Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 16. decembra 2013
o 15.30 hod. v zasadačke MsÚ.
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle § 13, ods. 4, bodu a) zákona č.
369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl.4. ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.
Prítomní:
Poslanci - prítomní 12:
Ing. Vladimír Bajus, Ing. Ján Dobránsky, Mgr. Anna Ferková, MUDr. Mária Jacková,
Ing. Mikuláš Javorský, Ing. Cyril Korpesio, Mgr. Katarína Magyarová, MVDr. Milan Mika, Marián
Rozman, Ján Tomáš, Ján Vajda, Ing. Marián Vasilišin
Poslanci - neprítomní 0:
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Ján Varga, Ing. Michal Olšakovský, Ing.Mgr. Ingrid Gašparová, Jozef Kuriško,
Mgr. Michal Fedorčák,
Prizvaní:
Mgr. Mária Kešeľová - riaditeľka ZŠ Obchodná, Mgr. Katarína Rabatinová - zástupkyňa riaditeľa ZŠ
Komenského, Mgr. Viera Haščáková - riaditeľka Spojená MŠ Jarná, Mgr. Ján Hreňo - riaditeľ CVČ, Mgr.
Ján Lukáč - riaditeľ BHS s.r.o., Ján Paulovčák - Technické služby,
Jaroslav Hrinda - Stavebný úrad
Hostia:
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
Mgr. Jaroslav Nináč, hlavný kontrolór
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, školských zariadení v správe mesta, podnikateľov,
občanov mesta a všetkých prítomných.
Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 11, jeden bude meškať. Na základe toho je
Mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Primátor sa spýtal poslancov, či má niekto návrh na doplnenie resp. zmenu programu rokovania.
Primátor navrhol doplniť do bodu Rôzne:
14.A Návrh zápisu do kroniky mesta Sečovce
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Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.156)
za: 11 /Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Tomáš,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec p.Korpesio.
14.B Návrh na vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku
p.Mika - požiadal o vysvetlenie k navrhovanému bodu rokovania.
p.Wawreková - nehnuteľný majetok „Parkovisko upravené pred železničnou stanicou“ bol zaradený do
majetku mesta pravdepodobne na základe „Delimitačného protokolu o prevode vlastníctva nehnuteľného
majetku z vlastníctva štátu na obec Sečovce“ zo dňa 22.7.1991. Je veľmi pravdepodobné, že pri konverzii
evidencie majetku mesta do súčasného informačného systému došlo k chybnému zápisu uvedeného
majetku. Vzhľadom na skutočnosť, že parková úprava pred železničnou stanicou je neidentifikovateľná,
navrhuje sa predmetný nehnuteľný majetok vyradiť z evidencie majetku mesta.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.156)
za: 9 /Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,/
proti: 0
zdržal sa: 3/Bajus,Tomáš,Vasilišin/
nehlasoval:0
schválené
14.C Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.156)
za: 12
/Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,KorpesioMagyarová,Mika,Rozman,Tomáš,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania MsZ s týmto doplnením.
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.156)
za: 12
/Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,KorpesioMagyarová,Mika,Rozman,Tomáš,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Program rokovania:
1. Otvorenie a program zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Interpelácie poslancov
4. Informatívne správy z komisií
5. Správa hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol
6. Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014
7. Návrh rozpočtu na rok 2014
8. Návrh dodatku č. 1 k VZN 6/2012
9. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Sečovce
10. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťaťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Sečovce
11. Návrh VZN o miestnej polícii
12. Protest prokurátora
13. Zámer mesta Sečovce vyhlásiť VO na rekonštrukciu a opravu verejného osvetlenia
14. Rôzne
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14.A Návrh zápisu do kroniky mesta Sečovce
14.B Návrh na vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku
14.C Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva
15. Diskusia
16. Záver
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Primátor predložil poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľku.
Návrhová komisia: p.Ján Dobránsky - predseda, p.Vladimír Bajus, p.Katarína Magyarová - členovia
Overovatelia: p.Mária Jacková, p.Mikuláš Javorský
Zapisovateľka: p.Ľubica Kmecová
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.157)
za: 12
/Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,KorpesioMagyarová,Mika,Rozman,Tomáš,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
3. Interpelácie poslancov:
p.Bajus - pýtali sa ho občania, prečo nie sú od júna zverejnené zasadnutia MsZ a tiež materiály na
pripravované MsZ.
Do interpelácií sa už nikto neprihlásil.
4. Informatívne správy z komisií:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bajus - v zápisnici zo spoločného zasadnutia komisií v bode, kde sa prejednávalo spätné zakúpenie
budovy FK Slavoj mu chýba uvedenie sumy, ktorá má byť odrátaná z plánovanej dotácie, chcel by to
doplniť do zápisnice.
Nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby 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. Výstavby a podnikateľskej
3. Bytovej komisie
4. Komisie kultúry, školstva, mládeže, športu a verejného poriadku
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.158)
za: 12
/Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,KorpesioMagyarová,Mika,Rozman,Tomáš,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
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5. Správa hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil.
Predseda prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly evidovania a vybavovania
sťažností za I. polrok roku 2013
B/ poveruje
pracovníka MsÚ určeného primátom mesta , zadaním objednávky na KNIHU evidencie sťažnosti
v takom časovom horizonte, aby počnúc prvým pracovným dňom v roku 2014 bola zavedená centrálna
evidencia sťažnosti.
Termín :
v texte
Zodpovedný : v texte
C/ ukladá
Organizačnému referátu prepracovať Smernicu na vybavovanie sťažností a predložiť ju MsZ na
schválenie.
Termín : do 28. februára 2014
Zodpovedná : Ing. Wawreková
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č. 159)
za: 10
/Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti: 1/Tomáš/
zdržal sa: 0
nehlasoval:1/Korpesio/
schválené
6. Plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil.
Predseda prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok roku 2014
B/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014
C/ poveruje
Hlavného kontrolóra mesta Mgr. Jaroslava Nináča vykonaním kontrol podľa
Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014.
Hlasovanie č.8 (uznesenie č. 160)
za: 11
/Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,KorpesioMagyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Tomáš/
nehlasoval:0
schválené
7. Návrh rozpočtu na rok 2014:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Ferková - v zápisnici zo zasadnutia komisií jej chýba informácia o tom, že k navrhovanému rozpočtu
predniesla ona a p. Kuriško (člen komisie výstavby) návrh na zosúladenie výšky príspevku pre základné
školy aj pre cirkevnú školu z 88% na celých 100%. Boli prehlasovaní. Poukázala na to, že na súkromnú
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pedagogickú poradňu boli vyčlenené 102 eurá na jedného žiaka. Pokiaľ má informáciu, na cirkevnej škole
je 106 žiakov. Nechce rozbúrať celú rozpočtovú tabuľku. Otázka je, či cirkevná škola požiadala o 100%.
Poprosila p. Kováčovú o doplnenie a vysvetlenie, ale dáva na zváženie, aby v rámci pripraveného
rozpočtu, ktorý počas roka tak či tak musíme upravovať, ak by sa vyskytlo niečo, kde sa budú peniaze
presúvať, aby zvážili kolegovia, či aj tieto deti nie sú naše deti, aby sa tejto škole pomohlo.
p.primátor - žiadosť z cirkevnej školy, aby sa zmenilo financovanie na 100 % nedostal a požiadal
Ing.Kováčovú o vysvetlenie.
p.Kováčová - návrh VZN je spracovaný v súlade s platnou legislatívou v školstve o nápočte výšky
podielových daní na školstvo pre Mesto Sečovce.
Tento návrh pre súkromného a cirkevného zriaďovateľa škôl a školských zariadení a na úhradu stravy pre
deti a žiakov škôl na území obce predstavuje nápočet finančných prostriedkov vo výške 88% z nápočtu
pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sečovce.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, primátor požiadal predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
rozpočet Mesta Sečovce na rok 2014 vrátane programov a podprogramov
- v príjmovej časti takto:
bežné príjmy 5 015 681 €, kapitálové príjmy
993 118 € ,
finančné operácie – príjmy 837 350 €, vlastné príjmy škôl 108 052 €
- vo výdavkovej časti takto: bežné výdavky 2 581 216 €, kapitálové výdavky 733 343 €,
finančné operácie -výdavky 1 097 125 €, výdavky škôl a školských zariadení 2 542 517 €.
B/ berie na vedomie
viacročný rozpočet mesta na roky 2015,2016 vrátane programov a podprogramov
-rozpočet Mesta Sečovce na rok 2015: príjmy 5 235 862 €, výdavky 5 235 862 €
- rozpočet Mesta Sečovce na rok 2016: príjmy 5 131 425 €, výdavky 5 131 425 €
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
Hlasovanie č.9 (uznesenie č. 161)
za: 10
/Bajus,Dobránsky,Jacková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 2/Ferková,Tomáš/
nehlasoval:0
schválené
8. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 6/2012:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil.
Predseda prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 6 a § 11 odst. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 9 a § 9 a zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
nadväzujúc na Zásady hospodárenia a majetkom Mesta Sečovce
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A/ schvaľuje
Dodatok č.1 k VZN č. 6/2012 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Sečovce v
predloženom znení.
B/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2012 o o nájme nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta Sečovce v súlade s § 6, zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Hlasovanie č.10 (uznesenie č.162)
za: 9
/Bajus,Dobránsky,Jacková,Korpesio,Mika,Rozman,Tomáš,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 3/Ferková,Javorský,Magyarová/
nehlasoval:0

schválené

9.Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Sečovce:
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 § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
podľa ustanovenia § 77 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov , vychádzajúc z § 7 Štatútu Mesta
Sečovce
A/ schvaľuje
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sečovce
B/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Sečovce
v súlade s § 6, ods. 8 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie č.11 (uznesenie č.163)
za: 12
/Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,KorpesioMagyarová,Mika,Rozman,Tomáš,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
10. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Sečovce:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil.
Predseda prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 6 ods. 1, § 11. odst. - 4. písm. g) /zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zmien a doplnkov , § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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A/ schvaľuje
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Sečovce v predloženom znení.
B/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť VZN v súlade s § 6, ods. 8 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie č.12 (uznesenie č.164)
za: 9
/Dobránsky,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Tomáš,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 3/Bajus,Ferková,Korpesio/
nehlasoval:0
schválené
11. Návrh VZN o mestskej polícii Sečovce:
p.Mika - nie ako poslanec, ale ako člen finančnej komisie si myslí, že je to dobrý nápad, ale pri súčasnej
finančnej situácií mesta dáva na zváženie, či si to ekonomicky môžeme dovoliť. Neskôr bude treba
minimálne 150 tis. eur ročne vyčleniť, aby polícia fungovala. A zase zrušiť po roku mestskú políciu, ak
na to nebudeme mať, je tiež finančná záťaž.
p.Tomáš - súhlasí s p.Mikom, pretože komunikoval s mestami, ktoré majú mestskú políciu, je to obrovská
finančná záťaž pre mesto, preto zmenil názor a teraz je už proti zriadeniu mestskej polície.
p.Korpesio - spýtal sa, na základe čoho prišli k sume 150 tis. eur.
p.Mika - rozprával s ľuďmi, ktorí sú členmi mestskej polície.
p.Tomáš - členov mestskej polície musíme vybaviť na zimu, na leto, je to určené štátom.
p.Korpesio - čiže na 1. rok máme pokryté financovanie polície?
p.primátor - finančné prostriedky sú na to vyčlenené v rozpočte.
p.Tomáš - VZN neurčuje platy a vybavenie členov mestskej polície, čiže dnes nie je možné povedať
presne, koľko bude stáť mestská polícia.
p.Jacková - spýtala sa, ako si predstavujú udržať túto situáciu v meste.
p.Tomáš - v tomto súhlasí, že to treba riešiť.
p.primátor - riaditeľ obvodného policajného oddelenia tiež odporučil zriadenie mestskej polície, ak
chceme udržať poriadok v meste. Zriadenie rómskej hliadky neprinieslo zlepšenie situácie. Bol podaný
projekt na Fond sociálneho rozvoja, doteraz nevieme výsledok. Podľa posledných informácii sa to vraj
prekladá na budúci rok. Bol tu aj návrh od občianky mesta zriadiť občianske hliadky na udržanie
poriadku v meste, pretože je neúnosné, čo robia naši spoluobčania hlavne na námestí.
p.Ferková - existuje zákon o právomoci polície, o mestskej polícií. Myslí si, že napríklad v dolnej časti
mesta by pomohla aj tzv. poľná stráž. Kamera v Kochanoviach, ako už bolo navrhované, by mala byť
nainštalovaná na mieste, kde sa dejú drobné krádeže a kriminalita. Sleduje činnosť mestskej polície
v iných mestách. Myslí, si že rómske hliadky pomohli, pretože si ako tak získali povedomie medzi
občanmi, mestská polícia nevyrieši drobné konflikty. Obísť chotár cez poľnú stráž, ktorá sa môže
prechádzať aj po meste a dávať telefonicky avízo štátnej polícií, že sa deje niečo nekalé, je podľa nej
jednoduchšie a je to posila pre štátnu políciu.
p.Rozman - spýtal sa p.Ferkovej, kedy bola naposledy v meste vo večerných hodinách.
p.Ferková - všetko toto vieme. Ide o to, či niekto upozorní spoluobčanov na porušovanie predpisov
občianskeho spolužitia a na to ako sa majú správať na verejnosti. Maloletý nemá čo robiť po 19. hodine
na ulici, ale odpoveď bola taká, že je to obmedzovanie osobnej slobody.
p.Vasilišin - dal do pozornosti jeden fakt, že každá jedna zhodnotená vec, hovoríme tu o investíciách,
ktoré mesto robí alebo bude robiť, staviame, zhodnocujeme majetok, či spoločne alebo individuálne,
pokiaľ nezačneme riešiť alebo eliminovať takéto neprajné veci, ktoré rómski spoluobčania robia čím skôr,
potom sa nemusíme baviť, či máme peniaze na chodníky, výstavbu a iné. Tu ide o ochranu všetkých nás,
poriadok, ktorý chceme urobiť, aby sme mohli zhodnocovať naše mesto a patrične žiť.
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p.primátor - policajný zbor v Sečovciach má cca 21 členov, na obce a tábory, ktoré patria do ich obvodu
je to veľmi málo.
Predseda NK prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach / ďalej len MsZ /, podľa ustanovenia § 6, odst.1 a § 11 ods. 4 písm.
g , Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so
Zákonom 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov
A/ schvaľuje
Návrh VZN o mestskej polícii Sečovce v predloženom znení.
B/ poveruje
primátora mesta:
a) menovaním 3 člennej komisie na výber vhodných uchádzačov
b) vybrať vhodné priestory pre príslušníkov MsP v budove ktorá je majetkom mesta a tieto zariadiť
a vybaviť, aby spĺňali požiadavky na kancelárske priestory, šatňu a sociálne zariadenia
c) určením – poverením pracovníka mestského úradu, ktorý za odmenu stanovenú primátorom vypracuje
a na schválenie primatorovi predloží:
- Štatút MsP, Organizačný poriadok MsP, Smernicu na výkon služby, Rozpis služieb
- zabezpečí všetko potrebné po administratívnej stránke, aby vybratí kadeti boli včas nahlásení a
vyškolení v školiacom stredisku strednej školy PZ SR v Košiciach za účelom získania osvedčenia
o spôsobilosti pre prácu v obecnej polícii.
- na základe prieskumu trhu navrhne vystrojenie príslušníkov rovnošatou.
C/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť VZN o mestskej polícii Sečovce
v súlade s § 6, Zákona 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie č. 13 (uznesenie č.165)
za: 7
/Bajus,Dobránsky,Jacková,Javorský,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti:2/Mika,Tomáš/
zdržal sa: 3/Ferková,Korpesio,Magyarová/ nehlasoval:0 neschválené
12.Protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Trebišove:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Tomáš - má informáciu, že prokurátor v tejto veci podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za
zneužitie právomoci verejného činiteľa.
Nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor požiadal predsedu NK, aby prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
Protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Trebišove pod číslom Pd 219/13-14 voči uzneseniu
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach č.127/2013 časť B zo dňa 3.9.2013.
B/ nevyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Trebišove pod číslom Pd 219/13-14 voči uzneseniu
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach č.127/2013 časť B zo dňa 3.9.2013 z dôvodov uvedených
v dôvodovej správe.
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Hlasovanie č. 14 (uznesenie č.166)
za: 8
/Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,/
proti: 1/Tomáš/
zdržal sa: 3/Bajus,Vajda,Vasilišin/ nehlasoval:0

schválené

13. Zámer mesta Sečovce vyhlásiť VO na rekonštrukciu a opravu verejného osvetlenia:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil.
Predseda prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
A1)
Zámer rekonštrukcie a opravy verejného osvetlenia v meste Sečovce
A2 )
Zámer vyhlásiť VO na rekonštrukciu a opravu vereného osvetlenia v meste Sečovce podľa zák. č.
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
B/ ukladá:
B1)
Mestskému úradu vyhlásiť VO na rekonštrukciu a opravu vereného osvetlenia v meste Sečovce podľa
zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
B2)
Primátorovi mesta Sečovce podpísať zmluvu s vybranými uchádzačmi, na základe výsledkov verejného
obstarávania.
Hlasovanie č. 15 (uznesenie č.170)
za: 12
/Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,KorpesioMagyarová,Mika,Rozman,Tomáš,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
14. bod Rôzne:
14.A Návrh zápisu do kroniky mesta Sečovce:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie pred rokovaním MsZ. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa
neprihlásil. Predseda prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 7 VZN č. 3/2013
A /schvaľuje
Návrh textu zápisov do kroniky Mesta Sečovce za rok 2012 v predloženom znení.
Hlasovanie č. 16 (uznesenie č.167)
za: 12
/Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,KorpesioMagyarová,Mika,Rozman,Tomáš,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
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14.B Návrh na vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie pred rokovaním MsZ. Primátor otvoril rozpravu.
p.Ferková - spýtala sa, či tento bod znesie časový odklad, pretože nebol prerokovaný v komisiách.
p.Korpesio - informoval sa, či sa vyradzuje aj kúpalisko.
p. primátor - nie, ide iba o parkovisko pred železničnou stanicou.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p.Ferkovej stiahnuť bod a zaradiť ho do rokovania
až po prejednaní v komisiách.
Hlasovanie č. 17
za: 5/Bajus,Ferková,Mika,Tomáš,Vasilišin/ proti: 5 /Jacková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Rozman/
zdržal sa: 2/Dobránsky,Vajda/
nehlasoval:0
neschválené
Návrh nebol schválený, bod zostáva v programe rokovania. Primátor požiadal predsedu návrhovej
komisie, aby prečítal návrh na uznesenie k tomuto bodu.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s článkom 11 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje:
Vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku z účtovnej evidencie mesta:
- Parkovisko upravené pred
železničnou stanicou
inventárne číslo 021020000000042,
obstarávacia cena – 1 141,97 €,
zostatková cena – 452,50 €,
dátum zaradenia - 31.12.1992.
Hlasovanie č. 18 (uznesenie č.168)
za: 8
/Dobránsky,Jacková,Javorský,KorpesioMagyarová,Mika,Rozman,Vajda/
proti: 3/Bajus,Ferková,Tomáš/ zdržal sa: 1/Vasilišin/
nehlasoval:0

schválené

14.C Plán zasadnutí MsZ v Sečovciach:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie pred rokovaním MsZ. Primátor otvoril rozpravu, nikto sa
neprihlásil.Predseda prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
Na základe čl. 4 Rokovacieho poriadku MsZ v Sečovciach , v súlade s § 11 zák. č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a Štatútu mesta Sečovce
A /schvaľuje
Plán rokovaní MsZ v Sečovciach v termínoch:
14. január 2014
15. apríl 2014
10. jún 2014
9. september 2014
9. december 2014
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Hlasovanie č. 19 (uznesenie č. 169)
za: 11
/Bajus,Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,KorpesioMagyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Tomáš/
nehlasoval:0
schválené
15. Diskusia:
p.Bajus - spýtal sa v akom stave je sťahovanie knižnice a ako pokračuje právny spor, čo sa týka
priestorov v budove po Pizzérii Amigo.
p.primátor - knižnica bola presťahovaná do budovy bývalého domu služieb na 1.poschodí. Priestory boli
vymaľované, vymenená podlaha.
Čo sa týka pizzérie, p.Bugata časť budovy, ktorú pristaval, predal p.Jurčišinovi - firma Sladký svet, s.r.o..
Mesto je v súdnom spore o túto budovu. Súd vydal rozhodnutie, že súdny znalec musí určiť, či pristavaná
časť patrí k budove alebo nie, či má mať osobitné súpisné číslo alebo nie. Bolo potrebné zložiť zálohu
600,- eur a máme čakať na vyjadrenie súdneho znalca.
p.Mika - informoval sa v akom štádiu je spor s p. Konečným za odvolanie z funkcie, pretože táto kauza
veľmi narúša činnosť dolnej školy.
p.primátor - zajtra má byť vynesený rozsudok vo veci p.Konečný proti Okresnému úradu, ďalšie
informácie nemá.
p.Dobránsky - spýtal sa poslancov, či je potrebné doručovať materiály na zasadnutie Mestského
zastupiteľstva na CD nosiči, alebo stačí elektronicky zozipované v maili.
p.Wawreková - tento spôsob doručovania je rýchlejší a promptnejší. Poprosila poslancov, aby nahlásili,
ak zmenili mailové adresy.
p.primátor - je potrebné riešiť ako ďalej s futbalovým klubom a čo s budovou. Bolo doručené ich
uznesenie, že budovu ponúkajú mestu za jedno euro. Dlh sa vyšplhal na sumu cca 5000,- eur. Požiadal
poslancov o ich návrhy na riešenie tohto problému, aby bolo zaujaté jasné stanovisko k ich návrhu.
p.Mika - spýtal sa, či výška dlhu je taká, o akej sa rozprávalo na zasadnutí komisie.
p.Olšakovský - dlh je 4221,-€, ale ako povedal aj na zasadnutí komisie, že to nie je presná suma, pretože
vyúčtovanie elektriny bude až v januári 2014. Nič nebráni zobrať budovu za jedno euro teraz a z rozpočtu
budúceho roku sa vyrovnajú dlhy. Myslí si, že na vyrovnanie dlhov netreba zvlášť uznesenie.
p.Dobránsky - má obavy, aby vzhľadom k tomu, že sa tam kúri elektrinou, nestúpol dlh na čiastku
10 000,- €.
p.Olšakovský - dlh sa vyrovná z dotácie, ktorá bude schválená pre futbalový klub na budúci rok.
Myslí si, že je to dobrý obchod pre mesto, keď zoberie majetok v hodnote 5,5 mil. Sk za 1,-€.
p.Korpesio - spýtal s p. Olšakovského, prečo ponúkajú majetok v tejto hodnote za jedno euro.
p.Olšakovský - pretože dotácie v súčasnosti nepostačujú na prevádzku budovy a futbalového klubu.
p.Rozman - istého času bol p.Olšakovský vyzvaný, aby predložil sumár príjmov a výdajov, do dnešného
dňa tak neurobil.
p.Olšakovský - pri vyúčtovaní dotácie je zdokladovaný každý cent.
p.Rozman a p. Olšakovský diskutovali o tom probléme a o prevádzkovaní budovy v minulosti.
p.Magyarová - v prípade, že mesto neodkúpi budovu za jedno euro, aký bude ďalší scenár, aké sú
záväzky futbalového klubu, keďže je niekoľko rokov v strate, výdaje prevyšovali príjmy a dotácia
z rozpočtu mesta nepokryla všetky výdaje, či budova podlieha súdnej exekúcii alebo aké sú záväzky?
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p.Olšakovský - ak mesto nezoberie budovu, pôjdu po nej exekútori a tomu chcelo vedenie futbalového
klubu predísť. Podarilo sa im splatiť všetky dlhy z minulosti, ktoré spôsobil p. Bodnár. Zostal iba
spomínaný dlh, ktorý vznikol za nezaplatené energie.
p.Jacková - spýtala sa p.Olšakovského podľa čoho bola určená hodnota majetku na 5,5 mil. Sk.
p.Olšakovský - asi pred 4 rokmi bol vypracovaný znalecký posudok pri požiadaní o pôžičku. Tento
posudok môže predložiť.
p.primátor - navrhol prerokovať ponuku futbalového klubu v januári budúceho roka, pretože je veľa
otázok, ktoré je potrebné riešiť, aby bolo možné zaujať stanovisko.
p.Kuriško - navrhol, aby v prípade, že výber daní bude priaznivý, bolo hneď upravené, resp. zmenené
VZN v prospech cirkevnej školy.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil.
Primátor v závere poďakoval poslancom za celoročnú prácu, poprial všetkým pokojné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín a všetko najlepšie v novom roku.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
MUDr. Mária Jacková

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

Ing. Mikuláš Javorský

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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