Mestské zastupiteľstvo S E Č O V C E
_________________________________________________________________________

Zápisnica
z I. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 13.januára 2012
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané na základe § 13, odst. 4, bodu a)
zákona SNR č. 369/90 Z.z., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 4 ods.5
Rokovacieho poriadku MsZ v Sečovciach.
Prítomní:
Poslanci - prítomní 12
Roman Bugata, Ing. Ján Dobránsky, MVDr. Marek Gamrát, MUDr. Mária Jacková, Ing. Cyril
Korpesio, MUDr. Marek Kožuch, MVDr. Milan Mika, Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman,
Michal Sokoli, Ján Vajda, Mgr. Andrea Záhradníková,
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Jozef Ďubek
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor,
Ing. Tatiana Raničová, prednostka MsÚ
Pracovníci MsÚ

1.Otvorenie:
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 všetkých 12 a v súlade s tým, je
zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
2.Schválenie programu rokovania:
Primátor navrhol doplniť program rokovania o tieto body:
- Protest prokurátora Pd 176/11-10
- Protest prokurátora Pd 178/11-8
- Protest prokurátora Pd 184/11-9
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech VSD
- Návrh na zrušenie doterajších komisií a vytvorenie nových komisií
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Opýtal sa poslancov, či má niekto návrh na doplnenie programu. Nikto sa neprihlásil, preto dal
hlasovať o navrhovanom doplnení programu.
Hlasovanie: za: 12 proti: 0
zdržal sa: 0
schválené
Primátor oznámil poslancom a prítomným, že zasadnutie bude verejné, aby bola voľba hlavného
kontrolóra Mesta Sečovce v súlade so zákonom.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu rokovania MsZ
Voľba overovateľov zápisnice.
Protest prokurátora Pd 176/11-10
Protest prokurátora Pd 178/11-8
Protest prokurátora Pd 184/11-9
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech VSD
Návrh na zrušenie doterajších komisií a vytvorenie nových komisií
Správa zo zasadnutia volebnej komisie z otvárania obálok zo dňa 29.12.2011
(podáva predseda volebnej komisie Mgr. Andrea Záhradníková)
10. Vystúpenie kandidátov na hlavného kontrolóra v abecednom poradí
11. Voľba hlavného kontrolóra v súlade s uznesením zo IV.mimoriadneho MsZ z 25.11.2011
12. Oznámenie výsledku voľby hlavného kontrolóra a prijatie uznesenia o zvolení HK.
13. Záver
3. Voľba overovateľov zápisnice:
Primátor mesta navrhol overovateľov zápisnice: MUDr. Mária Jacková a MUDr. Marek Kožuch .
Komisia a zapisovateľka zostáva v tom istom zložení ako bolo schválené na voľbu hlavného
kontrolóra.
Hlasovanie:

za: 12 proti: 0

zdržal sa: 0

schválené

4. Protest prokurátora Pd 176/11-10:
Primátor vysvetlil, že ide o protest prokurátora, proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva Sečovce
č. 19.3./VI.MsZ-12/09-2011 z 12 septembra ,časť B/ ktorým vyhlásilo nastúpenie náhradníka za
poslanca (najprv bol zložený sľub poslanca a potom odovzdanie osvedčenia).
Materiál je písomný, otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Nikto sa do rozpravy neprihlásil, preto primátor prečítal návrh na uznesenie a dal hlasovať.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ prijíma
Protest prokurátora pod značkou PD 176/11-10 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva Sečovce č. .
19.3./VI. MsZ-12/09-2011 z 12. septembra 2011, časť B/, ktorým vyhlásilo nastúpenie náhradníka za
poslanca
B/ ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva Sečovce č. 19.3./VI. MsZ-12/09-2011 z 12. septembra 2011,
časť B/ v znení: „Mestské zastupiteľstvo Sečovce vyhlasuje nastúpenie náhradníka za poslanca MsZ
podľa §51 ods.1, 2 Zákona o voľbách podľa poradia početnosti získaných hlasov vo voľbách do
obecnej samosprávy v roku 2010“ nakoľko je nezákonné
C/ vyhlasuje
Nastúpenie náhradníčky Mgr. Moniky Popaďákovej podľa § 51 ods. 1 a 2 Zákona 346/1990
o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov
D/ berie na vedomie
Odovzdanie osvedčenia Mgr. Monike Popaďákovej o tom, že sa stala poslancom v súlade s § 51,
ods.2 Zákona 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 1
schválené
Po hlasovaní primátor prečítal sľub poslanca a p.Popaďáková zložila sľub poslankyne, čím sa stala
poslankyňou.
Potom prečítal bod E/ uznesenia, o ktorom dal hlasovať.
E/ berie na vedomie
Zloženie sľubu poslankyne Mgr. Moniky Popaďákovej v súlade s §25, ods. 1 a §26 Zákona 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie:
za: 11

proti: 0

zdržal sa: 1

schválené

5. Protest prokurátora č. PD 178/11-8 :
Primátor oznámil, že ide o protest prokurátora – nezákonné odvolanie hlavnej kontrolórky.
Obsah protestu poslanci poznajú, materiál je písomný, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Nikto sa do rozpravy neprihlásil, prečítal návrh na uznesenie a dal o ňom hlasovať.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ prijíma
Protest prokurátora pod značkou PD 178/11-8 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva Sečovce
č.20/VII. MsZ-28/10-2011 z 28. októbra 2011, ktorým Mestské zastupiteľstvo odvolalo hlavnú
kontrolórku
B/ ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva Sečovce č.20/VII. MsZ-28/10-2011 z 28. októbra 2011 v znení:
„Mestské zastupiteľstvo Sečovce odvoláva kontrolóra mesta k dnešnému dňu, t.j. 28.10.2011“
nakoľko je nezákonné
Hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 1
schválené
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6. Protest prokurátora č. PD 184/11-9:
Ide o protest proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva Sečovce č. 1/II.mimoriadne MsZ-23/05-2011
z 23. mája 2011, ktorým bol zvolený hlavný kontrolór.
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, preto prečítal návrh
na uznesenie a dal hlasovať.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ prijíma
Protest prokurátora pod značkou PD 184/11-9 proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva Sečovce
č.1/II. mimoriadne MsZ-23/05-2011 z 23. mája 2011, ktorým bol zvolený hlavný kontrolór
B/ ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva Sečovce č.1/II. mimoriadne MsZ-23/05-2011 z 23. mája 2011,
v znení: „V 1. kole volieb hlavného kontrolóra mesta Sečovce bola tajným hlasovaním zvolená
počtom hlasov 19- Ing. Lýdia Vereščaková“ nakoľko je nezákonné
Hlasovanie:
za: 11
proti: 1
zdržal sa: 0
schválené
7. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech VSD:
Materiál písomný. Primátor požiadal p. Hrindu /stavebný úrad/ o vysvetlenie a otvoril rozpravu
k tomuto bodu.
p.Hrinda – jedná sa o uloženie elektrického kábla pod komunikáciu na ul. Družstevnej smerujúci od
trafostanice pri Tescu a posilnenie NN vedenia po pekáreň Tofako.
p.Sokoli – ale cesta je prekopaná.
p.Hrinda – je to uloženie vodovodnej prípojky, nie elektrickej.
Primátor prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 12 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §9 a §9a
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v zmysle neskorších predpisov a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti:
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice s podmienkou, že súčasťou
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude jasné určenie predmetu vecného bremena
s presným určením výmery pozemku v m2, na ktoré sa vecné bremeno vzťahuje.
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 podmienkou v schvaľovacej časti uznesenia.
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Hlasovanie:
za: 6

proti: 1

zdržal sa: 5

neschválené

p. Jacková – pýtala sa poslancov, aký dôvod mali na to, že nesúhlasili a neschválili uznesenie.
p. primátor – každý sa rozhoduje podľa svojho vedomia.
8. Návrh na zrušenie doterajších komisií a vytvorenie nových komisií pri MsZ Sečovce:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice. V úvode požiadal p. primátor poslancov, aby mohol doplniť
navrhované zloženie komisii o 1 člena.
Poslanci o jeho návrhu hlasovali:
za: 6
proti: 4

zdržal sa:2

neschválené

Primátor vyzval poslancov, aby pokračovali v rozprave k tomuto bodu.
p.Bugata – na neverejnom zasadnutí bolo všetko dohodnuté, zrazu sa všetko mení. Trvá na dohode
z neverejného stretnutia.
p.Dobránsky – dozvedel sa to teraz a je to iniciatíva primátora.
p.Mika – od posledného zastupiteľstva sa dejú veci, ktoré spôsobujú rozdelenie. Buď sa poslanci
dohodnú alebo sa nič nebude robiť v meste.
p.Záhradníková – je to principiálna vec.
p. Mika – navrhol stretnúť sa deň vopred pred dôležitým rozhodnutím, nemusí každý súhlasiť, každý
má svoj názor, ale treba sa dohodnúť.
p.Rozman – komisie nerozhodujú, ale je to poradný orgán.
p.Sokoli – dvanásti poslanci sa dohodli, že voľba kontrolóra bude o 14.00 hod a šiesti neprišli.
p.Popaďáková – je problém zvoliť komisie bez členov navrhnutých primátorom?
p.primátor – o nič nejde, môže to zostať tak.
p.primátor – navrhol, aby komisia na predaj bytov bola zložená z predsedov ostatných komisií.
poslanci – nie je to nutné.
Primátor prečítal návrh na uznesenie – zrušenie všetkých doterajších komisií a nové zloženie komisií.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ zrušuje
všetky doterajšie komisie pri MsZ v Sečovciach
B/ schvaľuje
Zriadenie nových komisií pri MsZ a ich personálne obsadenie
1.Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a rómskej problematiky
MUDr. Marek Kožuch( predseda), Ing. Cyril Korpesio, MUDr. Mária Jacková, Ing. Ľudmila
Čatyová, Ing. Vladimír Bajus, Mgr. Anna Ferková
2. Komisia finančná a pre správu mestského majetku
Ing. Ján Dobránsky(predseda), MVDr. Milan Mika, Michal Sokoli,Ing. Marián Vasilišin, Ing. Ján
Varga, Ing. Michal Olšakovský
3. Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu, ŽP, regionálnej politiky, podnikateľskej
činnosti, obchodu, cestovného ruchu
Roman Bugata( predseda), MVDr. Marek Gamrát, Marián Rozman, Ján Tomáš ml., Peter Štefanko,
Gašparová Ingrid
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4. Komisia kultúry, školstva, mládeže, športu a verejného poriadku
Mgr. Andrea Záhradníková(predseda), Ján Vajda, Mgr. Monika Popaďáková, Marta Danková, Ing.
Katarína Briňarská, Henrieta Gabríková
5. Komisia pre ochranu verejného záujmu
Ing. Cyril Korpesio(predseda), MUDr. Marek Kožuch, Marián Rozman, Michal Sokoli
6. Komisia bytová
MVDr. Jozef Gamrát (predseda), Mgr. Andrea Záhradníková, Roman Bugata, Ing. Ján Dobránsky
Hlasovanie:
za: 11
proti: 0
zdržal sa: 1
schválené
9.Správa zo zasadnutia volebnej komisie z otvárania obálok zo dňa 29.12.2011:
Primátor vyzval predsedníčku volebnej komisie, aby podala správu.
p. Záhradníková prečítala zápisnicu z otvárania obálok zo dňa 29.12.2012. Na voľbu hlavného
kontrolóra mesta sa prihlásilo 9 uchádzačov, 2 nesplnili podmienky, 1 odvolal prihlášku.
p.Sokoli – opýtal sa či boli pozvaní aj tí, čo nesplnili podmienky a mal námietku ku kandidatúre Ing.
Jalčovíka, ktorý je v súčasnosti konateľ-likvidátor Mestskej polikliniky s.r.o. Sečovce, čo je
v konflikte záujmov.
p.primátor požiadal prítomného právnika, aby sa k tejto námietke vyjadril.
p.Dorič – kandidovať môže, ale ak by vyhral, pred podpísaním zmluvy musí preukázať, že nie je
v konflikte záujmov. Voľba je len predpokladom na podpísanie zmluvy na kontrolóra.
p.Sokoli – je porušený par. 18 odsek 2 –nezlučiteľná funkcia.
p.Dorič – kandidovať môže, ak splnil podmienky, rieši sa to pri podpise zmluvy, ak vyhrá.
p.Korpesio – požiadal p.Sokoliho, aby prečítal znenie paragrafu, ktorý citoval.
p. primátor – je to len na poslancoch či bude alebo nebude Ing.Jalčovik pripustený k voľbe.
Poslanci sa dohadovali, preto p.primátor vyhlásil prestávku, aby sa dohodli.
10. Vystúpenie kandidátov na hlavného kontrolóra:
Po prestávke p.primátor vyzval kandidátov, aby sa predstavili postupne poslancom.
1.
2.
3.
4.

Mgr. Tibor Matis
PhDr. Mária Balková
Ing. Oto Jalčovik
Bc. Silvia Kobzošová – nevyužila čas na predstavenie, lebo podľa nej to nie je v súlade so
zákonom, pretože medzi poslancami kolujú jej osobné údaje.
5. Mgr. Mária Ľašová
6. Ing. Andrea Rusinková
Kandidát Ing. Filip sa ohradil, že bol pozvaný a bolo mu odopreté predstaviť sa a zúčastniť sa voľby
hlavného kontrolóra, preto to dá prešetriť. Rozdal poslancom materiály, ktoré mal pripravené na
prestavenie sa.
p.Mika – vysvetlil Ing.Filipovi, že pozvaní boli všetci a povie sa kto splnil podmienky a kto nie.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
1. správu zo zasadnutia volebnej komisie z otvárania obálok zo dňa 29.12.2011
2. vystúpenie kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra

Hlasovanie:
za:
12

proti: 0

zdržal sa: 0

schválené

Potom p.primátor prečítal návrh uznesenia k správe p. Záhradníkovej (bod 4) a vyzval poslancov
k hlasovaniu.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ vylučuje
Z voľby hlavného kontrolóra uchádzačov, ktorí nesplnili podmienky na výber kandidáta do volieb na
funkciu hlavného kontrolóra a to:
1.Ing. Milana Filipa, lebo nedoložil výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
2. JUDr. Jozefa Rendeša, lebo nedoložil overenú fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
Hlasovanie:
za:
12

proti: 0

zdržal sa: 0

schválené

11.Voľba hlavného kontrolóra v súlade s uznesením zo IV.mimoriadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 25.11.2012:
Predsedníčka volebnej komisie p. Záhradníková dala hlasovať postupne o každom kandidátovi
v abecednom poradí.
V 1. kole rovnaký počet hlasov 6 získala Bc. Kobzošová a 6 hlasov Mgr. Matis. Hlavný kontrolór
v 1. kole nebol zvolený. V 2. kole obaja kandidáti získali opäť rovnosť hlasov. Preto p. predsedníčka
pristúpila k 3. kolu – voľba žrebom.
Po prekontrolovaní urny a obálok s menami kandidátov p. Záhradníková vyžrebovala hlavného
kontrolóra mesta Sečovce, ktorým sa stala Bc. Silvia Kobzošová.
12. Oznámenie výsledku voľby hlavného kontrolóra a prijatie uznesenia o zvolení HK.
Predsedníčka volebnej komisie p. Záhradníková vyhlásila víťaza volieb hlavného kontrolóra Mesta
Sečovce , ktorým sa stala Bc. Silvia Kobzošová.
Požiadala poslancov, aby určili dátum uzatvorenia pracovnej zmluvy a začiatku funkčného obdobia
novej kontrolórky mesta. Navrhla dátum 16.1.2012, poslanci hlasovali o tomto návrhu.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
Aby dňom nástupu zvoleného hlavného kontrolóra do práce bol 16. január 2012, ktorým sa zároveň
začne jeho funkčné obdobie
Hlasovanie:
7

za:
9
proti: 1
zdržal sa: 2
schválené
Potom p.primátor prečítal návrh na uznesenie k voľbe hlavného kontrolóra Mesta Sečovce.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ Volí
v zmysle par. 18a) zákona 369/199O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe
výsledkov 2. kola volieb do funkcie hlavnej kontrolórky na roky 2012-2017 s počtom hlasov 6 Bc.
Silviu Kobzošovú. Funkčné obdobie sa začína 16. januára 2012, ktorý je určený ako deň nástupu do
práce
B/ Poveruje
primátora mesta podpísať pracovnú zmluvu so zvolenou hlavnou kontrolórkou Bc. Silviou
Kobzošovou
Hlasovanie:
za:
10
proti: 1
zdržal sa: 1
schválené
13.Záver:
V závere primátor zablahoželal novozvolenej kontrolórke mesta, poďakoval sa za účasť a oznámil
termín I. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa bude konať 27.1.2012 o 16.00 hod.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
MUDr. Mária Jacková

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

MUDr. Marek Kožuch

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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