesenia ku každému bodu.
p.primátor dal hlasovať o tomto návrhu o každom bode zvlášť.
Bod
Bod
Bod
Bod

21.
22.
23.
24.

hlasovanie:
hlasovanie:
hlasovanie:
hlasovanie:

za: 10
za: 8
za 10
za 10

proti: 0
proti: 2
proti: 0
proti: 0

zdržal sa: 0
zdržal sa: 0
zdržal sa: 0
zdržal sa: 0

p. primátor na podnet hlavnej kontrolórky mesta navrhol stiahnuť bod 7. – rozpočet mesta, z dôvodu,
že je tam vážne pochybenie.
p.hlavná kontrolórka – rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli, na podnet poslancov bol
prepracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie, pripomienky boli zohľadnené, touto úpravou bol iba
zosúladený so zákonom. Bol zverejnený bez podrobného členenia, toto je pochybenie.
p.Korpesio – v rokoch 2009, 2010 sa to nikdy nerobilo, potom neboli rozpočty platne schválené?
p.Vargová – všetky kontrolórkou namietané položky sú rozpísané aj v programovom rozpočte, toto
nebolo porušenie zákona.
p. hlavná kontrolórka – textová časť nekorešponduje s tabuľkovou časťou.
p.Bugata – hlavná kontrolórka iba konštatuje, treba hlasovať o jej návrhu.
p.primátor vyzval poslancov, aby hlasovali o návrhu stiahnuť z rokovania bod 7 – rozpočet.
Hlasovanie: za: 0
proti: 6
Bod 7 nebol stiahnutý z rokovania I.MsZ.

zdržal sa: 4

- neschválené

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. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech VSD
5. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, SPP distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech AHA, s.r.o.
7. Návrh Rozpočtu na rok 2012 a Programového rozpočtu mesta na roky 2012 - 2014
8. Informatívna správa o technicko- organizačnom zabezpečení volieb do NR SR
9. Návrh harmonogramu zasadnutí MsZ a plán činností MsZ na I. polrok 2012
10. Návrh harmonogramu zasadnutí komisií pri MsZ a plán činností komisií pri MsZ na I.
polrok 2012
11. Návrh dodatku č. 2 k VZN 1/2007 Nájomné byty
12 . Návrh na predĺženie nájomných zmlúv v bytovkách na Okružnej ulici
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Zámena pozemkov na Štúrovej ulici ( pán Andrejčák a spol.)
Návrh na zverejnenie zámeru dodatku k nájomnej zmluve so spoločnosťou MKTS, s.r.o.
Návrh na zverejnenie zámeru nájomnej zmluvy so spoločnosťou Amigostav, s.r.o.
Zmluva o výkone správy majetku obce, vybudovaného v rámci projektu SečovceAlbínov, kanalizácia , s VVS, a.s.
Informatívna správa o možnosti predať infraštrukturálny majetok mesta, vybudovaný v
rámci projektu Sečovce - Albínov – kanalizácia, financovaný z mestského rozpočtu vo
výške 237.261,78 € a znížiť tak úverovú zaťaženosť mesta Sečovce.
Úhrada poslednej faktúry za projekt Modernizácia ZŠ Obchodná vo výške 268.160,46 €,
preklenovací úver na úhradu faktúry vo výške 252.630 €
Schválenie spoluúčasti Mesta Sečovce ako zriaďovateľa ZŠ Obchodná na financovaní
projektu Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná
Zriadenie novej príspevkovej organizácie – Rehabilitačná stanica pre vtáky a cicavce
Sečovce
Zámer na prenájom majetku mesta na Mestskej poliklinike verejnou obchodnou súťažou.
Verejný prísľub poslancov poukázať 2% z dani v prospech Mesta Sečovce.
Systém bonusov pre občanov, ktorí bez nároku na odmenu pomáhajú pri udržiavaní poriadku
v meste.
Postúpenie dlhov za vývoz smetia na tretie osoby.
Rôzne a body podľa návrhu na doplnenie programu rokovania
Diskusia
Záver

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Primátor mesta predložil poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a
zapisovateľku.
Návrhová komisia: p. Milan Mika - predseda, p. Monika Popaďáková a p. Ján Dobránsky – členovia
Hlasovanie: za: 10
proti: 0
zdržal sa: 0
Overovatelia zápisnice: p.Ján Vajda, p.Marek Kožuch
Zapisovateľka: Ľubica Kmecová
Hlasovanie: za: 10
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Interpelácie poslancov:
p.Jacková – psy na ul. kpt.Nálepku
p.primátor – odchyt psov bude uskutočnený po 31.1.2012, kedy je termín zaplatenia dane za psa.
p.Záhradníková – komisia kultúry navrhuje upraviť cenník za prenájom kultúrneho domu na cvičenie.
Navrhujú poplatok podľa cenníka 17,-€ znížiť na 8,50€, ak je menej cvičencov tak ďalších 50%zľava.
p.primátor - prikláňa sa k tomuto návrhu a požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu znížiť poplatok
za prenájom kultúrneho domu na športové účely.
Hlasovanie:

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 0
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p.Mika – poľnohospodárske podniky, ktoré majú pôdu a prechádzajú na ňu cez mestské pozemky,
zaťažujú tým občanov znečisťovaním ciest (ul. Sládkovičova, pri p.Maďarovi a iné). Navrhol zvolať
rokovanie a dohodnúť sa.
p.primátor – určite bude vyvolané stretnutie, na ktorom by sa tento problém bude riešiť.
p.Dobránsky – oslovili ho záhradkári, či nemá mesto možnosť zasypať aspoň tie veľké diery na ceste
do vinice.
p.primátor – áno, je to možné zasypať materiálom, ktorý zostal z frézovania cesty.
p.Záhradníková – prečo mesto nerobí posyp chodníkov, sú nebezpečné, zľadovatelé.
p.Dobránsky – pred školami sú udržiavané chodníky, každý si má udržiavať chodník pred vlastným
domom a zariadením.
p.primátor – technické služby nestíhajú, pretože sa to robí ručne. Je rozpracovaný nákup strojov cez
projekty, zatiaľ nebola výzva. Aj touto cestou sa ospravedlnil občanom.
p.Záhradníková – informovala sa na klietky na kontajnery, čo je s tým.
p.primátor – je to v štádiu riešenia, p.Bindas má na skúšku vyrobiť jednu.
p.Záhradníková – upozornila na problémové ozvučenie v kultúrnom dome, pri vystúpeniach sú
problémy s mikrofónmi, bolo by praktickejšie priestorové ozvučenie, informovala sa či je to veľká
nákladová položka pre mesto.
p.Bugata:
1. žiadal predložiť hospodárenie technických služieb za I.polrok 2011, doteraz nedostal odpoveď.
2. žiadal zrušiť zmluvu s Ing.Jakubčíkom a na stránke mesta ešte figuroval jeho plat.
p.primátor – Ing.Jakubčík chcel vyplatiť všetko naraz, preto prebehla výpovedná lehota.
3. počítače a hlasovacie zariadenie, čo je s tým, pretože mesačne sa platí 5,-€ za poslanca
p.primátor – áno je tam poplatok. Počítače boli odovzdané do materských škôl. Hlasovacie
zariadenie – majiteľ chce ešte prísť a jednať s poslancami, ale nie je problém vrátiť ho.

4. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech VSD:
Materiál písomný s návrhom uznesenia a dôvodovou správou, primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.Záhradníková – upozornila, že vo VZN č. 4/2011 účinné od 12.9.2011 je uvedená cena za vecné
bremeno, aby sa na to pamätalo pri schvaľovaní tejto zmluvy.
p.Bugata – navrhuje upraviť uznesenie podľa platného VZN, aby bola zriadenie vecného bremena
odplatne nie bezodplatne.
O slovo sa prihlásil p. Novotný. Primátor dal hlasovať o jeho vystúpení.
Hlasovanie:
za: 10
proti:0
zdržal sa:0
p.Novotný – doporučuje schváliť zmluvu s ohľadom na VZN, ale ktoré je v súlade so zákonom, lebo
zákon má prednosť pred všeobecno-záväzným nariadením.
p.Mika prečítal návrh na uznesenie s požadovanou úpravou a primátor požiadal poslancov
o hlasovanie.
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
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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 k podpísaniu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
spoločnosti: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice v súlade s podmienkami
v schvaľovacej časti uznesenia.
Hlasovanie: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0
schválené
5. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, SPP distribúcia, a.s. Mlynské
nivy 44/b, 825 11 Bratislava:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Bugata – doplniť to isté ako pri bode 4.
Nikto sa do rozpravy neprihlásil, p.Mika prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy
44/b, 825 11 Bratislava
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
schválené

6. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech AHA, s.r.o.:
Platí to isté ako pri bode 4 a 5. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci
hlasovali.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech AHA, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
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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
schválené
7. Návrh rozpočtu na rok 2012 a Programového rozpočtu mesta na roky 2012-2014:
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Predkladateľom je Ing. Dobránsky.
p.Záhradníková – upozornila, že materiál dostali neskoro a chýba jej porovnanie za minulé roky.
p.Dobránsky – stále sa vraciame k rozpočtu, bolo to už niekoľkokrát na jednaní.
p.Mika – p.Záhradníková vytkla len porovnanie rozpočtu so skutočným čerpaním.
p.Bugata – komisia výstavby mala dnes dať vyjadrenie k rozpočtu, ale boli neuznášaniaschopní, traja
členovia sa ospravedlnili.
p.Záhradníková – materiály k rozpočtu na komisii kultúry nemali a rozhodujú o tom poslanci, tak chcú
mať prehľad a vedieť o jednotlivých položkách podrobne.
p.Dobránsky – navrhol, aby sa v budúcnosti pripravoval rozpočet už v novembri, aby nedochádzalo
k takýmto problémom.
Primátor požiadal predsedu NK aby prečítal návrh na uznesenie a poslancov, aby hlasovali.
Poslanci hlasovali, ale vzhľadom k nezrovnalostiam o čom sa hlasuje, to primátor vysvetlil a dal
hlasovať ešte raz.
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.
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D/ poveruje
primátora mesta vykonať opatrenia na realizáciu schváleného rozpočtu
Hlasovanie: za: 8 proti: 1 zdržal sa: 1
schválené
8.Informatívna správa o technicko-organizačnom zabezpečení volieb do NR SR:
Materiál je písomný. Primátor sa spýtal, či je potrebné správu prečítať. Oznámil poslancom, že včera
t.j. 26.1.2012 zložili členovia okrskových komisií sľub a boli oboznámení so všetkými náležitosťami
k voľbám do Národnej rady SR.
p. Mika prečítal návrh na uznesenie, o ktorom poslanci hlasovali.
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

9. Návrh harmonogramu zasadnutí MsZ a plán činnosti MsZ na I. polrok 2012:
P. primátor oznámil termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva v I. polroku – 24.2., 27.4., 1.7.
a otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda NK prečítal návrh na uznesenie.
Návrh harmonogramu zasadnutí MsZ a plánu činností MsZ na I. polrok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
Harmonogram zasadnutí MSZ Sečovce a plán činností MsZ na I. polrok 2012
B/ ukladá
Prednostke MsÚ zverejniť harmonogram a plán činností MsZ v meste obvyklým spôsobom
Hlasovanie: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0
schválené

10.Návrh harmonogramu zasadnutí komisií pri MsZ a plán činnosti komisií pri MsZ na I. polrok
2012 :
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda NK prečítal
návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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
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B) ukladá
Prednostke MsÚ zverejniť harmonogram a plán činností MsZ v meste obvyklým spôsobom
Hlasovanie: za: 10 proti: 0 zdržal sa: 0
schválené
11. Návrh dodatku č. 2 k VZN 1/2007 Nájomné byty:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu, nikto sa neprihlásil, preto požiadal p. Miku, aby prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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
schválené
12.Návrh na predĺženie nájomných zmlúv v bytovkách na Okružnej ulici:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu, nikto sa neprihlásil, preto požiadal p. Miku, aby prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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
schválené
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13. Zámena pozemkov na Štúrovej ulici (pán Andrejčák a spol.):
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.Mika – bolo to na komisiách prejednávané viackrát, p. Andrejčák bol osobne vysvetliť, o čo ide.
Nikto sa do rozpravy neprihlásil, p.Mika prečítal návrh na uznesenie a p.primátor požiadal poslancov,
aby hlasovali.
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, 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 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.
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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
schválené
14. Návrh na zverejnenie zámeru dodatku k nájomnej zmluve so spoločnosťou MKTS, s.r.o.:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu, nikto sa neprihlásil, preto požiadal p. Miku, aby prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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
15. Návrh na zverejnenie zámeru nájomnej zmluvy so spoločnosťou Amigostav, s.r.o.:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.Jacková – informovala sa, či sú vysporiadané všetky záväzky a pohľadávky.
p. Kožuch – ide o poslanca.
p.primátor vyzval poslancov k hlasovaniu, aby bol zámer uskutočnený formou verejnej obchodnej
súťaže.
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
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p.Mika prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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
16. Zmluva o výkone správy majetku obce, vybudovaného v rámci projektu Sečovce-Albinovkanalizácia, s VVS, a.s.:
Materiál písomný. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu, nikto sa neprihlásil, preto požiadal p.
Miku, aby prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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
schválené
17. 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:
Materiál písomný. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu, nikto sa neprihlásil, preto požiadal p.
Miku, aby prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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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
schválené
18. Úhrada poslednej faktúry za projekt Modernizácia ZŠ Obchodná vo výške 268.160,46 €,
preklenovací úver na úhradu faktúry vo výške 252.630,-€
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.Korpesio – spýtal sa, aké sú skúsenosti mesta koľko trvá refundácia faktúry.
p.primátor – naposledy to boli dva mesiace.
Nikto sa do rozpravy neprihlásil, preto p.primátor požiadal predsedu NK, aby prečítal návrh na
uznesenie a poslanci hlasovali.
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
schválené
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19. Schválenie spoluúčasti Mesta Sečovce ako zriaďovateľa ZŠ Obchodná na financovaní
projektu Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.primátor – viackrát to už bolo prejednávané
p. Mika – informoval sa k predošlému bodu, či nebudú problémy s Dexia Bankou, keď úver je z VÚB.
Nikto sa do rozpravy neprihlásil, preto predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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
schválené
20. Zriadenie novej príspevkovej organizácie – Rehabilitačná stanica pre vtáky a cicavce
Sečovce:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu, keďže sa nikto neprihlásil, požiadal predsedu NK, aby prečítal návrh na uznesenie a poslanci
hlasovali.
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
schválené
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21. Zámer na prenájom majetku mesta na Mestskej poliklinike verejnou obchodnou súťažou:
p.Kožuch – prečítal dôvodovú správu k bodu, ktorý sám navrhol doplniť.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, p. Mika prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali osobitne
o jednotlivých bodoch
1.
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

schválené

2.
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
schválené
22. Verejný prísľub poslancov poukázať 2% z dani v prospech Mesta Sečovce:
p.Kožuch – prečítal správu k tomuto bodu a navrhol dať verejný prísľub poslancov o poukázaní 2%
z daní v prospech mesta. Ak má niekto záväzky nemusí ich rušiť, chcel iba osloviť poslancov, aby
pomohli mestu.
p.primátor – vysvetlil, čo je Občianske združenie LÚČ. Jeho činnosť bola obnovená v minulom roku,
je potrebné na využívanie projektov. 2 studne boli financované cez projekt tohto občianskeho
združenia.
p.Dobránsky – navrhol neschvaľovať návrh p. Kožucha formou verejného prísľubu, ale aby poslanci
oznámili, komu darovali 2% z daní, lebo v meste je viac občianskych združení a je jedno ktorému
pôjdu peniaze, len nech ostanú v meste.
p. Mika prečítal uznesenie a poslanci hlasovali.
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Verejný prísľub poslancov poukázať 2% z daní v prospech Mesta Sečovce
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
Poslanecký návrh MUDr. Mareka Kožucha, aby poslanci Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
v rámci svojich možností poukázali 2% z dane za rok 2011 v prospech mesta Sečovce alebo
organizácií a občianskych združení, ktoré pôsobia na jeho území a pracujú v prospech občanov mesta
Hlasovanie: za: 9 proti: 0 zdržal sa: 1
schválené
23. Systém bonusov pre občanov, ktorí bez nároku na odmenu pomáhajú pri udržiavaní
poriadku v meste:
p.Kožuch vysvetlil systém bonusov občanom, ktorí robia nezištne práce v meste, formou všeobecnozáväzného nariadenia k miestnym daniam.
p.Dobránsky – navrhol nechať to na jednanie v komisiách. Nevie si dosť dobre predstaviť
monitorovanie tých občanov, aby sa to nezvrhlo na udávanie jeden druhého.
p.Kožuch – systém by sa našiel, ide hlavne o dôchodcov, ktorí by také niečo privítali.
Je dosť času na riešenie aj v komisiách.
p.primátor – navrhol zobrať tento návrh na vedomie a predložiť ho rozpracovaný na mestské
zastupiteľstvo po pripomienkovaní v komisiách.
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
schválené
24. Postúpenie dlhov za vývoz smetia na tretie osoby:
Pred rozpravou sa p.primátor spýtal, či je vôbec takáto možnosť postúpenia dlhov.
p.Dorič – odpovedal, že nie, pretože sa to rieši exekúciou. Iné pohľadávky môže mesto postúpiť, ale
daňové nie. Môže sa pripraviť materiál na vyriešenie tohto problému – spôsob vymáhania dlhov.
p. Kožuch – ten kto neplatí, aby bol postihnuteľný, pretože je to veľká položka pre mesto, ktoré
peniaze potrebuje.
Poslanci zobrali na vedomie návrh p. Kožucha hlasovali o návrhu spracovať prehľad pohľadávok
Mesta Sečovce a spôsob ich vymáhania.
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
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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
schválené

25. Diskusia
V úvode vystúpil p.primátor:
- na žiadosť p.poslankyne Popaďákovej sa jej verejne ospravedlnil v mene svojom a v mene
mesta za spochybnenie jej mandátu poslankyne a očierňovanie jej osoby. P. Popaďáková
ospravedlnenie prijala.
- nebol schválený projekt na rozšírenie zberného dvora odpadov.
- firma Eustream cez svoju nadáciu darovala mestu 12 000,-€ na ihrisko na ul. Okružnej
a 5 000,- € na ul. Kochanovskej,
- protimonopolný úrad vyžiadal od mesta dokumenty k projektu „Regenerácia sídiel s rómskym
osídlením“, ktoré mu boli zaslané.
- 24.1.2012 mal stretnutie so splnomocnencom vlády p.Polákom. Bolo to informatívne stretnutie.
Veľa projektov bude podmienených Lokálnou stratégiou, ktorú mesto nemá. Splnomocnenec
vlády pre rómsku komunitu má obavy, že jeho funkcia bude zrušená, pretože o ňu nemá
záujem žiadna strana.
- mesto malo preplatok na plyne 6 000,-€,
- do verejnej obchodnej súťaže na predaj dvoch osobných áut sa nikto neprihlásil.
p.Bugata – navrhol prijať právnika na trvalý pracovný pomer, lebo je toľko problémov na riešenie
a prehodnotil by niektoré pracovné miesta a prijal právnika.
p.Záhradníková – informovala sa, či je krátenie miezd zamestnancov MsÚ na trvalo alebo dočasne.
p. primátor – je to prechodný stav.
p.hlavná kontrolórka- spýtala sa poslancov na ich podnety do jej plánu činnosti hlavnej kontrolórky.
Návrhy poslancov do plánu činnosti hlavnej kontrolórky:
1. Kontrola platov a pracovných zmlúv zamestnancov MsÚ, či sú v súlade so zákonmi.
2. Kontrola uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov.
Ďalej sa do diskusie prihlásil občan mesta p. Jozef Varga.
Spýtal sa, či mesto neuvažuje o odčlenení od Hábeša. Mladé rodiny vo večerných hodinách nemôžu
vyjsť do mesta a ako sa končia kultúrne akcie v meste. Poukázal na to, že obec Žehra požiadala
o odčlenenie.
p. Kožuch – zákon to dovoľuje, ale obci Žehra, nebolo vyhovené. Problém Hábeša sa bude riešiť
un bloc ako rómsky problém v celom meste, lebo tento stav je alarmujúci.
p.Dobránsky – nevie si predstaviť, akým spôsobom sa oddeliť a ako im zabrániť, aby vstúpili do
mesta. Nie je to jednoduchý problém, ale najväčší problém v meste. Každý realizovateľný návrh
občana bude prijatý.
p.Varga – občania určite podporia riešenie tohto problému.
p.Dorič – je potrebné to preskúmať, akým spôsobom sa tento návrh na odčlenenie Hábeša dá
realizovať, aby sa mesto nezosmiešnilo.
p.primátor – na stretnutí so splnomocnencom boli aj dvaja Rómovia. Splnomocnenec povedal, že bolo
chybou, že rozdelil peniaze všetkým v polovičnej sume, lebo tie peniaze neboli správne využité
v mnohých miestach
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Do diskusie sa už nikto neprihlásil. Primátor poďakoval všetkým za účasť a oznámil, že by sa mali
stretnúť najbližšie 24.februára 2012 na II. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
Ján Vajda

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

MUDr. Marek Kožuch

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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