Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 26. marca 2015
o 15.00 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
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Vojtko, Ing. Jozef Jeňo, Mikuláš Jaroši, PaedDr. Ing. Stanková, Ing. Eva Timková,
PhDr. Branislav Bruňák, Mgr. Katarína Rabatinová,
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Mária Kešeľová – riaditeľka ZŠ Obchodná, Mgr. Gejza Hallér – riaditeľ ZŠ Komenského,
Mgr. Viera Haščáková – riaditeľka Spojená MŠ Jarná ul., Mgr. Mária Hvozdíková – riaditeľka ZUŠ
Sečovce, Mgr. Ján Hreňo – riaditeľ CVČ, Mgr. Ján Lukáč, riaditeľ- Bytové hospodárstvo s.r.o,
Ján Paulovčák – Technické služby, Jaroslav Hrinda - Stavebný úrad
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
JUDr. Radovan Wawrek, hlavný kontrolór
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie :
III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach otvoril primátor p. Jozef Gamrát.
V úvode privítal poslancov, členov komisií MsZ, riaditeľov škôl a školských zariadení v správe mesta,
podnikateľov a občanov mesta. 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 navrhol doplniť do bodu rôzne 13.A, B, C, D, ku ktorým písomné materiály boli poslancom
doručené a požiadal poslancov, aby o doplnených bodoch jednotlivo hlasovali.
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p. Bérešová – navrhla, aby v bode rôzne okrem týchto avizovaných bodov, boli riešené ďalšie veci,
ktoré chcú navrhnúť a tento bod bol doplnený priebežne počas rokovania.
Primátor sa spýtal, či má ešte niekto návrh na doplnenie alebo zmenu programu rokovania.
p. Bérešová - navrhla presunúť bod 9 pred bod 7, pretože najprv musí byť schválené VZN o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl až potom rozpočet mesta.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 1
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
p. Bérešová – navrhla vypustiť z rokovania bod 8 návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp z dôvodu, že nebol
prerokovaný v komisiách.
Poslanci hlasovali o návrhu p. Bérešovej.
Hlasovanie č. 2
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
p. Kožuch – navrhol doplnenie bodu programu rokovania na základe žiadosti, doručenej Mestskému
zastupiteľstvu od vedenia Základnej školy Obchodná, konkrétne žiadosť o odvolanie Ing. Mischurovej
z Rady školy ZŠ Obchodná 5.
Primátor navrhol zaradiť tento bod pred bod rôzne ako 12.A a požiadal poslancov, aby hlasovali
o uvedenom doplnení programu rokovania.
Hlasovanie č. 3
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Primátor sa spýtal, či má ešte niekto návrh na doplnenie programu. Nikto sa neprihlásil, preto požiadal
poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu programu rokovania s uvedenými zmenami
a doplnením.
Hlasovanie č. 4
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. Interpelácie poslancov
4. Informatívne správy z komisií.
5. Správy hlavného kontrolóra mesta za vykonaných kontrol.
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6. Doprava – ul. M.R. Štefánika
7. Návrh VZN – dotácie školy
8. Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky 2016-2017.
9. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku odborných komisií.
10. Plán zasadnutí MsZ.
11. Prerokovanie platových pomerov primátora mesta.
12. Žiadosť o odvolanie Ing. Mischurovej z Rady školy ZŠ Obchodná.
13. Bod rôzne
13.A: Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31.12.2014
13.B: Zmarené investície k 31.12.2014
13.C: Zberný dvor – navrhovaný zámer
13.D: Predĺženie nájmu – Nájomná zmluva č. 248/2007 Špeciálna základná škola Sečovce

14. Diskusia
15. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
predseda : p. Marián Vasilišin
členovia: p. Miroslav Balega, p. Monika Popaďáková
za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Imricha Glezu a p.Mariána Rozmana
p. Bérešová – upozornila, že návrhová komisia si volí predsedu sama a pred definitívnym
odhlasovaním návrhov na uznesenie sa má komisia odobrať na spoločné rokovanie.
Po oprave návrhu na zloženie návrhovej komisie primátor požiadal poslancov o hlasovanie.
Hlasovanie č.5
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Návrhová komisia sa dohodla, že predsedom bude p. Vasilišin, ktorý informoval, že pred bodom rôzne
sa komisia odoberie na menšiu poradu a zároveň požiadal, aby navrhovatelia doplnené body programu
rokovania predložili návrhovej komisii v písomnej forme s návrhmi na uznesenie.
3. Interpelácie poslancov:
p. Varga – spýtal sa primátora, či neuvažuje o niečom takom ako je harmonogram práce primátora a
jeho vyhodnocovanie v rámci transparentnosti.
p. Briňarská – na poslednom zasadnutí komisie sociálnych vecí bolo povedané, že pôvodné tabule
s označením ulíc budú znova osadené do konca mája. Spýtala sa, či tento termín stále platí.
p. primátor – tento termín platí.
p. Briňarská – ďalej sa informovala na možnosť zlepšenia parkovania na sídlisku SNP – namaľovanie
parkovacích pásov, aká cena a aké množstvo farby je potrebné.
p. primátor – tieto informácie zistí.
p. Briňarská – spýtala sa, či má mesto ešte platnú zmluvu s firmou FA Hunter na odchyt psov,
pretože pri bývalom družstve v Kochanovciach psy kántrili obyvateľom zajace.
p. primátor – zmluva je platná a môže sa obrátiť na p. Janeka, ktorý má na starosti odchyt túlavých
psov.
p. Varga – informoval sa, kedy bude ukončený profil verejného obstarávateľa na webovej stránke
mesta a kedy bude skompletizovaná.
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p. Vereščáková – ako už informovala na komisii, webová stránka sa postupne prerába a verejné
obstarávanie dať do tejto štruktúry je náročné, ale určite sa to bude riešiť.
p. Varga – kto má k dispozícii podklady?
p. Vereščáková – Ing. Lukáč, ktorý okrem verejného obstarávania má aj inú agendu.
p. Varga – navrhuje dohodnúť sa na termíne v rámci kapacít mesta.
p. Vereščáková - po dohode s Ing. Lukáčom - do konca apríla.
p. Bérešová – spýtala sa primátora, kto je jeho zástupcom, ktorý mal byť do 60 dní menovaný, kde to
zverejnil alebo oznámil.
p. primátor – oznámil, že za zástupcu menoval p. Mariána Vasilišina. Ospravedlnil sa za
nezverejnenie tejto informácie a požiadal poslancov, aby hlasovali o súhlase s menovaným zástupcom
primátora.
Hlasovanie č.6
za: 10 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga,/
proti: 0
zdržal sa: 2 /Kožuch,Vasilišin/
nehlasoval:0
schválené
p. Bérešová – požiadala o zverejnenie poverenia p. Vasilišina za zástupcu primátora v písomnej
forme.
p. Varga – spýtal sa na komunikáciu poslancov s mestom a akým spôsobom by sa dalo dopracovať
k jednotnému systému, pretože keď si predsedovia komisii vyžiadali materiály alebo nejaké
dokumenty, boli odkázaní p.Wawrekovou na niekoho, na niečo, potom bol problém s kopírovaním
dokumentov. Požiadal zamestnancov, aby boli k dispozícií ak si poslanci vyžiadajú nejaké materiály.
Ďalej sa informoval, či je niekto zo zamestnancov mesta riešený v priestupkovom konaní.
p. primátor – nevie o tom, ale môže túto informáciu preveriť.
p. Varga – či mesto disponuje bezpečnostným projektom v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov a kto je zodpovedný, oprávnený a poverený.
p. Bérešová – zo zákona je mesto objektom verejnej správy a musí mať vypracovaný bezpečnostný
projekt.
4. Informatívne správy z komisií :
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p. Popaďáková – informovala Mestské zastupiteľstvo o zasadnutí komisie sociálnych vecí, rómskej
problematiky a verejného poriadku zo dňa 18.3.2015, pretože v materiáloch nebola doložená písomná
zápisnica. Predmetom rokovania komisie bolo:
- možnosť vyplácania peňažných dávok v osade Habeš, prizvaná vedúca pošty,
- informácia terénnych sociálnych pracovníkov o ich práci v osade a požiadavka na miestnosť, kde
by mali klienti pocit súkromia, pretože majú k dispozícii len spoločnú úradovňu,
- informácie o projektoch spolupráce s ÚPSVaR,
- informácia p. Paulovčáka o poriadku v meste, nefunkčnosť mestskej fontány (kúpanie vo fontáne,
zvláštny únik vody, osvetlenie), nedostatok financií pre Technické služby,
- problematika trhového predaja poľnohospodárskych prebytkov na tržnici,
- informácia o výsledkoch sčítania ľudu v roku 2011 a o demografickom vývine v Sečovciach,
- poverenie hlavného kontrolóra vykonať kontrolu zmlúv a faktúr medzi o.z. Kellerladen, Mestom
Sečovce a následne O.z. Priateľstvo-Freundschaft.
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Do rozpravy sa nikto 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, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom bytov.
2. Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy, životného prostredia a regionálnej politiky.
3. Komisie kultúry, školstva a športu.
4. Komisie sociálnych vecí , rómskej problematiky a verejného poriadku.
Hlasovanie č.7
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
5. Správy hlavného kontrolóra:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p. Bérešová – spýtala sa hlavného kontrolóra ako dospel k záveru, že z celkového počtu podaných
sťažnosti 5 predstavujú opodstatnené sťažnosti a čiastočne opodstatnené (2 + 2) 20%.
p. Wawrek – ide o formálnu chybu.
p. Bérešová – v správe, v ktorej hodnotil rozpočet, zrejme to ušlo aj kontrolórovi aj finančnému
odboru, že rozpočet nie je vyrovnaný ale prebytkový.
p. Vargová – je to uvedené v dôvodovej správe, prebytkový o cca 18 000,- €.
p. Bérešová – kontrolór to v správe neuviedol.
p. Vargová – hodnotil predchádzajúci návrh rozpočtu.
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
 Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a ich evidencie
za I. polrok 2014
 Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich
predpisov na MsÚ Sečovce za mesiac december 2014
 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2014.
 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016-2017 a k
návrhu rozpočtu mesta na rok 2015
B/ ukladá
odboru financií a správy majetku mesta prepracovať Zásady vedenia pokladne č. 1/2010 platnými od
1.7.2010 z vecnej aj obsahovej stránky a v súlade s platnými právnymi predpismi do 30.6.2015.
Hlasovanie č. 8
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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6. Doprava – ul. M.R. Štefánika:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p. Kožuch – prečítal si stanovisko komisie a spýtal sa, či navrhované riešenia budú postačujúce na
riešenie dopravy na tejto ulici a či sa nepozabudlo na problém stojacích áut, ktoré znemožňujú prejazd
touto ulicou. Uznáva obmedzenie rýchlosti a zákaz prejazdu pre nákladné autá, ale či by nebolo
potrebné zaoberať sa aj týmto problémom.
p. Balega – komisia sa tým zaoberala, ale väčšinou tam parkujú domáci a návštevy. Obyvatelia sa
hlavne sťažovali na hluk a prejazd nákladných áut. Obmedzenie rýchlosti a zákaz vjazdu nákladných
áut navrhli obyvatelia tejto ulice.
p. Kožuch – s tým súvisí aj ďalší problém a to je dosť časté státie áut na chodníkoch, ktoré
znemožňuje výhľad pri výjazde áut z niektorých ulíc v Sečovciach. Navrhol, aby sa komisia výstavby
zaoberala aj týmto problémom.
p. Balega – státie na chodníkoch by mali skôr riešiť policajti.
p. Kožuch – ide o bezpečnosť a navrhuje vstúpiť do rokovania s vedením polície.
p. primátor – v minulosti občania žiadali spomaľovače, ale Mestské zastupiteľstvo to neschválilo.
Tento problém diskutoval s policajtmi aj predtým, ich stanovisko bolo, že kto to bude kontrolovať,
nemajú na to dosť ľudí. Vstúpi do jednania aj s riaditeľom dopravného inšpektorátu.
p. Sojka – myslí si, že občanom stačí obmedzenie rýchlosti a zákaz prejazdu nákladných áut, ktoré
požadovali.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
schvaľuje
Návrh na zákaz vjazdu nákladných vozidiel, mimo vozidiel dopravnej obsluhy a obmedzenie rýchlosti
na 40 km/hod. na celej ulici M.R.Štefánika v meste Sečovce.
Hlasovanie č. 9
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
7. Návrh VZN – dotácie školy:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil, po prečítaní návrhu na uznesenie
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
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 v predloženom znení.
B/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť VZN v súlade s § 6, ods. 8 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení.
Hlasovanie č. 10
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
8. Návrh rozpočtu mesta na rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky 2016, 2017:
Materiál písomný. Primátor informoval, že sú predložené dva návrhy rozpočtu. 1. návrh, ktorý
pripravil finančný odbor, predkladá primátor a 2. návrh predkladá predsedníčka finančnej komisie
p. Bérešová.
Primátor otvoril rozpravu k bodu 8.A - 1. návrhu rozpočtu, ktorý predkladá mesto.
p.Bérešová – zaoberali sa týmto návrhom rozpočtu na finančnej komisii, chceli poznať výstupy
z konca roka a čerpanie. Finančná komisia neodporučila schváliť návrh rozpočtu, ktorý bol zverejnený
v novembri 2014. Po nejakých úpravách finančná komisia navrhla prijať upravený rozpočet.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal
uznesenie k 1. návrhu rozpočtu - bod 8.A.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
rozpočet Mesta Sečovce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov a to:
v príjmovej časti takto:
 bežné príjmy 5 669 475 €,
 kapitálové príjmy 475 554 €
 finančné operácie – príjmy 876 072 €
 vlastné príjmy škôl 78 157 €
vo výdavkovej časti takto:
 bežné výdavky 2 421 199 €,
 kapitálové výdavky 1 433 527 €
 finančné operácie -výdavky 523 057 €,
 výdavky škôl a školských zariadení 2 721 475 €
B/ berie na vedomie
viacročný rozpočet mesta roky 2016, 2017 vrátane programov a podprogramov :
 rozpočet Mesta Sečovce na rok 2016:
príjmy 5 606 001 €, výdavky 5 606 001 €
 rozpočet Mesta Sečovce na rok 2017:
príjmy 5 634 776 €, výdavky 5 634 776 €
C/ schvaľuje
právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu
celého rozpočtového roka.
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Hlasovanie č. 11
za: 4 /Dobránsky,Kožuch,Rozman,Vasilišin/
proti: 8/ Balega,Bérešová,Briňarská,Gleza,Popoďáková,Smržíková,Sojka,Varga/
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
neschválené
Primátor otvoril rozpravu k bodu 8.B - k návrhu rozpočtu, ktorý pripravili poslanci za Sečovce Inak.
p. Bérešová – mala výhrady, voči vyjadreniu, že tento návrh rozpočtu pripravili poslanci za O.z.
Sečovce Inak. Kandidovali ako nezávislí poslanci a žiada, aby boli takto rešpektovaní.
Celý rozpočet prepracovali a nepáčia sa jej vyjadrenia, že p. Bérešová ide prepúšťať, pretože takúto
kompetenciu nemá.
Prečítala doplnenie návrhu na uznesenie k bodu 8.B a predložila v písomnej forme návrh na uznesenie
predsedovi návrhovej komisie.
p. Vargová – spýtala sa k rekreačným službám, ako je to myslené, či nebude porušené všeobecne
záväzné nariadenie o dotáciách, pretože výška jednotlivej dotácie, ktorú môže primátor prideliť je
500,-€.
p.Bérešová – v celkovom objeme do 5 000,- € za rok.
p. Kožuch - informoval sa k návrhu znemožniť primátorovi manipulovať 10% rozpočtu, čo ich
k tomu viedlo objektívne a či tomu tak bolo aj v minulosti.
p.Bérešová – hovorila iba o neschválení možnosti, nie manipulácii a na to je Mestské zastupiteľstvo,
ktoré môže upraviť rozpočet kedykoľvek. Táto doložka sa tam každý rok dávala. Môže, ale nemusí
byť schválená. Môžeme to vyskúšať neschváliť a pohyb peňazí bude riešiť zastupiteľstvo, ktoré môže
pán primátor kedykoľvek zvolať. Navrhuje prenechať túto záležitosť na zastupiteľstvo.
p.Vasilišin – z tohto návrhu rozpočtu mu vychádza, že podstatná časť financií, ktorá by mala byť
ušetrená z bežných výdavkov na chod úradu a niektoré činnosti, ktoré budú eliminované alebo zrušené,
pôjde na športovú a kultúrnu činnosť. Nemá problém so športovou a kultúrnou činnosťou, ale
v porovnaní s inými mestami, táto navrhovaná suma je neúmerne vysoká a osobne nepodporí tento
návrh. Na úkor toho, že by sa mali vysporiadavať zamestnanecké pomery na úrade resp. na službách
a kumulovať zdroje na to, aby boli nejakým spôsobom prerozdelené napríklad aj na činnosť O. z.
Sečovce Inak, ktoré, ako má informáciu, žiada o dotáciu vo výške necelých 10 tis. eur.
p.Bérešová – spýtala sa ho, či už boli riešené žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta.
p.Vasilišin – neboli riešené, ale práve preto sa pýta, lebo je to súčasť rozpočtu, prečo taký nepomer.
Zhruba 1/8 celých ušetrených zdrojov by mala ísť na túto činnosť. V minulosti na športovú a kultúrnu
činnosť bolo vyčlenených cca 20 tisíc eur, v súčasnosti je to neprimeraná suma.
p. Bérešová – berie to ako jeho názor.
p. Dobránsky – spýtal sa k funkčnej klasifikácii staroba, pretože práve na rozbeh prevádzky je
potrebné najviac financií a p.Bérešová to iste vie a má v tejto oblasti skúsenosti.
p. Bérešová – iste sa to dá riešiť aj ináč, ale k tejto téme sa v diskusii ešte bude pýtať p.Dobránskeho.
p. Dobránsky – prevádzka bola začatá, viac ľudí sa začalo informovať. Je však potrebné nakúpiť ešte
veľa vecí, s ktorými sa v projekte nepočítalo, preto sú financie potrebné teraz na začiatku.
p. primátor – informoval sa ku kráteniu tarifných platov vo verejnej správe vo všeobecnej pracovnej
oblasti a oblasti nakladania s odpadmi, či to platí v tomto návrhu.
p. Bérešová – áno platí to.
p. primátor – bude rešpektovať rozpočet, ktorý poslanci schvália, ale nikomu nepraje, aby sedel na
jeho mieste a mal schválený rozpočet v tejto podobe.
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Pýtal sa poslancov, ako prišli na to, že siahajú na platy ľudí v odpadovom hospodárstve, ktorí majú
mzdy na úrovni 330,-€ a poslanci im ešte idú krátiť aj to málo. Žiadal vysvetlenie, prečo v návrhu
poslanci siahli len na tieto platy a nenavrhli celoplošné krátenie miezd, s ktorým by sa ľahšie
pracovalo a bolo by to spravodlivejšie. Pripomenul, že sa siahajú na platy ľudí, ktorí pracujú celý rok,
ale nikto nerieši napríklad Detské jasle, kde mesto dotuje šiestich zamestnancov, ktorí sa starajú
o v priemere 12 detí denne. Aj preto sa odmieta stotožniť s týmto návrhom rozpočtu. Apeloval na
poslancov, že ľudia, ktorým siahajú na platy, boli ich voliči a takto sa im teraz poďakujú. Toto sú jeho
výhrady, ale rozhodnutie poslancov bude rešpektovať.
p.Bérešová – podotkla, že predpokladá zverejnenie tohto primátorského PR vo všetkých dostupných
médiách a že mu drží palce. Dodala, že rozpočet je stále len pracovný dokument. Navrhla primátorovi,
aby poslancov presvedčil, že potrebuje toľko ľudí na jednotlivých úsekoch v aparáte. Je to podľa nej
o komunikácii a keďže primátor s poslancami zatiaľ nekomunikoval, rozhodli sa s ním komunikovať
takto.
Nikto sa už do rozpravy neprihlásil. Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh
na uznesenie k bodu 8.B.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
rozpočet Mesta Sečovce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov a to:
v príjmovej časti takto:
 bežné príjmy 5 688 469 €,
 kapitálové príjmy 475 554 €
 finančné operácie – príjmy 876 072 €
 vlastné príjmy škôl 78 157 €
 príjmy celkom 7 118 252 €
vo výdavkovej časti takto:
 bežné výdavky 2 421 199 €,
 kapitálové výdavky 1 433 527 €
 finančné operácie -výdavky 523 057 €,
 výdavky škôl a školských zariadení 2 721 475 €
 výdavky celkom 7 099 258 €
rozpočet prebytkový s prebytkom 18 994 €
B/ berie na vedomie
viacročný rozpočet mesta roky 2016 ,2017 vrátane programov a podprogramov :
 rozpočet Mesta Sečovce na rok 2016
príjmy 5 606 001 €, výdavky 5 606 001 €
 rozpočet Mesta Sečovce na rok 2017:
príjmy 5 634 776 €, výdavky 5 634 776 €
C/neschvaľuje
právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 10% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu
celého rozpočtového roka.
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D/ schvaľuje
a) Pridelenie finančných prostriedkov na funkčnej klasifikácii 08.1.0. Rekreačné služby, 642
Transfery v zmysle platného VZN primátorom mesta do celkového objemu 5 000 € počas roka.
Pridelenie finančných prostriedkov na funkčnej klasifikácii 10.2.0. Staroba , 642 Transfery , 642 002
neziskovým organizáciám , po začatí prevádzky s najmenej 30 prijímateľmi sociálnej služby.
Hlasovanie č. 12
za: 8 /Balega,Bérešová,Briňarská,Gleza,Popoďáková,Smržíková,Sojka,Varga/
proti: 4 /Dobránsky,Kožuch,Rozman,Vasilišin/
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
9. Návrh na zmeny Rokovacieho poriadku odborných komisií:
Materiál písomný. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p. Popaďáková – prečítala návrh na doplnenie a úpravu uznesenia č. 12/2014. Tento návrh bol
prerokovaný na komisií sociálnych vecí, rómskej problematiky a verejného poriadku 25.2.2015.
Celé znenie doplneného uznesenia č. 12/2014:
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s § 15 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
A/ schvaľuje
Verejné zasadnutia stálych komisií mestského zastupiteľstva mesta Sečovce s tým , že verejnosť sa
nemôže aktívne zúčastňovať rokovania a ani iným spôsobom rokovanie ovplyvňovať. Predseda
komisie môže rozhodnúť o tom, že rokovanie komisie bude neverejné. Predseda komisie rozhodne o
neverejnom zasadnutí komisie najmä ak majú byť predmetom rokovania informácie alebo veci
chránené podľa osobitných predpisov.
Ďalej navrhla zmenu názvu Komisie sociálnych vecí, rómskej problematiky a verejného poriadku tak,
aby bolo vypustené slovné spojenie „rómskej problematiky“, pretože to je súčasť sociálnych vecí.
Nový názov – Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku.
p. Rozman – spýtal sa, či neverejné zasadnutie komisie sa týka aj zapisovateľky.
p. Popaďáková – komisia má tajomníčku, nie zapisovateľku, ktorá počúva príkazy predsedu komisie.
Na tomto neverejnom zasadnutí nebol, ale záver z komisie prečítala v bode pri informatívnych
správach z komisií.
p. Dobránsky – tajomníčka je alebo nie je verejnosť?
p. Popaďáková – tajomníčka nie je verejnosť, je súčasťou komisie. Rozhoduje však predseda komisie,
ktorý riadi komisiu.
p. Vasilišin – laicky konštatoval, že to, čo všetci poslanci odobrili a schválili, aby boli komisie verejné,
dnes chcú zmenou obmedziť tak, že predseda komisie určí, či môže byť zasadnutie verejné alebo nie.
Požiadal o vysvetlenie.
p. Bérešová – nemá informáciu, čo bolo na rokovaní komisie sociálnych vecí, ale ak by mesto malo
bezpečnostný projekt, ktorý rieši takéto veci ako je prístup k chráneným informáciám, boli by
poriešené aj takéto situácie. Na komisiách sú aj takéto situácie, keď sa preberajú chránené veci
a nemôžu byť verejne prejednávané z dôvodu ochrany osobných údajov. Toto musí byť zapracované
v bezpečnostnom projekte, ktorý je závažným dokumentom a takisto aj verejné obstarávanie. Tento
návrh reaguje na to, že ak sa budú preberať na rokovaní osobné údaje, má predseda právo vyhlásiť
zasadnutie za neverejné.
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p. Rozman – spýtal sa p. Bérešovej, či za jej primátorovania, bol tento projekt potrebný.
p. Bérešová – nebol prijatý bezpečnostný projekt, lebo k tomu nebola potrebná takáto legislatíva.
p. Kožuch – aj súkromná sféra musí mať bezpečnostné projekty, nielen verejná alebo štátna, nakoľko
sa všade pracuje s citlivými údajmi. Bolo by potrebné čím skôr bezpečnostný projekt pripraviť,
schváliť a následne uznesením určiť, čo je verejné a čo nie na zasadnutí komisií.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie so zmenami, ktoré
predložila p. Popaďáková.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v zmysle ust. § 15. odst. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a §18
Štatútu Mesta Sečovce
A/ mení
A1
Rokovací poriadok mestského stálych komisií mestského zastupiteľstva mesta Sečovce schválený uznesenie č. 1/2011 zo dňa 28.1.2011 v čl. 5 odst. 7 a odst. 9 v texte :“ prítomných poslancov“ na
znenie : „ prítomných členov komisie „
A2
mení uznesenie č. 12/2014 o verejných zasadnutiach stálych odborných komisií takto:
v bode A) sa doplňuje text: „Predseda komisie môže rozhodnúť o tom, že rokovanie komisie bude
neverejné. Predseda komisie rozhodne o neverejnom zasadnutí komisie najmä ak majú byť predmetom
rokovania informácie alebo veci chránené podľa osobitných predpisov.“
A3
Názov komisie sociálnych vecí, rómskej problematiky a verejného poriadku na názov:
Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku.
B/ schvaľuje
B1
Návrh zmeny Rokovacieho poriadku stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Sečovce.
B2
Verejné zasadnutia stálych komisií mestského zastupiteľstva mesta Sečovce s tým , že verejnosť sa
nemôže aktívne zúčastňovať rokovania a ani iným spôsobom rokovanie ovplyvňovať. Predseda
komisie môže rozhodnúť o tom, že rokovanie komisie bude neverejné. Predseda komisie rozhodne o
neverejnom zasadnutí komisie najmä ak majú byť predmetom rokovania informácie alebo veci
chránené podľa osobitných predpisov.
B3
Názov komisie: Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku.
Hlasovanie č. 13
za: 9/Balega,Bérešová,Briňarská,Gleza, Kožuch, Popoďáková,Smržíková,Sojka,Varga/
proti: 0 zdržal sa: 3/Dobránsky, Rozman,Vasilišin/ nehlasoval:0 schválené
10. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva:
Materiál písomný. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – navrhla zmeniť výraz plán na termíny zasadnutí MsZ, pretože, keby to bol plán, musel
by byť uvedený aj obsah.
11

Predseda návrhovej komisie 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
schvaľuje
termíny rokovaní mestského zastupiteľstva v Sečovciach :
24. jún 2015
16. september 2015
16. december 2015
Hlasovanie č. 14
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
11. Prerokovanie platových pomerov primátora mesta:
Primátor požiadal p. Vasilišina, aby viedol tento bod a po jeho prerokovaní vyhlásil 15-minútovú
prestávku.
p.Vasilišin – navrhol v súčasnosti ponechať platové podmienky primátora mesta v takej podobe ako sú
uvedené v predloženom písomnom materiáli a ako je uvedené v dôvodovej správe.
Otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p. Vasilišin – tak ako sa vyjadril v minulosti, aj teraz má výhrady, že sa má ako poslanec vyjadriť
k platu primátora. Myslí si, že vo všeobecnosti to nie je správny spôsob vyjadrenia sa k práci štatutára
mesta. Nie je stotožnený s tým, že ako poslanci mesta majú riešiť percentuálne plat primátora.
p. Bérešová – tento spôsob je určený zákonom.
p. Vasilišin – v minulých obdobiach, aj po jeho skúsenostiach viacerých samospráv, keď sú to
kandidáti, ktorí prešli druhým alebo viacerými volebnými obdobiami, zvyknú byť poslanci ústretoví
a nenechávajú primátorovi základný plat. Pri kumulovanej funkcii primátora navrhuje navýšenie
10% - 20%.
p. Bérešová – konštatovala, že je možnosť na každom zasadnutí Mestského zastupiteľstva požiadať
o úpravu platu primátora.
Predseda prečítal návrh na uznesenia k bodu a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 ods. 4, písm. i) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a v súlade s § 3 a § 4
zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov č. 253/1994 Z. z.
odsúhlasuje a berie na vedomie
Mesačný plat primátora mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vo výške 2 008 € s účinnosťou od
1.1.2015.
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Hlasovanie č. 15
za: 9 /Balega,Bérešová,Briňarská,Gleza,Popoďáková,Rozman,Smržíková,Sojka,Varga,/
proti: 0 zdržal sa: 3/Dobránsky,Kožuch,Vasilišin/
nehlasoval:0
schválené
Po prestávke primátor pokračoval v rokovaní doplneným bodom 12.A
12.A Návrh na odvolanie Ing. Mischurovej z Rady školy ZŠ Obchodná 5 Sečovce:
Tento bod navrhol doplniť do programu rokovania p. Kožuch na žiadosť vedenia Základnej školy
Obchodná 5 Sečovce, adresovanú Mestskému zastupiteľstvu Sečovce. V prvej časti prečítal v plnom
znení žiadosť o odvolanie p. Ing. Mischurovej z Rady školy ZŠ Obchodná 5 Sečovce (žiadosť je
prílohou písomných materiálov k programu III. zasadnutia MsZ).
V druhej časti predložil svoju analýzu, čo s danou vecou.
p. Kožuch – tento problém mu je blízky, pretože je sám členom Rady školy ZŠ Obchodná,
nenominovaný zastupiteľstvom, ale volený rodičmi žiakov školy. V tomto dokumente vidí niekoľko
problémov:
1. je otázkou, či pani Mischurová je právoplatnou členkou rady školy, vzhľadom na dátumy, ktoré
sa snažil zvýrazniť pri čítaní uvedenej žiadosti.
2. ako bola obsadená rada školy.
3. nezaregistrovanie občianskeho združenia, na čo bolo dosť času a priama náhrada finančnej ujmy.
K spornému členstvu Ing. Mischurovej v rade školy:
29.12.2014 e-mailom oznámila, že sa vzdáva členstva v rade školy a taktiež funkcie pokladníčky
školského výboru ZRPŠ k 31.12.2014.
30.12.2014, v čase keď ešte stále bola členkou rady školy ju Mestské zastupiteľstvo delegovalo za
členku rady školy. Spýtal sa, ako môže byť niekto dvakrát menovaný do tej istej funkcie?
K obsadeniu rady školy:
Ak p. Mischurová nie je riadnou členkou rady školy, a podľa neho ňou legitímne nie je, malo by sa
miesto v rade školy za rodičov obsadiť doplňujúcimi voľbami.
K nezaregistrovaniu občianskeho združenia:
Škole to spôsobilo škodu vypočítanú v priemere od roku 2005 cca vo výške 1 400 - 1 500,- €. Ako túto
škodu škole nahradiť z mimorozpočtových zdrojov, nakoľko tieto prostriedky boli darované rodičmi.
p. primátor – spýtal sa p. Kožucha, čo z toho vyplýva a čo má v tejto veci riešiť zastupiteľstvo.
p. Kožuch – podľa neho nie je platné uznesenie o nominácii p. Mischurovej do rady školy, pretože
v čase, keď ju zastupiteľstvo delegovalo t.j. 30.12.2014, bola riadnou členkou rady školy, volenou
rodičmi.
Preto si myslí, že posledné zasadnutie rady školy, ktorého sa zúčastnil, je právne neplatné, pretože sa
ho zúčastnil nelegitímny člen. Ďalej navrhol, aby Mestské zastupiteľstvo , resp. zriaďovateľ vypísal
doplňujúce voľby na obsadenie chýbajúceho člena rady školy. Očakáva tiež vyjadrenia poslancov
k náhrade škody spôsobenej ZŠ Obchodná nezaregistrovaním občianskeho združenia k získaniu 2%
z dane.
p. Bérešová – spýtala sa, kedy bolo podpísané uznesenie zo dňa 30.12.2014. Predpokladá, že v prvých
dňoch januára. To znamená, že p. Mischurová sa stala členkou rady školy až v januári 2015 a vtedy
ňou už nebola, keďže sa vzdala k 31.12.2014.
Rada škola a občianske združenie sú dva subjekty. Každý z nich si zloženie - členstvo rieši samostatne.
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Občianske združenie je súkromná záležitosť školy, do toho nemôže zasahovať Mestské zastupiteľstvo.
Spýtala sa, či zasadal k tejto veci výbor, či skontroloval pokladníčku. Z toho dôvodu by veľmi opatrne
riešila, kto je zodpovedný za túto škodu.
p. Kožuch – požiadal pána primátora, aby túto vec predložil na vyjadrenie stanoviska právnikovi
mesta, či je p. Mischurová právoplatnou členkou rady školy a či je zodpovedná za škodu spôsobenú
škole nezaregistrovaním občianskeho združenia.
p. Bérešová – rada školy nemá nič spoločné s občianskym združením a zodpovednosť za škodu by
mal riešiť výbor občianskeho združenia pri ZRPŠ.
p. Kožuch – uznesenie patrí tomuto zastupiteľstvu a myslí si, že finančnú ujmu spôsobil niekto, kto
bol delegovaný týmto zastupiteľstvom.
p. primátor – zastavil diskusiu, pretože túto vec nie je možné momentálne vyriešiť a navrhol, aby
poslanci informáciu zobrali na vedomie s odporúčaním, aby sa dala vypracovať právna analýza
predloženej žiadosti a na základe toho, aby boli urobené ďalšie kroky.
p. Briňarská – spýtala sa p. Kožucha, či poslanci majú rozhodovať ako bude nahradená škoda
v občianskom združení.
p. Kožuch – spôsobila ju Ing. Mischurová, členka O.z. Sečovce Inak, ktorá bola pokladníčkou. A za tú
istú p. Mischurovú pri delegovaní členov Rady školy za mesto hlasovalo osem poslancov klubu
nezávislých poslancov, ktorí sú členmi O.z. Sečovce Inak.
p. Balega – upozornil p. Kožucha, že nie je členom O.z. Sečovce Inak a dôrazne sa ohradil, že si
vyprosuje, aby ho takto označoval.
p. Kožuch – pohybujeme sa aj v inej rovine, ak p.Mischurovú niekto delegoval a bolo to Mestské
zastupiteľstvo, takže sa to týka poslancov.
p. Bérešová – súhlasí s p. primátorom, aby poslanci informáciu zobrali na vedomie.
Primátor požiadal o návrh na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
berie na vedomie
žiadosť o odvolanie člena školskej rady – Ing. Kataríny Mischurovej z Rady školy ZŠ Obchodná 5,
Sečovce so stanoviskom p. poslanca MUDr. Mareka Kožucha.
Hlasovanie č. 16
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
12.B Protest prokurátora č. Pd 40/15/8811-3 zo dňa 9.2.2015
p. Bérešová – navrhla, aby bod č.8, ktorý bol vypustený z programu rokovania, bol čiastočne
prerokovaný, poslanci zobrali na vedomie protest prokurátora a VZN – náhradné zásobovanie vodou
bolo riešené na ďalšom zasadnutí MsZ po prerokovaní v komisiách.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
upozornenia prokurátora č. PD 40/15/8811-3 zo dňa 9.2.2015
B / odporúča
Predložený návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp prerokovať na zasadnutí príslušných komisií
Hlasovanie č. 17
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
13. bod Rôzne:
13.A - Správa ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie k 31.12.2014:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – v správe nezaregistrovala inventarizáciu materských škôl, ktoré sú tiež majetkom mesta.
Spýtala sa, či ide o omyl alebo nebola inventarizácia vykonaná.
p.Vargová – inventarizácia sa týka majetku, ktorý je v správe a oni nemajú v správe podsúvahový
majetok. Budovy a stavby eviduje mesto v svojom majetku. Inventarizovalo sa to, čo majú školy
v správe. Majetok, ktorý si nadobudli sami, inventarizujú vlastnou inventúrou.
p. Bérešová – pripomenula, že všetky veci, ktoré školy a školské zariadenia nadobudnú aj keď
z vlastných zdrojov, sú majetkom mesta a majú byť inventarizované.
p. Vargová – za inventarizáciu svojho majetku zodpovedajú riaditelia. Vykonávajú inventarizáciu
samostatne a nepredkladajú ju Mestskému zastupiteľstvu. Školy a školské zariadenia majú samostatnú
právnu subjektivitu.
p. Bérešová – nesúhlasí s p.Vargovou. Všetko má byť v spoločnej inventarizácii zriaďovateľa. Tak to
robí aj Košický samosprávny kraj a mesto je taký istý subjekt. Myslí si, že to nie je celkom v poriadku,
preto navrhuje doplniť inventarizáciu mesta o inventarizáciu škôl a školských zariadení, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
p. Vargová – je to možné až po konsolidovanej uzávierke k 30.6.2015.
p. Kožuch – ospravedlnil sa p. Balegovi za to, že ho označil za člena O.z. Sečovce Inak.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie s návrhom doplnenia
p.Bérešovej.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
S p r á v u Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014
B/ ukladá
MsÚ doplniť správu o výsledky inventarizácie majetku organizácií v pôsobnosti mesta.
Termín: do 30.6.2015
Hlasovanie č. 18
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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13.B: Zmarené investície k 31.12.2014:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu
p. Bérešová – informovala, že sa týmto problémom zaoberali na zasadnutí komisie a finančná komisie
návrh uznesenia odporúča schváliť.
Nikto sa do rozpravy neprihlásil. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci
hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s § 11 zák . č. 369/1990 Z.z. , § 9 zák. 138/1991 a čl.
8 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Sečovce
súhlasí
so zmarením investícíí – odpis nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním
dlhodobého majetku spolu v sume 207 540, 97 €
Hlasovanie č. 19
za: 10 /Balega,Bérešová,Briňarská,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Smržíková,Sojka,Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa:2/Dobránsky,Rozman/ nehlasoval:0
schválené
13.C: Zberný dvor – navrhovaný zámer:
Primátor navrhol vypustiť tento bod z rokovania, vzhľadom na to, že nebol prerokovaný v komisiách.
p. Sojka – navrhol vykonať prieskum verejnej mienky obyvateľov Albinova, aby neboli problémy ako
pri výrobe hnojiva.
p. primátor – spýtal sa, akou formou navrhuje vykonať prieskum.
p. Sojka – napríklad verejným zhromaždením alebo iný spôsob podľa dohody poslancov.
p. primátor – čo z toho budú mať obyvatelia, keď si firma Fura, ktorá zbiera plasty, vytvorí v tejto
časti zberný dvor na súkromnom pozemku, iba ak, že dajú súhlas na túto činnosť.
p. Bérešová – myslí si, že obyvatelia Albinova s týmto zámerom nebudú súhlasiť.
p. Dobránsky – navrhol prizvať na zhromaždenie obyvateľov aj firmu, ktorá navrhuje vytvoriť zberný
dvor v tejto lokalite.
p. primátor – navrhol prijať rozhodnutie Mestského zastupiteľstva až po verejnom zhromaždení
občanov.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s §11 odst. 4 a § 11 b zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A / berie na vedomie
zámer spoločnosti FÚRA s.r.o. na zriadenie zberného dvora odpadu v meste Sečovce , v časti
ALBINOV v priemyselnom parku MALEX 3 s.r.o. na parcele č. 4827/1 KÚ Sečovce.
B/ zvoláva
zhromaždenie obyvateľov časti mesta Sečovce k zámeru zriadenia zberného dvora odpadu v meste
Sečovce v priemyselnom parku MALEX 3 s.r.o v termíne ktorý bude po dohode poslancov určený
a zverejnený v pozvánke na zhromaždenie
C/ konštatuje
že stanovisko občanov prítomných na zhromaždení bude pre poslancov mesta Sečovce záväzné
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Hlasovanie č. 20
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
13.D: Predĺženie nájmu – Nájomná zmluva č. 248/2007 Špeciálna základná škola Sečovce
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p. Bérešová – finančná komisia túto žiadosť riešila s tým, že ak nájom bude predlžený na dobu určitú,
bude potrebné uviesť v zmluve výpovednú lehotu a pri zmene ceny energií zaplatenie reálnych
nákladov.
p. Wawreková – informovala, že všetky tieto požiadavky aj keď nie sú v návrhu uznesenia, sú
zakotvené v zmluve o nájme.
Nikto sa do rozpravy neprihlásil. Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s §9a,
odst. 9, Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Predĺženie nájomnej zmluvy č. 248/2007 medzi mestom Sečovce a Špeciálnou základnou školou
Sečovce – IČO: 31309828 na dobu neurčitú .Mesačné predpisy a úhrady nákladov budú v zmysle
nájomnej zmluvy čl. III - Nájomné, jeho výška, platenie a splatnosť a výpovedná lehota v súlade
s čl. V- Skončenie nájmu .
B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť dodatok zmluvy v zmysle hore uvedeného uznesenia v termíne do 60 dní po
jeho správoplatnení.
Hlasovanie č. 21
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Predseda návrhovej komisie prečítal doplnenie bodu rôzne o body 13. E, F, G, H, CH, I
a požiadal predkladateľa resp. spracovateľa o prečítanie dôvodovej správy z písomného k jednotlivým
bodom a v písomnej forme boli materiály k týmto bodom predložené.
13. E – Opätovné vymenovanie Ing. Jaroslava Konečného do funkcie riaditeľa ZŠ Obchodná
Sečovce:
p. Smržíková – prečítala dôvodovú správu z písomného materiálu k tomuto bodu.
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p. primátor – podľa právnika JUDr. Vrabeľa sa miešame do vecí, do ktorých nás nič nie je.
Prečo doteraz nebolo žalované Ministerstvo školstva SR alebo Okresný úrad odbor školstva Košice,
ktoré k tejto veci vydali stanoviská a my sme konali na základe ich rozhodnutia. Spýtal sa, ktorý súd
rozhodol, že p. Konečný má vzdelanie na túto funkciu. Súdy sa nezaoberali vzdelaním. Súd zrušil
rozhodnutie obvodného úradu a rozhodnutie mesta pre nepreskúmateľnosť. Mesto nedostalo žiadny
príkaz ani rozhodnutie, že má p. Konečného znova menovať, odporúčané je v tejto veci konanie
zastaviť. Spýtal sa, kto nahradí finančnú ujmu, keď mesto rozhodlo na základe stanovísk Ministerstva
školstva SR a Krajského školského úradu.
p. Bérešová – odvolanie bolo nezákonné, tak ho treba doviesť do zákonnej formy. Prečo potom mesto
nežalovalo ministerstvo.
p. primátor – s rozhodnutím mesta nesúhlasil p. Konečný, preto sa mal obhájiť, že má potrebné
vzdelanie. Mesto dostalo list z ministerstva, že p. Konečný nemá vzdelanie na funkciu riaditeľa, potom
list z Krajského školského úradu, že ho má odvolať. Po dvoch mesiacoch prišiel p. Konečný s inými
listami a oznámil, že má mesto konať. Primátor sa spýtal na základe čoho má mesto rozhodnúť. Myslí
si, že o tom musí rozhodnúť súd.
K uzneseniu rady školy má stanovisko právnika, že uznesenie je zmätočné a vecne nesprávne
s vysvetlením prečo. Môže ho predložiť.
p. Bérešová – požiadala primátora o kópiu stanoviska právnika k uzneseniu Rady školy ZŠ Obchodná.
p. Sojka – podotkol, že v rozsudku sa píše, že p. Konečný je od roku 2012 stále riaditeľom ale
nefukčným, ako to potom môže byť takto uvedené.
p. primátor – dotazoval sa vedúcej na ministerstve, vedúcej odboru školstva, v tomto prípade musí
ďalej rozhodnúť súd.
p. Bérešová – súd rozhoduje len o zákonnosti alebo nezákonnosti odvolania.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Košice odbor Školstva
zo dňa 26.2.2015 a na základe informatívnej správy z Rady školy ZŠ Obchodná.
A/ odporúča primátorovi mesta MVDr. Jozefovi Gamrátovi, aby opätovne vymenoval do funkcie
riaditeľ školy ZŠ Obchodná Ing. Jaroslava Konečného do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MsZ.
Hlasovanie č. 22
za: 8 /Balega,Bérešová,Briňarská,Gleza,Popoďáková,Smržíková,Sojka,Varga/
proti: 2/Kožuch,Rozman/ zdržal sa: 2/Dobránsky,Vasilišin/ nehlasoval:0

schválené

13. F – Vymenovanie kronikára Mesta Sečovce:
p. Varga – prečítal dôvodovú správu z písomného materiálu k tomuto bodu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, predseda návrhovej komisie po oprave prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v zmysle § 4 ods. 3, písm. s) a § 11, ods. 4 písm. n) zákona
369/1990 Sb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje návrh komisie kultúry menovať do funkcie kronikára mesta na dobu neurčitú PhDr.
Branislava Bruňáka
B/ určuje Kronikárovi mesta ročnú odmenu v takej výške ako bola vyplácaná v minulých rokoch t.j.
vo výške 1000,- eur. Odmena sa bude vyplácať raz ročne ku koncu rozpočtového roka po odsúhlasení
zápisov do kroniky.
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Hlasovanie č. 23
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
13. G – Prehľad prijatých uznesení, VZN, zásad hospodárenia a iných dokumentov:
p. Popaďáková – prečítala dôvodovú správu a návrh uznesenia z písomného materiálu k bodu.
Primátor otvoril rozpravu.
p. Dobránsky – upozornil, že VZN sú zverejnené a myslí si, že požadovaný termín nie je možné
dodržať.
p. Popaďáková – je to len návrh, je možné ho opraviť.
p. Wawreková – súhlasí s prehľadom platných uznesení a VZN, ale nechápe, k čomu je potrebný
prehľad neplatných uznesení, pretože je to veľmi náročné a tiež zbytočné.
p. Bérešová – súhlasila s p. Wawrekovou a navrhla termín do júnového zasadnutia MsZ.
Predseda prečítal návrh na uznesenie s navrhnutými úpravami.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
ukladá
Mestskému úradu v Sečovciach pripraviť prehľad o prijatých uzneseniach, platných VZN a zásadách
hospodárenia, koncepčných dokumentov (napr. plán hospodárskeho a soc. rozvoja a podobnej
dokumentácie), prípadne smerníc či inej dokumentácie mesta schvaľovanej zastupiteľstvom
nasledovne:
1. prijaté , tohto času platné uznesenia v chronologickom poradí v štruktúre – číslo uznesenia, dátum
schválenia, dátum účinnosti, stručné znenie (aby vyjadril podstatu uznesenia), predkladateľ návrhu,
trvajúca platnosť, poznámka o plnení uznesenia, poznámka o zrušení
2. aktuálne VZN, zásady hospodárenia, ostatnej dokumentácie – v určenom členení a to: v
chronologickom poradí v štruktúre – číslo uznesenia, dátum schválenia, názov (pomenovanie), dátum
účinnosti, úpravy, zmeny, dodatky, novely a pod. platnosť od – do, poznámka o zrušení.
Termín: Mestský úrad predloží písomný vypracovaný materiál poslancom do konca 06/2015.
Zodpovedný: MsÚ
Hlasovanie č. 24
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
13. H - Doplnenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
p. Smržíková – prečítala dôvodovú správu z písomného materiálu k bodu.
Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil. Požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal
návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
1. ukladá
hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v platnom znení v organizáciách mesta Sečovce za obdobie r. 2013 a 2014
a) Centrum voľného času v Sečovciach
b) Bytové hospodárstvo Sečovce s.r.o.
so zameraním na dodržiavanie zverejňovania povinných informácií podľa zák.č. 211/2000 Z.z. v
platnom znení. V Centre voľného času v Sečovciach hlavný kontrolór vykoná kontrolu plnenia
prijatých opatrení po kontrole z roku 2012.
2. Správu o výsledkoch kontroly hlavný kontrolór predloží do 30.5.2015.
3. Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach upozorňuje hlavného kontrolóra, v záujme vytvárania
účinného vnútorného kontrolného systému v meste, na plnenie povinností hlavného kontrolóra
vykonávaním pravidelných kontrol dodržiavania plnenia prijatých opatrení z minulých kontrol
a predchádzať tak v rámci dostupných možností opakovanému porušovaniu predpisov.
4. Kontrolu zmluvy uzatvorenej dňa 16.9.2014 medzi Mestom Sečovce a Priateľstvo –
Freundschaft o.z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku (dom + pozemky)
5. Kontrolu zmluvy (označenej Kúpna zmluva č. KC/2014) uzatvorenej dňa 11.11.2014,
zverejnenej 18.11.2014 medzi Mestom Sečovce a Priateľstvo – Freundschaft o.z. o predaji
majetku mesta v hodnote 21,- Eur
6. Kontrolu zmluvy o nájme hnuteľných vecí uzatvorenej dňa 13.11.2014 medzi Mestom Sečovce
a Priateľstvo – Freundschaft o.z. v celkovej hodnote hnuteľných vecí 12.563,- Eur
a postupu primátora mesta pri uzatváraní týchto troch zmlúv v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d
zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení. Výsledok kontroly predloží hlavný kontrolór poslancom do
30.5.2015
Hlasovanie č. 25
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
13. CH – Voľba vajdu:
p. Popaďáková – prečítala dôvodovú správu z písomného materiálu k bodu.
Primátor otvoril rozpravu.
p. Wawreková – upozornila, že Mestské zastupiteľstvo ani Mestský úrad nemá kompetenciu
vyhlasovať voľby vajdu.
p. primátor – už roky si Rómov delí 4-5 úžerníckych rodín, o čom každý vie. Prihlásil sa jeden
záujemca o funkciu vajdu, ale požadoval za to 200 eur mesačne. Podľa neho je to kontraproduktívne.
p. Kožuch – nie je možné ísť nad rámec kompetencií. Mestské zastupiteľstvo môže zvolať verejné
zhromaždenie alebo referendum ale nie voľby vajdu.
p. Popaďáková – túto problematiku konzultovali už tri mesiace a sú záujemcovia o vykonávanie tejto
funkcie bezplatne. Bolo im oznámené, že budú prizvaní na zasadnutie komisie, aby predniesli svoje
návrhy a podnety.
p. Sojka – niekedy dávno bol vajda, ktorý všetko riadil a Rómovia ho rešpektovali, ale teraz je iná
koncepcia spoločenstva.
p. Kožuch – v minulosti bola pri sociálnej komisii zriadená rómska rada.
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p. Popaďáková – navrhla tento bod stiahnuť a znova prerokovať na sociálnej komisii s nejakým
výstupom a riešením.
13. CH – Výplatné miesto pre sociálne dávky na ul. Nová:
p. Popaďáková – prečítala dôvodovú správu z písomného materiálu k bodu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie iniciatívu sociálnej komisie k vytvoreniu výplatného miesta pre sociálne dávky
na ul. Novej.
B/ súhlasí, aby miestom na výplatu sociálnych dávok boli priestory ZŠ na ul. Novej špeciálna na to
upravené (priečka).
C/ poveruje primátora mesta rokovaním v tejto veci so Slovenskou poštou.
Hlasovanie č. 26
za: 12 /Balega,Bérešová,Briňarská,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Smržíková,
Sojka, Varga, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
13. I – Úprava počtu členov komisie finančnej, správy mestského majetku a pre predaj
a prenájom bytov.
p. Smržíková – návrh predkladá poslanecký klub, ide o úpravu počtu členov finančnej komisie.
Prečítala návrh na uznesenie o odvolaní člena finančnej komisie z radov obyvateľov MVDr. Milana
Miku.
Primátor otvoril rozpravu.
p. Vasilišin – spýtal sa koho je to iniciatíva, prečo, z akého dôvodu a prečo práve p. Miku. Ak sa
nemýli, počet a zloženie komisie bol návrh poslaneckého klubu.
p. Smržíková – asi p.Vasilišin nebol na pracovnom stretnutí poslancov, pretože nie je pravda, že
zloženie komisie je návrhom poslaneckého klubu, pretože do komisie boli navrhnutí aj nominanti
ostatných členov poslaneckého zboru. Dôvodom odvolania je rozhodnutie väčšiny členov klubu
ôsmich nezávislých poslancov.
p. Kožuch – spýtal sa na objektívne dôvody odvolania, pretože si myslí, že p. Mika ja morálne
a odborne fundovaný človek a môže mu to spoločensky ublížiť.
p. Smržíková – zopakovala, že toto je návrh na odvolanie a ako poslanci majú právo odvolávať
a menovať členov komisie. Je na poslancoch či tento návrh podporia. Myslí si, že to nie je najlepšia
voľba, čo sa týka odbornosti v tomto smere, že p. Mika je členom finančnej komisie.
p. Vasilišin - požiadal p. Smržíkovú, aby prečítala všetkých členov finančnej komisie a zhodnotila kto
má a kto nemá byť členom tejto komisie a podľa akých kritérií. Spýtal sa, prečo sa nemohol ako člen
finančnej komisie vyjadriť k tomuto návrhu odvolania.
p. Smržíková – je to návrh, ktorý predkladá za časť poslaneckého klubu a je na rozhodnutí každého
poslanca ako zahlasuje.
p. Vasilišin – v materiáli je uvedený ako predkladateľ poslanecký klub, ktorý tvoria ôsmi nezávislí
poslanci. Takto bolo prezentované p. Bérešovou na I. zasadnutí MsZ.
p. primátor – požiadal poslancov, aby nepolemizovali a vecne diskutovali k tejto téme
p. Rozman – spýtal sa koľko je finančných odborníkov z radov občanov vo finančnej komisii.
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p. Smržíková – je to bezdôvodné a je to návrh.
p. Vasilišin – tento návrh je preňho nepochopiteľný aj to, že ho predkladá p. Smržíková.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 15 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súčinnosti s
§ 11 zák. č. 369/1990 Z.s. o obecnom zriadení odsek 4 písmena n.)
A/ odvoláva
členov komisie finančnej, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom bytov
– odborník z radov obyvateľov mesta
1) MVDr. Milan Mika
Hlasovanie č. 27
za: 7 /Balega,Briňarská,Gleza,,Popoďáková,Smržíková,Sojka,Varga/
proti:4/Dobránsky,Kožuch,Rozman,Vasilišin/ zdržal sa: 1/Bérešová nehlasoval:0

schválené

p. Smržíková – oznámila a dáva na vedomie Mestskému zastupiteľstvu, že jej bol doručený abdikačný
list, ktorým sa PhDr. Bruňák vzdáva členstva v Rade školy Spojenej MŠ Jarná Sečovce.
14. Diskusia:
Primátor otvoril diskusiu.
p. Balega – informoval sa, či má mesto vypracovanú smernicu na používanie služobných motorových
áut, či má mesto záväzky, ktoré nie sú v riešení a mohli by z nich vzniknúť súdne spory.
p. primátor – nemá informáciu o takýchto záväzkoch a na mesto nikto nepodal žalobu.
p. Bérešová – spýtala sa v akom štádiu a či je aktuálny Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
lebo ak sa bude chcieť mesto zapojiť do ďalšieho programovacieho obdobia, toto je podmienka.
p. primátor – prebieha výberové konanie na zhotoviteľa PHSR.
p. Bérešová – bolo povedané, že nie sú v súlade so zákonom uznesenia, ktorými sa menia orgány
v spoločnostiach zriadených mestom. Požiadala primátora o predloženie kópií vyjadrení právnika
k spomínaným uzneseniam.
p. Bérešová – dotazovala sa riaditeľa Domu seniorov p.Dobránskeho koľko má klientov, aké sú ceny
pri jednotlivých klientoch.
p. Dobránsky – informoval o súčasnom stave klientov, o ďalších potenciálnych klientoch. Vyjadril sa
k výške mesačného poplatku, ktorý je od 395 do 480 a má možnosť ho upraviť.
p. Rozman – oznámil, že pri hlasovaní o plate primátora v bode 11 omylom stlačil zelené tlačidlo
„za“, ale nesúhlasí a nestotožňuje sa s týmto návrhom.
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p. Vasilišin – na I. zasadnutí bolo oznámené vytvorenie klubu ôsmich nezávislých poslancov. Spýtal
sa p. Bérešovej, či nie je potrebné aj písomne oznámiť mestu, ktorí nezávislí poslanci tvoria tento klub
a či je možné byť členom klubu, lebo on tiež kandidoval ako nezávislý, aby to bolo jasné pri
predkladaní návrhov.
p. Bérešová – o vytvorení klubu informovala na zasadnutí MsZ, ale nevie, či to bolo zaznamenané aj
v zápisnici, pretože nebola overovateľkou zápisnice.
p. Wawreková – spýtala sa, či je p. Bérešová predsedníčkou klubu a či tento klub aj zastupuje,
čo p. Bérešová potvrdila.
p. Varga – informoval, že si od p.Wawrekovej žiadal písomné materiály na zasadnutie zastupiteľstva
a ona sa ho spýtala na čo mu budú.
p.Wawreková – na I. zasadnutí MsZ sa poslanci dohodli, že materiály k programu zasadnutia budú
zasielané elektronicky. Pán Varga jej telefonoval, ale myslí si, že nie je vhodné teraz tento rozhovor
komentovať, ale vydiskutovať si ho medzi sebou.
p. Gleza – v mesačníku Sečovčan bola uvedená informácia, že z auta boli odcudzené doklady mesta,
čím bola spôsobená škoda vo výške cca 250,-€
Ako člen finančnej komisie požiadal o konkretizovanie o aké doklady a listiny išlo.
p. Dobránsky – boli odcudzené kópie zmlúv a notebook, nie účtovné doklady, išlo o listiny DSS n.o..
p. Gleza – požiadal o predloženie písomného zoznamu odcudzených dokladov a vecí finančnej
komisii.
p. primátor v diskusii informoval:
- predsedom Združenia miest a obcí južného Zemplína sa stal p. Marek Čižmár - primátor mesta
Trebišov, zástupkyňou je p. Zuskáčová – starostka obce Hraň,
- zúčastnil sa konferencie „Vzdelanie – kľúč k integrácii“ , na ktorej ho splnomocnenec vlády p. Polák
požiadal, aby informoval Mestské zastupiteľstvo, že mesto Sečovce bolo vybrané medzi 150 obcí,
ktoré môžu oprávnene čerpať z balíka 380 mil. eur, ktorý bol schválený v Bruseli. Nie je to
jednoduché, pretože obec sa musí najprv zúčastniť základného balíka, ktorý obsahuje povinné
programy. Až po zrealizovaní týchto programov sa môže zapojiť do ďalšieho čerpania balíka.
Nadstavbové programy sú samozrejme s 5% spoluúčasťou.
- tak ako sľúbil, rozdelil svoj mesačný plat pre hádzanársky turnaj, knihu básní, minifutbalový turnaj,
knihu – Spomienky z Dargovského bojiska, rómsky futbal a knihu o Kochanovciach, ktorá bude
čoskoro vydaná.
p. Varga – na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa uskutočnil odborný seminár o verejnom
obstarávaní, ktorého sa zúčastnil. Zúčastnili sa ho aj zamestnanci mesta a podľa neho by mali
fundovanejšie vystupovať za mesto.
Myslí si tiež, že vo zvýšenej miere je potrebné podporovať rodiny, ktoré sa starajú o svoje deti
a umožňujú dôstojný život v meste.
p. primátor – ak naráža na informáciu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, je na poslancoch,
aby rozhodli, či sa mesto zúčastní projektu alebo nie.
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Primátor vyhlásil krátku prestávku.
p. Bérešová – pripomenula, že do konca marca sa majú niektoré veci prerokovať. Je potrebné, aby
štatutári škôl na to upozornili, pretože niektoré rady škôl ešte vôbec nezasadali.
Predseda návrhovej komisie p. Vasilišin – návrhová komisia konštatuje, že všetky návrhy uznesení
boli riadne schválené Mestským zastupiteľstvom a boli k jednotlivým návrhom predkladateľov
vyjadrené stanoviská.
Primátor v závere poďakoval všetkým za účasť a ukončil III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
Imrich Gleza

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

Marián Rozman

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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