Mestské zastupiteľstvo S E Č O V C E
_________________________________________________________________________

Zápisnica
z VIII . riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 16.decembra 2011

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané na základe § 13, odst. 2, bodu a/
zákona SNR č. 369/90 Z.z., o obecnom zriadení, úplného znenia zákona č. 481/92 Z.z.
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:
Ing. Ján Varga, Erika Zgaburová, Ján Vojtašovič, Ing.Michal Olšakovský, Jozef Ďubek, RNDr.Július
Magyar CSc.,PhD, Michal Ujhelyi, Ing. Vladimír Bajus, Jozef Kuriško, Erik Synak, Mgr. Henrieta
Gábriková, Ing. Ľudmila Čatyová, MVDr.Jozef Zvalený, Mikuláš Tóth
Menovaní členovia komisií – neprítomní:
Ing. Juraj Šimkovič, Ing. Marián Vasilišin, Mgr.Anna Ferková, Ján Tomáš, Bc. Tatiana Komjatyová,
Mgr. Katarína Magyarová, Mgr.Kristína Kmecová, Ing. Mária Straková
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor,
Ing. Tatiana Raničová, prednostka MsÚ
Hostia:
Prizvaní-prítomní:
Ing.Jaroslav Konečný, riad. ZŠ Obchodná ul., Mgr. Gejza Hallér, riad.ZŠ Komenského ul.,
Mgr.Viera Haščáková, riad. Spojená MŠ, Lýdia Čuchranová, ved. Detské jasle, Mgr. Ján Lukáč,
Mgr. Iveta Bačová, Školský úrad, Ing. Katarína Kováčová, Bytové hospodárstvo s.r.o., Jaroslav
Hrinda, Stavebný úrad,
Pracovníci MsÚ
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1.Otvorenie a schválenie programu rokovania:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát, privítal
vedúcich organizácií v správe mesta, poslancov a všetkých prítomných.
Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných všetkých 12 a v súlade s tým, je
zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Spýtal sa poslancov, či má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k predloženému programu.
p.Popaďáková- navrhla presunuť bod 18 za bod 20, aby sa o tomto bode rokovalo neverejne.
p. Sokoli – navrhol doplniť program o prejednanie dotácie pre FK Slavoj Sečovce ešte na rok 2011.
p. Kožuch – v písomnej forme predložil primátorovi návrh na zmeny programu rokovania.
1. stiahnuť body navrhované na rokovanie po bode 19.
2. tieto body prejednať v komisiách a ucelene.
3. bod 18 zaradiť za bod 20 na neverejné rokovanie (tento návrh sa zhodoval
s návrhom p.Popaďákovej).
p.Dobránsky súhlasil s navrhovanými zmenami p.Kožucha.
Hlasovanie o návrhu p.Sokoliho: za: 8

proti: 2

zdržal sa: 2

Hlasovanie o návrhu p. Kožucha: za: 10

proti: 1

zdržal sa: 1

Program rokovania:

1. Otvorenie VIII. zasadnutia MsZ mesta Sečovce
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Interpelácie poslancov
4. VZN č. 7/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Sečovce
5. VZN č. 8/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území mesta
Sečovce
6. VZN č. 9/2011 ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately
7, Prideľovanie voľného bytu na Okružnej ulici v meste Sečovce
8. Návrh na prevod vlastníctva k pozemku vodného toku Trnava
9. Návrh na zverejnenie verejnej súťaže urbanizačnej štúdie mesta – „Centrálna mestská
zóna Sečovce „
10. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech VSD
11, Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, SPP distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12, Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech AHA, s.r.o.
13. Návrh zámeru na vyhlásenie VOS na prenájom verejného osvetlenia,/vychádzajúci
z informatívnej ponuky firmy Azor/
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14. Kúpa domu s pozemkom p. Kusa na ul. Dargovských hrdinov z prostriedkov
darovaných nemeckou neziskovou organizáciou Kellerladen.
15. Vypísanie VOS na odpredaj dvoch služobných vozidiel Hunday Sonata ŠPZ TV123 BK
a Mazda 31 ŠPZ TV010AX
16. Výstavba bioplynovej stanice v katastrálnom území mesta Sečoviec umiestnená
v lokalite hospodárskeho dvora na ulici Partizánskej v Sečovciach, bez záväzku mesta
odoberať teplo.
17. Návrh na zrušenie Rady mesta
18. Informatívna správa o zmene štruktúry MsÚ
19. Diskusia, podnety a pripomienky občanov mesta
20. Dotácia pre FK Slavoj Sečovce.
21. Návrh na doplnenie komisie Zdravotníctva, sociálnych vecí a rómskej problematiky
- neverejný bod
22. Záver
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky:
Primátor mesta predložil poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie:
p.Gamrát Marek - predseda, p.Kožuch Marek, p. Jacková Mária - členovia
Hlasovanie: za:12,

proti:0,

zdržal sa:0 .

p. primátor za overovateľov zápisnice určil p.Rozmana Mariána a p. Vajdu Jána a zapisovateľku
p.Kmecovú.
Hlasovanie: za 11

proti: 0

zdržal sa:1

3. Interpelácie poslancov:
Primátor vyzval poslancov k interpeláciam:
p.Korpesio –verejné osvetlenie ráno vypínať neskôr.
p.Sokoli – požiadal o vyjadrenie k mailom, ktoré prišli na jeho adresu:
1. VZN – Trhový poriadok – neoprávnené využívanie chodníkov pred prevádzkami
p.Rozmana a p.Rudzíka.
2. Ako bolo naložené s peniazmi od katolíckeho združenia z Nemecka pri čistení Hábeša
a vývoze odpadu, kam sa vyvážal.
p.Dobránsky – vyjadril sa k interpelácii p.Sokoliho – prečo sa rieši iba p.Rozman, p.Rudzík a nie aj
ostatní. Peniaze z Nemecka sú určené len pre Hábeš a nie na iný účel.
p.primátor – peniaze z Nemecka nikdy neboli zatajené. Do marca boli na fare. Keď odchádzal
p.dekan, previedol peniaze na mesto – osobitný účet v Slovenskej sporiteľni, zriadený iba na tento
účel. Prebiehali stretnutia s Nemcami, na ktorých sa vyjadrili, že treba pomôcť Hábešu a peniaze
pošlú výlučne len na tento účel. Pri septembrovej osobnej návšteve vyjadrili spokojnosť a asi pred
dvoma týždňami poslali auto šatstva pre Hábeš. Nemci prísne trvajú na pomoci len pre Hábeš a chcú
kúpiť pri Hábeši dom pre zriadenie Komunitného centra v Sečovciach.
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p.Rozman – s mailom súhlasí, všetko zaplatí. Má list vlastníctva na pozemok pred predajňou, časť je
jeho, časť je mestská, ale všetci nech zaplatia rovnako.
p.Sokoli – p.Rozman nech to neberie osobne.
p.Kožuch
- požiadal p. prednostku, aby spracovala pre MsZ základnú správu o stave agendy ku dňu prevzatia
k 1.12.2011, v termíne do februára 2012,
- požiadal p. primátora, aby pripravil krátku správu ohľadom lokálnej stratégie Mesta Sečovce, prečo
nie sme v zozname, prečo nie je schválená a aký to má dopad.
p.Záhradníková - informovala sa, či to bol nevyhnutný krok znížiť platy zamestnancov o 20%, aj
tým, čo majú platy cca 300,- € a či p. primátor zníži aj sebe plat o 20%.
p.primátor – opravil p. Záhradníkovú, že 20% z pohyblivej zložky a nie z platu.
p.Sokoli – šetriť od seba, keď poslanci schválili, aká je to úspora pre mesto.
p. primátor – 8000,- € mesačne.
p. Sokoli – do najbližšieho zastupiteľstva žiadal predložiť platy zamestnancov a porovnať
novoprijatých zamestnancov
p.Jacková – upozornila p.Sokoliho, že je to ich návrh šetriť a znížiť.
p.Bugata – spýtal sa či teraz prebieha diskusia alebo interpelácie.
p. Záhradníková – neverí, že tento krok zachráni mesto, ľudia ich zastavujú ohľadom znižovania
platov.
p. Popaďáková – dotazovala sa, či firma Labmed dostala výpoveď na poliklinike.
odpovedal p. primátor – áno dostala z dôvodu, aby mesto neplatilo 1000,-€ mesačne, preberá to firma
Taupal.
p. Popaďáková – upozornila na rušenie verejného poriadku na ulici Vysokej Rómami v nočných
hodinách.
p.Bugata:
- informoval sa, či došlo k odstúpeniu zmlúv s Region Ivestom. Primátor mu predložil v písomnej
forme doklady o ukončení spolupráce s uvedenými firmami.
- ďalej sa informoval, či bol podnet z mesta na odvolanie riaditeľa p. Konečného. Primátor –
odpovedal, že nie, iba sa mesto informovalo na odbornú spôsobilosť riaditeľov škôl, ktorá chýbala
v dokladoch.
- ako boli riešené notebooky. Primátor – v januári príde pracovník z tejto firmy, bude poslancov
informovať, ale nie je problém zobrať celé zariadenie späť.
- prečo sú materiály zasielané v písomnej forme nie na CD. Primátor – po odchode p. Miňa bude
robiť firma Ekosys, s ktorou mesto spolupracuje dlhodobo.
p.Sokoli – odkedy tu pôsobí firma Ekosys predchádzajúce vedenie mesta nebolo spokojné s touto
firmou a prečo znova táto spoločnosť. Plat jedného pracovníka je lacnejší ako firma Ekosys, lebo nie
sú to odborníci v tejto oblasti.
p. primátor – ak nie sú ďalšie interpelácie, pokračujeme v programe rokovania.

4. VZN č. 7 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Sečovce:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu, nikto sa
neprihlásil, preto vyzval predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) schvaľuje
VZN č.7/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Sečovce podľa predloženého znenia.
Hlasovanie: za - 12
, proti - 0 , zdržal sa - 0 ,
schválené
5. VZN č. 8/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území mesta
Sečovce:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Sokoli – poďakoval primátorovi v mene svojom a v mene občanov, že nepristúpil k zvýšeniu daní.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a primátor dal hlasovať.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) schvaľuje
VZN č.8/2011 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území mesta Sečovce
podľa predloženého znenia
Hlasovanie: za - 12
, proti - 0 , zdržal sa - 0 ,
schválené

6. VZN č. 9/2011, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Sokoli – upozornil, že žiadal na minulom MsZ, aby bol v materiáli zohľadnený aj dopad na
rozpočet mesta. Ak sa nestanovia presne podmienky Rómom, dávame im možnosť na zneužitie
týchto financií. Väčšina miest to má. Z rozpočtu mesta ideme Rómom pomáhať, ale sociálne slabším
nie.Navrhol tento bod stiahnuť.
p.Dobránsky – pre mesto je výhodnejšie, že také VZN má, tým je chránené.
Primátor vyzval predsedu NK na prečítanie návrhu uznesenia k tomuto bodu a k hlasovaniu.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) schvaľuje
VZN č.9/2011, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie
opatrení v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele podľa predloženého znenia
Hlasovanie: za - 6 , proti - 2 , zdržal sa - 4 ,
neschválené

7. Prideľovanie voľného bytu na Okružnej ulici v Sečovciach:
Materiál s dôvodovou správou a návrhom uznesenia je prílohou zápisnice.
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Primátor vysvetlil, že ide o byt, ktorý vrátil p. Zvozil. Na bytovú komisiu boli predvolaní 6
uchádzači o byt, z ktorých prišli na zasadnutie komisie 3. 1 žiadateľka mala voči mestu dlh, ktorý do
dnešného dňa nevyrovnala, preto bola zo žrebovania vyradená.
p. Rozman – opýtal sa Ing. Kováčovej, konateľky BHS, či už s niektorým uchádzačom nebola
vypracovaná nájomná zmluva. Ing.Kováčová odpovedala, že nie.
p.Sokoli – informoval sa , či sú to občania mesta a majú nárok na byt, aby nebolo porušené VZN.
p. primátor – nie je to podmienka na prideľovanie bytov.
p.Kožuch – navrhol vylosovať a posúdiť, či vyhovuje podmienkam, ak nie postupuje 2, ak ani ten
nevyhovuje, zasadne komisia a vyzve ďalších žiadateľov o byty
p.Murínová – obidve žiadateľky spĺňajú podmienky na pridelenie bytu.
p. primátor vyzval p.Záhradníkovú, aby žrebovala. P. Záhradníková vyžrebovala p. Kandráčovú.
p.Sokoli – prednosť by mal mať občan mesta.
p.Popaďáková – navrhla, aby to riešila len bytová komisia, aby sa nežrebovalo na MsZ.
p.Bugata- súhlasí s návrhom p.Popaďákovej.
p.Dobránsky – komisia funguje, len VZN bude potrebné zmeniť.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie, o ktorom poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) Poveruje
Vyžrebovaním nového nájomcu bytu č. 2 v bytovom dome Okružná ulica 1693/1
1. Mgr. Andreu Záhradníkovú
B) Schvaľuje
Nájomcu voľného bytu č. 2 v bytovom dome Okružná ulica 1693/1
1. Mgr. Petru Kandráčovú
C) Poveruje
Primátora mesta uzavrieť nájomnú zmluvu s vyžrebovaným nájomníkom
Hlasovanie: za - 12 , proti -

0 , zdržal sa - 0

,

schválené

8.Návrh na prevod vlastníctva k pozemku vodného toku Trnava:
Materiál písomný, dôvodová správa je súčasťou návrhu na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.

p.Popaďáková – navrhla bod d doplniť – „prerokovať a schváliť MsZ“.
p.Sokoli – informoval sa, či sú na to financie.
p.Dobránsky – ide o bezodplatný prevod.
p.Mika – upozornil, že v návrhu na uznesenie je uvedené odkúpenie a nie bezodplatný prevod.
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Primátor vyzval predsedu NK, aby prečítal návrh na uznesenie s navrhovanými zmenami a vyzval
poslancov k hlasovaniu.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) schvaľuje
v e r e j n ý z á u j e m Mesta Sečovce k pozemku na vybudovanie ochranných systémov
spomaľujúcich odtok zrážkových vôd z denudačného územia poriečia vodného toku Trnava .
Parcelne číslo pozemku 4517 výmera 3762 m2., LV č. 4928 parc. č. 1780 výmera 3824 m2.
B) schvaľuje
návrh na vybudovanie vodnej priehrady na vodnom toku potoka Trnava, ktorý sa vyznačí v ÚzP
mesta Sečovce ako výhľadová zóna verejného záujmu občanov mesta.
C) súhlasí
1. so žiadosťou Mesta Sečovce o bezodplatný prevod pozemku p.č., 4517 výmera 3762 m2.,
LV č. 4928 a parc. č. 1780 výmera 3824 m2, druh vodný tok vo vlastníctve SR v správe SPF do
vlastníctva Mesta Sečovce
2. s vypracovaním technickej dokumentácie, z ktorej zrejmá poloha bude podstatnou
časťou zmluvy o prevode vlastníctva k predmetným pozemkom pre verejný záujem
mesta. (situačné plány, geometrické plány, LV pre identifikáciu pozemkov a pod.).
D) ukladá
prednostke MsÚ zabezpečiť východiskové podklady a dokumentáciu pre návrh záväzkového vzťahu
(zmluvy, protokolu) o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov na Mesto Sečovce. Konečné
znenie zmluvy/protokolu pred podpisom prerokovať a schváliť v MsZ mesta Sečovce.
Hlasovanie: za - 11

, proti - 0

, zdržal sa -

1 ,

schválené

9. Návrh na zverejnenie verejnej súťaže urbanizačnej štúdie mesta – „Centrálna mestská zóna
Sečovce“:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia je prílohou zápisnice. Primátor otvoril
rozpravu k tomuto bodu.
p.Kožuch – navrhuje zverejniť VOS na celú centrálnu mestskú zónu od polikliniky dole
a neparcelovať to na časti a riešiť to architektonicky jednotne a účelovo.
Mesto na takúto veľkú investíciu v súčasnosti nemá. V roku 2013 sa budú predkladať návrhy na
lokálnu stratégiu a bolo by dobre, aby sme sa do toho dostali a mohli získať viac financií.
p. Mika – keď sa to schvaľovalo parciálne, ako to bude vyzerať – súhlasí s návrhom p. Kožucha.
Ďalej sa informoval, či je výherca VOS známy a má už zaplatené, pretože po meste idú fámy a ľudia
sa ho na to pýtajú. Primátor odpovedal, že výherca nie je známy.
p. Kožuch – koľko bude stáť takáto štúdia.
p. Dobránsky – nechajú sa odmeny tak, alebo sa budú navyšovať.
p. Záhradníková – z čoho sa vychádzalo.
p. primátor – riešil to Ing. Filip a je na to potrebný aj súhlas komory architektov.
p.Sokoli – informoval sa či ide o zónu okolo autobusovej stanice, pred rokom bola maketa tejto zóny
umiestnená vo Freschi, koho je to verejný záujem.
p. primátor – navrhuje znova prepracovať tento bod a riešiť ho v komisiách.
p. Kožuch – bod by mal zostať, ale riešiť ho ako celú CMZ a finančné odmeny prerokovať.
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Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o tom, aby sa prepracoval zámer riešenia urbanizačnej štúdie
Centrálnej mestskej zóny a do riešenia sa zhrnula nielen oblasť okolo rieky Trnávka, ale celá CMZ.
Hlasovanie: za – 8,

proti – 2,

zdržal sa – 2,

schválené

10. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech VSD:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice. Primátor otvoril rozpravu.
p.Mika – návrh určiť nejaké nájomné za pozemky, ktoré prejdú do správy VSD, SPP....
p.Dobránsky – áno, ale všetkým, týka sa to aj občanov napr. prípojky – bude sa to týkať každého.
p.Bugata – spoplatniť to firmám a nie fyzickým osobám.
p.primátor – akým spôsobom, za m2 alebo dobu prenájmu.
p.Bugata – dať to znova do komisii na prejednanie
p.Sokoli – súhlasil s p. Bugatom a navrhuje body 10,11,12 znova prerokovať na komisiách. Ďalej
pripomenul, že na poslednom MsZ sa informoval na zmluvu z 27.12.2010, pýtal sa primátora, či
vedel, aký bude právny vzťah s firmou AHA a súčasťou zmluvy je aj zastavovací plán, ktorý doteraz
nikto nevidel. Navrhuje urobiť právnu analýzu zmluvy z 27.12.2010, aby sa už skončili chodníkové
reči a je to aj v záujme p. primátora.
p. primátor – zriadenie vecného bremena pokiaľ realizoval prípojku na pozemkoch mesta nikto
doteraz nežiadal.
p. Hrinda /stavebný úrad/ - zmluva o prenájme je za účelom zriadenia elektrickej, vodovodnej,
kanalizačnej, plynovej prípojky pre napojenie Supermarketu Tesco.
Body 10. 11. 12. boli stiahnuté počas rokovania bez hlasovania.
13. Návrh zámeru na vyhlásenie VOS na prenájom verejného osvetlenia (vychádzajúci
z informatívnej ponuky firmy Azor):
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Sokoli – bolo prijaté VZN, brať vrámci vlastných možnosti, prečo sa k tomu vraciame.
p.primátor – je to nerealizovateľné, jednalo sa o tom v komisiách. Vypísať VOS môžeme a dajú sa
robiť aj zmeny.
p.Dobránsky – keď sa prihlási 5 uchádzačov, bude sa vedieť o čo ide.
p.Sokoli – navrhol slovo prenájom zmeniť. Bývalý prednosta v r.2009 preberal materiály o verejnom
osvetlení, analýza je zadarmo. Má ich doma. Každý prenájom je predražený.
p.Dobránsky- ponuka fi Azor sa mu tiež nepáčila. Navrhol vymeniť slovo prenájom za celkové
riešenie – (rekonštrukcia).
p.Sokoli – riešiť to vo vlastnej réžii, pretože mesto na to nemá financie.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie s požadovanými
zmenami a následne poslanci hlasovali.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) schvaľuje
návrh zámeru na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na celkové riešenie verejného osvetlenia
B) ukladá
prednostke MsÚ vypracovať podmienky na vypísanie verejnej obchodnej súťaže
Hlasovanie: za - 10

, proti - 1

, zdržal sa - 1

,

schválené

14. Kúpa domu s pozemkom p.Kusa na ul. Dargovských hrdinov z prostriedkov darovaných
nemeckou neziskovou organizáciou Kellerladen:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.Záhradníková – navrhla doplniť uznesenie o bod d/ na kúpu nemôžu byť použité peniaze
z rozpočtu, len prostriedky z finančného daru firmy Kellerladen, aby mesto nedoplácalo 8000,-€ ak
ich nedarujú.
p.Sokoli – pred voľbami zrušiť-zrovnať Hábeš a teraz doplácať na Hábeš.
p.Rozman – opýtal sa p.Sokoli, aby konkretizoval kto chcel zrovnať Hábeš.
p.Korpesio – pýtal sa poslancov, či to chcú zaviazať tak, aby mesto ešte nevracalo peniaze späť.
Ak by mesto malo doplatiť 8000,-€, aj tak je to pre mesto výhodné.
p.Záhradníková – na šport sa dalo 0,-€.
p.Dobránsky – nie je to pravda, boli vyčlenené finančné prostriedky aj na šport.
p.Sokoli – informoval sa, či Komunitné centrum bude slúžiť aj pre sociálne slabších.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) Berie na vedomie
Správu o finančnom dare nemeckej neziskovej organizácie Kellerladen mestu Sečovce, ktorý musí
byť účelovo viazaný na vybudovanie Komunitného centra v meste Sečovce
B) Schvaľuje
Prevod nehnuteľného majetku v súkromnom vlastníctve do majetku Mesta Sečovce na účely
zriadenia Komunitného centra mesta Sečovce a to nehnuteľný majetok, zapísaný na LV č.178 v
katastri mesta Sečovce vo vlastníctve Jána Kusa, Berehovská 2216/8, Trebišov, konkrétne:
- Pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 3110, zastavané plochy a nádvoria, výmera 575 m2
- Pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 3111, záhrady, výmera 195 m2
- Pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 3112, záhrady, výmera 1 290 m2
- Rodinný dom, súpisné číslo 111 na parcele registra C, parcelné číslo 3110
za sumu do 33 000 € s podmienkou, že na kúpu domu budú použité len finančné prostriedky
z finančného daru nemeckej neziskovej organizácie Kellerladen
C) Poveruje
Primátora mesta vykonať opatrenia na zabezpečenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku v
súkromnom vlastníctve do vlastníctva mesta Sečovce s podmienkou, že k prevodu dôjde až po
podpísaní darovacej zmluvy s nemeckou neziskovou organizácou Kellerladen
Hlasovanie: za - 12

, proti - 0

, zdržal sa - 0

9

,

schválené

15. Vypísanie VOS na odpredaj dvoch služobných vozidiel Hyunday Sonata TV 123 BK
a Mazda 31 ŠPZ TV 010 AX:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.primátor – navrhol bod 2 vypustiť – kúpa nového motorového vozidla.
p.Dobránsky – nesúhlasil s p.primátorom, bod 2 má zostať, aby sa 1 malé referentské auto kúpilo.
p.Sokoli – primátorové auto nevyužívať technikmi, súhlasí s p.Dobranským.
Po prečítaní návrhu na uznesenie k uvedenému bodu poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) schvaľuje
1. Zámer na predaj hnuteľného majetku mesta - starších služobných vozidiel vo vlastníctve mesta
Sečovce Hundai Sonata ŠPZ TV 123 BK a Mazda 3 ŠPZ TV 010 AX v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta Sečovce a s príslušnými ustanoveniami Zákona 138/1991 o majetku
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom – priamy predaj
2. Kúpu jedného služobného auta pre potreby Mestského úradu do výšky sumy, utŕženej z predaja
hnuteľného majetku - starších služobných vozidiel vo vlastníctve mesta Sečovce Hundai Sonata ŠPZ
TV 123 BK a Mazda 3 ŠPZ TV 010 AX
B) ukladá
1. Prednostke MsÚ zverejniť zámer na predaj schváleného hnuteľného majetku v súlade s
príslušnými ustanoveniami Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
C) poveruje
1. Primátora mesta vykonať opatrenia na zabezpečenie prevodu vlastníctva schváleného hnuteľného
majetku z majetku mesta na budúceho kupujúceho.
Hlasovanie: za - 12

, proti - 0

, zdržal sa - 0

,

schválené

16. Výstavba bioplynovej stanice v katastrálnom území mesta Sečovce umiestnená v lokalite
hospodárskeho dvora na ulici Partizánskej, bez záväzku mesta odoberať teplo.
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Sokoli – informoval sa ako to bolo na komisiách.
p.Dobránsky – z finančnej komisie išiel súhlas s tým, že mesto sa nezaväzuje odoberať teplo, iba
súhlasí s výstavbou bioplynovej stanice.
p.Sokoli – pýtali sa ho obyvatelia z Partizánskej ulice, či 12 poslancov rozhodne o nich. Treba sa
pýtať aj týchto občanov, či súhlasia.
p.Dobránsky – treba stanoviť hranice, do akej miery sa budeme pýtať občanov.
p.Mika – myslí si, že ľudia nebudú súhlasiť, ale treba na to pozrieť aj z hľadiska, že môžeme blízko
likvidovať biologický odpad. Ďalšia stanica bude v Dvoriankach.
p. Kožuch – ide len o súhlas.
p. Hrinda /stavebný úrad/ - je to výrobný areál, je schválený ÚPM. Mesto nemusí odoberať energiu.
Podľa výkonu podlieha alebo nepodlieha posudzovaniu vplyvu na životné prostredie.
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Predseda NK prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) s ú h l a s í
s realizáciou investičného zámeru vybudovania bioplynovej stanice v katastrálnom
území mesta Sečovce, ktorá bude umiestnená v lokalite hospodárskeho dvora na ulici
Partizánska v Sečovciach bez záväzku mesta odoberať teplo a s podmienkou, že investor
sa preukáže správou z kompetentnej inštitúcie štátnej správy, že bioplynová stanica nebude
mať negatívny dopad na životné prostredie.
Hlasovanie: za - 11

, proti - 0

, zdržal sa -

1 ,

schválené

17. Návrh na zrušenie Rady mesta:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia, primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.Sokoli – čo primátora k tomu viedlo.
p.Dobránsky – mestská rada bola väčšinou neuznášaniaschopná.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) schvaľuje
Zrušenie Rady mesta
Hlasovanie: za -

12 , proti - 0

, zdržal sa -

0,

schválené

18.Informatívna správa o zmene štruktúry MsÚ:
Materiál písomný s dôvodovou správou je prílohou zápisnice. Primátor otvoril rozpravu k tomuto
bodu.
p.Mika – p.Miňo bol prepustený, je pre mesto výhodnejšie, že tieto služby robí firma?
p.primátor – p.Miňovi bolo navrhnuté skumulovanie funkcie, ale neprijal tento návrh.
p.Boda odišiel sám, 4 pracovníci boli prepustení. K 1.1.2012 odchádza Ing.Filip. K 1.2.2012
odchádza p.Rothmajerová, p.Horváthová.
p..Bugata – pripomenul, že na VII. MsZ pripomienkoval prehodnotenie novoprijatých pracovníkov,
informoval sa na funkciu vedúci kancelárie primátora, či p.Vereščáková ostáva v pracovnom pomere.
p.Jacková – oponovala p.Bugatovi, že ako primátorka by to už dávno urobila.
p.Sokoli – upozornil p. Jackovú, že je demokracia, ale zdá sa mu, že z tých, čo odišli aspoň jeden mal
zostať a primátor by mal prehodnotiť tých, ktorí zostali. Toto, čo sa stalo v Sečovciach pri výmene
zamestnancov sa môže o 4 roky vrátiť, budú stále čistky.
p. Jacková – preto tá zmena, lebo 20 rokov bolo to isté.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) Berie na vedomie

11

Informatívnu správu o zmene Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry Mestského úradu od
1.12.2011
Hlasovanie: za - 12 , proti - 0 , zdržal sa - 0
schválené
19. Diskusia, podnety a pripomienky občanov mesta:
Primátor otvoril diskusiu. V úvode pozval všetkých poslancov na pondelok na odovzdávanie
cien Pro Nobis. Nominoval p.Kasardu a Základnú umeleckú školu v Sečovciach.
- rozpočet je stále otvorený k pripomienkovaniu,
- prognózy daní sa menili,
- peniaze na šport,
- pracovný poriadok, smernice,
- firma Labmed výpoveď kvoli 1000,-€,
- projekt 12 000,-€ schválený, bude súťaž na ihrisko,
- rekonštrukcia ihriska na SNP + jednoduché ihrisko v rómskej osade,
- na MsÚ neboli vyplatené žiadne odmeny,
- zrušená spolupráca s Region Invest,
- Dom seniorov schválený, kontrola trvala 1 rok
- Občianske združenie Sečovčan darovalo mestu fotoaparát,
p.Bugata – petícia riešenie komisiou (Bugata,Rozman,Mika), odpoveď nebola doručená.
p.primátor – preverí, vybavoval to Ing. Filip.
p.Kožuch – upozornil p. prednostku, aby neuniklo, že bol schválený fond zdravotnej starostlivosti,
p. Sokoli – reagoval na list, ktorý poslancom predložil Dr.Zvalený a list bol adresovaný v roku 2007
primátorke mesta 12 občanmi. O tomto liste sa rozprával s p.Zvaleným ešte v roku 2007 a že sa bude
snažiť opraviť tento chodník a na opravu sa bude uchádzať mesto cez europrojekty, ale nebola žiadna
výzva. Po novom vedení bol chodník opravený. Ale ide aj o chodníky v Kochanovciach. Tie sú
tŕňom v oku ostatných občanov. Má názor, že boli prednejšie aj iné veci na riešenie ako tento
chodník.
p. Zvalený – keď bola zaslaná žiadosť ešte v r. 2001 žiadna odpoveď neprišla. Keď bola výstavba
bytoviek, chodníky neboli urobené. Voda tiekla priamo do pivníc, na chodníky nebol projekt. Pri
ostatných bytovkách sú aj parkoviská a asfalty. Chodník bol potrebný. Nebol urobený asfaltový, lebo
by to bolo drahšie a preto taká výška chodníka, aby tam nemohli parkovať autá.
p.Korpesio – upozornil p. Sokoliho, že bol vo vedení mesta, keď sa robil chodník od MsÚ po Cerkev
a bol predražený.
p.Sokoli – 8000,-€ doniesol z U.S.Steelu p. prednosta.
p.Rozman – upozornil technické služby na svetlo pri bytovke na osade.
p. Jacková – tlmočila poďakovanie občanov Kochanoviec za vianočnú výzdobu.
20. Navýšenie dotácie na rok 2011 pre FK Slavoj o 5000,-€:
Poslanci hlasovali o doplnenom bode.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A) schvaľuje
Navýšenie dotácie na rok 2011 pre FK Slavoj o 5 000 €
Hlasovanie: za - 7 , proti - 3
, zdržal sa -

2
Schválené
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21. Návrh na doplnenie komisie Zdravotníctva, sociálnych vecí a rómskej problematiky:
Rokovanie o tomto bode bolo neverejné, preto p. primátor poďakoval za účasť prítomných, poprial
všetkým v novom roku všetko dobré a ukončil rokovanie VIII. MsZ.
Po krátkej prestávke poslanci rokovali o tomto bode neverejne.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta
Overovatelia:
Ján Vajda

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

Marián Rozman

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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