Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 3. mája 2013
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 11:
Ing. Vladimír Bajus, Ing. Ján Dobránsky, Mgr. Anna Ferková, Ing. Mikuláš Javorský, Ing. Cyril
Korpesio, Mgr. Katarína Magyarová, MVDr. Milan Mika, Marián Rozman, Ján Vajda, Ing. Marián
Vasilišin, Mgr. Andrea Záhradníková
Poslanci - neprítomní - 1:
Ospravedlnení - MUDr. Mária Jacková
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Michal Olšakovský, Ing. Miloš Rojtáš, Jozef Kuriško, Mgr. Michal Fedorčák, Mgr. Silvia
Korpesiová, PaedDr. Marta Danková, Mgr. Henrieta Gabriková
Prizvaní:
Mgr. Gejza Hallér - riaditeľ ZŠ Komenského, Mgr.Ján Hreňo-riaditeľ CVČ, Mgr. Ján Lukáč riaditeľ BHS s.r.o., Ján Paulovčák - vedúci TS,
Hostia:
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie a program zasadnutia:
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát. V úvode
privítal uchádzačov na voľbu hlavného kontrolóra mesta, poslancov, členov komisií, zástupcov škôl,
školských zariadení v správe mesta, podnikateľov, občanov mesta a všetkých prítomných.
Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 10, ospravedlnili sa p.Jacková a p.Korpesio
s tým, že možno ešte príde na časť zasadnutia. Na základe toho je Mestské zastupiteľstvo
uznášaniaschopné. Spýtal sa poslancov, či má niekto návrh na doplnenie resp. zmenu programu
rokovania.
Nikto z poslancov sa neprihlásil, primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu
rokovania. Poslanci sa pri hlasovaní nestihli všetci prezentovať, preto sa hlasovanie opakovalo.
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Hlasovanie
za: 10 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin,Záhradníková/
proti:0
zdržal sa:0
schválené
Program rokovania:
1. Otvorenie a program zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Interpelácie poslancov
4. Delegovanie 2. zástupcu primátora v poradí
5. Záväzné stanovisko Mestského zastupiteľstva k možnosti kúpy budovy VSE
6. Zámer na prenájom verejného osvetlenia na území mesta spoločnosti Empemont Slovakia, s.r.o.
– osobitný zreteľ
7. Prerokovanie platových pomerov primátora mesta
8. Správa zo zasadnutia volebnej komisie z otvárania obálok zo dňa 22.04.2013
9. Vystúpenie kandidátov na hlavného kontrolóra v abecednom poradí.
10. Voľba hlavného kontrolóra v súlade s Uznesením MsZ č. 39/2013 z 22.03.2013
11. Oznámenie výsledku voľby hlavného kontrolóra.
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.Marián Rozman, p.Marián Vasilišin - členovia
Overovatelia zápisnice: p.Katarína Magyarová, p.Milan Mika
Zapisovateľka: Ľubica Kmecová
Hlasovanie
za: 10 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin,Záhradníková/
proti:0
zdržal sa:0
schválené
3. Interpelácie poslancov:
p.Ferková - oznámila, že zo záverov konferencie, ktorá bola minulý piatok na Spojenej škole doniesli
materiál ako návrh na ochranu niektorých hrobov pamätných občanov Sečoviec. Zatiaľ to nebolo
prerokované v komisiách, ale navrhuje upozorniť správcu a pracovníkov cintorína, aby šetrnejšie
zaobchádzali s kameňmi, ktoré sa odstraňujú z hrobov a neobnovujú sa, nachádzajú sa tam aj historické
kamene, ktoré môžu byť materiálom pre výskum. Pán Sklenčár urobil z toho záver a predložil
primátorovi, aby sa to prediskutovalo v komisiách.
p.Magyarová - spýtala sa, čo je pravda na tom, že na bývalé družstvo, ktoré je v súčasnosti v štádiu
opráv chcú nasťahovať obyvateľov z Luníka.
p.primátor - nevie o tom.
p.Dobránsky - za obyvateľov Kochanoviec sa chce poďakovať pracovníkom Technických služieb za
vyčistenie cintorína, ale zároveň je tam problém s vodou, mohla by byť pustená aspoň v niektorých
hodinách.
p.Záhradníková - kde a odkedy sa bude sťahovať knižnica? Chcela by požiadať, aby Technické služby
odstránili veľké smetisko na ul. Bačkovskej pri značke Mesto Sečovce.
Občania sa pýtajú, či bude fungovať fontána na námestí.
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p.primátor - odpovedal p.Záhradníkovej:
- pre knižnicu boli vybraté priestory nad jedálňou na Základnej škole Komenského, je to väčší priestor,
zamestnanci si mali ísť vybrať, ktoré konkrétne priestory, aby sa dali vymaľovať.
- skládka na ul. Bačkovskej nie je jediná, sú nahlásené ďalšie skládky. Postupne v rámci možnosti
Technických služieb budú odstránené.
- fungovanie fontány ešte nebolo riešené, ale navrhne, aby fungovala v úspornom režime ako minulý
rok, pretože je tam problém s vodou. Na spustenie je potrebné naliať do nej dve cisterny vody a za vodu
platíme.
p.Mika - informoval sa, kto má na starosti dopravné značky v meste, pretože oproti jeho ambulancii je
nesprávne otočená značka, čo zakazuje zákaz odbočovania doprava k Tescu pre nákladné autá, bude
problém, kto tam odbočí.
p.primátor - bude to preverené a dané do poriadku.
Do interpelácií sa už nikto z poslancov neprihlásil, primátor pokračoval ďalším bodom.
4. Delegovanie 2. zástupcu primátora v poradí:
Primátor navrhol, keďže druhým najväčším klubom sú nezávislí, aby jeho druhým zástupcom a zároveň
sobášiacim namiesto Dr. Kožucha bol Dr. Mika. Otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil, preto požiadal
poslancov, aby o jeho návrhu hlasovali.
Hlasovanie
za: 9 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Magyarová,Rozman,Vajda,Vasilišin,Záhradníková/
proti:0
zdržal sa:1/Mika/
schválené
Potom predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci znova hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s ustanoveniami § 12 a § 13 b Zákona 369/1991 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
A/ berie na vedomie
Zánik mandátu poslanca MUDr. Mareka Kožucha, ktorý bol v zmysle Uznesenia č. 1/2010, písm. E/,
ods. 2, druhým zástupcom primátora v poradí a poslancom, povereným zvolávať
a viesť zasadnutia MsZ v zmysle príslušných ustanovení § 12 Zákona 369/1991 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia č. 1/2010, písm. F/, ods.1 bol sobášiacim pri
občianskych obradoch
B/ ruší
Uznesenia č. 1/2010, písm. E/, ods. 2 a č. 1/2010, písm. F/, ods.1 v celom rozsahu
C/ poveruje
Poslanca MVDr. Milana Miku zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v zmysle
príslušných ustanovení § 12 Zákona 369/1991 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
D/ schvaľuje
Poslanca MVDr. Milana Miku za sobášiaceho pri občianskych obradoch
Hlasovanie
za: 9 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Magyarová,Rozman,Vajda,Vasilišin,Záhradníková/
proti:0
zdržal sa:1/Mika/
schválené
5. Záväzné stanovisko Mestského zastupiteľstva k možnosti kúpy budovy VSE:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
V úvode informoval, že p. Oskar Hritz - vedúci úseku nákupu a logistiky VSE a.s. ho poprosil, aby
stanovisko k možnosti kúpy budovy VSE mesto predložilo formou uznesenia, aby VSE vedela ako
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postupovať ďalej. V prípade súhlasného stanoviska je možnosť, aby sme si aj sami navrhli akou formou
prípadne aj splátkami by sme prejavili záujem o budovu VSE.
Oslovil už niektorých poslancov s touto ponukou, aby sme ak nebude iný záujemca, získali kontrolu nad
touto budovou. Jeho návrh je na 10 rokov po 35 000,-€ ročne, nevie či s tým budú súhlasiť, závisí to aj
od toho koľko bude záujemcov o túto budovu.
Sú seriózni záujemcovia, ktorí sa už informovali, ale nevedia, či dostanú také isté podmienky od VSE
ako Mesto Sečovce.
p. Bajus - jemu sa zdá táto kúpa pre mesto neefektívna a to z dvoch dôvodov:
1. momentálne je táto budova poloprázdna, nevie ako by mesto dokázalo zabezpečiť jej vyťaženosť,
keďže v meste sú priestory, ktoré sú tiež prázdne.
2. nevieme v akom technickom stave sa táto budova teraz nachádza. Má informácie neoverené na 100%,
že je porušená strecha v tejto budove, vidno praskliny po obvode a vraj je tam nefunkčné kúrenie.
Preto nevie, či by táto kúpa s následnou investíciou bola pre mesto utiahnuteľná.
p.Vasilišin - jeho postreh je nasledovný: V súčasnosti je mestu vytýkané, že sa odpredávajú lukratívne
budovy mesta za ceny aké sú a pritom vieme, že správa týchto budov by bola oveľa nákladnejšia.
V súčasnosti hovoríme o nejakej kúpe alebo transakcii, aby sme mali budovu pod kontrolou, lebo je to
najlukratívnejšia budova v centre mesta. Jeho návrh je nájsť spôsob s predávajúcim ako mať dosah na
majiteľa, či už na mesto alebo na ďalšiu tretiu osobu. Myslí si, že nechať kúpiť budovu takého rozmeru
v centre mesta tretej neznámej osobe s tým, že by mesto nemalo k tomu čo povedať je nevhodné.
Jeden tábor už je na začiatku Sečoviec.
p.Mika - vieme prevádzkové náklady v tejto budove? Je to dosť podstatné pri ďalšom rozhodovaní.
p.primátor - prevádzkové náklady nevieme.
p.Záhradníková - myslí si, že je potrebných viac informácií a lepšie rozanalyzovanie. Spýtala sa, čo to
teda znamená to záväzné stanovisko, ako je to myslené?
p.primátor - záväzné stanovisko je to, že chcú vedieť, či máme záujem alebo nie o túto budovu, chcú to
formou uznesenia, že to ponúkli mestu. Môžeme sa dohodnúť, že tento bod stiahneme z rokovania, aby
sme mali viac informácií. Oznámi p. Oskarovi Hritzovi, že potrebujeme ešte vedieť prevádzkové
náklady, nájmy za antény a možno sa dovtedy táto situácia vyrieši, že príde iný záujemca. Ale nevie
zabezpečiť, aby mesto malo dosah na tretiu osobu.
p.Mika - treba vstúpiť do rokovania s VSE.
p.Dobránsky - záväzné stanovisko chcú vedieť kvôli tomu, ako sa k ich ponuke postaví mesto.
Ak mesto nebude mať záujem, budú ďalej hľadať záujemcov alebo vyhlásia súťaž.
p.Bajus - doporučuje, požiadať o informácie - prevádzkové náklady, technický stav a dať odpoveď, že
máme predbežný záujem.
p.primátor - za budovu nelobuje, ale má obavy, aby sa tu nenasťahovali asociáli a potom si budeme
navzájom vytýkať, prečo sme to dovolili. Ako zabránime, aby to elektrárne nepredali napríklad
Vietnamcom. Súhlasí s poslancami, navrhuje stiahnuť tento bod a vyžiadať si viac informácií. Možno sa
medzitým prihlási seriózny záujemca, uvidíme ako sa k tomu postaví VSE.
p.Vereščáková - ide len o prejavenie záujmu.
p.primátor - potom treba uznesenie doplniť, že až po doručení požadovaných informácií.
p.Ferková - podstata je, že 350 000,-€ na 10 rokov.
p.Záhradníková - je to záväzné stanovisko.
p.Vasilišin - súhlasí s p.Vereščákovou, máme záujem o rokovanie, po doplnení požadovaných
informácií, nestanovujeme parametre samotného obchodu.
p.primátor - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie s tým, že mesto má
záujem o rokovanie o kúpe budovy VSE po doplnení požadovaných informácií.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11, ods. 4, písm. a) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z § 8 Štatútu Mesta Sečovce a Uznesenia č. 3/III.MMsZ-23/06-2011
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A/ poveruje
primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta rokovať s Východoslovenskou energetikou, a.s., Mlynská 31
Košice, 042 91 Košice o podmienkach kúpy budovy VSE po doplnení informácií:
1. výnos z nájomného v budove
2. technický stav budovy
3. prevádzkové náklady
Hlasovanie
za: 8 /Dobránsky,Ferková,Javorský,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin,Záhradníková/
proti:0
zdržal sa:2/Bajus,Magyarová/
schválené
6. Zámer na prenájom verejného osvetlenia na území mesta spoločnosti Empemont Slovakia,
s.r.o. - osobitný zreteľ:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Bajus - vyžiadal si podklady k tomuto bodu. Má výhrady, nie je proti oprave verejného osvetlenia,
ktorá by priniesla úsporu, ale bojí sa, že je tam verejný zreteľ z toho dôvodu, že táto firma nám poskytne
na svoje náklady výmenu okien v škôlke, osvetlenie cintorína. To, čo si oni žiadajú bez súťaže je
neadekvátne, pretože oni dostanú skoro 500 tisícovú zákazku. Keď si pozrieme na internete koľko stojí
výmena okien a tiež osvetlenie, ktoré nám poskytnú, myslí si, že pôjdu do nákladov tak 2%. Je za to,
aby sa podmienky, ktoré nám táto firma dala, použili na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaž, aby sa
firmy pobili o túto zákazku. Obchodná verejná súťaž prináša len zisk a nie stratu. Ak by sme zmluvu
uzatvorili teraz, je tam potrebne uhradiť 1. splátku 50 000,-€, v rozpočte na tento rok sa nenachádza
takáto čiastka na investičnú činnosť, kde by mesto našlo peniaze na túto splátku.
p.primátor - chodia tu firmy už 2 roky, vypadli sme z projektu, ktorého vypracovanie sme zaplatili.
Ak by sme chceli urobiť obchodnú verejnú súťaž, musíme to zadať firme, ale čo bude rozhodujúce
cena? Napríklad v Snine vyhlásili súťaž, prihlásilo sa 22 firiem, z ktorých iba štyria boli výrobcovia,
ostatní boli developeri z Číny, ktorý predložili certifikáty na čo chcete. Preto sa obáva, že ak vyhlásime
OVS a bude rozhodujúca cena, dostaneme tu ledky z Číny a o štyri roky si to budeme vyčítať.
Táto firma je výrobca z Čiech, nie najlacnejší, ale pri porovnaní s inými napríklad v Lučenci, Spišskej
Novej Vsi, kde firmy robia v licencii USA. Preto si myslí, že ak chceme ustrážiť kvalitu, museli by sme
dať súťaž urobiť firme, ktorá pracuje v tejto oblasti a tej treba zaplatiť.
p.Mika - p.Bajus spomínal 50 000,-€ splátku, ale oni od nás chcú tie peniaze, ktoré my dávame za
osvetlenie. Z toho urobia rekonštrukciu minimálne na 8 rokov, s tým, že celé by to malo vydržať 20
rokov. Preto si myslí, že je to dobrá ponuka.
p.Bajus - má podklady, ktoré asi p. Mika nevidel, kde si firma vyrátala, že úspora energie a úspora na
servise oproti súčasnému stavu je celkový ročný náklad 63 000,-€. Keby sa aj toto podarilo ušetriť,
ideme do ročných splátok 81 000,-€ a tento rok ešte ani neušetríme tieto peniaze, kde nájdeme tých
50 000,-€?
p.primátor - informoval sa vo firme Rios Sečovce, ktorá by to mala realizovať, či je možná takáto
úspora. Potvrdili, že je to možné.
Ročne platíme za verejné osvetlenie 73 000,-€ a pritom ¼ svetiel nesvieti. Náklady na údržbu pred
dvoma rokmi boli 30 000,-€. Ich výpočet ak je chybný, tak iba preto, že my sme dali chybné podklady.
p.Bajus - vychádzal iba z toho, čo prečítal. Je tam vyložene napísané, že náklady - úspora po použití
týchto svetiel je 63 000,-€. Hovorí to, čo si vyrátal, že podľa ich splátkového kalendára musíme tento
rok zaplatiť 90 000,-€, kde tie peniaze nájdeme, keď úspora ešte tento rok nebude.
Máme problém nájsť 5 000,-€ pre ZUŠ, kde nájdeme 50 000,-€, ktoré treba o mesiac zaplatiť.
p.primátor - ešte nebolo rozhodnuté, kde pôjdu peniaze za predaj kina. Peniaze za požiarnu zbrojnicu sa
odkladajú na strechu Mestskej poliklinky.
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p.Bajus - pri peniazoch na strechu MsP nemáme tú istotu, že sa dostaneme na sumu, na ktorú sme
rekonštrukciu strechy naviazali cca 60 000,-€, čo ak to bude 80 000,-€.
p.primátor - rozprávali sme o tom, že sa ide do rovnej strechy a čakáme do júla, keď nebude projekt,
vyhlási sa súťaž. Lacnejšia verzia strechy bola cca 42 000,-€.
Rozhodnutie nechávam na vás a prosím o prečítanie uznesenia.
p.Dobránsky - ak to presunieme o rok, zase sa neusporí.
p.Rozman - neberie sa z tých 60 000,-€ len alikvotná čiastka?
p.Bajus - nie a prečítal z podkladov, že 1. splátka je podmienka.
p.primátor - zmenila sa podstata, že chcete obchodnú verejnú súťaž, ale najprv je potrebná súťaž na
firmu, ktorá to urobí, neverím, že my môžeme na takúto investíciu pripraviť súťaž.
Bola predstavená serióznosť tejto firmy a každá firma to chce za 73 000,- € na 10-12 rokov. Tak si to
treba prerátať aká je investícia a aká úspora.
p.Vasilišin - nie každá obchodná verejná súťaž donesie mestu profit.
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.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 § 11,
ods. 4, písm. c) VZN 5/2012 o prevodoch vlastníctva a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Zámer na prenájom hnuteľného majetku mesta
konkrétne:
verejného osvetlenia na celom území mesta Sečovce
nájomcovi:
pre spoločnosť EMPEMONT Slovakia, s.r.o., so sídlom Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava, IČO: 44618981,
zastúpenej Mgr. Pavlom Kubějom, splnomocnencom pre zmluvné záležitosti
na účel:
Prevádzkovanie, údržba, komplexná modernizácia a dobudovanie verejného osvetlenia na území
Mesta Sečovce
spôsobom:
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.8, písm. e), v prípade spoločnosti EMPEMONT
Slovakia, s.r.o., možno prípad hodný osobitného zreteľa odôvodniť tým, že spoločnosť EMPEMONT
Slovakia, s.r.o., deklaruje schopnosť z vlastných zdrojov financovať komplexnú modernizáciu
verejného osvetlenia na území mesta Sečovce s tým, že mesto bude investíciu do modernizácie
splácať počas doby prenájmu, spoločnosť EMPEMONT Slovakia, s.r.o., tiež deklaruje schopnosť
bezplatne vybudovať nové verejné osvetlenie na území mestského cintorína, pričom modernizáciou
verejného osvetlenia a vybudovaním nového verejného osvetlenia na mestskom cintoríne dôjde
k okamžitému zlepšeniu kvality osvetlenia, čím sa zvýši bezpečnosť občanov mesta Sečovce
a to bez potreby investície zo strany Mesta Sečovce, spoločnosť EMPEMONT Slovakia, s.r.o.,
tiež deklaruje schopnosť bezplatne vymeniť 24 kusov okien na budove Materskej školy na
Kochanovskej ulici, čo prispeje k zníženiu spotreby energií v školskom zariadení a nájomný vzťah
so spoločnosťou EMPEMONT Slovakia, s.r.o., bude ako celok v prospech všetkých obyvateľov mesta
na dobu:
určitú na 69 mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy medzi Mestom Sečovce a nájomcom
za cenu:
1 € na celý predmet nájmu počas celej doby trvania nájmu
s podmienkou:
že nájomca
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1. do 6 mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy medzi Mestom Sečovce a nájomcom kompletne
zmodernizuje verejné osvetlenie na území mesta spôsobom: výmenou výložníkov
a výmenou svietidiel za LED svetlá
2. do 6 mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy medzi Mestom Sečovce a nájomcom
nájomca bezplatne vybuduje nové verejné osvetlenie na území mestského cintorína
– nové LED svietidlá
3. do 6 mesiacov od účinnosti nájomnej zmluvy medzi Mestom Sečovce a nájomcom nájomca
bezplatne vymení 24 kusov okien na budove Materskej školy na Kochanovskej ulici
4. počas trvania nájomného vzťahu bude nájomca verejné osvetlenie prevádzkovať a udržiavať
a po uplynutí nájomného vzťahu nájomca bezodplatne vráti Mestu Sečovce verejné osvetlenie
bez nároku na finančné vyrovnanie
5. pričom mesto Sečovce bude nájomcovi investíciu do modernizácie splácať v 24 rovnomerných
štvrťročných splátkach po 20 468 €, ktoré sú vypočítané z priemeru nákladov na prevádzku
a údržbu verejného osvetlenia za posledné tri roky, s výnimkou prvej splátky, ktorá bude
s ohľadom na požiadavku mesta na jednoetapovú modernizáciu verejného osvetlenia na území
mesta do 6 mesiacov vo výške 50 000 €
B/ ukladá
Mestskému úradu zverejniť zámer na prenájom hnuteľného majetku mesta v zmysle schvaľovacej
časti uznesenia v súlade so Zákonom 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Hlasovanie
za: 7 /Dobránsky,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin,/
proti:3/Bajus,Ferková,Záhradníková/
zdržal sa:0
schválené
7. Prerokovanie platových pomerov primátora mesta - predkladá Ing. Ján Dobránsky,
viceprimátor, predseda finančnej komisie:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor požiadal p.Dobránskeho, aby viedol tento bod
v jeho neprítomnosti.
p.Dobránsky - podľa zákona do konca mája treba prerokovať platové pomery p. primátora.
Osobne navrhuje navýšenie o 10% oproti minulému roku. Doteraz mal o 30%, teraz by navýšil o 40%
z toho dôvodu, že nemá prednostu a robí podstatne viac roboty. Predošlý primátor, či primátorka mali
vždy navýšenie o 50%.
p.Mika - všetci poslanci si znížili odmenu, on by mu plat nezvyšoval, nechal by ho v takej výške ako
doteraz.
p.Záhradníková - je proti navýšeniu.
p.Dobránsky - nech sa každý poslanec vyjadrí.
p.Mika - treba hlasovať o každom návrhu.
p.Vasilišin - je pravda, že p. primátor má teraz kumulovanú funkciu aj za prednostu, ale hovoríme
o šetrení a každý robí viac roboty za takú istú mzdu.
p.Bajus - je za pôvodný plat.
Predseda prečítal návrh na uznesenie. Poslanci hlasovali o každom variante osobitne.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11, ods. 4, písm. i) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
v súlade s § 3 a § 4 Zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov
A/ neschvaľuje
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1. Zvýšenie základného mesačného platu primátora mesta podľa § 4 ods.2 Zákona 253/1994 o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov vo výške 30 %.
2. Celkový mesačný plat primátora mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vo výške
2 450 €.
Hlasovanie
za: 5 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Mika,Vasilišin,/
proti:1/Záhradníková/
zdržal sa:4/Javorský,Magyarová,Rozman,Vajda/ neschválené
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11, ods. 4, písm. i) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
v súlade s § 3 a § 4 Zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov
A/ neschvaľuje
1. Zvýšenie základného mesačného platu primátora mesta podľa § 4 ods.2 Zákona 253/1994 o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov vo výške 40 %.
2. Celkový mesačný plat primátora mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vo výške 2 638 €.
Hlasovanie
za: 5 /Dobránsky,Javorský,Magyarová,RozmanVajda,/
proti:4/Bajus,Ferková,Mika,Záhradníková/ zdržal sa:1/Vasilišin/ neschválené
Nebol schválený ani jeden variant. Viceprimátor vyhlásil päťminútovú prestávku.
Po prestávke prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11, ods. 4, písm. i) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
v súlade s § 3 a § 4 Zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje
1. Zvýšenie základného mesačného platu primátora mesta podľa § 4 ods.2 Zákona 253/1994 o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov vo výške 31 %.
2. Celkový mesačný plat primátora mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vo výške
2 469 €.
Hlasovanie
za: 7 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Magyarová,Mika,Vajda,Vasilišin,/
proti:1/Záhradníková/
zdržal sa: 2/Javorský,Rozman/
schválené
8. Správa zo zasadnutia volebnej komisie z otvárania obálok zo dňa 22.04.2013:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil, predseda
prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11, ods. 4, písm. j) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z § 24, ods. 1 Štatútu Mesta Sečovce a Uznesenia č. 39/2013 z 22.03.2013.
A/ berie na vedomie
správu zo zasadnutia volebnej komisie z otvárania obálok zo dňa 22.04.2013
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Hlasovanie
za: 10 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin,Záhradníková/
proti:0
zdržal sa:0
schválené
9. Vystúpenie kandidátov na hlavného kontrolóra v abecednom poradí:
V úvode primátor informoval, že do voľby hlavného kontrolóra sa prihlásilo 7 uchádzačov, ktorí splnili
podmienky výberového konania a postupne sa predstavia poslancom v abecednom poradí v časovom
rozsahu 5-7 minút. Voľba hlavného kontrola je verejná.
Kandidáti sa predstavili v abecednom poradí:
1. Mgr. Marcel Čarný
2. Ing. Eva Kmecová
3. Mgr. Tibor Matis
4. Mgr. Jaroslav Nináč
5. JUDr. Jozef Rendeš
6. Ing. Ivan Vincens
7. JUDr. Radovan Wawrek - nezúčastnil sa voľby hlavného kontrolóra.
Počas čítania uznesenia k vystúpeniu kandidátov do rokovacej miestnosti prišiel poslanec p.Korpesio.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11, ods. 4, písm. j) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z § 24, ods. 1 Štatútu Mesta Sečovce a Uznesenia č. 39/2013 z 22.03.2013.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
vystúpenie kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra
Hlasovanie: za: 11 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,
Vajda, Vasilišin,Záhradníková/
proti:0
zdržal sa:0
nehlasoval:0
(schválené)
10. Voľba hlavného kontrolóra v súlade s Uznesením MsZ č. 39/2013 z 22.04.2013:
Primátor prečítal informácie k 1.kolu voľby. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov.
V prvom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov.
Potom poslanci hlasovali o každom kandidátovi osobitne.
1. Mgr. Marcel Čarný
Hlasovanie: za: 0
proti: 0
zdržal sa: 11 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,
Vajda, Vasilišin,Záhradníková/
2. Ing. Eva Kmecová
Hlasovanie: za 4 /Bajus,Mika,Vasilišin,Záhradníková/
proti: 0
zdržal sa: 7 /Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Rozman,Vajda/
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3. Mgr. Tibor Matis
Hlasovanie: za: 0
proti: 1/Ferková/
nehlasoval: 1/Magyarová/
zdržal sa: 9 /Bajus,Dobránsky,Javorský,Korpesio,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin,Záhradníková/
4. Mgr. Jaroslav Nináč
Hlasovanie: za 6 /Ferková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Rozman,Vajda/
proti: 0
zdržal sa: 5 /Bajus,Dobránsky,Mika,Vasilišin,Záhradníková/
5. JUDr. Jozef Rendeš
Hlasovanie: za: 1 /Dobránsky/
proti:0
zdržal sa: 10
/Bajus,Ferková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin,Záhradníková/
6. Ing. Ivan Vincens
Hlasovanie: za: 0
proti: 0
zdržal sa: 11 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,
Vajda, Vasilišin,Záhradníková/
Do 2.kola voľby postúpili: Mgr. Jaroslav Nináč s počtom hlasov 6 a Ing. Eva Kmecová s počtom
hlasov 4.
Primátor vyhlásil krátku prestávku, po ktorej poslanci hlasovali v 2. kole voľby hlavného kontrolóra.
1. Ing. Eva Kmecová
Hlasovanie: za: 4 /Bajus,Mika,Vasilišin,Záhradníková
proti: 0
zdržal sa: 7 /Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Rozman,Vajda/
2. Mgr. Jaroslav Nináč
Hlasovanie: za: 7 /Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Rozman,Vajda/
proti: 0
zdržal sa: 4 /Bajus,Mika,Vasilišin,Záhradníková/
11. Oznámenie výsledku voľby hlavného kontrolóra:
Víťazom 2.kola volieb sa stal Mgr. Jaroslav Nináč s počtom hlasov 7.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie k voľbe hlavného
kontrolóra a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11, ods. 4, písm. j) a § 18 ods. 1, 18 a, ods. 3, ods. 5 a ods. 6 Zákona 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z § 24 Štatútu Mesta Sečovce a Uznesenia č.
39/2013 z 22.03.2013 a výsledku 1. kola voľby do funkcie hlavného kontrolóra
A/ volí
na základe výsledkov 2. kola volieb do funkcie hlavného kontrolóra(ky) na roky 2013-2018 s počtom
hlasov 7 Mgr. Jaroslava Nináča. Funkčné obdobie sa začína 06.05. 2013, ktorý je určený ako deň
nástupu do práce
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B/ poveruje
primátora mesta podpísať pracovnú zmluvu so zvoleným hlavným kontrolórom Mgr. Jaroslavom
Nináčom
Hlasovanie: za: 7 /Dobránsky,Ferková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Rozman,Vajda/
proti: 0
zdržal sa: 3 /Bajus,Mika,Vasilišin/
nehlasoval: 1 /Záhradníková/
(schválené)
Primátor zablahoželal aj v mene poslancov Mgr. Nináčovi k zvoleniu za hlavného kontrolóra Mesta
Sečovce a pokračoval ďalším bodom rokovania MsZ.
12. Rôzne:
Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil.
Primátor otvoril diskusiu.
V úvode informoval:
- tento týždeň nás navštívil najvplyvnejší rómsky žurnalista p.Orhan Galjus, ktorý prejavil veľký záujem
o dianie v našej rómskej komunite a to s projektom ExPand. Je to projekt priamo z Bruselu v hodnote
necelého milióna eur. Je to pilotný projekt. Sme jediný zo Slovenska, ktorí sa o to uchádzame,
- dnes bola prezentácia projektov, ktoré financuje splnomocnenec vlády p.Polák, ktorý chce prísť do
Sečoviec a máme jeho plnú podporu v tých projektoch, ktoré chceme podať, pretože je veľmi dobre
informovaný ako je to s rómskou komunitou v Sečovciach,
- navštívili nás podporovatelia z Maria Laach, rokovali s Uršulínkami z Košíc, ktoré by mohli pôsobiť
v rómskej komunite u nás namiesto sestier z Brezna, ktoré tu pôsobia raz ročne jeden mesiac.
Oslovili p.arcibiskupa Bobera. Je to mladá rehoľa, je ich málo a to je problém. Na ich činnosť by bolo
využité Komunitné centrum, ktoré je im k plne dispozícií. Teraz tam sídlia aj terénni sociálni pracovníci
a ich asistenti.
p.Korpesio - dá sa dostať k tomuto projektu?
p.primátor - môže mu ho požičať. Je to zamestnanosť pre cca 20 ľudí a nielen Rómov na štyri roky,
p.Bajus - včera poslanci dostali anonymný mail, v ktorom boli dosť silné obvinenia.
p.primátor - vyjadrí sa k obvineniam - prokuratúra si vyžiadala na základe podnetu z mailovej adresy
jan.varga všetky podklady k obchodnej súťaži predaj kina. Bol za ním pán, ktorý kúpil kino, že za ním
chodia ľudia, ktorí píšu tieto maily s informáciami, že ak zaplatí, prokuratúra to stopne a on nebude mať
nič. Myslí si, že existujú zákony a treba nechať pracovať prokuratúru nech rozhodne.
Dal podnet aj právnikovi Dr.Vrabeľovi, či je chybou, ak sa do súťaže prihlásil len jeden záujemca, ktorý
vyhral. Dohodli sme sa s kupujúcim, že to zaplatí v dvoch splátkach a to je vlastne predmetom sporu.
V podmienkach súťaže je uvedené, že kupujúci zaplatí do 30 dní. Je tam aj klauzula, ktorá je bežná, že
to môžem meniť, zrušiť. Právnik to dnes dostal na posúdenie, ale rozhodujúce je stanovisko
prokuratúry. Peniaze sú na účte.
Druhý problém sa týka projektu „Regenerácia rómskych sídiel“, ktorý siaha až na ul. Bačkovskú.
Eurovia tam robí obrubníky, asfaltovú cestu, pretože je to súčasť europrojektu. Eurovia nás upozornila,
že tam máme kanál, ktorý je upchatý. Ak urobia cestu budeme s tým mať väčší problém. Kanál sme
vykopali a zistili, že cca 60-ročné rúry sú rozpadnuté, preto asi na 30 metroch bola vymenená
kanalizácia a tí, čo píšu maily tvrdia, že sme na to potrebovali stavebné povolenie. Toto je havarijná
situácia a my sme nerobili novú kanalizáciu, ale vymenili existujúcu. Je to na posúdenie, podľa nich je
to trestný čin.
Čo sa týka obvinenia vo veci odvolania riaditeľa ZŠ, všetko je na súde a rieši to náš právnik, ktorý to
posunul na Ministerstvo školstva SR. Spor nie je Gamrát - Konečný, ale Konečný - vzdelanie. Ak sa to
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vysvetlí, nie je problém vymenovať ho znova za riaditeľa, ale predsa nemôže prísť jedno stanovisko,
o pol roka druhé stanovisko na základe iných informácií.
Bude stretnutie s občanmi, kde si môžeme všetko vydiskutovať.
p.Rozman - ku kinu - boli sme tam pozrieť, boli tam aj podnikatelia a stavbári. Vieme prečo bolo
zatvorené - technický stav /prepadnutie strechy, voda v elektroinštalácii atď./. Kino má cca 1000 m2
predalo sa za 108 000,-€, budova VSE, o ktorej sme dnes rokovali má rozlohu zhruba 6000 m2 bez
priľahlých pozemkov a cena je 350 000,-€. Je v horšom alebo lepšom stave ako bývalá budova kina?
Je na zváženie, či sú tieto podnety na prokuratúru opodstatnené.
p.Mika - väčšina ľudí, čo sa pýtajú to pochopia, keď sa im to vysvetlí. V tej budove boli stále problémy,
potvrdili mu to aj bývalí poslanci.
p.Korpesio - spýtal sa, kde a kedy bude knižnica.
p.primátor - knižnica dostane dôstojné priestory, veľké priestory nad jedálňou ZŠ Komenského, hneď
ako sa prevedú nutné opravy. Jedinou nevýhodou je to, že nebude v centre mesta.
p.Hallér - budú potrebné úpravy tohto priestoru.
p.primátor - na výmenu okien hľadáme sponzorov.
p.Dobránsky - navrhol zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva cez týždeň, nie v piatok.
p.primátor - poslanci si to musia vykomunikovať medzi sebou a dať návrh, mestský úrad sa prispôsobí.
Primátor poďakoval prítomným za účasť, poprial veľa pracovných úspechov novému hlavnému
kontrolórovi mesta a na záver pozval všetkých na stretnutie primátora s občanmi mesta, ktorého termín
bude včas oznámený.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Katarína Magyarová

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

MVDr. Milan Mika

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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