Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z I. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 12. decembra 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 12:
Ing. Miroslav Balega, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Katarína Briňarská, Ing. Ján Dobránsky,
Imrich Gleza, MUDr. Marek Kožuch, Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Františka Smržíková,
Michal Sojka, Mgr. Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin
Poslanci - volebné obdobie 2010-2014 prítomní 5:
Mgr. Anna Ferková, MUDr. Mária Jacková, Ing. Mikuláš Javorský, Ing. Cyril Korpesio,
MVDr. Milan Mika
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Katarína Rabatinová, v zastúpení - ZŠ Komenského, Mgr. Viera Haščáková,riaditeľka - Spojená MŠ
Jarná ul., Mgr. Ján Hreňo, riaditeľ - Centrum voľného času, RNDr. Vladimír Švec - Školský úrad,
Mgr. Ján Lukáč, riaditeľ- Bytové hospodárstvo s.r.o, Ján Paulovčák, vedúci - Technické služby
Hostia - prítomní:
JUDr. František Bicko, okresný prokurátor - Okresná prokuratúra Trebišov,
pplk. Ing. Alexander Szarvaš, riaditeľ - Obvodné oddelenie PZ Sečovce
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
JUDr. Radovan Wawrek, hlavný kontrolór
PhDr. Branislav Bruňák, predseda miestnej volebnej komisie
Pracovníci MsÚ

1.Otvorenie :
I. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach otvoril primátor
p. Jozef Gamrát. V úvode privítal všetkých prítomných a určil za zapisovateľku z rokovania
p.Ľubicu Kmecovú a za overovateľov zápisnice p. Jána Dobránskeho a p. Mariána Rozmana.
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Primátor požiadal predsedu miestnej volebnej komisie p. Branislava Bruňáka, aby prečítal správu
o výsledku volieb na primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Sečovciach zvolených vo
voľbách dňa 15.11.2014.
Predseda MVK informoval o výsledku komunálnych volieb.
(Správa je prílohou zápisnice).
Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta:
Predseda miestnej volebnej komisie prečítal sľub primátora:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
(Sľub je prílohou zápisnice)
Primátor potvrdil sľub slovom „sľubujem“, podpísal ho a prevzal osvedčenie o zvolení z rúk predsedu
miestnej volebnej komisie p. Bruňáka.
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva:
Primátor požiadal novozvolených poslancov MsZ, aby predstúpili pred predsednícky stôl k slávnostnému
aktu zloženia sľubu a prevzatiu osvedčenia o zvolení za poslanca.
p.Bruňák prečítal mená poslancov v abecednom poradí:
Balega Miroslav
Bérešová Monika
Briňarská Katarína
Dobránsky Ján
Gleza Imrich
Kožuch Marek
Popaďáková Monika
Rozman Marián
Smržíková Františka
Sojka Michal
Varga Jozef
Vasilišin Marián
Primátor vyzval prítomných , aby povstali. Požiadal p. Michala Sojku, ako najstaršieho z novozvolených
poslancov, aby prečítal sľub poslanca.
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy
obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich
budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
Poslanci potvrdili sľub slovom „sľubujem“, podpísali ho, prevzali osvedčenie o zvolení
a odobrali sa na svoje miesta.
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Vystúpenie novozvoleného primátora:
MVDr. Jozef Gamrát predniesol slávnostný príhovor, ktorý je prílohou zápisnice .
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva:
p.primátor - konštatoval, že rokovania ustanovujúceho zasadania Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina novozvolených poslancov . Z 12 poslancov je prítomných 12 a tým
je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Návrh programu ustanovujúceho zasadania mestského zastupiteľstva bol doručený v pozvánke,
návrhy uznesení k programu v predložených materiáloch pred zasadnutím MsZ.
Spýtal sa poslancov, či má niekto ďalšie návrhy doplňujúce alebo pozmeňujúce k predloženému návrhu
programu zasadnutia MsZ.
p.Bérešová - navrhla vypustiť z programu rokovania body 4,5,6,7 a znova sa stretnúť niekedy medzi
sviatkami alebo v novom roku po nejakom spoločnom rokovaní, na ktorom by sa dohodli a vydiskutovali
jednotlivé veci. Je pravdou, že primátor zvolal pracovné stretnutie pred zasadnutím MsZ, ale pre
pracovnú zaneprázdnenosť sa ho nemohli zúčastniť.
Primátor sa spýtal, či má ešte niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto sa neprihlásil,
preto požiadal poslancov, aby hlasovali o tomto pozmeňujúcom návrhu.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č. 1)
za: 11 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa:1/Kožuch/
nehlasoval:0
schválené
p.Bérešová - oznámila, že osem členov poslaneckého zboru vytvorilo klub nezávislých poslancov.
Program rokovania:
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie
mestského zastupiteľstva.
4.5.6.7 - vypustené z rokovania
8. Diskusia
9. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda: p. Ján Dobránsky
Členovia: p. Katarína Briňarská, p. Monika Popaďáková
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.2)
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie k správe o výsledku
volieb.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A / berie na vedomie
1. Výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
2. Vystúpenie novozvoleného primátora
B/ konštatuje, že
1. Novozvolený primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát zložil zákonom predpísaný sľub primátora
mesta
2. Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva :
 Balega Miroslav
 Bérešová Monika RNDr.
 Briňarská Katarína Ing.
 Dobránsky Ján Ing.
 Gleza Imrich
 Kožuch Marek MUDr.
 Popaďáková Monika Mgr.
 Rozman Marián
 Smržíková Františka
 Sojka Michal
 Varga Jozef Mgr.
 Vasilišin Marián Ing.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.3)
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
3. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie
mestského zastupiteľstva.
Primátor navrhol, aby týmto oprávnením zvolávať MsZ bola poverená p. Bérešová. Spýtal sa, či má
niekto iný návrh. Nikto sa neprihlásil, preto požiadal predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu
uznesenia a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
poveruje
poslankyňu Moniku Bérešovú RNDr. zvolávaním a vedením zasadnutia mestského zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zák. č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.4)
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
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8. Diskusia:
Primátor otvoril diskusiu, v úvode ktorej pozval na deň otvorených dverí dňa 19.12.2014 o 14.30 hod.
na stavbe - byty ul. Blatná.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
V závere primátor poďakoval za účasť a ukončil I. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Ján Dobránsky

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

Marián Rozman

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

Zápis: Ľ. Kmecová

Prílohy zápisnice:
1. Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Sečovce
2. Sľub primátora mesta
3. Sľub poslancov mestského zastupiteľstva
4. Príhovor primátora mesta
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