Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo VII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 20. decembra 2012
o 16.00 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 11:
Ing. Ján Dobránsky, MUDr. Mária Jacková, Ing. Cyril Korpesio, MUDr. Marek Kožuch,
MVDr. Milan Mika, Marián Rozman, Mgr. Andrea Záhradníková, Mgr. Anna Ferková
Po zložení sľubu: Ing. Vladimír Bajus, Ing. Mikuláš Javorský, Mgr. Katarína Magyarová
Poslanci - neprítomní - 0:
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Marián Vasilišin, Ing. Ján Varga, Ing. Michal Olšakovský, Ing.Mgr. Ingrid Gašparová,
Jozef Kuriško, PaedDr. Marta Danková, Ing. Katarína Briňarská, Mgr. Henrieta Gabriková
Prizvaní:
Mgr. Viera Haščáková-riaditeľka MŠ Jarná, Lýdia Čuchranová-vedúca Detské jasle,
Mgr. Ján Lukáč--riaditeľ BHS, Ján Paulovčák - Technické služby, Jaroslav Hrinda-Stavebný úrad
Hostia:
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
Bc. Silvia Kobzošová, hlavná kontrolórka
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie a program zasadnutia:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát. V úvode
privítal hlavnú kontrolórku mesta Bc. Kobzošovú, poslancov, členov komisií, zástupcov škôl a všetkých
prítomných.
Konštatoval, že z pozvaných 11 poslancov je prítomných 10, p. Korpesio je na ceste, príde neskôr
a mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Spýtal sa poslancov, či má niekto návrh na doplnenie
programu rokovania. Nikto sa neprihlásil.
Primátor navrhol doplniť bod 2A - vzdanie sa mandátu poslanca.
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Poslanci hlasovali o programe rokovania s doplnením bodu 2A.
Hlasovanie
za: 10 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,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
2.A Vzdanie sa mandátu poslanca
3. Interpelácie poslancov
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013- predkladá hlavná kontrolórka mesta Bc. Silvia
Kobzošová.
5. Správy o vykonaných kontrolách – predkladá hlavná kontrolórka mesta Bc. Silvia Kobzošová.
6. Vyjadrenie hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu na rok 2013 a Návrhu programového rozpočtu
na roky 2013-2015- predkladá hlavná kontrolórka mesta Bc. Silvia Kobzošová.
7. Návrh rozpočtu na rok 2013 a Návrh programového rozpočtu na roky 2013-2015.
8. Zámer na predaj pozemku na Družstevnej ulici (okolo Tofako) so zohľadnením redukujúcich
faktorov.
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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.Katarína Magyarová – predseda, p.Vladimír Bajus, p.Marián Rozman - členovia
Overovatelia zápisnice: p. Ján Vajda, p. Mikuláš Javorský
Zapisovateľka: Ľubica Kmecová
Hlasovanie
za: 10 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,/
proti:0
zdržal sa:0
schválené
2.A Vzdanie sa mandátu poslanca:
Primátor oznámil k bodu 2.A, že dňa 17.12.2012 bol na podateľňu MsÚ doručený list poslanca Mareka
Kožucha, že sa vzdáva mandátu poslanca. Najbližším náhradníkom s najväčším počtom hlasov je Dušan
Bajus s počtom hlasov 500. Náhradníkovi bol tento fakt oznámený úradným spôsobom. Do dátumu
konania MsZ náhradník neoznámil svoje stanovisko k mandátu. Bez jeho stanoviska nie je možné
požiadať Obvodný úrad o vydanie Osvedčenia. V súlade so zákonom musí MsZ vyhlásiť náhradníka.
Následne si náhradník preberie Osvedčenie a zloží poslanecký sľub - vtedy sú splnené všetky zákonné
podmienky, aby sa stal poslancom
Vzhľadom na to Mestský úrad pripravil návrh na uznesenie s tým, že MsZ zoberie na vedomie zánik
mandátu poslanca a vyhlási náhradníka.
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
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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
zánik mandátu MUDr. Mareka Kožucha podľa § 25, ods. 2, písm. c) Zákona 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
B/ vyhlasuje
nastúpenie náhradníka Dušana Bajusa podľa § 51 ods. 1 a 2 Zákona 346/1990 o voľbách do orgánov
samosprávy v znení neskorších predpisov
Hlasovanie
za: 10 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,/
proti:0
zdržal sa:0
schválené
3. Interpelácie poslancov:
p.Bajus - p.Marcinová sa sťažovala na postup Bytového hospodárstva. Praskol jej ventil na radiátore,
stalo sa to po topných skúškach, vytopila susedu, nahlásila to v poisťovni. Poisťovňa potrebovala
potvrdenie z Bytového hospodárstva s.r.o., že sa to stalo až po vykonaní skúšok. p.Marcinová sa
sťažovala na postup BHS, keď chcela získať toto potvrdenie, aby ho mohla predložiť v poisťovni.
Napokon jej ho po dlhom čase vydali.
p.primátor - prešetrí sa to.
Do interpelácií sa už nikto z poslancov neprihlásil.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 - predkladá hlavná kontrolórka mesta
Bc. Silvia Kobzošová:
p.Kobzošová - informovala, že návrh bol zverejnený na úradnej tabuli od 28.11.2012, prečítala body,
ktoré zahrnula do plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2013. Dodala, že urobí súhrn plnenia uznesení za
rok 2012 tak ako za rok 2011. V januári vyhotoví prehľad prevodu majetku mesta, ako to požadoval
MUDr. Kožuch, hoci už nie je poslancom.
Je prekvapená, že nie je v programe dnešného rokovania MsZ zahrnutá správa z kontroly, ktorá bola
presunutá z posledného mimoriadneho MsZ.
p.Vereščáková - v pozvánke je jasne napísané, že máte predložiť správy z kontrol a vy ste predložili len
správu o kontrole plnenia uznesení, pritom viaceré správy z kontrol nikdy neboli predložené a riadne
prerokované na MsZ.
p.Kobzošová - trvá na tom, že ich doručila na mestský úrad a či ich má zakaždým predkladať a že stačí,
aby ich predložila poslancom.
p. Vereščaková - to nestačí, nakoľko zasadnutie pripravuje mestský úrad a keď mu nepredložíte podklady,
nemá ako pripraviť vaše body, nehovoriac o tom, že vy ste tie správy poslancom predkladali neskoro
alebo až na zasadnutí.
p. Kobzošová - navrhuje prijať uznesenie k plánu kontrol a poprosila predsedníčku návrhovej komisie,
aby prečítala návrh na uznesenie k tomuto bodu.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013 predloženého podľa § 18f ods. 1
písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení

3

B/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013
C/ poveruje
hlavnú kontrolórku Bc. Silviu Kobzošovú vykonaním kontrol podľa Plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2013
Zodpovedný: Bc. Silvia Kobzošová, hlavná kontrolórka
Termín: priebežne počas 1. polroka 2013
Hlasovanie
za: 9 /Bajus,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,/
proti:1 /Dobránsky/ zdržal sa:0
schválené
5. Správy o vykonaných kontrolách – predkladá hlavná kontrolórka mesta Bc. Silvia Kobzošová :
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Kobzošová - správu poslanci dostali, ak súhlasia prerokovať aj správu plnenia uznesení za rok 2011,
ktorá mala byť presunutá a navrhla prijať dve uznesenia.
p.Dobránsky - správy dostal až dnes okolo 10.00 hod a nemôže sa k nim vyjadriť.
p.Mika - dostal správy včera.
p.Bajus - potvrdil, že aj on dostal správy včera.
p.Kobzošová - vysvetlila, prečo tak neskoro. Až 17.12. dostala rozpočet a robila stanovisko k rozpočtu,
ktorý sa menil.
p.Dobránsky - je tu slabá spolupráca a komunikácia s Mestským úradom a je tu 4 hodiny denne.
p.Kobzošová - nedostala rozpočet skôr.
Predsedníčka NK prečítala uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A /berie na vedomie
1. Správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení
2. Správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení za rok 2011 v zmysle Uznesenia č.
114/2012 z 20.04.2012
Hlasovanie
za: 9 /Bajus,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,/
proti:0
zdržal sa:1 /Dobránsky/
schválené
6. Vyjadrenie hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu na rok 2013 a Návrhu programového
rozpočtu na roky 2013-2015- predkladá hlavná kontrolórka mesta Bc. Silvia Kobzošová:
p.Kobzošová - vyjadrenie k rozpočtu, prečo tak neskoro, vysvetlila pred chvíľou.
Zo stanoviska vybrala len najdôležitejšie body, ktoré prečítala. Odporúča schváliť návrh na uznesenie
a zobrať na vedomie aj návrh rozpočtu na roky 2013-2015.
Predsedníčka NK prečítala návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A /berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky
1. k Návrhu rozpočtu na rok 2013
2. k Návrhu Programového rozpočtu Mesta Sečovce na roky 2013 – 2015
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Hlasovanie
za: 10 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,/
proti:0
zdržal sa:0
schválené
7. Návrh rozpočtu na rok 2013 a Návrh programového rozpočtu na roky 2013-2015:
Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil, predsedníčka NK prečítala návrh na uznesenia a poslanci
hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
rozpočet Mesta Sečovce na rok 2013 vrátane programov a podprogramov
- v príjmovej časti takto: bežné príjmy 4 930 256 €, kapitálové príjmy 1 524 413 € ,
finančné operácie – príjmy 272 607 €, vlastné príjmy škôl 151 633 €
- vo výdavkovej časti takto: bežné výdavky 2 220 684 €, kapitálové výdavky 709 990 €,
finančné operácie -výdavky 1 454 129 €, výdavky škôl a školských zariadení 2 494 106 €.
B/ berie na vedomie
viacročný rozpočet mesta na roky 2014,2015 vrátane programov a podprogramov
-rozpočet Mesta Sečovce na rok 2014: príjmy 5 168 679 €, výdavky 5 168 679 €
- rozpočet Mesta Sečovce na rok 2015: príjmy 5 224 663 €, výdavky 5 224 663 €
C/ schvaľuje
právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu
celého rozpočtového roka.
D/ poveruje
primátora mesta vykonať opatrenia na realizáciu schváleného rozpočtu
Zodpovedný: MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta, Ing. Iveta Vargová, vedúca finanč. Odboru
Termín: priebežne počas roka 2013
Hlasovanie
za: 10 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,/
proti:0
zdržal sa:0
schválené
8. Zámer na predaj pozemku na Družstevnej ulici(okolo Tofako) so zohľadnením redukujúcich
faktorov:
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Jacková - bola sa pozrieť na tomto pozemku, je tam neporiadok. Navrhuje zmeniť cenu na 11,-€/m2,
priamym predajom, urobiť taký kompromis.
p.Vereščáková - sú pripravené dva alternatívne návrhy na spôsob predaja - osobitný zreteľ a priamy
predaj, ktorý je zdĺhavejší. Je vecou poslancov, ktorý zvolia.
p.primátor - kto by sa ešte uchádzal okrem Tofaka? Navrhuje prečítať uznesenie s návrhom p.Jackovej,
čiže alternatíva č. 2.
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 vo vlastníctve mesta,
konkrétne:
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pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica Družstevná, okres
Trebišov, parcela registra C , parc. č.1429/0, vedená na LV č. 2724, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria /dvor/, s výmerou 472 m2,
Spôsobom:
Priamym predajom
Za cenu:
minimálne 11 €/ m2, t.j. 5 192 € pri zohľadnení redukujúcich faktorov(pozemok je zanedbaný,
neudržiavaný, kopí sa tam odpad, sú na ňom ťarchy -ochranné vodohospodárske pásmo, inžinierske siete
a nie je využiteľný na stavebné účely)
B/ Ukladá
Mestskému úradu zverejniť zámer na predaj majetku mesta v zmysle schvaľovacej časti Uznesenia
Zodpovedný: Ing. Lýdia Vereščaková, Kancelária primátora, administrátor webstránky.
Termín: bezodkladne po správoplatnení Uznesenia
Hlasovanie
za: 10 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,/
proti:0
zdržal sa:0
schválené
9. Rôzne:
9A. Investičný zámer mesta na obstaranie nájomných bytov formou kúpy bytov v bytovom dome
od investora (Blatná ulica):
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Vereščáková - nájomné v týchto bytoch je 150 - 160,-€ vrátane všetkých nákladov, poslanci to môžu
upraviť smerom nahor, toto je minimálne nájomné.
p.Dobránsky - je za to, aby sa tam urobili byty, mal obavy z toho, aký tam bude vysoký nájom. Pokiaľ
nebude vyšší ako na Okružnej ulici, súhlasí.
p.Dorič - je to klasický príklad získavania bytov do správy mesta, odporúča tento spôsob získavania bytov
schváliť.
p.Bajus - termín kolaudácie do konca roka 2013 sa mu zdá nereálny, čo ak sa nedodrží.
p.primátor - v januári 2014 sa už budú žiadať peniaze zo ŠFRB, kolaudácia musí byť skôr. Zmluva sa
uzatvorí, ak mesto dostane peniaze z Fondu rozvoja bývania, ak nie, ostane to na investorovi, čo s tým
urobí, či to predá alebo prenajme.
p.Dobránsky - jemu sa to pozdáva, oni by dali vysoké nájomné, ak to vezmeme my, budeme vedieť
regulovať nájomníkov aj nájomné a je to dobrá lokalita.
p.primátor - vylučuje túto možnosť, urobí sa všetko, aby tie peniaze zo ŠFRB prišli, lebo je to aj v záujme
investora.
Predsedníčka NK prečítala návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11, ods. 4 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 12 Štatútu
Mesta Sečovce a Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Investičný zámer mesta na obstaranie nájomných bytov formou kúpy bytov v bytovom dome, ktorý
vznikne rekonštrukciou stavby:
- nachádzajúcej sa v obci Sečovce, katastrálne územie Sečovce, okres Trebišov, ulica Blatná,
súpisné číslo 424, druh stavby priemyselná budova, vedenej na LV 2745,
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stojacej na parcelách Registra C, v obci Sečovce, katastrálne územie Sečovce, okres Trebišov, ulica
Blatná, vedených na LV 2745:
- parcela č. 1202, s výmerou 176 m2, druh parcely: zastavané plochy a nádvoria
- parcela č.1203, s výmerou 1 266 m2, druh parcely: zastavané plochy a nádvoria
- parcela č. 1204, s výmerou 137 m2, druh parcely: zastavané plochy a nádvoria
spolu s príslušenstvom a odstavnými plochami, nachádzajúcimi sa v obci Sečovce, katastrálne územie
Sečovce, okres Trebišov, ulica Blatná, na parcele Registra C, vedenej na LV 2745:
- parcela číslo 1205, s výmerou 2 388 m2, druh parcely: zastavané plochy a nádvoria
s podmienkou, že financovanie kúpy bytov bude hradené z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a z nenávratnej dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v súlade s platnou
legislatívou
B/ súhlasí
S uzavretím Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi Mestom Sečovce a investorom
rekonštrukcie, spoločnosťou Stavimat, s.r.o., Jablonkova 1282/40,
Trebišov 075 01, zastúpenej Jozefom Horváthom, konateľom spoločnosti
C/ splnomocňuje
Primátora mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta na uzatvorenie Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej
zmluvy medzi zmluvnými stranami:
1. Budúcim predávajúcim: spoločnosťou Stavimat, s.r.o., Jablonkova 1282/40, Trebišov 075 01,
zastúpenej Jozefom Horváthom, konateľom spoločnosti
a
2. Budúcim kupujúcim: Mestom Sečovce, so sídlom Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01
Sečovce, IČO: 00331899, zastúpeným MVDr. Jozefom Gamrátom, primátorom Mesta Sečovce,
ktorej predmetom je:
prevod bytového domu s 24 nájomnými bytmi z predávajúceho na kupujúceho, ktoré budúci predávajúci
postaví a skolauduje v termíne do 31.12.2013
s podmienkou:
že výstavba bytového domu bude zrealizovaná v súlade s územným plánom obce v katastrálnom území
Sečovce, na pozemkoch v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.
Zodpovedný: MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
Termín: do 31.12.2012
Hlasovanie
za: 8 /Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda/
proti:0
zdržal sa:2 /Bajus, Záhradníková/
schválené
9B. Informatívna správa o výsledku dobrovoľnej verejnej zbierky:
Primátor informoval, že sa v zbierke vyzbieralo 240,-€, ktoré osobne odovzdal p. Safkovej a videl aká
ťažká je práca s týmto chorým chlapcom, nielen fyzicky ale aj finančne náročná.
D rokovacej miestnosti prišiel p.Korpesio.
Primátor sa spýtal, či chce niekto ešte vystúpiť k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil.
Po prečítaní návrhu uznesenia poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11, ods. 4 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vychádzajúc
z §9, ods. 1 Zákona 63/1973 o verejných zbierkach a lotériách v znení neskorších predpisov a Uznesenia
č. 228/2012 z 05.11.2012
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A/berie na vedomie
1.
Informatívnu správu primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta o priebehu dobrovoľnej verejnej
zbierky Sečovčania Sečovčanom 2012
2.
Výsledok dobrovoľnej verejnej zbierky Sečovčania Sečovčanom 2012, ktorým bol výťažok v
objeme 240 €
3.
Odovzdanie výťažku dobrovoľnej verejnej zbierky Sečovčania Sečovčanom 2012 v objeme 240
€ občanovi mesta Patrikovi Safkovi, zastúpenému Ingrid Safkovou, zákonnou zástupkyňou neplnoletého
preberajúceho.
Hlasovanie: za: 11
/Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,/
proti:0
zdržal sa:0
schválené
9.C Informatívna správa o verejnom zhromaždení dňa 14.12.2012 a výsledku anonymného
prieskumu k poslaneckému návrhu MUDr. Mareka Kožucha:
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p. primátor - občania, ktorí sa zúčastnili na tomto zhromaždení, mohli vyjadriť svoj názor. Podľa
vyhodnotenia anonymného prieskumu sa na zhromaždení zúčastnilo 135 občanov, bolo odovzdaných 117
anketových lístkov, 18 občanov nehlasovalo. S poslaneckým návrhom MUDr. Kožucha súhlasilo 65
občanov, nesúhlasilo 44 občanov, 5 občania mali iný názor, neplatné boli 3 lístky. Vyhodnotenie urobila
komisia v zložení: Ing. Raničová, Kašperová, Mgr. Murínová, Janek.
Zámer na odpredaj sa bude pripravovať. Navrhuje zobrať na vedomie a podmienky obchodnej verejnej
súťaže sa budú pripravovať s právnikom, aby sa neurobili chyby.
p.Dobránsky - už sme zámer raz schválili a nevidí dôvod, aby sa to rušilo, súhlasí zobrať to na vedomie.
Predsedníčka NK prečítala návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta o verejnom zhromaždení dňa 14.12.2012 a
výsledku anonymného prieskumu k poslaneckému návrhu MUDr. Mareka
Kožucha k plánovanému odpredaju komplexu bytových domov s pozemkami ležiacimi pod nimi.
Hlasovanie: za: 11
/Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,/
proti:0
zdržal sa:0
schválené
9.D Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku:
Materiál písomný pred zasadnutím MsZ. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Dobránsky - je zaevidované niečo, čo nemáme.
p.primátor - po porade s právnikom, navrhuje to vyradiť.
p.Korpesio - asi pred 7 rokmi sa prihlásil jeden pán, že bude robiť strážnika v tomto areáli. V tom čase
primátorka povedala, že to nie je majetok mesta a nesúhlasila so strážením.
p.Vereščáková - ide o novú budovu a nie o starú.
p.Magyarová - spýtala sa či netreba doplniť o ktorú budovu ide.
p.Kobzošová - nebude na škodu uviesť konkrétnu budovu.
p.Záhradníková - či by sa potom neobnovili rokovania o odkúpení budovy.
p.primátor - môžeme obnoviť rokovania, aj keď už boli s výsledkom, že nemajú záujem.
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Predsedníčka NK prečítala návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11, ods.4 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v Zákonom
431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákonom 523/2004 o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov, Zákonom 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov, vychádzajúc zo Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Sečovce
A/ schvaľuje
Vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku z účtovnej evidencie mesta - Športový areál
- inventárne číslo 021020000000077,
- obstarávacia cena – 217 223,03 €,
- zostatková cena – 139 366,06 €,
- dátum zaradenia - 31.12.2001.
Zodpovedný: Ing. Michal Minárik, ref. správy majetku
Termín: do 31.12.2012
Hlasovanie: za: 10
/Bajus,Dobránsky,Jacková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Záhradníková,/
proti:0
zdržal sa:1 /Ferková/ schválené
10. Diskusia:
Primátor otvoril diskusiu, v úvode ktorej informoval, že firma Eustream darovala mestu 12 000,-€, ktoré
mesto použije na výmenu okien v Materskej škole. Futbalový klub Slavoj dostane od firmy Eurovia
sponzorské v sume 4 500,-€,
p.Bajus - na verejnom zhromaždení vystúpil p.Titko k výške prenájmu za telocvičňu ZŠ Obchodná.
Urobil si rešerš a v Michalovciach sa platí 13,-€, v Trebišove 4,-€, v Humennom 12,-€. Aj jemu sa zdá
veľa 17,-€ za hodinu, z toho 5,-€ sú prevádzkové náklady. Nech škola preukáže, z čoho pozostávajú tieto
prevádzkové náklady. 17,-€ je najviac na Zemplíne a to sme malé mestečko, v Košiciach sa platí 21,-€.
p.primátor - hádzanári v Sečovciach platili Spojenej škole 25,-€ za 1 hodinu tréningu, hoci tretina budovy
patrí mestu.
p.Dobránsky - chcel by predložiť návrh na uznesenie k písomnému upozorneniu hlavnej kontrolórky
mesta za neskoré predkladanie materiálov a porušovanie rokovacieho poriadku. Potom prečítal znenie
návrhu uznesenia.
p.Kobzošová - keď správne pochopila, je to krok pred jej odvolaním, ale nie sú to zákonné dôvody na jej
odvolanie a bude sa brániť
p.Dobránsky - nikto vás nejde odvolávať, je to upozornenie.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p.Dobránskeho.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ neschvaľuje
Poslanecký návrh viceprimátora Ing. Jána Dobránskeho písomne upozorniť hlavnú kontrolórku na
opakované zanedbávanie povinností
Hlasovanie: za: 5 /Dobránsky,Jacková,Korpesio,Rozman,Vajda/
proti:3 /Mika,Záhradníková,Magyarová/
zdržal sa:3 /Bajus,Ferková,Javorský/ neschválené
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Primátor poprial prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov a pozval ich na silvestrovský
ohňostroj.
p.Kobzošová - požiadala o slovo:
k tomu, čo povedal p.Dobránsky sa vyjadrí písomne. Pri predkladaní rozpočtu vidí problém pri jeho
príprave za krátky čas, nesúčinnosť a chýba účasť členov komisií, pripravuje ho zopár ľudí, nie je
pripravený komplexný spôsob prístupu, rozpočet len tri dni pred jeho schvaľovaním, čo spôsobuje časový
tlak pri návrhu rozpočtu, aby stihla doručiť včas svoje stanovisko. Navrhuje prijať presne stanovené
pravidlá a prijať VZN k postupom pri tvorbe a zostavovaní rozpočtu a časový harmonogram.
p.Dobránsky - prečo pri 7.bode programu rokovania tieto výhrady p. kontrolórka nemala a teraz hovorí,
že nebol čas, tvrdí niečo celkom iné.
p.Kobzošová - je to návrh a krok vpred pre toto mesto.
p.primátor - k rozpočtu mali námietky viacerí poslanci, niektoré sa dali splniť, ale treba pochopiť, že
v tom čase tu bola kontrola z NKÚ, 10 týždňov pracovať pod tlakom, treba to pochopiť. Nevie, či je ešte
také mesto, ktoré má toľko kontrol ako Sečovce.
p.Dorič - vyjadril sa k návrhu p.Kobzošovej prijať VZN k príprave rozpočtu: Môže sa spracovať vnútorný
predpis alebo smernica k príprave rozpočtu pre pracovníkov a poslancov, ale všeobecnozáväzné
nariadenie je v tomto prípade úplne neštandardné.
V diskusii už nikto nevystúpil, preto primátor ukončil tento bod a zároveň aj rokovanie 7. riadneho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
Ján Vajda

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

Ing. Mikuláš Javorský

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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