Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 30. decembra 2014
o 17.00 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:
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
Prizvaní - prítomní:
Lýdia Čuchranová, vedúca - Detské jasle,Mgr. Ján Lukáč, riaditeľ- Bytové hospodárstvo s.r.o,
Jaroslav Hrinda - Stavebný úrad
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
JUDr. Radovan Wawrek, hlavný kontrolór
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie :
II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach otvoril primátor p. Jozef Gamrát. V úvode
privítal poslancov, riaditeľov škôl a školských zariadení, podnikateľov, občanov mesta a všetkých
prítomných. Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 12 a na základe toho je mestské
zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
2.Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice:
Primátor sa spýtal, či má niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu rokovania.
p.Bérešová - navrhla doplniť do programu bod: Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Sečovce do
orgánov spoločností zriadených, resp. založených mestom.
Primátor sa spýtal, či má ešte niekto návrh na doplnenie programu. Nikto sa neprihlásil, preto požiadal
poslancov, aby hlasovali o návrhu p. Bérešovej - uvedené doplnenie programu ako bod 7.
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Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.5 )
za: 10 /Balega,Bérešová,Briňarská,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Smržíková,Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 2/Dobránsky,Rozman/
nehlasoval:0
schválené
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovanie s týmto doplnením.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č 5)
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia :
2. Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice .
3. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.
4. Návrh na členov rady škôl
5. Návrh na prísediacich na súde
6. Schválenie poslancov a členov pre občianske obrady.
7. Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Sečovce do orgánov spoločností zriadených resp.
založených mestom.
8. Diskusia
9. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
predseda : p.Imrich Gleza
členovia: p. Marek Kožuch, p. Jozef Varga,
za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p.Moniku Bérešovú a p. Katarínu Briňarskú
Hlasovanie č. 4 opakované (uznesenie č.6)
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
3. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová - navrhla doplniť do komisie kultúry, školstva a športu p. Valériu Begalovú
a p. Róberta Jurka.
p. Kožuch - bol nominovaný do komisie kultúry, necíti sa v tejto oblasti odborníkom, preto nesúhlasí
s nomináciou za člena tejto komisie. V komisii pre ochranu verejného záujmu by chcel pôsobiť, o čom aj
informoval e-mailom.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie s uvedenými zmenami.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s § 15 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
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A / zriaďuje
1) Komisiu finančnú, správy mestského majetku, a pre predaj a prenájom bytov.
2) Komisiu výstavby, územného plánovania, dopravy, životného prostredia a regionálnej politiky.
3) Komisiu kultúry, školstva a športu .
4) Komisiu sociálnych vecí, rómskej problematiky a verejného poriadku.
5) Komisiu pre ochranu verejného záujmu
B/ volí členov komisií
B1
Komisia finančná, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom bytov
predseda komisie :
1) RNDr. Monika Bérešová
člen komisie –poslanec:
2) Imrich Gleza
3) Ing. Marián Vasilišin
člen komisie- odborník s radov obyvateľov mesta :
1) MVDr. Milan Mika
2) Ing. Cyril Korpesio
3) Ing. Jaroslav Konečný
4) Ing. Jozef Vojtko
5) Mgr. Róbert Funfrovič
B2
Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy, životného prostredia a regionálnej politiky:
predseda komisie :
1) Miroslav Balega
člen komisie –poslanec:
2) Michal Sojka
3) Marián Rozman
člen komisie- odborník s radov obyvateľov mesta :
1) Ing. Jozef Jeňo
2) Roman Bugata
3) Ing. Zdeno Titko
4) Mikuláš Jaroši
5) PaedDr. Ing. Terézia Stanková
6) Ing. Peter Štefanko
7) Ing. Mgr. Ingrid Gašparová
B3
Komisia kultúry, školstva a športu :
predseda komisie :
1) Mgr. Jozef Varga
člen komisie –poslanec:
2) Františka Smržíková
člen komisie- odborník s radov obyvateľov mesta :
1) Dávid Štefan
2) Valéria Benedeková
3) Mgr. Katarína Rabatinová
4) Valéria Begalová
5) Róbert Jurko
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B4
Komisia sociálnych vecí, rómskej problematiky a verejného poriadku :
predseda komisie :
1) Mgr. Monika Popaďáková
člen komisie –poslanec:
2) Ing. Katarína Briňarská
3) Ing. Ján Dobránsky
člen komisie- odborník s radov obyvateľov mesta :
1) Ing. Eva Timková
2) PhDr. Branislav Bruňák
3) Lída Siváková
4) Ing. Ján Varga
B5
Komisia pre ochranu verejného záujmu:
predseda komisie :
1) Miroslav Balega
člen komisie –poslanec:
2) MUDr. Marek Kožuch
3) Ing. Ján Dobránsky
C/ ukladá
predsedom komisií mestského zastupiteľstva v spolupráci s členmi jednotlivých komisií a v súlade
s rokovacím poriadkom stálych komisií MsZ mesta Sečovce vypracovať náplň činnosti a plán
rokovania príslušnej komisie v termíne do 60 dní od schválenia tohto uznesenia, ktoré predložia na
rokovanie MsZ na schválenie formou uznesenia.
D/ konštatuje,
že výkon činnosti jednotlivých členov komisií zvolených na ustanovujúcom mestskom
zastupiteľstve sa začína dňom prvého riadneho zasadnutia jednotlivých odborných komisií
zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Sečovciach.
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.7)
za: 9 /Balega,Bérešová,Briňarská,Gleza,Popoďáková,Rozman,Smržíková,Sojka, Varga, /
proti: 0
zdržal sa: 3/Dobránsky,Kožuch,Vasilišin/ nehlasoval:0
schválené
4. Návrh na členov rady škôl:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová - v materiáli, ktorý dostali boli nie celkom korektne počty zástupcov mesta delegovaných do
rád jednotlivých škôl, preto navrhuje:
1. Doplniť medzi odvolaných z Rady školy ZŠ Obchodná p. Mariána Rozmana, MŠ Obchodná Mgr.
Annu Ferkovú, MŠ Jarná Ing. Mariána Vasilišina, ZUŠ Sečovce PaedDr. Melániu Vargovú.
2. Doplniť k delegovaným do Rady školy ZŠ Obchodná Ing. Katarínu Mischurovú, MŠ Jarná
Ing. Jaroslava Konečného, PhDr. Branislava Bruňáka, MŠ Obchodná Ing. Jozefa Jeňa, ZUŠ Sečovce
Ing. Jána Ferka, CVČ Sečovce namiesto p. Imricha Glezu Mgr. Jozefa Vargu.
Nikto sa do rozpravy neprihlásil. Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na
uznesenie s navrhovaným doplnením.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s § 25 odst. 5 a ods. 12 zák. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov:
A/ odvoláva
delegovaných zástupcov zriaďovateľa v orgánoch školskej samosprávy a to:
 MUDr. Máriu Jackovú, Jána Vajdu, Mgr. Jána Lukáča, Ľubicu Kmecovú
- ZŠ Komenského 4, Sečovce
 Ing. Jána Dobránskeho, Jána Paulovčáka , Jána Dulaia, Mariána Rozmana
- ZŠ Obchodná 5, Sečovce
 Mgr. Katarínu Magyarovú , Mgr. Ivetu Bačovú, Mgr. Annu Ferkovú
- MŠ Obchodná 26/63, Sečovce
 Jána Tomáša, Jozefa Janeka, Ing. Mariána Vasilišina
- MŠ Jarná 20, Sečovce
 Ing.Vladimíra Bajusa, Mgr. Annu Ferkovú, Mgr. Máriu Ľašovú, PaedDr.Vargovú Melániu
- ZUŠ, Sečovce
 MVDr. Milana Miku, Ing. Cyrila Korpesia – CVČ Sečovce
B/ deleguje
zástupcov zriaďovateľa v orgánoch školskej samosprávy a to:
 Mgr. Jozefa Vargu, Romana Bugatu, Mgr. Róberta Funfroviča, Ing. Katarínu Mischurovú
- ZŠ Obchodná 5, Sečovce
 Miroslava Balegu, Ing . Evu Timkovú, Ing. Jozefa Vojtka, Ing. Jozefa Jeňa
- ZŠ Komenského 4, Sečovce
 RNDr. Moniku Bérešovú, MUDr. Mareka Kožucha, Ing.Jaroslava Konečného,
PhDr.Branislava Bruňáka - MŠ Jarná 20, Sečovce
 Miroslava Balegu, Romana Bugatu, Ing. Jozefa Jeňa- MŠ Obchodná 26/63, Sečovce
 Michala Sojku, Mgr. Moniku Popaďákovú, Ing. Katarínu Briňarskú , Ing. Jána Ferka
- ZUŠ, Sečovce
 Mgr. Jozefa Vargu , Františku Smržíkovú - CVČ Sečovce
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.8)
za: 8 /Balega,Bérešová,Briňarská,Gleza,Popoďáková,Smržíková,Sojka, Varga, /
proti: 1/Kožuch/
zdržal sa: 3/Dobránsky,Rozman,Vasilišin/ nehlasoval:0

schválené

5. Návrh na prísediacich na súde:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v zmysle ustanovenia § 140, ods.1, zákona č., 385/2000 Z.z.
o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov
A/ volí
do funkcie prísediacich Okresného súdu v Trebišove na volebné obdobie 2014-2018:
1. Ing. Miroslava Čelovského, nar. ..........., SNP 932/54, Sečovce
2. Jána Babiča, nar. ..........., Fialková 1537/14, Sečovce
B/poveruje
primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta vydať zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení
za prísediacich na Okresnom súde v Trebišove na funkčné obdobie 2014-2018.
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C/ukladá
Referátu organizačnému a vnútornej správy Mestského úradu v Sečovciach zaslať uznesenie mestského
zastupiteľstva o voľbe prísediacich Okresného súdu v Trebišove na funkčné obdobie 2014-2018.
Termín : ihneď po schválení uznesenia
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.9)
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
6. Schválenie poslancov a členov pre občianske obrady:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa neprihlásil.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s § 11 zák. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov
a § 4 zák. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov:
A/ berie na vedomie
ako sobášiaceho pri občianskych obradoch uzavretia manželstva a ďalších občianskych obradoch
primátora mesta :
 Jozefa Gamráta MVDr.
B/poveruje
ako sobášiaceho pri občianskych obradoch uzavretia manželstva a ďalších občianskych obradoch
poslancov:
 Moniku Bérešovú RNDr.
 Jána Dobránskeho Ing.
C/určuje
Sobášne dni na : ŠTVRTOK: 13 00 hod. SOBOTA : 13 00 hod. -

15 00 hod.
16 00 hod.

D/schvaľuje
Ako organizátorov a účastníkov občianskych obradov :
 Jána Nemčíka
 Milana Pálfiho
 Ľudmilu Vojtekovú
Za túto činnosť budú schválení zástupcovia mesta odmeňovaní ako členovia odborných komisií v súlade
so zásadami odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.10)
za: 11 /Balega,Bérešová,Briňarská,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Dobránsky/
nehlasoval:0
schválené
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7. Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Sečovce do orgánov spoločnosti zriadených, resp.
založených mestom:
Primátor otvoril rozpravu k tomuto doplnenému bodu.
p.Bérešová - predložila návrh na zmenu v Dozornej rade Bytového hospodárstva s.r.o. Sečovce, Správnej
a Dozornej rade Domu seniorov Sečovce n.o., návrh na zmenu Štatútu neziskovej organizácie Dom
seniorov Sečovce, n.o. Prečítala celé znenie návrhu uznesenia.
p.Kožuch - informoval sa na časové zmeny, ktoré boli uvedené v predloženom návrhu.
p.Bérešová - 4 roky je spravidla funkčné obdobie. Má skúsenosť aj z práce v neziskovej organizácii,
ktorá poskytovala sociálne služby, kde zakladateľ Košický samosprávny kraj taktiež menil každé 4 roky
svojich zástupcov v správnej rade.
p.Kožuch - spýtal sa na funkčné obdobie polroka.
p.Bérešová - je tam napísané 6 rokov prvé obdobie a práve uplynul polrok.
Nikto sa do rozpravy k tomuto bodu neprihlásil, primátor požiadal poslancov aby hlasovali o prečítanom
návrhu na uznesenie.
1. Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v zmysle Obchodného zákonníka (č.513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov):
A/ odvoláva
delegovaných zástupcov mesta v Dozornej rade Bytového hospodárstva s.r.o. a to:
 Ing. Vladimíra Bajusa, MUDr. Máriu Jackovú , Ing.Mariána Vasilišina a Mariána Rozmana
B/ deleguje
zástupcov mesta v Dozornej rade Bytového hospodárstva s.r.o. a to:
 Miroslava Balegu, Imricha Glezu, Ing. Jána Ferka, Ing. Jozefa Vojtka
2. Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v zmysle Zákona o Obecnom zriadení (č.369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov), Štatútu mesta Sečovce a Štatútu DSS n.o.:
C/ odvoláva
delegovaných zástupcov mesta v Správnej rade DSS n.o. a to:
 Ing. Vieru Wawrekovú, Mgr. Michaelu Čeľovskú a Mgr. Jána Lukáča
D/ deleguje
zástupcov mesta v Správnej rade DSS n.o. a to:
 RNDr. Moniku Bérešovú, Imricha Glezu a Mgr. Moniku Popaďákovú
E/ odvoláva
delegovaných zástupcov mesta v Dozornej rade DSS n.o. a to:
 MUDr. Máriu Jackovú, Ing. Cyrila Korpesia a Ing. Mariána Vasilišina
F/ deleguje
zástupcov mesta v Dozornej rade DSS n.o. a to:
 Mgr. Jozefa Vargu, Ing. Jána Ferka a Ing. Jaroslava Konečného
3. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu Štatútu neziskovej organizácie Dom seniorov Sečovce,
n.o. v článku IV. a síce:
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Vymazuje sa :
Správna rada
Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej
rady vymenúva zakladateľ. Funkčné obdobie správnej rady je 6 rokov.
Dozorná rada
Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na
činnosť neziskovej organizácie. Funkčné obdobie dozornej rady je 6 rokov.
Zapisuje sa:
Správna rada
Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva
zakladateľ. Funkčné obdobie Prvej správnej rady je pol roka. Členov správnej rady vymenúva zakladateľ.
Funkčné obdobie správnej rady je spravidla 4-ročné.
Dozorná rada
Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej
organizácie. Funkčné obdobie prvej dozornej rady je pol roka.
Členov dozornej rady vymenúva zakladateľ. Funkčné obdobie dozornej rady je spravidla 4-ročné.
4. Mestské zastupiteľstvo ukladá riaditeľovi DSS n.o., vykonať schválené zmeny v Štatúte DSS n.o.,
v registri neziskových organizácií na Okresnom úrade Košice I.
Hlasovanie č. 9 (uznesenie č.11)
za: 8 /Balega,Bérešová,Briňarská,Gleza,Popoďáková,Smržíková,Sojka, Varga,/
proti: 3/Dobránsky,Rozman,Vasilišin/ zdržal sa: 1/Kožuch/
nehlasoval:0

schválené

8. Diskusia:
p.primátor - navrhol, aby v rámci transparentnosti, tak ako je to aj v iných mestách, boli rokovania
komisií mestského zastupiteľstva verejné a mohli sa ich zúčastniť občania bez možnosti vystúpenia
a ovplyvňovania rokovania komisie.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o jeho návrhu.
Hlasovanie č.10 (uznesenie č.12)
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
p.primátor - informoval, že projekt Rekonštrukcia Základnej školy Obchodná 5 Sečovce bol ukončený,
mesto splatilo krátkodobý úver vo výške 252 630,-€.
Bola splatená istina Municipálneho úveru na Rekonštrukciu Domu smútku - Domu nádeje vo výške
12 477,20€ a tiež 28 500,-€ splátka istiny Komunál komfort úveru, ktorý bol poskytnutý na
Rekonštrukciu Námestia sv. Cyrila a Metoda.
p.Smržíková - spýtala sa, ako pokračuje príprava rozpočtu na rok 2015 a požiadala o mzdovú inventúru
s vyznačením projektových zamestnancov.
p.primátor - rozpočet je zverejnený na stránke mesta a komisiám bude predložený a tiež aj mzdová
inventúra.
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p.Gleza - informoval sa, keďže boli na obhliadku bytových jednotiek na Blatnej ulici, koľko bude stáť
celá výstavba, koľko I. etapa, aká časť pozemku bude prislúchať k daným bytom, koľko vlastných
zdrojov použije mesto, mimo Štátneho fondu rozvoja bývania.
p.primátor - tieto informácie budú predložené do komisie, aby nerozprával nepresné údaje.
Do diskusie sa nikto neprihlásil, primátor uzatvoril tento bod.

V závere primátor poprial všetko dobré v novom roku a ukončil II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
RNDr. Monika Bérešová

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

Ing. Katarína Briňarská

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

Zápis: Ľ. Kmecová

9

