Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 21. júla 2014
o 16.00 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, Mgr. Anna Ferková, MUDr. Mária Jacková, Ing. Mikuláš Javorský,
Mgr. Katarína Magyarová, MVDr. Milan Mika, Marián Rozman, Ing. Marián Vasilišin,
Ing. Cyril Korpesio,
Poslanci - neprítomní, ospravedlnení3 :
Ing. Vladimír Bajus, Ján Tomáš, Ján Vajda,
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Prizvaní - prítomní:
Ján Paulovčák, vedúci - Technické služby
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
JUDr. Radovan Wawrek, hlavný kontrolór
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie a program zasadnutia:
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát. V úvode
privítal, poslancov a všetkých prítomných.
Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 8, ospravedlnili sa p.Bajus, p.Tomáš, p.Vajda
o p.Korpesiovi nemá informácie a na základe toho je Mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Primátor sa spýtal poslancov, či má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu rokovania.
Nikto sa neprihlásil. Poslanci hlasovali o programe rokovania.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.69)
za: 8 /Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
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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. Prenájom majetku pre DSS - predkladá Ing. Viera Wawreková- referát majetkový
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Primátor predložil poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľku.
Návrhová komisia: p. Mária Jacková - predseda, p.Marián Rozman, p.Marián Vasilišin - členovia
Overovatelia:
p. Milan Mika, p. Mikuláš Javorský
Zapisovateľka:
p. Ľubica Kmecová
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.70)
za: 8 /Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
3. Interpelácie poslancov:
p.Jacková - informovala sa, v akom čase fungujú semafóry.
p.primátor - požiadal p.Paulovčáka, vedúceho Technických služieb, aby podal informáciu
k dotazu p.Jackovej.
p.Paulovčák - semafóry sú v súčasnosti nastavené v čase od 6.00 do 9.00 hod. dopoludnia, od 14.00 do
17.00 hod. popoludní, v ostatnom čase a cez víkend sú vypnuté, kvôli kamiónom, ktoré počas horúčav
ničia asfalt. Potom sa môžu znova prestaviť.
Nikto sa už do interpelácií neprihlásil, primátor pokračoval v programe rokovania.
4. Prenájom majetku pre DSS:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Dobránsky - ide o prenájom stavby, majetku DSS pre neziskovú organizáciu, aby bolo možné vykonať
administratívne úkony na registráciu služieb, ktoré bude poskytovať.
p.Vasilišin - informoval sa, či sa nespochybní týmto prenájmom majetku projekt.
p.Dobránsky - je to v súlade s projektom.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, primátor požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh
na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, príslušnými
ustanoveniami § 9, § 9a Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z §
12 Štatútu mesta Sečovce, Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce a VZN 5/2012 a VZN
6/2012

2

A/ schvaľuje
Prenájom domu seniorov nachádzajúcom sa na ul. Dargovských Hrdinov č. 1734/60– ako prípad
hodný osobitného zreteľa a to:
 konkrétne stavbu, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, okres Trebišov,
ulica Dargovských Hrdinov, súpisné číslo 1734/60, na parcele č. 3256/2,
 parcely : č. 3256/1, 3256/2, 3256/3, 3256/4, 3256/5, 3256/6
vedených na LV 2724, nachádzajúcich sa katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce,
okres Trebišov,
 technologické vybavenie( zariadenie), ktoré je súčasťou objektu- podľa odovzdávajúceho
protokolu
 interiérové vybavenie , nachádzajúce sa v budove domu seniorov- podľa inventúrneho súpisu
majetku
nájomcovi:
pre neziskovú organizáciu DOM SENIOROV SEČOVCE n.o. , ul. Dargovských Hrdinov č. 1734/60,
078 01 Sečovce, IČO: 45 74 33
na dobu: neurčitú
za cenu: 1€ ročného nájmu po dobu trvania nájmu
B/ poveruje
Primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vykonať právne kroky na prenájom majetku v zmysle
schvaľovacej časti uznesenia do prenájmu neziskovej organizácie DOM SENIOROV SEČOVCE n.o. ,
ul. Dargovských Hrdinov č. 1734/60, 078 01 Sečovce, IČO: 45 74 33 47
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.71)
za: 8 /Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Diskusia:
p.Jacková - informovala sa na bytovky, ktoré sa stavajú na Blatnej ulici.
p. primátor - Štátny fond rozvoja bývania vybavuje žiadosti postupne, firma Stavimat čaká za odpoveďou,
aby mohla pokračovať v prácach.
Do rokovacej miestnosti prišiel p.Korpesio, ktorého primátor privítal.
p.Ferková - chcela pripomenúť, či nezisková organizácia má taký štatút, že ju mesto bude môcť
usmerňovať, riadiť, meniť napríklad poplatky za sociálne služby. Prevádzkovanie DSS cez charitu, ktoré
navrhoval p.Korpesio, by bolo tiež vhodné, pretože je tam možnosť finančných príspevkov cez
charitatívne zbierky.
Ďalej mala výhradu k vete v článku uvedenom v mesačníku OZ Sečovce Inak „ako sa vyjadrila jedna
z poslankýň“, pričom sú poslankyne tri.
Korpesio - oznámil, že má informáciu o možnom presťahovaní prevádzky Slovenskej správy ciest zo
Sečoviec do Trebišova. Navrhol podať verejný protest proti presťahovaniu prevádzky SSC.
p.primátor - overí túto informáciu a bude sa k tejto veci diskutovať. K p.Ferkovej - články v novinách
OZ Sečovce Inak nebude komentovať. Čo sa týka DSS - každý krok je konzultovaný s právnikom a je
v súlade s projektom. DSS nebude ziskový a mesto na to bude doplácať. Je tam ešte veľa roboty, kým
bude spustená prevádzka a podstatné je nájsť dostatok klientov.
p.Korpesio - k presťahovaniu SSC - cesty v zimnom období boli vyčistené, má obavy, že sa to po
presťahovaní zmení.
3

p.primátor - Slovenská správa ciest má prevádzku na mestských pozemkoch.
p.Mika - to by malo ako argument zavážiť.
p.Paulovčák - skúsenosti so spoluprácou SSC nie sú dobré, nemajú žiadny záujem o výpomoc mestu, či
ide o poskytnutie dopravného značenia pri uzávierkach cesty počas podujatí , výpomoc s posypovým
materiálom v zime alebo pri kosení.
p.primátor - požiadal SSC o predloženie cenovej ponuky na opravu cesty do Albínova, nemali záujem.
Mesto nemá možnosť opraviť cestu svojpomocne, nemá mechanizmy a oprava starým asfaltom nie je
účinná.
Podľa návrhu p.Korpesia poslanci poverili p. primátora, aby vstúpil do jednania s predstaviteľmi
Slovenskej správy ciest vo veci nesúhlasu s presťahovaním prevádzky SSC do Trebišova. O tomto
poverení poslanci hlasovali.
Hlasovanie č.4
za: 8 /Dobránsky,Ferková,Jacková,Javorský,Magyarová,Mika,Rozman,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:1/Korpesio/
p.Magyarová - pred budovou VSE je vysoká tráva, či nie je možné vyzvať vlastníka, aby terén pokosil
a upravil, prípadne ho penalizovať za nesplnenie povinnosti.
p.primátor - vlastník bol vyzvaný, list však neprevzal.
p.Jacková - pozemky pred budovou VSE vlastní iný vlastník ako budovu a vraj sú v exekúcii.
p.Ferková - ide o centrum mesta - nevyzerá to dobre. Je to brigáda pre 3 dobrovoľníkov. Keď vlastník
neprevzal výzvu, považuje sa za doručenú. Všetko rieši zákon.
p.Ferková - informovala sa, či sa ešte uvažuje s verejným stretnutím s občanmi.
p.primátor - plánuje stretnutia s občanmi v rámci podujatí napríklad Zlatá putňa, Sečovská desiatka,
Pronobis.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil, primátor poďakoval za účasť, ukončil zasadnutie Mestského
zastupiteľstva a v závere poprial všetkým príjemné dovolenkové obdobie.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
MVDr. Milan Mika

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

Ing. Mikuláš Javorský

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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