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 7. mája 2014
o 14.00 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.
Poslanci - prítomní 9:
Ing. Ján Dobránsky, MUDr. Mária Jacková, Ing. Mikuláš Javorský, Ing.Cyril Korpesio,
Mgr. Katarína Magyarová, MVDr. Milan Mika, Marián Rozman, Ján Vajda, Ing. Marián Vasilišin
Poslanci - neprítomní, ospravedlnení 3:
Ing. Vladimír Bajus, Mgr. Anna Ferková, Ján Tomáš
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Jozef Kuriško, Mgr. Michal Fedorčák,
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Ján Lukáč - riaditeľ BHS s.r.o., Ján Paulovčák - vedúci Technické služby,
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, poslancov, členov komisií pri MsZ, riaditeľov škôl, školských zariadení v správe mesta,
podnikateľov, občanov mesta a všetkých prítomných.
Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 8, ospravedlnili sa p.Bajus a p.Tomáš,
p.Korpesio je na ceste a o p.Ferkovej nemá informácie. Na základe toho je Mestské zastupiteľstvo
uznášaniaschopné.
Primátor sa spýtal poslancov, či má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu rokovania.
Primátor navrhol doplniť do bodu rôzne:
10.A Rekonštrukcia kotolne polikliniky
10.B Zámer opravy strechy na MŠ Nová
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o jeho návrhu.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.31)
za: 8 /Dobránsky,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
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Primátor sa spýtal poslancov, či má ešte niekto návrh na doplnenie resp. zmenu programu rokovania.
Nikto sa neprihlásil, preto požiadal poslancov, aby hlasovali o programe s uvedeným doplnením.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.31)
za: 8 /Dobránsky,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,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 – predkladá MVDr.
Jozef Gamrát, primátor mesta.
3. Interpelácie poslancov – predkladajú poslanci .
4. Informatívne správy z komisií- predkladá MVDr. Jozef Gamrát- primátor mesta.
5. Prenájom časti pozemku- pre Roofin s.r.o.– Ing. Ján Dobranský- predseda finančnej komisie.
6. Zámer predaj majetku –PP- kotolňa – predkladá Ing.Viera Wawreková- referát majetkový
7. Zámer VO – prístupová cesta k Domu seniorov – predkladá Ing. Lukáč- referát výstavby
8. Dlhodobý úver pre dofinancovanie DSS- predkladá MVDr. Jozef Gamrát- primátor mesta
9. Voľba hlavného kontrolóra mesta
10. Rôzne
10.A Rekonštrukcia kotolne polikliniky
10.B Zámer opravy strechy
11. Diskusia
12. Záver
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Primátor predložil poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľku.
Návrhová komisia: p.Milan Mika - predseda, p.Mária Jacková, p.Ján Vajda - členovia
Overovatelia:
p.Ján Dobránsky, p.Marián Rozman
Zapisovateľka:
p.Ľubica Kmecová
Hlasovanie č.3 (uznesenie č.32)
za: 8 /Dobránsky,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,VajdaVasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0

schválené

3. Interpelácie poslancov:
p.Mika - oslovili ho obyvatelia Partizánskej ulice, že sú jediní, ktorí nemajú pokosené mestské verejné
priestranstvá, či nepatria k mestu.
Ďalej navrhol prerokovať vo finančnej komisii, ktorej je členom, prenájmy nebytových priestorov
v mestských budovách pre podnikateľov a prehodnotenie výšky nájomného.
p.primátor - kosenie na Partizánskej ulici už prebieha tento týždeň. Dnes ho oslovili aj občania
z Albínova, kde by sa malo kosiť budúci týždeň. Máme iba 5 kosačiek, kosenie realizujeme postupne
v rámci možností.
p.Jacková - spýtala sa, čo je s budovou (bytmi) na Blatnej ulici, pretože sa tam už dlhšie nič nerobí a čo
je s rómskymi hliadkami.
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p.primátor - má informácie, že v najbližšej dobe, by malo byť rozhodnuté, či budú schválené finančné
prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Firma Stavimat čaká na toto rozhodnutie. Je tam robota
cca na 4 mesiace. Ak budú schválené finančné prostriedky bude sa postupovať podľa zmluvy.
Čo sa týka rómskych hliadok, do dnešného dňa sme nedostali žiadnu odpoveď alebo stanovisko
k projektu, ktorý sme podali pred rokom. Nevieme, či naša žiadosť bola na Fonde sociálneho rozvoja,
ktorý medzičasom zmenil názov, prerokovaná.
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec p.Korpesio
Nikto sa už do interpelácií neprihlásil, primátor pokračoval v programe rokovania.
4. Informatívne správy z komisií:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A /berie na vedomie
Informatívne správy z komisie:
1. Finančnej a správy majetku
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.33)
za: 9 /Dobránsky,Jacková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
5. Prenájom časti pozemku- pre Roofin s.r.o:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanoveniami § 9, 9a
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
Prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.9, písm. c) zák. 138/1991 o majetku
obcí , Z.z v znení neskorších predpisov a to:
časti pozemku o výmere 497 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce,
okres Trebišov, parcela registra C , parc. č. 2619/1,druh pozemku ostatné plochy, ( pozemok na
ktorom je ihrisko, štadión), vedeného na LV č. 2724 , Okresným úradom - Katastrálnym odborom
v Trebišove
pre firmu Roofin s.r.o. , Letná 4, 078 01 Sečovce, IČO: 46509976, na dobu 5 rokov, za cenu
ročného nájmu1 €, za podmienky , že firma bude mesačne prispievať na činnosť futbalového klubu
Slavoj Sečovce.
B/ poveruje
Primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta a Mgr. Jána Hreňa , CVČ Sečovce, Námestie sv.
Cyrila a Metóda 143/46, Sečovce, IČO: 355 446 78 ,ako správcu uvedeného majetku mesta Sečovce,
vykonať právne kroky na prenájom časti pozemku v zmysle schvaľovacej časti uznesenia do prenájmu
firme Roofin s.r.o. , Letná 4, 078 01 Sečovce, IČO: 46509976
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Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.34)
za: 8 /Dobránsky,Jacková,Javorský,Korpesio,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Magyarová/
nehlasoval:0

schválené

6. Zámer predaj majetku –PP- kotolňa:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
Predseda finančnej komisie p.Dobránsky navrhol doplniť do uznesenia cenu: 75% ceny znaleckého
posudku.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ,
§ 9 Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc to Zásad
hospodárenia s majetkom mesta
A/ schvaľuje
A1 v súlade z uznesením č. 152/2013 z 12.11.2013 odpredať v druhom kole
A2 nasledovný nehnuteľný majetok , konkrétne:
budova v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica Ružová, okres Trebišov, vybudovaná na
parcele registra „C“, parc. č. 2034/3, súpisné číslo 1479, vedená na LV č. 2724, druh stavby: kotolňa s
príslušenstvom a pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica
Ružová, okres Trebišov, parcela registra „C“, parc. č 2034/3, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, vedený na LV č. 2724, s výmerou 99 m2
A3
Spôsobom: priamym predajom –PP ( §9a odst. 1, c, ) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc zo Zásad hospodárenia s majetkom mesta
za 75 % ceny znaleckého posudku (č.31/2014 z 17.3.2014 vo výške 11 600 €)
to znamená za cenu 8 700,-€
B/ ukladá
Mestskému úradu vypísať a zverejniť priamy predaj na predaj majetku mesta v zmysle príslušných
ustanovení Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a schvaľovacej časti tohto
Uznesenia
Termín: po stanovení všeobecnej hodnoty majetku znaleckým posudkom
Zodpovedný: Ing. Viera Wawreková- referát majetku
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.35)
za: 9 /Dobránsky,Jacková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
7. Zámer VO – prístupová cesta k Domu seniorov:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.primátor - pripomenul, že prístupová cesta nebola plánovaná v projekte. Je potrebné urobiť verejné
obstarávanie na túto cestu k Domu seniorov, aby sme vedeli akú cenu ponúknu firmy, ktoré sa do súťaže
prihlásia.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, predseda prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
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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 výstavby prístupovej cesty k Domu seniorov
A2 )
Vyhlásiť VO na dodávateľa stavby prístupovej cesta k Domu seniorov podľa zák. č. 25/2006 Z.z. v znení
neskorších predpisov
B/ ukladá:
Mestskému úradu vyhlásiť VO dodávateľa stavby prístupovej cesta k Domu seniorov podľa zák. č.
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
C / splnomocňuje
Primátora mesta Sečovce podpísať zmluvu s vybranými uchádzačmi, na základe výsledkov verejného
obstarávania.
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.36)
za: 8 /Dobránsky,Jacková,Javorský,Korpesio,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Magyarová/
nehlasoval:0

schválené

8. Dlhodobý úver pre dofinancovanie DSS:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, v úvode ktorej informoval, že na
začiatku tohto volebného obdobia bol schválený úver na dofinancovanie Domu seniorov vo výške cca
600 000,-€. Dom seniorov je dokončený, prebieha jeho vnútorné vybavenie. Je potrebné, aby sa
dofinancovali výdavky, ktoré súvisia s Domom seniorov a musia byť financované z mestských zdrojov.
Po prepočítaní všetkých nákladov (dofinancovanie neoprávnených výdavkov, 5% spoluúčasť na projekte,
montáž vybavenia, prístupová cesta) sme došli k sume 740 000,-€. Ide o dlhodobý úver na 10 rokov.
p.Korpesio - spýtal sa, či ide o zvýšenie zo 600 000,- na 740 000,- €?
p.primátor - áno, ide o navýšenie tohto úveru.
p.Vasilišin - doplnil informácie: ide o reštrukturalizáciu dlhu už existujúceho úveru poskytnutého Prima
bankou z krátkodobého na dlhodobý úver. To znamená, že v roku 2012 bola poskytnutá eurolinka na
predfinancovanie, financovanie a dofinancovanie toho, čo povedal pán primátor a čo sa vyskytlo počas
výstavby Domu seniorov. Reštrukturalizácia z krátkodobého úveru prechádza na úver dlhodobý
s mesačnými splátkami za najvýhodnejších podmienok a znižuje sa aj úroková miera.
p.Magyarová - informovala sa, ktorý majetok sa bude zaťažovať.
p.Vasilišin - ide o blankozmenku, nezaťažuje sa žiaden majetok.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 14 Štatútu Mesta Sečovce a Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta
Sečovce
A/ schvaľuje
1. Prijatie úveru z Prima banky Slovensko, a.s. na účely zabezpečenia dofinancovania Domu
seniorov Sečovce vo výške 740 000 € (sedemstoštyridsať tisíc eur) so splatnosťou do 10 rokov
odo dňa podpísania úverovej dokumentácie.
Ručenie za úver na účely zabezpečenia dofinancovania Domu seniorov Sečovce vo forme: vlastnej
blankozmenky mesta, bez spísania notárskej zápisnice.
B / splnomocňuje
Primátora mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta na uzatvorenie a podpísanie úverovej zmluvy .
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Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.37)
za: 7 /Dobránsky,Jacková,Javorský,Korpesio,Mika,Rozman,Vajda/
proti: 0
zdržal sa: 2/Magyarová,Vasilišin/
nehlasoval:0

schválené

9. Voľba hlavného kontrolóra mesta :
p.primátor: oznámil, že Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 15/2014 zo dňa 26.3.2014
vyhlásilo v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/90 Zb. voľbu hlavného kontrolóra. Výkon funkcie hlavného
kontrolóra bol schválený na pracovný pomer v rozsahu 0,5 základného pracovného úväzku. Na voľbu
hlavného kontrolóra sa v stanovenom termíne prihlásil jeden uchádzač, ktorý splnil zákonné podmienky
na výkon funkcie a náležitosti písomnej prihlášky. Otváranie obálky sa uskutočnilo 23. apríla 2014.
Komisia po prekontrolovaní náležitosti prihlášky konštatovala, že uchádzač JUDr. Radovan Wawrek
splnil požadované podmienky na účasť vo voľbe hlavného kontrolóra, o čom bol informovaný a pozvaný
na dnešné rokovanie Mestského zastupiteľstva .
Primátor požiadal predsedu NK, aby prečítal návrh na uznesenie k zápisnici z otvárania obálok voľby
hlavného kontrolóra.
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. 15/2014
z 26. 03. 2014.
A/ berie na vedomie
Zápisnicu z otvárania obálok na voľbu hlavného kontrolóra zo dňa 23.4. 2014
Hlasovanie č. 9 (uznesenie č.38)
za: 9 /Dobránsky,Jacková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Primátor požiadal kandidáta p. Wawreka, aby sa v krátkom časovom rozsahu predstavil poslancom.
Po vystúpení p.Wawreka primátor dal slovom poslancom, ak majú na neho otázky.
p.Korpesio - spýtal sa p.Wawreka, či bude zvládať ekonomickú agendu.
p.Wawrek - myslí si, že áno.
Nikto z poslancov nekládol kandidátovi žiadne otázky, preto primátor požiadal predsedníčku komisie
k voľbe hlavného kontrolóra p.Jackovú, aby prečítala návrh na uznesenie 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. 15/2014
z 26. 03. 2014.
A/ v o l í
V prvom kole za hlavného kontrolóra kandidáta JUDr. Radovana Wawreka na roky 2014-2020.
Hlasovanie č. 10 (uznesenie č.39)
za: 8 /Dobránsky,Jacková,Javorský,Korpesio,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Magyarová/
nehlasoval:0

schválené

Primátor konštatoval, že počtom hlasov 8 bol JUDr. Radovan Wawrek zvolený za hlavného kontrolóra
mesta a požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie k voľbe hlavného
kontrolóra.
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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. 15/2014
z 26. 03. 2014.
A/ v o l í
V prvom kole nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov za hlavného kontrolóra
JUDr. Radovana Wawreka na roky 2014-2020. Funkčné obdobie sa začína 15.5.2014, ktorý je určený
ako deň nástupu do práce.
B/ s ú h l a s í
aby hlavný kontrolór v zmysle § 18 odst. 1 zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov mohol podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
C/ p o v e r u j e
primátora mesta podpísať pracovnú zmluvu so zvoleným hlavným kontrolórom JUDr. Radovanom
Wawrekom.
Hlasovanie č. 11 (uznesenie č.40)
za: 8 /Dobránsky,Jacková,Javorský,Korpesio,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Magyarová/
nehlasoval:0
schválené
10. bod Rôzne:
10.A Rekonštrukcia kotolne polikliniky:
Materiál písomný pred rokovaním MsZ.
p.primátor - ako ďalej s poliklinikou rozprávame už dlhodobo. Projekt je napísaný, ale zatiaľ nevyšla
žiadna výzva. Po konzultáciách o možnostiach riešenia rekonštrukcie a modernizácie tepelného
hospodárstva v budove polikliniky, pretože kotolňa je v dezolátnom stave, chceme skúsiť niečo nové
formou koncesnej zmluvy. Nejedná sa iba o opravu kotolne, firma sa zaručuje, že dôjde k úspore tepelnej
energie a že vymenia všetky okná na poliklinike. Na dnešnom rokovaní je prítomný zástupca firmy, ktorá
vyhrala verejné obstarávanie. Primátor mu dal slovo a požiadal poslancov, aby sa ho v prípade nejasnosti
priamo opýtali.
p.Staško - informoval, že svoju ponuku na rozsah prác rekonštrukcie kotolne predložili v marci tohto roku
na zasadnutí komisií. Nebolo však možné určiť presne cenu, pretože až po obhliadke zistili, že značný
objem bude potrebný do vybudovania regulačného okruhu a výmeny ventilátorov na všetkých
radiátoroch, aby bolo možné regulovať teplotu podľa požiadaviek v jednotlivých miestnostiach. Celú
ponuku poňali komplexnejšie. V ponuke je zahrnutá okrem výmeny kotlov, zmeny plynovej regulačky
a doplnenie regulačného okruhu pod celú budovu, montáže hlavíc na radiátoroch, aj výmena okien, aby sa
zabezpečila úspora, ku ktorej sa zaväzujú. Regulácia v tejto budove nebola funkčná. Verí, že poslanci
podporia tento návrh, aby sa potom mohlo pristúpiť k príprave zmlúv. Termín júl-august, ktorý bol
uvedený v ponuke vedia dodržať. K budove vypracujú energetický certifikát, ktorý bude od 15.1.2015
povinný ku každej budove a bude umiestnený na vonkajšej stene, tak ako to požaduje zákon.
Tento projekt investične nezaťaží mestský rozpočet.
p.primátor - spýtal sa, či vedia zabezpečiť postačujúci a plynulý ohrev vody, na ktorý sa často sťažuje
jeden z lekárov.
p.Staško - kotol bude vedieť zabezpečiť stály dostatok teplej vody, výroba bude kontrolovaná.
p.primátor - toto by mal byť aj skúšobný krok do budúcnosti, aby sme aj takou formou mohli robiť
rekonštrukciu.
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p.Vasilišin - informoval sa, ako to bude právne ošetrené, ak v priebehu určitého obdobia budeme chcieť
túto zhodnotenú investíciu predať alebo uchádzať sa o eurofondy, ako sa bude dať riešiť táto
nehnuteľnosť.
p.Staško - zatiaľ ich firma riešila školy a objekty, ktoré nemenili svoj charakter. Kotolňu budeme musieť
prenajať od mesta podľa podmienok uvedených vo VZN o prenájme. Čo sa týka investície, v koncesnej
zmluve bude uvedené, že kotolňa je našim vlastníctvom po dobu 10 rokov, ale my môžeme formu našej
spolupráce pri krokoch na iné využitie zakomponovať do tejto zmluvy. Pripravíme návrh zmluvy, ktorý
bude predložený cca do dvoch týždňov, aby bolo možné predložiť schválenie koncesnej zmluvy na ďalšie
rokovanie Mestského zastupiteľstva. V zmluve bude uvedená hodnota investície po každom roku, ak by
ste to chceli odkúpiť po určitom čase, po 10. roku to bude už vaše.
p.Vasilišin - samotný fakt je, že sa táto budova zhodnotí.
p.Staško - je tlak na splnenie požiadaviek Európskej únie na objekty a budovy, ale zdroje na ich realizáciu
nie sú samospráve poskytnuté. Myslí si, že je to v podstate forma PPP projektu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal predsedu NK o prečítanie návrhu na uznesenie.
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/ berie na vedomie :
Predloženie najlepšej ponuky komplexnej rekonštrukcie a správy tepelno- technického zariadenia
kotolne v budove polikliniky od firmy KOOR Východ s.r.o. , Čermeľská cesta 3, Košice,
IČO: 46523049 v súlade s VO podľa zák. č. 25/2006 Z.z. – v znení neskorších predpisov
B/ ukladá:
Mestskému úradu spolupracovať na koncesnej zmluve a ostatných súvisiacich zmluvách s víťaznou
firmou KOOR Východ s.r.o. , Čermeľská cesta 3, Košice, IČO: 46523049 a tie následne predložiť na
schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Sečovciach.
Hlasovanie č. 12 (uznesenie č.41)
za: 9 /Dobránsky,Jacková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec p.Vasilišin.
10.B Zámer opravy strechy:
Materiál písomný pred rokovaním MsZ. Primátor otvoril rozpravu, v úvode ktorej informoval, že ide
o strechu na Materskej škole ul.Nová a časť strechy zateká aj nad priestormi, ktoré má prenajaté
Špeciálna základná škola Sečovce. Riaditeľka školy o tom informovala na zasadnutí komisie.
Finančná komisia odporučila opraviť strechu v letných mesiacoch.
p.Korpesio - spýtal sa, kto je vlastníkom tejto budovy alebo kto ju spravuje a či nemôže v tejto veci
finančne pomôcť Vyšší územný celok.
p.primátor - je to mestská budova.
p.Wawreková - budovu spravuje mesto, preto musí nedostatky odstrániť. Špeciálna základná škola platí
nájom, v ktorom sú zahrnuté aj tieto náklady, preto od nich nemôžeme požadovať niečo navyše.
p.Lukáč - špeciálna škola si vymaľovala priestory, ale o strechu sa musíme postarať my.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na uznesenie 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
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A/ schvaľuje :
A1)
Zámer opravy strechy na budove ul. Nová, súp.č. 1690/11 ,Sečovce, postavenej na parcele č. 3205/3,
KÚ Sečovce.
A2 )
Zámer vyhlásiť VO na opravu strechy podľa zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
B/ ukladá:
B1)
Mestskému úradu vyhlásiť VO na opravu strechy 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.13 (uznesenie č.42)
za: 8 /Dobránsky,Jacková,Javorský,Korpesio,Magyarová,Mika,Rozman,Vajda/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
11. Diskusia:
Primátor otvoril diskusiu:
p.primátor:
- kto má záujem, je k dispozícii vypracovaná štúdia od p.Hasoňa na rekonštrukciu verejného osvetlenia
a podklady na vyhlásenie verejného obstarávania rekonštrukcie verejného obstarávania. Podľa výpočtov
p.Hasoňa ide o minimálne 50% úsporu. V priebehu dvoch týždňov bude vyhlásené verejné obstarávanie.
Do podmienok je zahrnuté nafarbenie stĺpov verejného osvetlenia a osvetlenie cintorína.
- v najbližšej dobe bude zvolané pracovné stretnutie s poslancami k fungovaniu Domu seniorov, spojené
s obhliadkou. Zatiaľ sú tam prijatí traja strážnici. Je potrebné sprevádzkovať toto zariadenie a dohodnúť
akým spôsobom bude fungovať.
p.Mika - informoval sa, čo sa deje s kúpaliskom, pretože sa schvaľovalo pre nejakú neziskovú
organizáciu, že tento areál cez projekt zveľadia.
p.primátor - projekt nebol schválený, oznámil mu to telefonicky p. Čižmár z tohto občianskeho
združenia.
p.primátor - k voľbe rady školy oznámil, že sa uskutočnilo pojednávanie minulý týždeň. Krajský súd
žalobu okresného prokurátora zamietol a trovy konania nepriznal nikomu.
V krátkom odôvodnení rozsudku súd uviedol, že §11 ods. 4 iba demonštratívnym výpočtom vymenúva
právomoci MsZ t. j. môže rozhodovať aj v iných veciach, ktoré nie sú dané na rozhodnutie inému orgánu,
najmä ak podľa § 25 ods. 1 obec ako zriaďovateľ zodpovedá za ustanovenie rady školy to znamená, že ak
zriaďovateľ nesie zodpovednosť, tak musí mať aj právo na zrušenie nezákonného postupu, ktoré zistil
hlavný kontrolór. Rozsudok by mal byť vyhotovený v písomnej podobe do 30 dní. Voči rozsudku môže
Okresný prokurátor podať odvolanie, avšak náš právnik si myslí, že by išlo iba o formálne účelové
odvolanie, ktoré by nemalo žiadne opodstatnenie.
p.primátor - bola mu predložená žiadosť Futbalového klubu s prosbou o dotáciu z rozpočtu. V žiadosti je
uvedené, že v klube pracuje vyše sto mladých športovcov, sú tam štyria tréneri s licenciou. Bola založená
akadémia Mareka Mintala so sídlom v Sečovciach. V žiadosti je uvedené, že na zabezpečenie jarnej časti
potrebujú dotáciu vo výške 6 150,-€. Je tu uvedený rozpis výdavkov podľa jednotlivých položiek. Tento
rok je storočnica futbalu v Sečovciach.
p.Dobránsky - na stretnutí, ktoré bolo na futbalovom ihrisku bolo povedané, že peniaze od mesta nechcú.
p.Mika - na tomto stretnutí bolo tiež zdôrazňované, že bude potrebné investovať do budovy FK Slavoj.
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p.primátor - klub má ešte nedoplatky na energiách spolu vo výške 6000,-€ a nevie kto tento dlh bude
znášať.
p.Korpesio - informoval sa, či tam ešte niekto býva.
p.primátor - nájomcovia tam už nie sú, okrem jedného, ktorý je správcom a kosí tento areál, aby
kosením neboli zaťažované Technické služby. Nevie ako riešiť hneď ich žiadosť. Oznámi vedeniu klubu,
že sa budú hľadať zdroje a žiadosť sa bude riešiť na finančnej komisii.
p.Korpesio - je to staronový klub?
p.Dobránsky - vedenie sa zmenilo. Bol v nedeľu na zápase a za mužov hrali väčšinou dorastenci.
p.Jacková - prečo sú nefunkčné semafory?
p.primátor - čakáme za dodávkou súčiastky, ale aj tak to bude potrebné v lete regulovať kvôli
deformovaniu asfaltu. Dobrá správa pre nás je, že Košický samosprávny kraj bude opravovať cesty v ich
správe. Týka sa to aj nás, v lete by mali opraviť cestu od obchodného domu po ulicu smerom na Zbehňov
a cestu okolo bývalého Juhása. Neopravená zostáva cesta zo Sečoviec do Albínova. Informoval sa koľko
by stál tento úsek v dĺžke 1,6 km. Frézovanie cesty, asfalt v hrúbke 4 cm, bez obrubníkov by stálo 200 tis.
eur. Je ťažké nájsť zdroje v tejto výške, ale budeme sa snažiť aspoň cestu zaplátať.
p.Korpesio - spýtal sa, či mesto má možnosť ovplyvniť, aby herne v meste neboli povolené.
p.primátor - je to možné referendom, v ktorom svoj nesúhlas vyjadrí najmenej 30% obyvateľov.
Poslanci diskutovali o informáciách uverejnených v mesačníku OZ Inak. Konštatovali, že mnohé
vyjadrenia a informácie nie sú založené na pravdivých skutočnostiach a bolo by vhodné, aby sa na tieto
články reagovalo.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil.
Primátor oznámil JUDr. Wawrekovi, že bol zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov za hlavného
kontrolóra mesta na roky 2014 až 2020, zablahoželal mu k zvoleniu a poprial veľa úspechov v tejto práci.
Na záver primátor poďakoval za účasť na rokovaní Mestského zastupiteľstva a pozval všetkých
prítomných na kladenie vencov k pomníku pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom, ktoré sa bude
konať dnes o 15.30 hodine.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Ján Dobránsky

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

Marián Rozman

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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