M e s t s ké z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
Zápisnica
z V. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 31. augusta 2012 o
15.00 hod. v zasadačke MsÚ.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle § 13, ods. 4, bodu a)
zákona č. 369/90 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl.4. ods. 2 a 3
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

Prítomní:
Poslanci - prítomní 9
Ing. Ján Dobránsky, MUDr. Mária Jacková, Ing. Cyril Korpesio, MUDr. Marek Kožuch,
MVDr. Milan Mika, Marián Rozman, Ján Vajda, Mgr. Andrea Záhradníková, Mgr. Anna
Ferková
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Marián Vasilišin, Ing. Ján Varga,Ing. Michal Olšakovský, Ing.Mgr. Ingrid Gašparová,
Ing. Vladimír Bajus, PaedDr. Marta Danková, Ing. Katarína Briňarská, Mgr. Henrieta
Gábriková
Prizvaní:
Mgr. Viera Haščáková-riaditeľka Spojenej MŠ, Mgr. Ján Hreňo-riaditeľ CVČ,
Mgr. Ján Lukáč--riaditeľ BHS, Ján Paulovčák - Technické služby, Mgr. Iveta Bačová-Školský
úrad
Hostia:
pplk.Ing. Alexander Szarvaš, riaditeľ OO PZ Sečovce
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
Ing. Tatiana Raničová, prednostka
Bc. Silvia Kobzošová, hlavná kontrolórka

Pracovníci MsÚ
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1.Otvorenie a program zasadnutia:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát.
V úvode privítal riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Sečovciach Ing. Szarvaša a hlavnú
kontrolórku mesta Bc. Kobzošovú, poslancov, členov komisií, zástupcov škôl a všetkých
prítomných.
Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 8 a mestské zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Spýtal sa poslancov, či má niekto návrh na doplnenie programu rokovania.
Poslanci sa neprihlásili. Primátor navrhol úpravu v programe: bod 3 - Vzdanie sa mandátu
poslancov, vyhlásenie náhradníka, zloženie sľubu.
Poslanci hlasovali o jeho návrhu

Hlasovanie

za: 8 /Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková/
proti:0
zdržal sa:0
schválené

Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania so schválenou úpravou.
Hlasovanie

za: 8 /Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková/
proti:0
zdržal sa:0
schválené

Program rokovania:
1. Otvorenie a program zasadnutia.
Návrhy na zmenu resp. doplnenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Vzdanie sa mandátu poslancov, vyhlásenie náhradníka, zloženie sľubu
4. Kontrola plnenia uznesení – predkladá hlavná kontrolórka Bc. Silvia Kobzošová.
5. Správy z kontrol - predkladá hlavná kontrolórka Bc. Silvia Kobzošová
6. Návrh na zmenu časti uznesenia č.60/2012 z 23.02.2012 – prenájom priestory OTP banky
- predkladá prednostka MsÚ Ing. Tatiana Raničová.
7. Informatívne správy z komisií MsZ – predkladajú predsedovia komisií.
8. Prenájmy nebytových priestorov pre MKTS, s.r.o. a OZ Kačiatko ako prípady hodné
osobitného zreteľa – predkladá predseda finančnej komisie Ing. Ján Dobránsky.
9. Financovanie rekonštrukcie chodníkov, miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev, nadväzujúcej na projekt Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie
kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev, z rozpočtu mesta – predkladá primátor
mesta MVDr. Jozef Gamrát.
10. Výkup pozemkov na Novej ulici na výstavbu infraštruktúry pre projekt
nízkoštandardných bytov, návrh na rokovania s majiteľmi ďalších pozemkov na Novej
ulici – predkladá primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát.
11. Zopakovanie OVS na predaj voľného bytu v bytovom dome Zetor – predkladá primátor
mesta MVDr. Jozef Gamrát.
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12. Vypísanie OVS na odpredaj bytov na Bačkovskej ulici – predkladá predseda
finančnej komisie Ing. Ján Dobránsky
13. Odkúpenie pozemku na ul. SNP od p. Simočkovej a manž. – predkladá primátor mesta
MVDr. Jozef Gamrát.
14. Prenájom nebytových priestorov v Mestskej knižnici pre kníhkupectvo Marsab ako
prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá predsedníčka komisie kultúry Mgr. Andrea
Záhradníková.
15. Prenájom pozemku na ul. Hviezdoslavovej( kúpalisko) pre OZ Hopp – upresnenie
výmery po geometrickom zameraní, nový zámer na prenájom ako prípad hodný
osobitného zreteľa –predkladá primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát.
16. Predaj priľahlého pozemku na ul. Kollárovej pre Šimkovič protektor, s.r.o. po
geometrickom zameraní- predkladá predseda komisie výstavby Roman Bugata
17. Predaj priľahlých pozemkov na ul. Nová doba pre M. Harbulu- predkladá predseda
komisie výstavby Roman Bugata
18. Predaj pozemku na ul. Kochanovskej pre Autošutľák, s.r.o. – priamy spôsob – predkladá
predseda komisie výstavby Roman Bugata
19. Zámer výstavby prevádzky výroby tekutých organominerálnych hnojív - spoločnosť
Rokosan – predkladá primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát.
20. Nominácie na Ceny KSK – predkladá predsedníčka komisie kultúry Mgr. Andrea
Záhradníková.
21. Zrušenie uznesenia č.39 /2012 z 27.01.2012 o zriadení príspevkovej organizácie Rehabilitačná stanica pre vtáky a cicavce Sečovce.
22. Správa z kontroly NKÚ v BHS.
23. Rôzne
24. Diskusia
25. Záver
Primátor pokračoval bodom 3.

Oznámil, že na podateľňu MsÚ bol doručený list poslanca Mareka Gamráta, že sa vzdáva
mandátu poslanca. Najbližším náhradníkom s najväčším počtom hlasov je Mgr. Anna Ferková,
ktorej to bolo oznámené. Dňa 28.8.2012 listom Mgr. Ferková oznámila, že prijíma mandát
poslanca.
Dnes t.j. 31.08.2012 boli na podateľňu doručené listy poslancov Michala Sokoliho, Romana
Bugatu a Mgr. Moniky Popaďákovej, že sa vzdávajú mandátov poslancov. Vzhľadom na
krátkosť času Mestský úrad neoslovil náhradníkov na tieto mandáty a preto nie je možné
vyhlásiť náhradníkov.

Primátor prečítal návrh na uznesenie k vzdaniu sa mandátov poslancov a vyhláseniu
náhradníka.

Zánik mandátu poslanca, vyhlásenie náhradníka poslanca
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z § 25, ods. 2, písm. c) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 51 ods. 1 a 2 Zákona 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy v znení
neskorších predpisov
A/ berie na vedomie
1.
zánik mandátu MVDr. Mareka Gamráta podľa § 25, ods. 2, písm. c) Zákona 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2.
zánik mandátu Romana Bugatu podľa§ 25, ods. 2, písm. c) Zákona 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3.
zánik mandátu Michala Sokoliho podľa§ 25, ods. 2, písm. c) Zákona 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4.
zánik mandátu Mgr. Moniky Popaďákovej podľa§ 25, ods. 2, písm. c) Zákona 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
B/ vyhlasuje
nastúpenie náhradníčky Mgr. Anny Ferkovej podľa § 51 ods. 1 a 2 Zákona 346/1990 o voľbách
do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov
Hlasovanie:

za: 8/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené

Primátor odovzdal Mgr. Ferkovej osvedčenie o zvolení za poslanca-náhradníka. Mgr. Ferková
zložila zákonom predpísaný sľub poslanca. Týmto sa stala poslankyňou MsZ a zasadla medzi
poslancov.

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:

Primátor predložil poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a
zapisovateľku.

Návrhová komisia: p.Ján Dobránsky – predseda, p. Milan Mika a p. Andrea Záhradníkováčlenovia
Overovatelia zápisnice: p.Mária Jacková, p. Marián Rozman
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Zapisovateľka: Ľubica Kmecová
Hlasovanie: za: 9
/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti: 0
zdržal sa: 0
schválené

Potom primátor prečítal návrh na uznesenie k bodu 3 po c).

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z § 25, ods. 2, písm. c) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 51 ods. 1 a 2 Zákona 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy v znení
neskorších predpisov
A/ berie na vedomie
1.Odovzdanie osvedčenia Mgr. Anne Ferkovje o tom, že sa stala poslancom v súlade s
§ 51 ods. 2 Zákona 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších
predpisov.
2. Zloženie sľubu poslankyne Mgr. Anny Ferkovej v súlade s § 25, ods. 14 a § 26 Zákona
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:

za: 8/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková/
proti:0
zdržal sa:1 /Ferková/
nehlasoval:0
schválené

4. Kontrola plnenia uznesení – predkladá hlavná kontrolórka Bc. Silvia Kobzošová:
Primátor požiadal p. Kobzošovú, aby informovala k tejto kontrole
p. Kobzošová - správa bola v písomných materiáloch na dnešné zastupiteľstvo preto ju nebude
čítať.
Upozornila, že v rámci zákona o sprístupnení informácií je potrebné zverejňovať kto ako
hlasoval, konkrétne meno.

Nikto sa neprihlásil, primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na
uznesenie a poslanci hlasovali.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A /berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení
Hlasovanie: za:9
/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:0
schválené

5. Správy z kontrol - predkladá hlavná kontrolórka Bc. Silvia Kobzošová:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Kobzošová - informovala, že správy z 2 kontrol boli na CD v materiáloch na zasadnutie MsZ
a správu z kontroly CVČ zaslala z technických príčin mailom včera večer poslancom.
p.Dobránsky - navrhol presunúť tento bod na nasledujúce zastupiteľstvo, aby si poslanci mohli
preštudovať všetky správy z kontrol.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A /schvaľuje
aby sa bod správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách presunul na najbližšie
zasadnutie Mestského zastupiteľstva, nakoľko jedna zo správ z kontroly bola poslancom
poskytnutá na preštudovanie až deň pred zasadnutím
Hlasovanie: za: 8/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0

zdržal sa:1 /Mika/ nehlasoval:0

schválené

6. Návrh na zmenu časti uznesenia č.60/2012 z 23.02.2012 – prenájom priestory OTP
banky - predkladá prednostka MsÚ Ing. Tatiana Raničová.
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda
návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
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V súlade s ustanoveniami § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien, vychádzajúc z návrhu opatrení na odstránenie nedostatkov, zistených počas
kontroly plnenia uznesení, vykonanej hlavnou kontrolórkou mesta Bc. Silviou Kobzošovou
A/ schvaľuje
zmenu uznesenia č. 60/2012 z 23.02.2012(prenájom priestory OTP banky) nasledovne:
v odseku A/ schvaľuje, sa vypúšťa časť poslednej vety „ s pripomienkou, aby v zmluve bola
zakotvená aj možnosť prenajať priestory tretej osobe“
Hlasovanie: za:
9/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené

7. Informatívne správy z komisií MsZ:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda
návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A /berie na vedomie
Informatívne správy z komisie:
1.

Finančnej a správy majetku

2.

Kultúry, športu, mládeže a verejného poriadku

3.

Sociálnej a zdravotníctva

4.

Výstavby a podnikateľskej

Hlasovanie: za:
9/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené

8. Prenájmy nebytových priestorov pre MKTS, s.r.o. a OZ Kačiatko ako prípady hodné
osobitného zreteľa – predkladá predseda finančnej komisie Ing. Ján Dobránsky:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda
návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie k MKTS a k OZ Kačiatko osobitne a poslanci
hlasovali.
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Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s
§9, ods.2, písm. a) a §9a, ods.9 Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z §9a, ods.6, písm. g)b) Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, § 116 Občianskeho zákonníka, Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce a
Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 143/2012 z 09.07.2012
A/ schvaľuje
Predĺženie prenájmu majetku vo vlastníctve mesta,
konkrétne:
nebytových priestorov na 2. poschodí v budove Mestského úradu, Nám. Sv. Cyrila a Metoda
24/37, Sečovce, s výmerou 112,1 m2
nájomcovi:
pre spoločnosť MKTS, s.r.o.
spôsobom:
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
na dobu:
do 31. 12. 2012
s podmienkou:
že cena nájomného za m2 sa zosúladí s nájomnou zmluvou medzi Mestom Sečovce a OTP
bankou, a.s.
B/ poveruje
Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta uzavrieť nájomnú zmluvu na predĺženie prenájmu
majetku mesta v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.
Hlasovanie: za:
9/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
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Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s
§9, ods.2, písm. a) a §9a, ods.9 Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z §9a, ods.6, písm. g)b) Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, § 116 Občianskeho zákonníka, Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce a
Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 143/2012 z 09.07.2012
A/ schvaľuje
Prenájom majetku vo vlastníctve mesta,
konkrétne:
nebytových priestorov na prízemí v budove Centra voľného času, Nám. Sv. Cyrila a Metoda
46, Sečovce, s výmerou 49,4 m2
nájomcovi:
OZ Materské centrum Kačiatko, so sídlom Nám. sv. Cyrila a Metoda 46, Sečovce, IČO:
42248078, zastúpené Lenkou Bajusovou, štatutárnym zástupcom OZ
spôsobom:
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.8, písm. e), nakoľko materské
centrum bude vyvíjať verejnoprospešné aktivity v prospech občanov mesta Sečovce so
zameraním na matky s deťmi a deti predškolského veku
na dobu:
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou
za cenu:
1 € ročne
s podmienkou:
že materské centrum bude preukázateľne vyvíjať verejnoprospešné aktivity v prospech občanov
mesta Sečovce so zameraním na matky s deťmi a deti predškolského veku.
B/ poveruje
Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom majetku mesta
v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.
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Hlasovanie: za: 9
/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené

9. Financovanie rekonštrukcie chodníkov, miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev, nadväzujúcej na projekt Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie
kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev, z rozpočtu mesta – predkladá primátor
mesta MVDr. Jozef Gamrát:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.

p.Ferková - mrzí ju, že Kochanovce nedostávajú pozornosť od mesta ako napríklad stred mesta,
ktorý bol prerábaný už dvakrát, chodníky v Kochanovciach sú v hroznom stave.
p.Mika - upozornil, že chodníky nie sú mestské, ale patria Slovenskej správe ciest.
p.Ferková - prosí, aby sa brala do úvahy aj táto časť mesta a treba začať aj tam investovať.
p.Korpesio - pripája sa k p. Ferkovej, nie sú to len Kochanovce, ale aj chodníky na konci ulice
SNP a ostatné okrajové časti mesta.
p.primátor - vysvetlí to v diskusii - je to nadväznosť na to čo sa už robí. Poslanci, ktorí boli na
pracovnom stretnutí o tom vedia.

Predseda NK prečítal návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
1.Realizáciu stavebných prác na rekonštrukcii chodníkov, miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev na ul. Obchodnej a ul. SNP, nadväzujúcej na projekt Zvýšenie
konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev, do
konca rozpočtového roka 2012.
2.Financovanie stavebných prác na rekonštrukcii chodníkov, miestnych komunikácií a
verejných priestranstiev na ul. Obchodnej a ul. SNP, nadväzujúcej na projekt Zvýšenie
konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev, z
rozpočtu mesta do výšky 60 000 € bez DPH s podmienkou, že faktúry za vykonané stavebné
práce budú splatné až v rozpočtovom roku 2013
B/ poveruje
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1.Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta uzatvoriť zmluvný vzťah s dodávateľom
stavebných prác v zmysle schvaľovacej časti Uznesenia
C/ ukladá
1.Mestskému úradu zahrnúť rozpočtovú položku 60 000 € bez DPH podľa schvaľovacej časti
Uznesenia do Návrhu rozpočtu na rok 2013
Hlasovanie: za:
9/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené

10. Výkup pozemkov na Novej ulici na výstavbu infraštruktúry pre projekt
nízkoštandardných bytov, návrh na rokovania s majiteľmi ďalších pozemkov na Novej
ulici – predkladá primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.

p.primátor - informoval že za pozemky sa nebude platiť, vyrovná sa to nezaplatenou daňouvzájomný zápočet záväzkov a pohľadávok
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s
ustanoveniami Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc
zo Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce a Uznesenia Mestského zastupiteľstva
č. 59 /2012 z 23.2.2012.
A/ schvaľuje
1.Prevod vlastníctva pozemkov súkromných vlastníkov do vlastníctva Mesta Sečovce za
účelom vybudovania technickej infraštruktúry k nízkoštandardným bytom,
konkrétne:
pozemkov v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica Nová, okres Trebišov,
evidovaných ako parcely registra „E“, zapísaných na LV č. 1599, parc. č. 1955/2, orná pôda, s
výmerou 2 216 m2, vo vlastníctve PhDr., Mgr. Viera Šimočková, r. Trelová, Húskova 1291/59,
Košice – Sídlisko KVP, SR a Rosipajla Ján r. Rosipajla, Kochanovská, 249/119, Sečovce,
PSČ 078 01, za cenu 0,33 €/ m2, t.j. 731,28 €.
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2.Zámer mesta na prevod vlastníctva pozemkov súkromných vlastníkov do
vlastníctva Mesta Sečovce, konkrétne:
pozemkov v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica Nová, okres Trebišov,
evidovaných ako parcely registra „E“:
parc.č. 1955/1, vedenej na LV 5270, parc. č. 1954/1, vedenej na LV5148, parc. č. 1953/2,
vedenej na LV 5411, parc. č.1952/1, vedenej na LV 5149 a parc. č. 1956/6, vedenej na LV
5414.
za čo najnižšiu cenu vzhľadom na nízku trhovú hodnotu pozemkov.
B/ poveruje
1.Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta podpísať kúpno- predajné zmluvy o prevode
vlastníctva pozemkov, uvedených v ods. A 1 schvaľovacej časti Uznesenia z vlastníctva
súkromných vlastníkov do vlastníctva Mesta Sečovce.
2.Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta rokovať s vlastníkmi pozemkov v zmysle ods. A 2
schvaľovacej časti Uznesenia.
Hlasovanie: za:
9/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené

11. Zopakovanie OVS na predaj voľného bytu v bytovom dome Zetor – predkladá
primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda
návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s
§9, §9a Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásadami hospodárenia
s majetkom mesta Sečovce, v súlade s ustanoveniami VZN č. 5/2011, vychádzajúc z Uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach č. 7/VI.MsZ-12/09-2011, odsek A/ bod 2 z 12.9.2011
A/ ruší
1. Uznesenie č..93/2012 z 20.04.2012, ktorým Mestské zastupiteľstvo schválilo
podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj voľného bytu v bytovom dome Zetor
2. Obchodnú verejnú súťaž, vyplývajúcu z Uznesenia č.93/2012 z 20.04.2012.
B/ schvaľuje

12

M e s t s ké z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu č.7, 3. poschodie,
nachádzajúceho sa na Obchodnej ulici v obytnom dome súp. č. 29, vchod 73,
s príslušenstvom, vybudovaného na parc. č. 1532 a spoluvlastníckeho podielu
5641/231404 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastníckeho podielu k pozemku, parc. č. 1532 v k.ú.Sečovce, obec Sečovce, okr.
Trebišov, vedeného na LV č. 2724( celková podlahová plocha bytu 56,41 m2, pozemok
10,51 m2) za cenu minimálne podľa znaleckého posudku, t.j. 20 000 €.
v predloženom znení:
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:






účastník súťaže predloží prihlášku do Obchodnej verejnej súťaže
účastník súťaže predloží Čestné prehlásenie, že nemá dlh voči mestu ku dňu podania
prihlášky do OVS
účastník súťaže predloží Čestné prehlásenie, že na území mesta Sečovce nevlastní byt
účastník súťaže predloží originál Výpisu z registra trestov, z ktorého je zrejmé, že
uchádzač nebol právoplatne odsúdený za trestný čin. Výpis nesmie byť starší ako 3
mesiace
účastník súťaže predloží návrh na odkúpenie majetku mesta

Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie :


návrh musí obsahovať presné označenie navrhovateľa (meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, tel. č.)
 označenie majetku obce ( jeho identifikácia ),
 cenový návrh,
 záväzok, že kupujúci od vyhlasovateľa odkúpi majetok tak ako stojí a leží za ním
navrhnutú cenu,
 záväzok, že kupujúci uhradí všetky náklady súvisiace s predajom bytu, vrátane
nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, ktoré zaplatí najneskôr pri podpise
kúpnej zmluvy
 súhlas kupujúceho s podmienkami OVS
 súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia tejto OVS
 ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný
2. členov výberovej komisie na vyhodnotenie OVS z radov poslancov:
 Ing. Ján Dobránsky, poslanec MsZ, predseda finančnej komisie
 MVDr. Milan Mika, poslanec MsZ
C/ ukladá
Prednostke MsÚ zverejniť podmienky obchodnej verejnej súťaže v súlade so schvaľovacou
časťou uznesenia spôsobom v obci obvyklým.
Hlasovanie: za:
9/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené

12. Vypísanie OVS na odpredaj bytov na Bačkovskej ulici – predkladá predseda
finančnej komisie Ing. Ján Dobránsky :
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Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil,
predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s
§9, §9a Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásadami hospodárenia
s majetkom mesta Sečovce, vychádzajúc z Uznesenia č. 141/2012 z 09.07.2012
A/ schvaľuje
Zámer na odpredaj bytových domov na Bačkovskej ulici a priľahlých pozemkov investorovi
spôsobom:
obchodná verejná súťaž
B/ ukladá
Mestskému úradu pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže do najbližšieho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva
Hlasovanie: za: 8 /Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková/
proti:1 /Ferková/

zdržal sa:0

nehlasoval:0

schválené

13. Odkúpenie pozemku na ul. SNP od p. Simočkovej a manž. – predkladá primátor
mesta MVDr. Jozef Gamrát:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda
návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s
ustanoveniami Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc
zo Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Odkúpenie časti pozemku, nachádzajúcej sa na parcele registra C, parc. č. 2563 ,
v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica SNP, okres Trebišov, vedenej na LV č.
2719, druh pozemku – záhrady, ktorá podľa geometrického zamerania vznikne odčlenením
novej parcely od pôvodnej parcely s parc. č. 2563 a to konkrétne: parcely, parc.č. 2563/4,
s výmerou 910 m2, vo vlastníctve PhDr., Mgr. Viera Šimočková, r. Trelová, Húskova 1291/59,
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Košice – Sídlisko KVP, SR, do vlastníctva mesta Sečovce za cenu 23 €/m2, teda
spolu za 20 930 €
B/ poveruje
Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta podpísať kúpno- predajnú zmluvu v zmysle
schvaľovacej časti Uznesenia.
Hlasovanie: za: 8 /Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková/
proti:0
zdržal sa:1 /Ferková/ nehlasoval:0
schválené

14. Prenájom nebytových priestorov v Mestskej knižnici pre kníhkupectvo Marsab ako
prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá predsedníčka komisie kultúry Mgr. Andrea
Záhradníková :
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu
k tomuto bodu.

p.Dobránsky - spýtal sa p.kontrolórky, či si overila svoju námietku k tomuto bodu.
p.Kobzošová - overila to a VZN pripúšťa takúto možnosť prenájmu.

Predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s
§9, ods.2, písm. a) a §9a, ods.9 Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z § 116 Občianskeho zákonníka a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Zámer na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Sečovce
konkrétne:
nebytových priestorov na 1. poschodí v budove Mestskej knižnice, Ul. Obchodná, Sečovce,
s výmerou 10 m2
nájomcovi:
pre spoločnosť MARSAB s.r.o., so sídlom SNP 73, Rozhanovce 044 42, IČO: 36 583 316
spôsobom:
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.8, písm. e), v prípade
spoločnosti MARSAB, s.r.o. možno prípad hodný osobitného zreteľa odôvodniť na jednej
strane dlhodobou absenciou kníhkupectva v meste Sečovce kvôli nerentabilnosti takejto
prevádzky a na strane druhej záujmom časti obyvateľov o využívanie takejto služby a snahou
mesta motivovať ľudí k čítaniu kníh, takže v konečnom dôsledku by bola takáto malá
prevádzka, umiestnená priamo v priestoroch Mestskej knižnice prínosom pre mesto a jeho
občanov
na dobu:
do 31.12.2012
za cenu:
1€/ pracovný deň
s podmienkou:
že nájomca bude spolupracovať s mestom Sečovce pri príprave podujatí, zameraných na
zvýšenie záujmu občanov o čítanie kníh
B/ukladá
Zverejniť zámer na prenájom majetku mesta v zmysle schvaľovacej časti Uznesenia spôsobom
v obci obvyklým.
Hlasovanie: za:
9/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené

15. Prenájom pozemku na ul. Hviezdoslavovej( kúpalisko) pre OZ Hopp – upresnenie
výmery po geometrickom zameraní, nový zámer na prenájom ako prípad hodný
osobitného zreteľa –predkladá primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu
k tomuto bodu.
p.primátor - informoval, že sa zmenila iba výmera po geometrickom zameraní.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, predseda prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade
s §9 a §9a, ods.8, písm. e) Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
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a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Zmenu časti textu Uznesenia č. 128/2012 z 09.07.2012 zo IV. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sečovciach nasledovne:
1.
v odseku A/ schvaľuje, poslednú časť vety, konkretizujúcej predmet prenájmu v znení:
„s výmerou 6 424 m2“ nahrádza vetou v znení: „ktorá vznikne odčlenením časti parcely s
výmerou 5 303 m2 od pôvodnej parcely s parc. č. 1487 (areál bývalého kúpaliska)“
2.
Ostatné touto zmenou nedotknuté časti Uznesenia č.128/2012 z 09.07.2012 zo IV.
riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach, vrátane identifikačných údajov
nájomcu a zákonom stanoveného odôvodnenia prenájmu majetku vo vlastníctve Mesta Sečovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ostávajú nezmenené.
3.

Celkový text Uznesenia v zmysle schválenej zmeny:

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
schvaľuje
Prenájom majetku mesta,
konkrétne:
časti pozemku, vedeného na LV č. 2724, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sečovce,
obec Sečovce, ulica Hviezdoslavova, okres Trebišov, parcela registra C, parc. č.1487, druh
pozemku - ostatné plochy, ktorá vznikne odčlenením časti parcely s výmerou 5 303 m2 od
pôvodnej parcely s parc. č. 1487 (areál bývalého kúpaliska)
nájomcovi:
občianskemu združeniu Hopp, zaregistrovanému na Ministerstve vnútra pod č. VVS/1-900/9036731 zo 14.12.2010, so sídlom Obchodná 25/61, Sečovce 078 01 Sečovce, IČO: 42239745,
DIČ:2023165793, zastúpenému Romanom Čižmárom
na obdobie:
20 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy medzi Mestom Sečovce a nájomcom
za cenu:
1 € na celú dobu trvania nájmu, ktorú nájomca zaplatí bezodkladne po uzavretí zmluvy
spôsobom:
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.8, písm. e), ktorý spočíva v zámere
združenia zrealizovať v areáli bývalého kúpaliska projekt DoBRoDružstvo v Sečovciach,
financovaný z eurofondov, nadačných zdrojov, sponzoringu, darov od donorov, v spolupráci s
občanmi mesta, dobrovoľníkmi a širokou verejnosťou, teda bez dopadu na rozpočet Mesta
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Sečovce, pričom týmto projektom sa dlhodobo nevyužívaná plocha v majetku mesta
zrevitalizuje a zveľadí na oddychovú zónu, prístupnú širokej verejnosti, ktorá poslúži všetkým
občanom mesta Sečovce
s podmienkou:
že nájomca začne realizačné práce na projekte zveľadenia prenajatého pozemku bývalého
kúpaliska do 2 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy medzi Mestom Sečovce a prenajímateľom,
v prípade, že nájomca túto podmienku nedodrží, predmet prenájmu je povinný bezodkladne a
bezodplatne vrátiť Mestu Sečovce.
B/ poveruje
Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom majetku mesta
v zmysle Uznesenia č. 128/2012 z 09.07.2012 zo IV. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sečovciach a v zmysle schvaľovacej časti tohto uznesenia
Hlasovanie: za: 8 /Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková/
proti:0

zdržal sa:1 /Ferková/ nehlasoval:0

schválené

16. Predaj priľahlého pozemku na ul. Kollárovej pre Šimkovič protektor, s.r.o. po
geometrickom zameraní- predkladá predseda komisie výstavby Roman Bugata :
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda
návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s
§9a, ods.8, písm. b) Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce
A/ ruší
Uznesenie č. 139/2012 z 09.07.2012 zo IV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
celom rozsahu
B/schvaľuje
Predaj časti pozemku, nachádzajúceho sa na parcele registra E, parc. č. 78/3 , v katastrálnom
území Sečovce, obec Sečovce, ulica Kollárova, okres Trebišov, vedenej na LV č. 2724, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve mesta Sečovce, ktorá podľa
geometrického zamerania vznikne odčlenením novej parcely od pôvodnej parcely s parc. č.
78/3 a to konkrétne: parcely, parc. č. 540/4 s výmerou 213 m2,
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spoločnosti Šimkovič protektor, s.r.o., IČO: 31654606, so sídlom Kollárova 15, 078
01 Sečovce 078 01, za cenu 5 €/m2, teda spolu 1 065 €, pričom táto cena bude uhradená po
uzavretí kúpno – predajnej zmluvy
C/ poveruje
Primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vykonať právne kroky na prevod
nehnuteľností v zmysle schvaľovacej časti uznesenia z vlastníctva Mesta Sečovce do
vlastníctva spoločnosti Šimkovič protektor, s.r.o., IČO: 31654606, so sídlom Kollárova 15,
078 01 Sečovce
Hlasovanie: za: 8/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková/
proti:0

zdržal sa:1 /Ferková/ nehlasoval:0

schválené

17. Predaj priľahlých pozemkov na ul. Nová doba pre M. Harbulu- predkladá predseda
komisie výstavby Roman Bugata :
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu
k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci
hlasovali.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s
§9a, ods.8, písm. b) Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom obce
A/schvaľuje
Predaj častí pozemku, nachádzajúcich sa na parcele registra E, parc. č. 78/3 , v katastrálnom
území Sečovce, obec Sečovce, ulica Nová doba, okres Trebišov, vedenej na LV č. 2724, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve mesta Sečovce,
ktoré podľa geometrického zamerania vzniknú odčlenením nových parciel od pôvodnej
parcely s parc. č. 78/3 a to konkrétne:
parcely, parc. č. 533/2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 158 m2
parcely, parc. č. 533/5, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 12 m2
parcely, parc. č. 534/3, druh pozemku – záhrada, s výmerou 27 m2
parcely, parc. č. 534/4, druh pozemku – záhrada, s výmerou 273 m2
Marekovi Harbulovi a manž., Nová doba 548/25, 078 01 Sečovce
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za cenu 5 €/m2, teda spolu 2 350€,
pričom prvá časť kúpnej ceny vo výške 985 € bude uhradená po uzavretí kúpno – predajnej
zmluvy a druhá časť kúpnej ceny vo výške 1 365 € bude uhradená do 31.12.2013
B/ poveruje
Primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vykonať právne kroky na prevod
nehnuteľností v zmysle schvaľovacej časti uznesenia z vlastníctva Mesta Sečovce do
vlastníctva Mareka Harbulu a manž., Nová doba 548/25, 078 01 Sečovce
Hlasovanie: za: 7/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda/
proti:0

zdržal sa:2 /Ferková,Záhradníková/ nehlasoval:0

schválené

18. Predaj pozemku na ul. Kochanovskej pre Autošutľák, s.r.o. – priamy spôsob –
predkladá predseda komisie výstavby Roman Bugata:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu
k tomuto bodu.
p.primátor - informoval, že sa jedná o 5 m2 za cenu 15,-€/m2 .
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s
§9, ods.2, písm. a) a §9a, ods.9 Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z Uznesenia č. 111/2012 z 20.04.2012
A/ schvaľuje
Predaj časti pozemku, nachádzajúcej sa na parcele registra C, parc. č. 3555/1 , v katastrálnom
území Sečovce, obec Sečovce, ulica Mostová, okres Trebišov, vedenej na LV č. 2724, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve mesta Sečovce, ktorá podľa
geometrického zamerania vznikne odčlenením novej parcely od pôvodnej parcely, parc. č.
3555/1 a to konkrétne: parcely, parc. č. 3555/8 s výmerou 5 m2, spoločnosti Autošutľák, s.r.o.,
so sídlom Mostová 8, Sečovce 078 01, za cenu 15 €/m2, teda spolu 75 €, pričom táto cena
bude uhradená po uzavretí kúpno – predajnej zmluvy.
B/ poveruje
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Primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vykonať právne kroky na prevod
nehnuteľností v zmysle schvaľovacej časti uznesenia z vlastníctva Mesta Sečovce do
vlastníctva spoločnosti Autošutľák, s.r.o., so sídlom Mostová 8, Sečovce 078 01
C/ ukladá
Mestskému úradu vyzvať žiadateľa, spoločnosť Autošutľák, s.r.o., aby si usporiadal právne
vzťahy v súvislosti so stavbami, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch v jeho vlastníctve(stavba
pri materskej škole) s tým, že pokiaľ tak urobí, Mestské zastupiteľstvo mu umožní aj odkúpenie
parcely č. , parc.č. 3555/11 s výmerou 67 m2, ktorá podľa geometrického zamerania vznikne
odčlenením od pôvodnej parcely s parc. č. 3555/1.
Hlasovanie: za: 7/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda/
proti:0

zdržal sa:2 /Ferková,Záhradníková/ nehlasoval:0

schválené

19. Zámer výstavby prevádzky výroby tekutých organominerálnych hnojív - spoločnosť
Rokosan – predkladá primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát :
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu
k tomuto bodu.
p.Ferková - informovala sa, či takáto prevádzka je bezpečná pre obyvateľov.
Prinesie pracovné príležitosti, ale je to v obývanej časti mesta. Treba prísť vysvetliť
konkrétnejšie.
p. Dobránsky - pri prejednávaní na komisiách, nikto nesúhlasil s touto prevádzkou, pretože sa
neprezentovali na komisiách.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ neschvaľuje
zámer žiadateľa, spoločnosti Rokosan, vybudovať na Kollárovej ulici prevádzku s technológiou
výroby tekutých organominerálnych hnojív
B/ poveruje
Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta zaslať žiadateľovi zamietavé stanovisko k povoleniu
prevádzky a uvažovanej technológie v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.
Hlasovanie: za:9
/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené(nesúhlas)
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20. Nominácie na Ceny KSK – predkladá predsedníčka komisie kultúry Mgr. Andrea
Záhradníková:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu
k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda NK prečítal návrh na uznesenie.
Poslanci hlasovali o jednotlivých nomináciach osobitne.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ neschvaľuje
1.Nomináciu na Cenu predsedu KSK
Hlasovanie: za: 0

- Arcidiecézna charita Košice

proti:0

zdržal sa:9 /Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
nehlasoval:0
neschválené

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje
1.

Nomináciu na Cenu predsedu KSK

- DFS Pavička

Hlasovanie: za: 8/Dobránsky,Jacková,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:1 /Korpesio/
nehlasoval:0 schválené

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ neschvaľuje
1. Nomináciu na Plaketu predsedu KSK Hlasovanie: za: 2/Vajda,Kožuch/

TS Mars

proti:0

zdržal sa:7/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Mika,Rozman,Záhradníková,Ferková/
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nehlasoval:0 neschválené

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje
1. Nomináciu na Plaketu predsedu KSK - Mestská požiarnická dychovka
Hlasovanie: za: 7/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Mika,Rozman,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:2/Vajda,Kožuch/
nehlasoval:0 schválené
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje
1.
Nomináciu na Cenu KSK - básnik Mikuláš Kasarda
Hlasovanie: za:
9/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
Nominácie na Ceny KSK, hlasovanie o celku nominácie na ceny KSK
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje
1.
Nomináciu na Cenu KSK - básnik Mikuláš Kasarda
2.
Nomináciu na Cenu predsedu KSK - DFS Pavička
3.
Nomináciu na Plaketu predsedu KSK - Mestská požiarnická dychovka
B/ Ukladá
Mestskému úradu zaslať KSK návrhy na nominácie v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie:
za:9/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
21.Zrušenie uznesenia č.39 /2012 z 27.01.2012 o zriadení príspevkovej organizácie Rehabilitačná stanica pre vtáky a cicavce Sečovce:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu
k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil, predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci
hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
A/prerokovalo
Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie „ Rehabilitačná stanica pre vtáky a cicavce
Sečovce“
B/ súhlasí
so zrušením príspevkovej organizácie „ Rehabilitačná stanica pre vtáky a cicavce Sečovce“
C/ ruší
uznesenie č. 39/2012 z 27.1.2012, prijaté na I. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
dňa 27. 01. 2012 v celom rozsahu
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Hlasovanie: za:8
/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková/
proti:0
zdržal sa:1 /Ferková/ nehlasoval:0
schválené
22. Správa z kontroly NKÚ v BHS:
Materiál písomný s dôvodovou správou a návrhom uznesenia. Primátor otvoril rozpravu
k tomuto bodu.
Primátor prečítal list od p. Jasovského z Najvyššieho kontrolného úradu Bratislava v plnom
znení a oznámil, že správa z kontroly je u neho k dispozícii.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, predseda prečítal rozpravu k tomuto bodu a poslanci
hlasovali.

A/ konštatuje,
1. že bola predložená a následne prerokovaná Správa NKÚ SR o výsledku kontroly
efektívnosti vkladov majetku obcí do obchodných spoločností č. KA-034/2012/1070 v
obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o. na základe Poverenia NKÚ SR č.
80/09.
2. že poslanci Mestského zastupiteľstva boli oboznámení s výsledkami kontroly ako aj
s opatreniami, prijatými na odstránenie nedostatkov, vyplývajúcich z kontroly
B/ berie na vedomie
1. Správu NKÚ SR o výsledku kontroly efektívnosti vkladov majetku obcí do obchodných
spoločností č. KA-034/2012/1070 v obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
na základe Poverenia NKÚ SR č. 80/09 a opatrenia primátora mesta, prijaté na odstránenie
nedostatkov, vyplývajúcich z protokolu a predloženej správy
C/ukladá
zabezpečiť splnenie opatrení, prijatých primátorom mesta na odstránenie nedostatkov,
vyplývajúcich z protokolu o výsledku kontroly efektívnosti vkladov majetku obcí do
obchodných spoločností č. KA-034/2012/1070 v obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo
Sečovce, s.r.o. na základe Poverenia NKÚ SR č. 80/09 podľa stanovenej zodpovednosti a v
uvedených termínoch .
Hlasovanie:
za:9/Dobránsky,Jacková,Korpesio,Kožuch,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,Ferková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené

23. Rôzne:
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V bode rôzne sa nikto neprihlásil, preto p. primátor pokračoval diskusiou.
p.primátor - informoval, že je vypracovaná „Koncepcia urbanistickej štúdie centrálnej mestskej
zóny mesta Sečovce“. Architekti p. Reiskup a p. Šebianová ju vypracovali zdarma a prídu
urobiť prezentáciu.
p.Kožuch - navrhol prezentáciu spojiť so sľubom nových poslancov.
p.primátor - navrhol prezentáciu koncepcie urbanistickej štúdie CMZ urobiť na pracovnom
stretnutí s poslancami. Ďalej informoval, že činnosť BHS bola rozšírená o polikliniku
a komunitné centrum.
p. Szarvaša poprosil, aby policajti kontrolovali pohyb maloletých detí v meste vo večerných
hodinách.
p.Dobránsky - k štúdii CMZ podotkol, že spoluautorkou koncepcie je p. Šebianová, rodáčka zo
Sečoviec.
p.Jakimová - spýtala sa, či nie je možné posunúť pracovný čas rómskej hliadky na neskoršie
večerné hodiny kvôli maloletým rómskym deťom, ktoré sa potulujú po meste a robia
výtržnosti a neporiadok.
p.Dobránsky - odpovedal, že nie je to možné, pretože sú to ľudia na aktivačných prácach.
p.Kožuch - Rómovia sa nedajú poriešiť čiastkovo. Hliadka príde a oni sa presunú na iné miesto.
Mesto sa stáva rómskym. Tento problém sa rieši už niekoľko mesiacov. Boli aj dotazníky pre
poslancov, čo navrhujú pri riešení tohto problému. Podľa neho je nevyhnutné zriadiť mestskú
políciu z bývalých policajtov - občanov Sečoviec. Zároveň je pripravený celkový plán ako
urobiť v meste poriadok s Rómami.
p.Ferková - navrhla riešiť pobyt žiakov v meste v neskorých večerných hodinách cez školský
zákon, cez koordinátorov a rodičov.
p.Szarvaš - konštatoval, že mnoho veci tu bolo povedaných z neznalosti. Predstavy o práci
polície, šírené cez média sú fantazijné. Keby takto bolo treba zbierať detí, tak tých 26
policajtov, ktorých má na oddelení nestačí. Obvodné oddelenie PZ zahŕňa 14 obcí a 9 osád. Po
znižovaní sociálnych dávok nie je možné s 26 policajtami zabezpečiť verejný poriadok
v rómskych osadách. Môže sa tu diskutovať o hocičom, pokiaľ sa nezriadi mestská polícia,
s ktorou obvodné oddelenie bude spolupracovať. Čakajú nás horšie časy - nepokoje v súvislosti
s novými kritériami poskytovania sociálnych dávok.
Myslí si, že prvým krokom pri riešení bezpečnosti v meste je zriadenie mestskej polície. 26
policajtov na obvodnom oddelení má určitý pracovný fond - denné, nočné hliadky, čerpanie
dovoleniek.
p.Dorič - informoval, že žiadny predpis nezabráni 14- ročnému chlapcovi byť vonku po 22.
hodine. Polícia nezamedzí tieto práva, iba rodič a škola.
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p.Korpesio - treba dať návrh polícií, aby pohotovostná jednotka z Michaloviec
pôsobila aj v Sečovciach a to je sila, ktorej sa bude každý báť.
p.primátor - má informácie z novín, že zriadenie mestskej polície stálo 71 000,-€ a platy neboli
zverejnené. Musí sa počkať, kým mesto nebude mať peniaze na mestskú políciu.
p.Jakimová - navrhla zriadiť dobrovoľnícke hliadky, sama by sa prihlásila.
p.primátor - môže dať návrh, kto sa prihlási.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor poďakoval prítomným za účasť a poprial
príjemný víkend. V závere oznámil, že ďalšie zastupiteľstvo bude už čoskoro, lebo bude treba
prijať nových náhradníkov za poslancov, ktorí sa vzdali.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
MUDr. Mária Jacková

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

Marián Rozman

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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