Mestské zastupiteľstvo S E Č O V C E
_________________________________________________________________________

Zápisnica
zo VI . riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 12.septembra 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 8
Roman Bugata, Ing. Ján Dobránsky, MUDr. Mária Jacková, MUDr. Marek Kožuch, MVDr.
Milan Mika, Marián Rozman, Ing.Cyril Korpesio, Mgr. Andrea Záhradníková,
Poslanci – neprítomní :
Neospravedlnení:MUDr. Viera Gasperová., Michal Sokoli, MVDr.Marek Gamrát, Ján Vajda
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Erika Zgaburová, Ján Vojtašovič, Ing.Michal Olšakovský, Jozef Ďubek,
RNDr. Július Magyar CSc. PhD.,Ján Tomáš,Ing. Vladimír Bajus,Mgr.Katarína Magyarová, Jozef
Kuriško,Erik Synak, Mgr. Henrieta Gábriková,Ing. Mária Straková, MVDr.Jozef Zvalený, Ing.
Ľudmila Čatyová, Ing. Tatiana Raničová,
Menovaní členovia komisií – neprítomní:
Ing.Ján Varga, Ing. Juraj Šimkovič, Ing. Marián Vasilišin, Mgr.Anna Ferková, Michal Ujhelyi,
Bc.Tatiana Komjatyová, Mgr.Kristína Kmecová, Marián Vanci, Mikuláš Tóth,
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor,
Ing. Lýdia Vereščaková, hlavná kontrolórka mesta
Ing. Milan Filip, prednosta MsÚ
Hostia:
pplk.Ing. Szarvaš, riad. OO PZ Sečovce
Prizvaní:
Ing.Jaroslav Konečný, riad. ZŠ Obchodná ul., Mgr. Gejza Hallér, riad ZŠ Komenského ul.,
Mgr.Viera Haščáková, riad.,Spjená MŠ, Eva Ferenčíková, riad. MŠ Obchodná ul.,Mgr. Mária
Hvozdíková,riad. ZUŠ,Mgr. Ján Hreňo, Centrum voľného času, Lýdia Čuchranová, ved.Detské
jasle, Ing. Katarína Kováčová, Bytové hospodárstvo s.r.o., Ing. Oto Jalčovík, konateľ MsP s.r.o.
Pracovníci MsÚ
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1.Otvorenie a schválenie programu rokovania:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát,
privítal riaditeľa Obvodného oddelenie PZ pplk.Ing.Szarvaša, kontrolórku mesta
Ing.Vereščakovú, konateľa MsP s.r.o. Ing.Jalčovíka, poslancov a všetkých prítomných.
Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 8, neospravedlnení 4 poslanci,
mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Zároveň predložil návrh na doplnenie programu zasadnutia MsZ o tieto body :
20.1. Návrh na zvýšenie dotácie pre FK Slavoj Sečovce
20.2. Návrh na schválenie projektu Separovaný zber odpadu
20.3. Zánik mandátu poslanca p. MUDr. Viera Gasperová
p.Bugata navrhol vypustiť z rokovania bod. č.13 – Zámer na predaj pozemkov mesta, nakoľko si
nemyslí, že by odpredajom týchto 6-tich parciel mesto získalo výraznú sumu. Navrhoval by
celkový zámer preniesť na lokalitu všešportový areál, alebo bytová zástavba rodinných domov.
Navrhuje tento bod vynechať a pripraviť ho ako celú zónu na riešenie. Chcel by poprosiť
komisie, aby predkladali návrhy na riešenie celkovej zóny.
Hlasovanie o návrhu doplniť do programu bod:
20.1. Návrh na zvýšenie dotácie pre FK Slavoj Sečovce
za: 4
proti: 4
zdržal sa: 0 - neschválený – vypustený z programu rokovania
20.2. Návrh na schválenie projektu Separovaný zber odpadu
za: 7
proti: 1
zdržal sa: 0 - schválený – zaradený do programu rokovania
20.3. Zánik mandátu poslanca p. MUDr. Viera Gasperová
Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0 nehlasoval: 1 - schválený-zaradený do programu
rokovania.
Hlasovanie o návrhu vypustiť z programu rokovania bod 13:
Za: 5
proti: 3
zdržal sa: 0 - schválený – vypustený z programu rokovania

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie
1.1 Návrhy na zmenu resp. doplnenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Interpelácie poslancov
Plnenie rozpočtu mesta k 30.06.2011
Koncepcia Tepelnej energetiky mesta Sečovce
5.1. Energetický audit verejného osvetlenia
5.2. Zriadenie Energetickej rady mesta Sečovce
5.3. Príloha č. 1 Rokovací poriadok Energetickej rady mesta
VZN č.05_2011 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta
6.1 Návrh dodatku č.1 k VZN č. 1/2007 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov
Predaj bytov v bytovom dome ZETOR
Modernizácia zdravotníckeho zariadenia mesta Sečovce – kofinancovanie projektu
Smernica o verejnom obstarávaní mesta – ZsNH
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Informatívna správa o stave a realizácií schválených a pripravovaných projektov
VZN č.3_2011 o určení výšky príspevku v školách a v školských zariadeniach
VZN č.4_2011 Prevody vlastníctva majetku mesta
Doplnenie a aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sečovce
Návrh na založenie Komunitného centra mesta Sečovce
Fond starostlivosti o zdravie občanov mikroregiónu Sečovce a okolie
Lokálna stratégia komplexného prístupu k MRK mesta Sečovce
Komplexný reštrukturalizačný program zdravotníckeho zariadenia mesta Sečovce
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
18.1 Kontrola plnenia uznesení MsZ za 1. polrok 2011
18.2 Návrhy na zrušenie a doplnenie uznesení
19. Rôzne
19.1. Návrh na schválenie projektu Separový zber odpadu
19.2. Zánik mandátu poslanca p. MUDr. Viera Gasperová
20. Diskusia
21. Záver
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky:
Primátor mesta predložil poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie:
Ing.Ján Dobranský - predseda, MUDr. Marek Kožuch - člen, Marián Rozman-člen,
Poslanci súhlasili s predloženým návrhom:
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1
Určil zapisovateľku: Ľubica Kmecová,
a overovateľov zápisnice: MUDr. Mária Jacková, Mgr. Andrea Záhradníková
Hlasovanie: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1
3. Interpelácie poslancov:

p.Bugata: - chcel by pripomenúť všetkým poslancom, čo sľúbili voličom, že budú robiť všetko
preto, aby sa mesto postavilo na nohy. Konštatoval, že voliči nie sú spokojní s prácou poslancov
a s fungovaním Mestského úradu. Niektorí poslanci chodia na zastupiteľstvo ako na dovolenku,
bolo by dobré, aby sa vzdali poslaneckého mandátu a pustili ľudí, ktorí chcú niečo pre toto mesto
robiť. Je však ešte dostatok času a priestoru, aby sa to zmenilo k lepšiemu.
p.Kožuch: - predniesol 3body.
1./Chcel by navrhnúť vytvorenie VZN o nejakom občianskom spolunažívaní v meste,
o základných princípoch komunikácie ľudí v komunitách. Poukázal na dôvody potreby takéhoto
VZN: hlasná hudba po 22.00 hod., vypaľovanie trávy a zemiakovej vňate vo večerných
hodinách, pálenie pneumatík, bezdomovci, požívanie alkoholu, neprispôsobiví občania a pod..
Dal podnet, aby sa také široké VZN spracovalo, hoci to je časovo náročné.
2./ Poukázal na problém na cintoríne ul. Kochanovská, kde jeden Róm vnucuje ľudom svoje
služby – čistenie a udržiavanie hrobov, je dotieravý, na svoju činnosť nemá živnosť. Cintoríny sú
majetkom mesta, preto je potrebné to riešiť.
3./ Veľa ľudí má podanú žiadosť na MsÚ ohľadom kúpy stavebných parciel. Mesto nemá toľko
voľných parciel. Aj teraz bol odsunutý na ďalšie zastupiteľstvo predaj 6-tich parciel. Navrhuje,
aby sa zverejnil vo všetkých mestských médiách zoznam ľudí, ktorí majú záujem o individuálnu
bytovú výstavbu v meste a zároveň zoznam ľudí, ktorí ponúkajú na predaj nehnuteľnosť.

3

Cieľom je revitalizovať ulice, ktoré máme. Dôvodom zverejňovania takýchto informácii je aj to,
že sa dostavajú niektoré nehnuteľnosti do vlastníctva neprispôsobivým občanom, ktorí narúšajú
pokoj a vzájomné susedské vzťahy. Toto je predmetom komisie p. Bugatu.
Je to na zamyslenie, ako sa snažiť oživiť tie ulice, ktoré vymierajú a dostávajú sa do rúk ľuďom,
ktorí by tam nemuseli byť.
p. Záhradníková – chcela poprosiť, aby v budúcnosti, ak bude zastupiteľstvo s takým rozsiahlym
programom, boli písomné materiály doručované poslancom skôr, pretože ona osobne nestihla
všetky prečítať a nevie k niektorým zaujať stanovisko, sú to vážne dokumenty a uznesenie má
právnu záväznosť. Navrhuje, aby dokumenty a materiály boli doručené aspoň 7 dní vopred, ak
ide o také vážne a obšírne veci.
Ďalej poukázala na veľmi zmätočné návrhy v uzneseniach, je okolo toho veľa teórie a málo
praxe, treba byť konkrétnejší. Chcela by navrhnúť, aby sa robil zvukový opis uznesení, pretože
nie vždy, čo je povedané sa nájde potom v uznesení MsZ. A bola by rada, aby sa v bode: Rôzne
vyjadrili poslanci k zverejňovaniu uznesení z komisií a zároveň o tom aj hlasovali.
p. primátor – veľa bodov patrí k programu ohľadom polikliniky, či je to lokálna stratégia, fond
zdravia, či návrhy na doplnenie PHSR a blíži sa termín podania projektu a musí to byť schválené
MsZ, preto je to také obšírne.
p.Záhradníková – hovorila za seba ako za poslanca. Ak sa má zodpovedne vyjadriť, je toho príliš
veľa.
p. Bugata – doplnil názor p. Záhradníkovej, že komisie sú zbytočné, ak nebude výstup z komisie.
Trvá na tom, aby aspoň pri bodoch, ktoré sú prejednávané na MsZ bol výstup z komisie, aby tie
komisie nesedeli zbytočne. Za svoju komisiu môže povedať, že sa to robí poctivo.
p.Korpesio – informoval sa na požiar na smetisku pri TS, či bol uhasený, lebo každú cítiť
šťipľavý zápach dymu zrejme z tlejúceho smetiska.

4. Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2011:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu, nikto sa
neprihlásil, preto dal hlasovať.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Berie na vedomie
informatívnu správu odboru financií, správy daní a majetku o plnení rozpočtu mesta za
prvý polrok 2011.
B) Žiada
1.primátora mesta o dôsledné sledovanie výdavkov
2.vedúcu OFSDaM zvýšiť účinnosť v príjmovej časti rozpočtu
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 1

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
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5.Koncepcia tepelnej energetiky mesta:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Berie na vedomie
informatívnu správu Koncepcie rozvoja mesta Sečovce v tepelnej energetike
B) Žiada
primátora mesta o prijatie opatrení na rozpracovanie koncepcie do úrovne návrhov na
opatrenia pre zostavenie nasledovného plánu rozvoja energetickej politiky mesta.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 1

Uznesenie je prílohou zápisnice
5.1. Energetický audit verejného osvetlenia
Materiál písomný, je prílohou zápisnice. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Záhradníková – informovala sa, či v predloženom materiáli je audit za rok 2010, pretože
v tabuľkách je rok 2011 a podľa jej informácií tieto veci nesedia s aktuálnym stavom.
p.prednosta – je to veľmi problémový materiál, údaje v tabuľkách bolo zložité získať od
prevádzkovateľov. Je to odčítané z faktúr ročného vyúčtovania, z toho je poskladaný audit.
Cieľom materiálu je zistiť či je 120 000,-€ na verejné osvetlenie veľa alebo málo. Každý
svetelný bod je v prevádzke denne 10 hodín, buď máme straty alebo neefektívne osvetlenie.
Má zmysel v tom niečo robiť, pokiaľ by sme ušetrili len 5% tak je to okolo 7 000,-€ ročne.
p.Kožuch – konštatoval, že žiadne svetlo nesvieti 10 hodín denne, zrejme ide o čierny odber.
Navrhuje urobiť revíziu osvetlenia domácich polí a pozrieť sa na čierne odbery.
p.Bugata – súhlasil s p.Kožuchom. p. Tomáš st. to odprezentoval na jeho komisii a strávil na tom
dlhý čas. Povedal, že úspora elektrickej energie bude oveľa väčšia, len treba preskúmať čierny
odber, lebo sa dopláca na niektorých súkromných podnikateľov.
p. Jacková – nie je celkom nereálne tých 10 hodín, keď berieme do úvahy priemer zima a leto.
p. Záhradníková – vyjadrila názor, že v dnešnej dobe by sa nemali svetla vypínať, ale hľadať
alternatívy, kde by mesto ušetrilo napr. solárne panely.
Ak je uvedené audit za rok 2010, tak nech je to audit za rok 2010. Všetky tieto údaje sú
zastaralé, dokonca aj vzory lámp. Doba už pokročila.
p. Bugata – požiadal prítomných, aby mohol k tejto téme vystúpiť p. Tomáš st., lebo materiál
pripravoval a vie sa k tomu vyjadriť.
Hlasovanie o návrhu, aby k tejto téme vystúpil p. Tomáš:
za:7 proti: 1
zdržal sa: 0
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p. Ing. Ján Tomáš – poprosil o otázky ku ktorým sa má vyjadriť. Celý materiál tu nemá. Tabuľky
boli posielané dvakrát. Boli tam aj fotografie, kde sú svetlá 30-40 rokov staré a používané
doteraz. Svetlá sú zašpinené, nepriesvitné proti lúčom, visia na drôtoch. Nie je možné nafotiť
511 stĺpov so žiarovkami a so všetkým kde je chyba.
p.primátor – táto téma potrebuje širšiu pozornosť. Je možnosť navštíviť aj komisiu výstavby, kde
to bude prediskutované.
Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o bode 5.1.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Berie na vedomie
energetický audit verejného osvetlenia v Sečovciach za rok 2010 v predloženom znení
B) U k l a d á
vedúcemu technických služieb mesta zlepšiť energetickú efektívnosť a bilančnú
hospodárnosť na každom svetelnom bode v meste tak, aby sa znížili prevádzkové
náklady cca o 5% v tomto roku 2011.
C) U k l a d á
prednostovi MsÚ realizovať nasledovné opatrenia:
1. Analýza nákladov/faktúr za odber el. energie, revízie, údržba
2. Revízia osvetľovacích polí (vetví) podľa RVO a ulíc mesta
3. Realizácia racionalizačných opatrení podľa štruktúry nákladov
Termín: november 2011
Hlasovanie: za:6

proti:0

zdržal sa:1

nehlasoval:1

Uznesenie je prílohou zápisnice.
5.2. Zriadenie energetickej rady mestaSečovce:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice. Primátor otvoril rozpravu k bodu 5.2. a 5.3. spolu
z dôvodu, že bod 5.3. je prílohou bodu 5.2.
p.Záhradníková – informovala sa na členov rady z radov odborníkov, či sú to zástupcovia
nejakej firmy a či tam máme zástupcu.
p. Korpesio – informoval sa či rada bude platená a ako.
p. primátor – odpovede sú v písomnom materiáli k tomuto bodu.
Primátor vyzval predsedu návrhovej komisie, aby uznesenie k bodu 5.2. prečítal v plnom znení
a o každom bode sa hlasovalo osobitne.

6

Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Zriaďuje
energetickú radu mesta v počte 5 členov a v zložení:
2 členovia rady z radou poslancov MsZ
3 členovia rady z radov odborníkov a obyvateľov mesta Sečovce
v zložení 1 zástupca TUKE SjF, energetické stroje a zariadenia
1 zástupca obyvateľov mesta – odborne spôsobilý
1 zástupca výrobcu a distribúcie tepla
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1
B) Vymedzuje
kompetencie Energetickej rade mesta v súlade s platnosťou zákona 657/2004 Z.z.
a v rozsahu rokovacieho poriadku a činnosti Energetickej rady mesta uvedeného
v prílohe č. 1 pod názvom: „Rokovací poriadok Energetickej rady mesta pri Mestskom
zastupiteľstve v Sečovciach“.
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1
C) Nariaďuje
Energetickej rade mesta zabezpečiť v spolupráci s MsZ, komisiami pri MsZ, MsÚ
a ostatnými inštitúciami v oblasti energetiky koncepčné a strategické rozvojové
dokumenty podľa platnej legislatívy/zákonov v uvedenej oblasti.
V tomto zmysle sa požaduje zabezpečiť najmä:
Energetickú koncepciu tepelného hospodárstva mesta
Návrh projektov tepelnej efektivity budov v majetku mesta
Záväzné stanoviská k odpájaniu sa od TH a topného systému mesta
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 1
D) V o l í
za členov energetickej rady mesta z radov poslancov:
1. Ing. Ján Dobránsky
2. Marián Rozman
Hlasovanie: za:8
proti: 0
zdržal sa: 0
E) V o l í
za predsedu Energetickej rady mesta poslanca: Ing. Ján Dobránsky
Hlasovanie: za:7
proti: 0
zdržal sa: 1
F) Schvaľuje
1. Rokovací poriadok Energetickej rady mesta pri Mestskom zastupiteľstve
v Sečovciach a pracovnú náplň „administrátora energetickej rady mesta“ podľa
prílohy č. 1 tohto uznesenia.
2. Odmeňovanie členov Energetickej rady podľa zásad prijatých uznesením č.
7/IV.MsZ-23/05-2011 t.z. predseda a administrátor rady mesta 15,-€, člen rady 10,-€
za každé zasadnutie rady. Vyplatenie odmeny je podmienené predložením zápisnice
s návrhom uznesenia a prezenčnej listiny z rokovania rady mesta.
Hlasovanie: za:8
proti: 0
zdržal sa: 0
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G) Ukladá
1. zvolenému predsedovi Energetickej rady mesta pripraviť do septembrového
zasadnutia MsZ návrh na doplnenie „Energetickej rady mesta“ o neposlancov z radov
odborníkov a praxe žijúcich na území mesta Sečovce podľa bodu „A tohto uznesenia.
2. prednostovi MsÚ v Sečovciach predložiť primátorovi mesta a zvolenému predsedovi
Energetickej rady mesta návrh na menovanie Administrátora Energetickej rady
mesta z radov zamestnancov MsÚ.
Termín: do 10 dní odo dňa nadobudnutia platnosti uznesenia
Hlasovanie: za:8
proti: 0
zdržal sa: 0
5.3. Príloha č. 1 Rokovací poriadok Energetickej rady mesta:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Schvaľuje
„Rokovací poriadok Energetickej rady mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Sečovciach“
Hlasovanie:

za:8

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
6. VZN č. 5/2011 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Bugata – je tam veľa vecí citovaných zo zákona. Chýba mu právna analýza alebo vyjadrenie
právnika, či odborníka, lebo hrozí, že mesto príde o byty za minimálne ceny a ešte tomu
nájomníkovi, ktorý o to požiada dáme úver na odkúpenie. Zákon sa mení každý rok, či sa podľa
toho bude meniť aj VZN. Nesúhlasí, aby sa byty odpredávali neplatičom.
p.Dobránsky – riešilo sa to v širšej miere aj na komisiách. Ak sa zmení zákon VZN sa tak či tak
musí upravovať.
p.Bugata – práve tu chýba výstup z komisie, jeho komisia tento bod vynechala. Nemohli sme sa
vyjadriť k veciam, na ktoré nevieme odpoveď. Právnik mal pripraviť podklady, aby mesto z toho
vyšlo čo najlepšie. Majetok mesta by sa mal zhodnocovať lepšie. Netreba dávať možnosť
neplatičom, aby takým spôsobom prišli k majetku.
p.Dobránsky - neplatič byt nemôže odkúpiť.
p.Vereščaková – pri príprave tohto VZS spolu s prednostom dosť veľa študovali zákony a radila
sa s minimálne 3 ľuďmi, ktorí taký proces už absolvovali vlani napr. Trebišov, V.Kapušany
a utvrdili ju v tom, že musí to byť podľa zákona a je nutný takýto postup. Je možné urobiť
právnu analýzu, ale bude to stáť ďalšie peniaze.
p.Jacková – väčšina ľudí tam býva 20-30 rokov, platičom treba umožniť odkúpiť byty.
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p.prednosta –tento problém vidí v dvoch rovinách. Prvá rovina o ktorej rozprával p. Bugata legislatívna rovina tohto VZN je v poriadku a je zbytočné robiť ďalšiu právnu analýzu. Druhá je
vecnosť z hľadiska toho, že či vecne je to správne, že v bytovom hospodárstve vykazujeme
nejaký dlh a nevieme ho vykryť. Z účtovného hľadiska je to tiež správne. Je tu niekoľko rovín,
ktoré sa spájajú a bolo by dobre keby sme lepšie hospodárili. K tomu nás už zaväzuje iný zákon,
ale z hľadiska legislatívy je to v poriadku.
Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o protinávrhu p. Bugatu, aby VZN prešlo právnou
analýzou:
Hlasovanie č.19:

za:2

zdržal sa: 1

proti:5

Návrh nebol schválený.
Hlasovanie o prijatí VZN č. 5/2011
Mestské zastupiteľstva mesta Sečovce
A) s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sečovce č. 5/2011 o prevode vlastníctva bytov
a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Sečovce podľa predloženého znenia.
Hlasovanie č.20:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 3

Uznesenie je prílohou zápisnice.
6.1. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2007 o stanovení podmienok prenajímania nájomných
bytov:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice. Nikto sa neprihlásil do rozpravy k tomuto bodu.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) s ch v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2007 o stanovení podmienok
prenajímania nájomných bytov podľa predloženého znenia.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 1

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
7. Predaj bytov v bytovom dome ZETOR:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu a oznámil, že mesto byty neponúka na odpredaj, ale
reaguje iba na žiadosti občanov, ktoré boli doručené na MsÚ.
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p.Bugata – súhlasí s odpredajom, ak o odkúpenie žiada nájomca, ktorý tam býva už 20 rokov, ak
ide o 1. vchod. Ako sa to bude riešiť, keď o odkúpenie požiadajú aj nájomníci 2. vchodu, kde sú
problémoví a neprispôsobiví občania. Je zato aby sa odpredalo platičom, ale nie problémovým
ľuďom a tým, ktorí tam nie sú dlhšie ako 20 rokov.
p.Mika – na dozornej rade sa to riešilo, podmienky boli stanovené tak, aby sa to nestalo.
Minimálne 5 rokov musí byť nájomník platičom, aby mu bol byt odpredaný.
p.primátor – v 2.vchode sú dlhoroční neplatiči, nespĺňajú podmienky na odkúpenie bytu. Jedná
sa len o 1.vchod.
Primátor vyzval predsedu návrhovej komisie, aby prečítal uznesenie k bodu 7 a za každý bod sa
osobitne hlasovalo.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení, v súlade s ustanoveniami zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ako aj ods. 8§9a zákona 138/1991
o majetku obcí v súlade s VZN č. 5/2011 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo
vlastníctve Mesta Sečovce a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A) schvaľuje
1. prevod vlastníctva bytov v bytovom dome „Zetor“ č. 29/73 na ulici Obchodná pre
terajších nájomníkov za cenu v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. a VZN č. 5/2011
2. predaj voľných bytov vo vlastníctve Mesta Sečovce formou VOS-verejnej obchodnej
súťaže v súlade s § 10 VZN č. 5/2011.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 1

proti: 0

B) poveruje
1. primátora mesta vykonať opatrenia na zabezpečenie prevodu vlastníctva bytov
v bytovom dome „Zetor“ č. 29/73 na ulici Obchodná pre terajších nájomníkov.
2. primátora mesta vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na predaj voľných bytov vo
vlastníctve Mesta Sečovce.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 1

proti: 0

C) ukladá
1. prednostovi MsÚ zabezpečiť ohodnotenie voľných bytov s príslušenstvom (znalecký
posudok pre voľné byty) podľa ceny obvyklej v mieste a čase zámeru predaja bytov
r. 2011.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 1

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
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8.Modernizácia zdravotníckeho zariadenia mesta Sečovce – kofinancovanie projektu:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
p.Záhradníková – informovala sa, nakoľko nepozná podmienky výzvy, čo sa bude projektovať,
aby sa predišlo chybám ako predtým a koľko sa využije z pôvodného projektu.
p.Kožuch – odpovedal na otázky p. Záhradníkovej. Predošlý projekt je pre terajšiu výzvu
a rozsah finančných prostriedkov uvoľnených z ministerstva zdravotníctva nepoužiteľný, t.j.
niečo cez 120 000,-€ bolo minutých zbytočne. Predpokladá sa, že mesto by malo byť
prijímateľom čiastky 1 mil.eur, ktorý sa bude rozdeľovať na dve časti. Väčšia na najnutnejšie
stavebné úpravy – strecha,okná,zateplenie,sociálne zariadenia. Zbytok pôjde na nákup
zdravotníckej techniky, čo je podmienkou projektu, ktorú bude vlastniť mesto a bude ju zmluvne
prenajímať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Predseda prečítal uznesenie k bodu č. 8.
Spolufinancovanie projektu zo ŠF pod názvom:
„Modernizácia zdravotníckeho zariadenia mesta Sečovce“
A) Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce podľa § 11 odst.4 písm.b) zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r u š í pôvodné Uznesenie
č. 5/V.MsZ-06/06-2011 z rokovania V. MsZ v celom jeho znení.
B) 1. Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce podľa § 11 ods.4 písm.b) zákona č. 369/199Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokovalo a schvaľuje projekt
„Modernizácia zdravotníckeho zariadenia mesta Sečovce“ , a súhlasí s podaním
Žiadosti o NFP (ďalej len „ŽoNFP“) v operačnom programe Zdravotníctvo v rámci
Výzvy OPZ 2011/2.1/01.
2.MsZ mesta Sečovce schvaľuje zabezpečenie vlastných finančných zdrojov vo výške
52.750,-€ pre spolufinancovanie projektu.
3.MsZ poveruje primátora mesta po prijatí a následnom odporúčaní ŽoNFP na schválenie
Riadiacim orgánom pre OPZ zabezpečiť zdroje v rozpočte a doklad o vinkulácii
viažucej finančné prostriedky v schválenej výške výhradne pre účely spolufinancovania
projektu.
Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
9. Smernica o verejnom obstarávaní mesta - ZsNH:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
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p.Korpesio – informoval sa, kde je smernica.
p.prednosta – smernica je interný doklad pre zamestnancov mesta. To znamená, je to
informatívna správa, že aj v meste sa nezadávajú zákazky nejakým voľným spôsobom. Každý
poslanec alebo člen komisie podľa týchto zásad to bude mať k dispozícii.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce

A) Berie na vedomie
Informatívnu správu primátora mesta o schválení smernice postupu zadávania zákaziek
s nízkymi hodnotami pre zabezpečovanie tovarov, služieb a stavebných prác v prospech
mesta Sečovce.
Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
10. Informatívna správa o stave a realizácii schválených a pripravovaných projektov:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
Primátor informoval prítomných o projektoch, ktoré sú v súčasnosti aktuálne.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Berie na vedomie
informatívnu správu vedúceho odboru výstavby, územného plánu, životného prostredia,
cestovného ruchu vo veci aktuálneho stavu realizovaných a pripravovaných projektov
mesta Sečovce.
B) Žiada primátora mesta
o prípravu, kompletné zabezpečenie a následné predloženie konkrétnych projektových
návrhov do jednotlivých operačných programov ŠF.

Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
11. VZN č. 3/2011 o určení výšky príspevku v školách a v školských zariadeniach:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní uznesenia
predsedom návrhovej komisie, poslanci hlasovali.
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Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Schvaľuje
Platnosť VZN č. 3/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Sečovce podľa
predloženého znenia.

Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
12.VZN č. 4/2011 – Prevody vlastníctva majetku mesta:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie číslo 4/2011 – Zmluvné prevody vlastníctva majetku
mesta Sečovce podľa predloženého znenia.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 1

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
13.Doplnenie a aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní uznesenia predsedom návrhovej komisie, poslanci
hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Súhlasí
S doplnením a aktualizáciou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta
Sečovce v predloženom znení do r.2015.
B) Ukladá
Prednostovi MsÚ rozpracovať hlavné charakteristiky PHaSR do podoby Akčného plánu
sociálno-ekonomického rozvoja mesta Sečovce na obdobie do roku 2015.

Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 1

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
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14.Návrh na založenie komunitného centra mesta Sečovce
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
p. Záhradníková – informovala sa koľko by to mesto stálo a koľko bude mať zamestnancov.
p. primátor – nedá sa povedať teraz koľko to bude stáť, pretože sa to potom ukladá v uznesení.
Zatiaľ počítame s 1 zamestnancom, ktorý prejde už z existujúceho projektu Krok za krokom,
záleží od toho, koľko sa podarí zohnať finančných prostriedkov.
p.Korpesio – v auguste bola výzva v oblasti vzniku a rozvoja rómskych komunitných centier,
kde boli dosť prísne kritéria. Prihlásila sa aj Charita Košice, ak bude vybratá, bude aj pri tvorení
metodiky a vzniku rómskych komunitných centier. Je to prvýkrát, ak to bude prechodné tak
každý z partnerov by mal iniciovať vznik do 10-20 rómskych centier, podľa výzvy.
Konkrétne podoby budú známe až v decembri.
p.Raničová – mesto sa tiež prihlásilo, alebo muselo roztrhať rozpracované materiály, pretože
chýbala lokálna stratégia komplexného prístupu. Všetko sa sleduje a reaguje sa na všetky
náležitosti. Doteraz boli podané 4 granty na projekty. Mesto sa snaží, aby získalo peniaze.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Zriaďuje
„Komunitné centrum mesta Sečovce“
B) Ukladá
1. Ing. Tatiane Raničovej, poverenej vedúcej organizačného odboru a vnútornej správy
pripraviť dohodu o spolupráci partnerov pre Komunitné centrum.
2. Ing. Tatiane Raničovej vypracovať návrh rozpočtu zriaďovacích a prevádzkových
nákladov KC pre rok 2012 a výhľadovo pre rok 2013 a 2014.
Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
15.Fond starostlivosti o zdravie občanov mikroregiónu Sečovce a okolie:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní uznesenia predsedom návrhovej komisie, poslanci
hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Schvaľuje
zriadenie „Fondu zdravia“ ako neziskovej inštitúcie Mesta Sečovce
B) Ukladá
1. Prednostovi MsÚ rozpracovať hlavné charakteristiky fondu do podoby zriadenia
neziskovej organizácie mesta
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2. Prednostovi MsÚ prejednať možné členstvo vo fonde so starostami spádového
územia
3. Prednostovi MsÚ pripraviť štatút fondu, finančný model príjmov a výdavkov ako aj
organizačnú štruktúru funkčnej a pracovnej náplne činnosti pracovníkov fondu.
Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
16.Lokálna stratégia komplexného prístupu k MRK mesta Sečovce:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
Po prečítaní uznesenia predsedom návrhovej komisie, poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Schvaľuje
Lokálnu stratégiu komplexného prístupu k MRK mesta Sečovce
B) Ukladá
prednostovi MsÚ zabezpečiť záväzné stanovisko Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rómsku problematiku a národnostné menšiny.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 1

Uznesenie je prílohou zápisnice.
17.Komplexný reštrukturalizačný program zdravotníckeho zariadenia mesta Sečovce:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
Materiál je predkladaný pre potreby povinných príloh k žiadosti o NFP OP Zdravotníctvo.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) schvaľuje
Komplexný reštrukturalizačný program zdravotníckeho zariadenia mesta Sečovce.
Hlasovanie:

za: 7

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
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nehlasoval: 1

18.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
p.Záhradníková – informovala sa na vybavenie petície občanov, ktorá bola podaná na mestskom
zastupiteľstve. Vtedy bola určená komisia na vyšetrenie petície občanov. Nikde nevidela správu
z tejto komisie. Ak sa komisia vytvorila, mala zasadnúť. (Členovia komisie: P. Bugata, p.
Rozman, p. Mika)
p.Mika – je členom tejto komisie, ale nemá vedomosti o tom, aby komisia zasadala.
p.Vereščaková – z uznesenia vyplynula pre ňu úloha petíciu preveriť, či je opodstatnená.
Svoju časť úlohy splnila a informatívnu správu určite zaslala každému.
p.Záhradníková – nepamätá si, aby takú správu dostala. Ak bola vytvorená komisia, tak čaká aj
na postoj tejto komisie. Overenie petície je jedna vec a pre potreby obyvateľstva bola vytvorená
komisia, ktorá mala aj zasadnúť a predniesť postoj za obyvateľov mesta.
p. Vereščaková – komisia nie je na to, aby sa postavila nejako k tejto petícií. Ona ju len overuje.
Overenie nekončí žiadnym procesným úkonom, len sa overí petícia.
p. Záhradníková – ak je podaná petícia občanov, kde je platných 675 hlasov a predloží sa MsZ,
tak MsZ nemá žiadny výstup z tejto petície, iba to, že je právoplatná alebo neprávoplatná? A tým
je to ukončené?
p. Vereščaková – riešila sa opodstatnenosť petície, všetko je v informatívnej správe, ktorú si mali
poslanci prečítať a ktorá bola zaslaná v pomerne krátkom čase.
p. primátor – p. Záhradníkovej bude správa doručená ak ju nemá, a nie je problém, aby aj
komisia zasadla.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Schvaľuje
plán zamerania kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011
B) Poveruje
hlavného kontrolóra vykonaním kontrol podľa schváleného plánu.
Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
18.1.Kontrola plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2011:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
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Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky mesta o plnení uznesení za I. polrok 2011
s pripomienkou – nedoriešená petícia občanov ohľadom križovatky na ul. Obchodnej
Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
Poznámka:
Prednosta MsÚ - pripomienka k uzneseniu je neopodstatnená z dôvodu vecnej a procesnej
kompetenčnosti HK; čo bolo v diskusii vysvetlené.
18.2.Návrhy na zrušenie a doplnenie uznesení:
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
p.Vereščáková – vyplynulo to z návrhu p.Olšakovského na finančnej komisii ohľadom FK
Slavoj. Druhú vec náhodné objavila pri kontrole uznesení. Sú tam aj ďalšie uznesenia, ktoré
bude treba upraviť, ale navrhuje zrušiť iba tie, ktoré sú naozaj problémové. Je to vysvetlené
v dôvodovej správe.
Hlasovanie za vystúpenie p. Olšakovského:
za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

p.Olšakovský – v uzneseniach chýba schválenie, nie sú tam termíny, kto je poverený, ďalej je
tam uvedené, že čiastočne splnené. Treba tieto veci podoplňovať a schváliť podľa zákona,
zmätočné uznesenia treba zrušiť a nové schváliť.
p.Vereščaková – p.Olšakovský, kontrola plnenia uznesenia bola práve schválená
s pripomienkami.
Predseda návrhovej komisie prečítal uznesenia, ktoré MsZ ruší a nové opravené schvaľuje.
p. Záhradníková – ak to bude schválené, či sa dodržala podmienka, že boli nájomné zmluvy
zrušené. Ak kupujeme, aby všetci vedeli, že to kupujeme aj s nájomníkmi, keď sa bude o tom
hlasovať. Potom má mesto povinnosť postarať sa o tých ľudí.
p. prednosta – na vysvetlenie: neexistuje žiadna nájomná zmluva s tými, ktorí sú ubytovaní na
ihrisku. Je to len poplatok za priestor, ktorý užívajú. Čiže netreba to kompenzovať nejakým
budúcim spôsobom nájmu.
p.Záhradníková – keď vznikne problém, že je to protiprávne, bude za to niesť zodpovednosť
mesto.
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Hlasovanie k bodu 18.2
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Ruší:
Uznesenia 13.4. z 25.2.2011 a 11.D1 z 1.apríla 2011
B) Schvaľuje:
Prevod nehnuteľného majetku, nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 2690 v katastrálnom
území Sečovce, ktorá je vo vlastníctve Futbalového klubu Slavoj Sečovce, Letná
1083/11, 078 01 Sečovce, IČO: 30688914 do vlastníctva Mesta Sečovce za cenu 1,-€.
Predmetom prevodu je stavba (budova športového zariadenia), vedená na LV č. 2690
v katastrálnom území Sečovce pod súpisným číslom 1083, ktorá sa nachádza na
pozemku, parcele pod stavbou č. 2619/3, evidovaná na LV č. 2724.
C) Poveruje:
Primátora mesta Sečovce uzavrieť s vlastníkom nehnuteľného majetku, Futbalový klub
Slavoj Sečovce, Letná 1083/11, 078 01 Sečovce, IČO: 30688914 kúpno-predajnú
zmluvu.
Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

2. Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Schvaľuje:
doplnenie uznesenia č. 1. z II. mimoriadneho zasadnutia MsZ 23.5.2011.
B) Volí:
v zmysle § 18a) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení na základe
výsledkov volieb do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Lýdiu Vereščakovú. Funkčné
obdobie sa začína 1.6.2011, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
C) Poveruje:
primátora mesta podpísať pracovnú zmluvu so zvolenou hlavnou kontrolórkou Ing.
Lýdiou Vereščákovou.

Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
19. R ô z n e :
19.1. Návrh na zvýšenie dotácie pre FK Slavoj Sečovce – vypustený z programu
rokovania
19.2. Návrh na schválenie projektu Separovaný zber odpadu
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
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p.primátor – projekt bol podaný v minulom období, nebol schválený. Bol podaný znova, je
v štádiu doplňovania a schvaľovania. Je to žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
Uznesenie k bodu 19.2. prečítal predseda návrhovej komisie v plnom znení.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Schvaľuje:
1. Projekt „Zlepšenie systému riadenia odpadov v meste Sečovce a v okolí“, a súhlasí
s podaním žiadosti o NFP (ďalej len „ŽoNFP“) v operačnom programe Životné
prostredie v rámci výzvy OPŽP v celkovej výške výdavkov na projekt: 1 430 100,-€.
2. Zabezpečenie vlastných finančných zdrojov vo výške 71 505,- € pre
spolufinancovanie projektu.
B) Poveruje:
primátora mesta po prijatí a následnom doručení ŽoNFP na schválenie Riadiacim
orgánom pre OPŽP, zabezpečiť vlastné zdroje v rozpočte mesta a doklad o vinkulácii
viažucej finančné prostriedky v schválenej výške výhradne pre účely spolufinancovania
projektu.

Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
19.3.Zánik mandátu poslanca p. MUDr. V.Gasperová
Materiál písomný, je prílohou zápisnice.
p.Korpesio – kto je ďalší náhradník a dôvod straty mandátu
p.primátor – je to v uznesení a v dôvodovej správe k tomuto bodu.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce
A) Berie na vedomie
zánik mandátu MUDr. Viery Gasperovej podľa §11ods. 2 písm.b zákona 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
B) Vyhlasuje
nastúpenie náhradníka za poslanca MsZ podľa § 51 ods. 1 a 2 zákona 346/1990
o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:

za: 8

zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesenie je prílohou zápisnice.
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20. Diskusia:
Primátor otvoril diskusiu a v úvode informoval o kontrolách, ktoré v súčasnosti prebiehajú na
Mestskom úrade.
- Inšpekcia životného prostredia – vývoz smetia na Hábeši, nelegálny výrub stromov
v lokalite bývalého kúpaliska.
- Obvodný úrad TV – ohľadom pozemných komunikácii
- Kontrola z Fondu sociálneho rozvoja na europrojekty.
Ďalej informoval o výberovom konaní na post vedúceho školského úradu,
počet prihlásených – 1, uspela Mgr. Bačová.
Apeloval na občanov, aby sledovali ľudí, ktorí sa zbavujú odpadov pri bytovkách a za smetie
neplatia.
Oznámil, že zabezpečí, aby materiály na rokovanie MsZ boli doručované poslancom 7 dní
vopred.
p.Bugata – navrhuje rozdelenie komisie výstavby na dve, z dôvodu, že nie sú časovo schopní
také množstvo vážných a obšírnych vecí riešiť. Také riešenie navrhla aj pani Ferková
p.Jacková- nie je dôvod na rozdelenie komisie, má pracovať vecne a stručne, rozprávajú veľmi
dlho.
Hlasovanie o návrhu p. Bugatu – rozdelenie komisie výstavby na dve komisie.
Hlasovanie č.43

za: 2

proti: 5

zdržal sa: 1

- návrh nebol schválený MsZ

p.Kožuch – oznámil, že p. Vanci, člen jeho komisie ho ústne požiadal, aby komisia a MsZ
schválili jeho uvoľnenie z členstva v komisii z dôvodu časovej a pracovnej zaneprázdnenosti.
Ale aj napriek tomu nechce stratiť kontakt s komisiou, preto navrhol na svoje miesto dcéru
Dianu Vanciovú. Voči jeho návrhu komisia nemala námietky a doporučuje MsZ návrh prijať
a schváliť.
Hlasovanie za vzdanie sa členstva v komisii zdravotníctva p. Mariána Vanciho:
Hlasovanie č.44

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 1 – návrh bol schválený MsZ

Hlasovanie za schválenie novej členky komisie zdravotníctva a soc.vecí – Diany Vanciovej.
Hlasovanie č.45

za: 2

proti: 4

zdržal sa: 2

- návrh nebol schválený MsZ

p.Záhradníková – navrhuje v uzneseniach MsZ uvádzať aj postoj-stanovisko-pripomienky
komisie. Ohľadom smetia- v domoch je problém, že ľudia nemajú kde skladovať smetie a vývoz
raz za dva týždne nestačí. Uvažovala by nad vývozom každý týždeň a dovoliť ľuďom aj viac
bední.
p.Korpesio – je možnosť zakúpiť si viac smetných nádob.
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p.Vereščáková – bolo by dobré zaviesť niečo ako informatívna správa z komisie. Dá sa urobiť
ústne alebo v písomnej forme a predkladá to predseda komisie. Výstup z komisie ide do
materiálov pre poslancov. Je to zároveň prezentácia práce komisie. Je to na predsedoch komisie,
aby keď sa pripravuje MsZ predložili tieto výstupy prednostovi.
p.Dobránsky – nie je problém, aby pri uznesení bolo dopísané aj stanovisko komisie.
p.Rozman – bol svedkom, keď pes napadol ženu na ulici a vie o viacerých takých útokoch.
Myslí si, že ak je majiteľ psa známy, mala by to riešiť aj polícia.
p.primátor – ak vzíde taký návrh, firma Hanter kontroluje a odváža minimálne 10 psov zo
Sečoviec každý mesiac.
p.Dobránsky – tu je majiteľ známy a nestalo sa to prvýkrát.
p.primátor – podľa prijatého VZN sa začne správne konanie voči majiteľovi.
p. Kožuch – jedno členstvo v komisie je voľné navrhuje poslancom premyslieť a dať návrh na
nového člena komisie zdravotníctva a sociálnych vecí.
p.primátor – Mestská poliklinika ako s.r.o. ukončuje svoju činnosť. Budova ostáva majetkom
mesta, má uzavreté zmluvy s lekármi. Ľuďom kvôli rehabilitácia a rőntgenu sa ospravedlnil, ale
od budúceho mesiaca to zabezpečí firma Schneider z Prešova.
Primátor poďakoval všetkým prítomným účasť na VI. zasadnutí MsZ a ukončil rokovanie.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
MUDr. Mária Jacková

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

Mgr. Andrea Záhradníková

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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