Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z II. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 12. 10. 2012 o 15.30 hod.
v zasadačke MsÚ.
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané na základe § 13, odst. 4, bodu a)
zákona SNR č. 369/90 Z.z., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 4 ods.5
Rokovacieho poriadku MsZ v Sečovciach.
Prítomní:
Poslanci - prítomní 9:
Ing. Vladimír Bajus, Ing. Ján Dobránsky, Mgr. Anna Ferková, Ing. Mikuláš Javorský, Ing. Cyril
Korpesio, MUDr. Marek Kožuch, Mgr. Katarína Magyarová, MVDr. Milan Mika, Marián Rozman,
Poslanci - neprítomní 3:
MUDr. Mária Jacková-ospr., Mgr. Andrea Záhradníková-ospr., Ján Vajda - ospr.
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Ján Varga, Ing. Michal Olšakovský, Jozef Kuriško PaedDr. Marta Danková, Ing. Katarína
Briňarská, Mgr. Henrieta Gabriková
Prizvaní:
Mgr. Mária Hvozdíková - riaditeľka ZUŠ, Mgr. Ján Hreňo-riaditeľ CVČ, Mgr. Ján Lukáč--riaditeľ
BHS, Ján Paulovčák-Technické služby, Mgr. Iveta Bačová-Školský úrad,
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
Ing. Tatiana Raničová, prednostka
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie a program zasadnutia:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát. V úvode
privítal poslancov, členov komisií, zástupcov škôl a všetkých prítomných.
Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 8, p.Korpesio je na ceste, ospravedlnili sa
p.Jacková, p. Záhradníková , p. Vajda a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Spýtal sa
poslancov, či má niekto návrh na doplnenie programu rokovania.
Nikto sa neprihlásil, primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe zasadnutia MsZ.
Hlasovanie: za: 8 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti: 0 zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
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Program rokovania:
1. Otvorenie a program zasadnutia
Návrhy na zmenu resp. doplnenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Interpelácie poslancov
4. Uznesenie k úveru na prefinancovanie projektu Dom seniorov Sečovce.
5. Financovanie opravy strechy Mestskej polikliniky.
6. Dofinancovanie výstavby chodníka od autobusovej stanice nad rámec projektu Revitalizácia
verejných priestranstiev.
7. Zrušenie uznesenia o zákaze predaja v Centrálnej mestskej zóne
8. Zrušenie VZN 3/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
9. Zrušenie VZN 7/2004 o používaní zábavnej pyrotechniky
10. Zámery na predaj Domu pionierov a verejných WC.
11. Delegovanie poslancov do Školských rád škôl a školských zariadení.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
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, p. Vladimír Bajus - členovia
Overovatelia zápisnice: p. Anna Ferková, p. Mikuláš Javorský
Zapisovateľka: Ľubica Kmecová
Hlasovanie: za: 8 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti: 0 zdržal sa:0
nehlasoval:0
schválené
3. Interpelácie poslancov:
p.Ferková - oslovili ju občania a pracovníci ZŠ - prekáža im uzavretá ulica Vysoká. Bola sa tam pozrieť,
je tam neporiadok, postupne tam vznikne smetisko. Nie je za súdne spory, ani za to, aby všetko platilo
mesto, ale treba to riešiť.
p.primátor - k tomuto problému sa vráti v bode Rôzne.
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec p.Korpesio.
4. Uznesenie k úveru na prefinancovanie projektu Dom seniorov
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa
neprihlásil, predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ ruší
Uznesenie č.4-01/IV-2011- MsZ z III. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 1.
apríla 2011 o prijatí úveru na projekt Dom seniorov Sečovce v celom rozsahu, nakoľko je
nevykonateľné
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B/ schvaľuje
1. Prijatie úveru z Prima banky Slovensko, a.s. na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu: Dom seniorov Sečovce vo výške 650 000 € (šestopäťdesiat tisíc eur) so splatnosťou do
12 mesiacov s možnosťou prolongácie a s možnosťou predčasného splatenia bez sankcie.
2. Ručenie za úver na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Dom seniorov
Sečovce vo forme: vlastnej zmenky dlžníka, Mesta Sečovce v prospech Prima banky Slovensko,
a.s.
C/ poveruje
1. Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta uzatvoriť zmluvu o úvere v zmysle schvaľovacej časti
uznesenia.
Hlasovanie: za: 9/Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval:0
(schválené)
5. Financovanie opravy strechy Mestskej polikliniky
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Kožuch - ospravedlnil sa za neúčasť na pracovnom stretnutí poslancov pred zasadnutím MsZ.
Informoval, že strecha na poliklinike zateká na viacerých miestach a najhoršie je, že aj do elektrických
rozvodov, preto sa to týka každého. Na opravu strechy je potrebných 20 000,-€ a poliklinika je v strate
30 000,-€.
Navrhuje urobiť novú pasportizáciu prenajatých priestorov, pretože má podozrenie, že nájomné zmluvy
nie sú v súlade so skutočnosťou. Do zmlúv treba zakomponovať aj merače vody a tepla na náklady
nájomcu. Ďalej navrhuje odpredať majetok (zdravotnícky materiál, zariadenie a zdravotnícke pomôcky)
bývalej Mestskej polikliniky s.r.o. cez VOS najprv lekárom-nájomcom.
p.primátor - súhlasil, aby sa tieto tri body zahrnuli do uznesenia a vráti sa k tomu v bode rôzne pri firme
Taupal.
p.Ferková - navrhla neprekrývať strechu teraz, ale nazbierať peniaze na novú šikmú strechu, radšej nech
nebude rőntgen, ale poriadne urobená strecha, aby sa lekári nerozišli po celom meste. Je neetické, že sa
firme platí k výkonom ešte 1 000,-€ a oni ešte pýtajú peniaze od pacientov.
p.Magyarová - mala pripomienku k bodu 3 uznesenia, aby suma 20 000,-€ bola uvedená s DPH.
p.primátor - je to uvedené do výšky 20 000,-€ kvôli vypísaniu VOS. Spýtal sa p.Ferkovej, či navrhuje
strechu opraviť teraz alebo neskôr.
p.Ferková - odpovedala, že treba hľadať možnosti.
p.Kožuch - je nutné strechu urobiť hneď, lebo zatečie do budovy a zatvoria celú budovu polikliniky, čím
bude mesto len o krok od súdnych sporov.
p.primátor - súhlasí s p. Ferkovou - hľadať možnosti, získať peniaze a urobiť novú strechu.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p.Ferkovej.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/ nesúhlasí
s poslaneckým návrhom Mgr. Anny Ferkovej zabezpečiť hneď priesaky na budove mestskej polikliniky
a neskôr urobiť kompletné prekrytie strechy plechom so sklonom k parkovisku.
Hlasovanie: za: 1/Ferková
proti:4/Mika,Javorský,Bajus,Kožuch/ zdržal sa:4/Dobránsky,Rozman,Magyarová,Korpesio/
nehlasoval:0
(neschválené)
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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 a v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje
1. Zámer na rekonštrukciu strechy na budove mestskej polikliniky.
2. Realizáciu prác na rekonštrukcii strechy na budove mestskej polikliniky do konca rozpočtového
roka 2012.
3. Financovanie rekonštrukcie strechy na budove mestskej polikliniky z rozpočtu mesta do výšky
20 000 € bez DPH s podmienkou, že faktúry za vykonané práce budú splatné až v rozpočtovom
roku 2013.
B/ ukladá
1. Mestskému úradu pripraviť podklady pre uskutočnenie zámeru a zrealizovať verejné
obstarávanie na účel v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.
2. Mestskému úradu zahrnúť rozpočtovú položku 20 000 € bez DPH podľa schvaľovacej časti
Uznesenia do Návrhu rozpočtu na rok 2013.
C/ poveruje
Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta uzatvoriť zmluvný vzťah s dodávateľom prác v zmysle
schvaľovacej časti Uznesenia
Hlasovanie: za: 8/Bajus,Dobránsky,Javorský,Korpesio,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti: 0 zdržal sa:1/Ferková/ nehlasoval:0
(schválené)
6. Dofinancovanie výstavby chodníka od autobusovej stanice nad rámec projektu Revitalizácia
verejných priestranstiev
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Bajus - navrhol osloviť Východoslovenskú distribučnú a.s., aby pomohli s financovaním kábla, VSD
je vlastníkom tohto problémového kábla.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
aby Mesto Sečovce rokovalo s Východoslovenskou distribučnou, a.s. o finančnej výpomoci
pri vyvolaných investíciách v súvislosti s problémovým káblom pri autobusovej stanici, ktorý patrí tejto
spoločnosti
B/ poveruje
Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta vyvolať rokovania v zmysle schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za: 9/Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval:0
(schválené)
p.primátor - spýtal sa p.Lukáča, či VSD je ochotná vzájomne započítať kábel za asfalt.
p.Lukáč - sú ochotní započítať iba rovnaký materiál asfalt, betón.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
1. Realizáciu stavebných prác pri novostavbe chodníka pri autobusovej stanici, nadväzujúcej na
projekt Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných
priestranstiev, do konca rozpočtového roka 2012.
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2. Financovanie stavebných prác pri novostavbe chodníka, pri autobusovej stanici , nadväzujúcej
na projekt Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných
priestranstiev, z rozpočtu mesta do výšky 20 000 € bez DPH s podmienkou, že faktúry za
vykonané stavebné práce budú splatné až v rozpočtovom roku 2013
B/ ukladá
1. Mestskému úradu zrealizovať verejné obstarávanie na účel v zmysle schvaľovacej časti
uznesenia.
2. Mestskému úradu zahrnúť rozpočtovú položku 20 000 € bez DPH podľa schvaľovacej časti
Uznesenia do Návrhu rozpočtu na rok 2013.
C/ poveruje
Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta uzatvoriť zmluvný vzťah s dodávateľom stavebných prác
v zmysle schvaľovacej časti Uznesenia
Hlasovanie: za: 8/Bajus,Dobránsky,Javorský,Korpesio,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti:1/Ferková/ zdržal sa:
0
nehlasoval:0
(schválené)
7. Zrušenie uznesenia o zákaze predaja v Centrálnej mestskej zóne
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 zmien
A/ ruší
doplnenie k záväzným častiam územného plánu mesta, VZN č.6/2007, schválené uznesením č.7/2007
odsek d) zo dňa 14.12.2007 v tomto znení: „Do schválenia územného plánu centrálnej mestskej zóny a
urbanistickej štúdie zákaz predaja majetku vo vlastníctve mesta /pozemky, stavby/“.
Hlasovanie: za: 9/Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti:0 zdržal sa:
0
nehlasoval:0
(schválené)
8. Zrušenie VZN 3/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.primátor - informoval, že tieto VZN sú napadnuté Ústavným súdom, preto je potrebné ich zrušiť.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 a vychádzajúc z § 6, ods. 1 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
A/ ruší
VZN 3/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v celom rozsahu, nakoľko nie je
v súlade s platnými zákonmi SR
Hlasovanie: za: 9/Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti:0 zdržal sa:
0
nehlasoval:0
(schválené)
9. Zrušenie VZN 7/2004 o používaní zábavnej pyrotechniky
Materiál písomný s návrhom uznesenia.Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil,
predseda NK prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 a vychádzajúc z § 6, ods. 1 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
A/ ruší
VZN 7/2004 o používaní zábavnej pyrotechniky na území Mesta Sečovce, nakoľko nie je v súlade s
platnými zákonmi SR
Hlasovanie: za: 9/Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval:0
(schválené)
10. Zámery na predaj Domu pionierov a verejných WC
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.primátor - informoval, že ide o zámer na predaj Domu pionierov (požiarna zbrojnica). Znalec
ohodnotil Dom pionierov a pozemok s výmerou 399 m2 na 124 000,-€. Zámer je pripraviť podmienky
verejnej obchodnej súťaže.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie.
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.1 a ods. 8, písm. e) Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 12 Štatútu mesta Sečovce, Zásad hospodárenia s majetkom mesta a VZN
5/2012 o prevodoch vlastníctva a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Zámer na predaj majetku mesta, konkrétne budovy v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica
SNP, okres Trebišov, vybudovanej na parcele registra „C“, parc. č. 1784, súpisné číslo 807, vedenej na
LV č. 2724, druh stavby: požiarna zbrojnica s príslušenstvom
a pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica SNP, okres
Trebišov, parcela registra „C“, parc. č 1784, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na
LV č. 2724, s výmerou 399 m2 za cenu minimálne podľa znaleckého posudku, t.j. 124 000 €.
Spôsobom: Obchodná verejná súťaž
B/ Ukladá
Mestskému úradu pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku mesta v zmysle
schvaľovacej časti uznesenia
Hlasovanie: za: 8/Bajus,Dobránsky,Javorský,Korpesio,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti:0 zdržal sa: 1/Ferková nehlasoval:0
(schválené)
p.primátor - k zámeru na predaj verejného WC informoval, že pri jednaní s majiteľmi MKTS bol návrh,
aby do budovy, ktorú chcú postaviť v tejto lokalite zakomponovali aj verejné WC, ktoré aj budú
prevádzkovať, z toho dôvodu navrhuje alternatívu osobitný zreteľ.
p.Korpesio - navrhol, aby v podmienkach v bode 3 nebolo uvedené, že iba počas mestských akcií.
Ostatní poslanci mu tento bod vysvetlili.
p.Magyarová - navrhla v bode 5 špecifikovať parcely.
p.primátor - navrhol bod 5 vypustiť celý.
p.Rozman - v bode 4 navrhol vymeniť slovné spojenie „okolitých stavieb“ za „priľahlých stavieb“.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie k alternatíve osobitný zreteľ 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.1 a ods. 8, písm. e) Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
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predpisov, vychádzajúc z § 12 Štatútu mesta Sečovce, Zásad hospodárenia s majetkom mesta a VZN
5/2012 o prevodoch vlastníctva a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Zámer na predaj majetku mesta, konkrétne
1. budovy v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica Námestie sv. Cyrila a Metoda,
okres Trebišov, vybudovanej na parcele registra „C“, parc. č. 1541/2, súpisné číslo 40, vedenej
na LV č. 2724, druh stavby: verejné WC za cenu 1 €
2. pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica Námestie sv.
Cyrila a Metoda, okres Trebišov, parcela registra „C“, parc. č 1541/2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, vedenom na LV č. 2724, s výmerou 52 m2 za cenu 35 €/ m2, t.j. 1 820 €.
3. častí pozemku, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica Námestie
sv. Cyrila a Metoda, okres Trebišov, nachádzajúcich sa na parcele registra „C“, parc. č 1541/1,
druh pozemku ostatná plocha, vedenom na LV č. 2724, ktoré podľa geometrického zamerania
vzniknú odčlenením nových parciel od pôvodnej parcely s parc.č. 1541/1 a to konkrétne,
parcely, par.č. 1541/12 s výmerou 208 m2 a parcely, parc. č. 1541/10 s výmerou 8m 2 za cenu
minimálne 35 €/ m2, t.j. 7 560 €.
spoločnosti MKTS, s.r.o. registrovanej na Okresnom súde Košice I., oddelenie: sro, pod č. 1112348V,
so sídlom Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce 078 01 , IČO: 36 205 397 , zastúpenej
Jánom Baňackým, Kapušanská 1248/64, Trebišov 075 01 a Jozefom Bugatom, Obchodná 25/57,
Sečovce 078 01
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 odôvodniť tým, že spoločnosť, ktorá poskytuje služby
v prospech občanov Mesta Sečovce, je technicky závislá na prenájme priestorov v budove Mestského
úradu, plní si všetky povinnosti voči Mestu, je pre mesto prínosom, je ochotná zachovať verejné WC
pre potreby širokej verejnosti a prispôsobiť plánovanú výstavbu vlastnej prevádzky v tejto lokalite
charakteru okolitých stavieb a predstavám mesta
s podmienkou:
1. že uhradí geometrické zameranie na odčlenenie novej parcely od pôvodnej parcely s parc. č.
1541/1
2. že v predmete činnosti zachová prevádzkovanie retransmisie v TKR v Meste Sečovce a lokálne
televízne vysielanie v káblovom distribučnom systéme pre občanov mesta
3. že sa zaviaže počas plánovanej výstavby novej prevádzky vytvoriť verejné WC s osobitným
vchodom zvonku, ktoré počas mestských akcií bezplatne poskytne Mestu Sečovce na užívanie
4. že prispôsobí plánovanú výstavbu vlastnej prevádzky v tejto lokalite charakteru okolitých
stavieb a predstavám mesta
5. že umožní vlastníkom okolitých pozemkov priechod a prejazd cez svoje pozemky k ich
prevádzkam
B/ Ukladá
Mestskému úradu zverejniť zámer na predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade so Zákonom 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle schvaľovacej
časti uznesenia
Hlasovanie: za: 8/Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti:0 zdržal sa:1 /Bajus/
nehlasoval:0
(schválené)
11.Delegovanie poslancov do Školských rád škôl a školských zariadení.
Primátor informoval, že tento bod bol prediskutovaný na pracovnom stretnutí a požiadal predsedu NK,
aby prečítal návrh na uznesenie.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 ods.4, písm. n) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z § 14 Štatútu Mesta Sečovce, v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov
školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
A/ odvoláva
1. z Rady školy pri MŠ Nová 1690/11 zástupcu Mesta Sečovce MVDr. Mareka Gamráta
2. z Rady školy pri MŠ Obchodná 26/62 zástupcov Mesta Sečovce Romana Bugatu a Michala
Sokoliho
3. z Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Dargovských hrdinov 26 zástupcu Mesta Sečovce
Mgr. Moniku Popaďákovú
B/ schvaľuje
1. delegovanie zástupcu Mesta Sečovce Ing. Mikuláša Javorského do Rady školy pri MŠ Nová
1690/11
2. delegovanie zástupcov Mesta Sečovce Mgr. Kataríny Magyarovej a Mgr. Anny Ferkovej
do Rady školy pri MŠ Obchodná 26/62
3. delegovanie zástupcu Mesta Sečovce Ing. Vladimíra Bajusa do Rady školy pri Základnej
umeleckej škole, Dargovských hrdinov 26.
Hlasovanie: za: 9/Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval:0
(schválené)
12. Rôzne
p.Kožuch - navrhol doplniť bod ohľadom polikliniky:
1. pasportizácia prenajatých priestorov
2. merače médií
3. odpredaj hnuteľného majetku bývalej MsP
p.primátor - navrhol doplniť uznesenie o 4. bod - rozviazanie zmluvy s firmou Taupal, aby Mesto už
neplatilo 1000,-€ mesačne.
p.Kožuch - považuje firmu Taupal za neserióznu, konateľov firmy tu ešte nevidel, nesplnili ani zmluvné
podmienky, 1000,-€ sa platí naďalej a spoplatňujú každého pacienta - duplicitná platba.
Ďalej informoval, že Sečovce a okolie nemôžu byť bez rőntgenu, na spádovú polikliniku je pripravený
projekt, v ktorom je zahrnutý moderný digitálny rőntgen a nové prístrojové vybavenie. Väčšine lekárov
je RTG potrebný, aby neposielali pacientov do Trebišova.
p.Dobránsky - spýtal sa p. Kožucha, aby vysvetlil, či chce RTG, keď na jednej strane hovorí, že treba
zmluvu s firmou Taupal zrušiť a na druhej strane je rőntgen, ktorý firma Taupal prevádzkuje, potrebný.
p.Kožuch - vysvetlil, že chce zmluvu s Taupalom zrušiť iba v bode, kde sa hovorí o platbe 1000,-€
mesačne, pretože porušili zmluvu a nezriadili laboratórium a žiadajú od pacientov duplicitné platby.
Čo sa týka RTG, firma je zazmluvnená s poisťovňami, takže RTG môže poskytovať naďalej.
p.Mika - myslí si, že RTG je zastaralý, pretože pacientom vraj robia opakovane snímky a že sú
nekvalitné.
p.Kožuch - RTG vzhľadom na svoj vek pracuje dobre, snímky popisuje lekárka, ak by boli nečitateľné,
nepodpísala by sa pod ne. Snímky z Trebišova na CD podľa neho nie sú dobré.
p.primátor - firma Taupal mu oznámila, že od polroka treba nový RTG, lebo nebudú snímky platiť.
Ďalej povedal, že nechceme zrušiť firmu Taupal, ale platenie 1000,-€ mesačne a uvidí sa ako sa k tomu
firma postaví.
p.Kožuch - revízie by zamietol, voda kvapkala mimo stroja.
p.primátor - je potrebné poradiť sa s právnikom, pretože za škody nikto nie je vinný.
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p.Korpesio - informoval sa, či RTG je tiež v zozname na odpredaj, keďže je to hnuteľný majetok, ak nie
treba ho tam doplniť.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o tomto uznesení.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, vychádzajúc
z ustanovení Zákona 138/1991 o majetku obcí a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Sečovce
A/schvaľuje
1. Návrh primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta, aby bol so spoločnosťou Taupal, spol.
s.r.o. podpísaný Dodatok k Nájomnej zmluve č. 320/2011 o prenájme nebytových
priestorov, v ktorom budú v článku IV. zrušené odseky, týkajúce sa záväzku
prenajímateľa, Mesta Sečovce, poskytnúť nájomcovi, spoločnosti Taupal, spol. s.r.o.
paušálnu mesačnú výpomoc vo výške 1 000 € mesačne na vykonávanie zdravotnej
starostlivosti v oblasti rádiológie a fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie( ods. 3
až ods. 5)
2. Návrh poslanca MUDr. Mareka Kožucha uložiť Mestskému úradu urobiť novú
pasportizáciu nebytových priestorov v budove mestskej polikliniky.
3. Návrh poslanca MUDr. Mareka Kožucha uložiť Mestskému úradu zaviesť merače médií
v budove mestskej polikliniky v prípade, že to stavebné riešenie budovy dovoľuje
4. Návrh poslanca MUDr. Mareka Kožucha uložiť Mestskému úradu zrealizovať odpredaj
vybraného hnuteľného majetku spoločnosti Mestská poliklinika s.r.o. Sečovce
v likvidácii, t.č. v majetku Mesta Sečovce s tým, že predmetný majetok bude prednostne
ponúknutý poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na území mesta Sečovce.
B/ ukladá
1. Mestskému úradu vykonať opatrenia v zmysle bodov 2.- 4. schvaľovacej časti tohto uznesenia.
C/ poveruje
1. Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta uzavrieť Dodatok k Nájomnej zmluve č. 320/2011
o prenájme nebytových priestorov v zmysle bodu 1 schvaľovacej časti tohto uznesenia.
2. Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta uzavrieť s nájomcami nebytových priestorov v budove
mestskej polikliniky nové nájomné zmluvy, resp. Dodatky k zmluvám, vyplývajúce z výsledkov
pasportizácie a v súlade so zavedením meračov médií v zmysle bodov 2 a 3 schvaľovacej časti
tohto uznesenia a v súlade s VZN 6/2012 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
Sečovce.
3. Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta uzavrieť kúpno-predajné zmluvy v zmysle výsledkov
odpredaja podľa bodu 4 schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Hlasovanie: za: 9/Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti:
0
zdržal sa:
0
nehlasoval:0
(schválené)
13.Diskusia
p.primátor:
- informoval, že služobné autá budú označené nápisom a erbom mesta.
- čo sa týka ul. Vysokej je to rozporuplné, p. Kizeková je spokojná, p. Pitrovská zaslala mestu mailom
iné stanovisko ako povedala občanom, preto navrhuje komisiu, ktorá všetko prešetrí a zistí názory
občanov v termíne minimálne 1 mesiac. Návrh na zloženie komisie:
predseda - p.Ferková, členovia p.Bajus, p.Záhradníková, p.Lukáč (odbor výstavby)
Poslanci hlasovali o návrhu p.primátora.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11, ods. 4, písm. n) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
A/ zriaďuje
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Komisiu na prešetrenie problematiky prehradenia ulice Vysokej
B/ schvaľuje
delegovanie členov komisie na prešetrenie problematiky prehradenia ulice Vysokej:
1. Mgr. Anna Ferková( poslanec)
2. Ing. Vladimír Bajus( poslanec)
3. Mgr. Andrea Záhradníková( poslanec)
4. Ing. Ján Lukáč( príslušný zamestnanec MsÚ)
C/ ukladá
komisii prešetriť problematiku prehradenia ulice Vysokej a predložiť návrhy na riešenie problému do
30. novembra 2012
Hlasovanie: za: 8/Bajus,Dobránsky,Javorský,Korpesio,Kožuch,Magyarová,Mika,Rozman/
proti:0 zdržal sa:1/Ferková/ nehlasoval:0
(schválené)
p.Kožuch - k bodu rôzne pre finančnú komisiu a komisiu výstavby, aby navrhli, ktorý nehnuteľný
majetok mesto potrebuje a ktorý ponúknuť na odpredaj. Treba začať rozmýšľať ekonomicky a radšej
predať nech to kupujúci zveľadí.
p.primátor - súhlasí, aby každá komisia toto prejednala a predložila návrh na odpredaj majetku mesta.
p.Dobránsky - upozornil, že je potrebné predložiť komisiám zoznam majetku mesta.
p.Ferková - požiadala p.primátora, aby aspoň raz štvrťročné robil stretnutia s občanmi, aby sa predišlo
tzv. chodníkovým rečiam, aby sa občanom všetko vysvetlilo a zároveň povedalo, čo sa všetko v meste
urobilo, aby tiež občania navrhli riešenia a nielen napadali poslancov a primátora.
p.Hvozdíková - upozornila, že p. Bajus je už v Rade školy ZUŠ, preto treba doplniť ďalšieho člena.
p.primátor - doplní sa na najbližšom zasadnutí MsZ.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie
Mestského zastupiteľstva.
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Anna Ferková

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

Ing. Mikuláš Javorský

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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