Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 20. mája 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 9:
Miroslav Balega, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Katarína Straková, Imrich Gleza,
Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Františka Smržíková, Michal Sojka, Mgr. Jozef Varga,
Poslanci neprítomní-ospravedlnení 3:
Ing. Ján Dobránsky, MUDr. Marek Kožuch, Ing. Marián Vasilišin
Menovaní členovia komisií – prítomní:
MVDr. Milan Mika, Ing. Jaroslav Konečný, Ing. Jozef Vojtko, Ing. Jozef Jeňo, Roman Bugata,
PaedDr. Ing. Stanková, Ing. Eva Timková, PhDr. Branislav Bruňák,
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Gejza Hallér – riaditeľ ZŠ Komenského, Mgr. Viera Haščáková – riaditeľka Spojená MŠ Jarná,
Mgr. Ján Lukáč, riaditeľ- Bytové hospodárstvo s.r.o, Ján Paulovčák – Technické služby,
Jaroslav Hrinda - Stavebný úrad
Hostia:
mjr.Bc. Ján Gruľa, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Sečovce
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
JUDr. Radovan Wawrek, hlavný kontrolór
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie:
IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach otvoril primátor p. Jozef Gamrát.
V úvode privítal riaditeľa Obvodného oddelenie PZ Sečovce p. Gruľu, poslancov, členov komisií MsZ,
riaditeľov škôl a školských zariadení v správe mesta, podnikateľov a občanov mesta. Konštatoval, že
z pozvaných 12 poslancov je prítomných 9, ospravedlnili sa p. Kožuch, p. Vasilišin, p. Dobránsky
a na základe uvedeného je Mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
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2.Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice:
Primátor navrhol doplniť do bodu 15: Rôzne – Zámer opravy cesty Kochanovce. Požiadal poslancov,
aby o jeho návrhu hlasovali.
Hlasovanie č. 1
za: 8 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Rozman,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:1/Sojka/
schválené
Primátor sa spýtal, či má niekto návrh na zmenu resp. doplnenie programu rokovania.
p. Bérešová – navrhla na základe rokovania v komisii výstavby vypustiť z rokovania
bod 13 – Investičný zámer výstavby nájomných bytov, pretože tento bod nebol prerokovaný
v komisiách tak ako má byť, neboli zodpovedané všetky otázky k uvedenému zámeru.
Primátor požiadal poslancov o hlasovanie.
Hlasovanie č. 2
za: 7 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 1/Rozman/
nehlasoval:1/Sojka/

schválené

Hlasovanie č. 3 (opakované hlasovanie k vypusteniu bodu 13)
za: 8 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 1/Rozman/
nehlasoval:0
schválené
p. Popaďáková – navrhla doplniť do bodu Rôzne – bod Rómska hliadka, ktorý predloží v písomnej
forme s návrhom na uznesenie.
Hlasovanie č. 4
za: 9 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania MsZ s navrhovanými zmenami.
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.35)
za: 9 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Interpelácie poslancov
4. Informatívne správy z komisií
5. Doplnenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
6. Opätovné vymenovanie Ing. Konečného do funkcie riaditeľa ZŠ Obchodná
7. Úprava počtu členov komisie finančnej, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom
bytov
8. Návrh VZN- náhradné zásobovanie vodou
9. Schválenie dotácií žiadateľom - MsZ
10. Prenájom areálu futbalového ihriska
11. Prevod vlastníctva pozemkov- Šutlľák
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Správy hlavného kontrolóra
Investičný zámer výstavby nájomných bytov – vypustený z rokovania
Úpravy rozpočtu mesta
Rôzne:
15.A – Zámer opravy cesty Kochanovce
15. B – Rómska hliadka
16. Diskusia
17. Záver
12.
13.
14.
15.

Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
p. Miroslav Balega, p. Imrich Gleza, p. Straková-Briňarská
za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Marián Rozman, p. Monika Popaďáková.
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č. 36)
za: 9 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Primátor vyhlásil, krátku prestávku, aby si návrhová komisia zvolila predsedu.
Po prestávke návrhová komisia oznámila, že predsedom komisie je p. Imrich Gleza.
3. Interpelácie poslancov:
p. Bérešová – spýtala sa primátora, v akom štádiu je vec vo vzťahu k firme Hornex, ktorá bola riešená
na spoločnom zasadnutí komisie finančnej a podnikateľskej vzhľadom na to, že výstup resp.
stanovisko právnika mesta k tejto veci mali dostať poslanci a nie priamo firma Hornex.
p. primátor – s firmou Hornex od spomínaného spoločného zasadnutia komisií nebol v kontakte.
Právnika mesta nepoveril, aby oznamoval stanovisko firme. K nedorozumeniu došlo zrejme tým, že to
isté stanovisko dával pred cca polrokom, keď sa firma domáhala peňazí. Toto stanovisko je možné
zmeniť, keď sa to dohodne na zasadnutí komisií.
p.Bérešová – k uvedenému stanovisku sa poslanci dostali sprostredkovane, potom, čo ho už firma
Hornex mala, preto táto vec bude ešte predmetom rokovania v komisiách.
p.Balega – na poslednom zasadnutí komisie výstavby primátor sľúbil, že môže mesto pomôcť pri
úprave oddychovej zóny areálu bývalého kúpaliska.
p.primátor – môžeme pomôcť iba tým, čo máme k dispozícií t.j. jedným nakladačom a traktorom.
p.Balega – múrik od pomníka smerom k mestskému úradu sa rozpadáva, či sú na jeho opravu finančné
prostriedky alebo ľudia, ktorí by ho opravili.
p.primátor – bude potrebné posúdiť, či to zvládnu naši ľudia, ale mesto má teraz iné priority ako sú
napríklad oprava schodiska pri Dome smútku, havarijný stav na streche Základnej škole Habeš, múrik
pred poliklinikou potrebuje tiež opravu. Myslí si však, že na to príde čas.
p. Balega – spýtal sa na smernicu o používaní služobných motorových vozidiel, ktorá je platná od
1.5.2015, či predtým neboli vypracované žiadne takéto smernice.
p. primátor – ak boli, tak určite neplatné, táto smernica je nová.
p.Bérešová – informovala sa, či sa pracuje na koncepčných materiáloch, ktoré budú potrebné ak bude
mesto žiadať o eurofondy.
p.primátor – áno, na Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja pracuje Ing. Štofa.
p.Wawreková – informovala, že ju p. Štofa kontaktoval a že by bolo vhodné, aby aj členovia
poslaneckého zboru predložili svoje návrhy, ktoré by boli zapracované do tejto koncepcie. Stretnutie
poslancov s p. Štofom sprostredkuje podľa dohody poslancov.
p.Varga – spýtal sa, či je možné nahliadnuť do bezpečnostného projektu.
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p.primátor - zistí, či je možné, aby poslanec mohol nahliadnuť do takéhoto projektu.
p.Smržíková – k veci odvolania Ing. Konečného, či je možné predložiť prvotnú dokumentáciu t.j.
dokumenty, ktoré prišli na podnet mesta z ministerstva, zo školského úradu a hovoria o tom, že
Ing.Konečný nemá potrebnú kvalifikáciu na funkciu riaditeľa školy. Ak je to možné, požiadala
o predloženie tejto dokumentácie v termíne do 5 pracovných dní.
p.primátor – áno, je možné predložiť požadovanú dokumentáciu.
Do interpelácii sa už nikto neprihlásil, primátor pokračoval v rokovaní podľa programu.
4. Informatívne správy z komisií:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Popaďáková – navrhla, že by bolo dobré, aby boli štvrťročne spracované správy zo zasadnutí
komisií, ktoré by boli stručné a vyjadrovali podstatu, pretože v súčasnosti sú informatívne správy
z komisií skopírované zápisnice. Navrhuje, aby tieto správy vypracovali tajomníci komisií.
p.Bérešová – tieto správy sú zverejnené aj na stránke mesta.
p.Wawreková – informatívne správy, ktoré sú predkladané v materiáloch na zasadnutie MsZ sú
vlastne zápisnice. Výstup z komisie je častokrát návrhom na uznesenie, preto sa to takto robí. Nie je
problém, ak sa dohodnú poslanci ináč.
p.Balega – informoval, že na zasadnutí komisie výstavby bol daný návrh termínu Verejného
zhromaždenia obyvateľov mestskej časi Albinov k prerokovaniu zámeru spoločnosti Fúra s.r.o na
zriadenie zberného dvora odpadu. Komisia navrhla termín na deň 29.05.2015 o 17.00 hod.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu termínu Verejného zhromaždenia.
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.37)
za: 9 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
Nikto sa do rozpravy neprihlásil, primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na
uznesenie a poslancov o hlasovanie.
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 a verejného poriadku.
B/ zvoláva
v súlade s uznesením MsZ č. 29/2015 z 26.3.20015 Verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Sečovce
v zmysle § 11b Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §20 odst. 2 b)
Štatútu Mesta Sečovce na termín 29.05.2015 o 17.00 hod.
na prerokovanie obecných vecí :
zámeru spoločnosti FÚRA s.r.o. , Rozhanovce, IČO: 36211451 , 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.
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C/ konštatuje
že stanovisko občanov prítomných na Verejnom zhromaždení bude pre poslancov mesta Sečovce
záväzné.
D/ ukladá
Mestskému úradu oznámiť zvolanie Verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Sečovce a pripraviť
Verejné zhromaždenie v zmysle §20, ods. 3 Štatútu Mesta Sečovce
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.37)
za: 9 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
5. Doplnenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Bérešová – nevie k čomu chceme diskutovať. Oceňuje snahu Mestského úradu, že pripravil nový
návrh na uznesenie, ale navrhuje, aby sa hlasovalo o pôvodnom texte uznesenia pod číslom 32/2015
z III. MsZ zo dňa 26.03.2015, ktorý je na webovej stránke mesta zverejnený v časti pozastavené
uznesenia. Prečítala návrh na uznesenie. O pozmeňujúcom návrhu uznesenia poslanci nehlasovali,
nakoľko bol prijatý pôvodný návrh uznesenia.
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.
Primátor požiadal poslancov o hlasovanie.
Hlasovanie č. 9 (uznesenie č.38)
za: 9 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
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p.primátor – konštatoval, že uznesenie k bodu č. 5 bolo schválené a na základe analýzy právnika bude
postupovať v tejto veci.
p.Bérešová – upozornila na plnenie uznesení, ktoré boli prijaté na prvom už pracovnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva, kde boli podpísané uznesenia a potom zaslaná poslancom právna analýza.
Upozornila primátora na to, že aj zlý zákon, ktorý je schválený a podpísaný, je účinný a platný. Zrušiť
ho môže iba ústavný súd, v tomto prípade Mestské zastupiteľstvo.
6. Opätovné vymenovanie Ing.Konečného do funkcie riaditeľa ZŠ Obchodná:
Materiál písomný. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Bérešová – požiadala primátora, aby dal hlasovať o pôvodnom uznesení prezentovanom pod číslom
33/2015 zo dňa 26. 03. 2015. Prečítala návrh na uznesenie k tomuto bodu.
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 riaditeľa školy ZŠ
Obchodná Ing. Jaroslava Konečného do 30 dní od do dňa konania zasadnutia MsZ.
Primátor požiadal poslancov o hlasovanie.
Hlasovanie č. 10 (uznesenie č.39)
za: 8 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa:1/Rozman/
nehlasoval:0

schválené

7.Úprava počtu členov komisie finančnej, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom
bytov:
p.primátor – informoval, že ho p. Mika požiadal, aby oznámil na zasadnutí MsZ, že sa vzdáva
členstva vo finančnej komisii a praje komisii veľa dobrých rozhodnutí v prospech občanov mesta.
Primátor prečítal návrh na uznesenie o vzdaní sa členstva p.Miku v komisii finančnej, správy
mestského majetku a pre predaj a prenájom bytov a požiadal poslancov o hlasovanie..
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 15 odst.2 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
vzdanie sa členstva MVDr. Milana Miku
v komisii finančnej, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom bytov, ako odborníka z radov
obyvateľov mesta.
Hlasovanie č. 11 (uznesenie č. 40)
za: 8 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 1/Rozman/
zdržal sa: 0
nehlasoval:0

schválené

8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia – náhradné zásobovanie vodou:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 6 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods.
7 písm. b) a c) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
A/ uznáša sa
na VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
B/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť VZN v súlade s § 6, ods. 8 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Termín: bezodkladne po správoplatnení uznesenia.
Hlasovanie č.12 (uznesenie č. 41)
za: 9 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
9.Schválenie dotácií žiadateľom:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.primátor – požiadal o schválenie dotácii tak, ako boli pridelené finančnou komisiou.
p.Bérešová – navrhla doplniť uznesenie o vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia
o poskytovaní dotácii, ktoré bude zosúladené s platnými zásadami hospodárenia s majetkom mesta.
p.Wawreková – je to uvedené v návrhu na uznesenie.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s § 11 odst. 4 zák. 369/1990 v znení neskorších predpisov

A/ schvaľuje
Dotácie podľa nižšie uvedeného zoznamu:

ŽIADATEĽ /
Číslo zmluvy

POPIS
PROJEKTU

1. Športový klub
NOXWEL
hádzaná
1/1.Športový klub
NOXWEL
hádzaná
2. SZTŠ ZO
Slovtransgaz
Sečovce
Hokejbalový klub

Celoročná činnosť
športového klubu

3. Hokejový klub
EAGLES Sečovce

Zabezpečenie
činnosti HC/ poplatky za
štadión , tréningové
pomôcky, nové dresy

POŽADOVANÁ
VÝŠKA DOTÁCIE

Príprava na najvyššiu
slovenskú hádzanársku
súťaž
Zakúpenie hokejbalovej
výstroje pre hráčov
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SCHVÁLENÉ
DOTÁCIE FK

12 600

10 000

8 500

7 000

4 000

1 500

3 000

1 000

4. SZTŠ ZO
Slovtransgaz
Sečovce
5. Združenie
Rodičov pri Sp.
škole Sečovce –
Silový trojboj
6. FK Róma
Sečovce
7. OZ RSDBSA

8. CVČ -MARS
9. Slavoj Sečovce
/MFK Slavoj
10.Rímskokatolíc
ka cirkev, farnosť
Sečovce
11. ZUŠ Sečovce

12. MO
Slovenského
rybárskeho zväzu
13. Sečovce INAK

14. OZ HOOP
15.Viceprovincia
sv. CaM sestier
rádu sv. Bazila
Veľkého na
Slovensku
16. TK SENIOR
Sečovce
17. Reformovaná
kresťanská
cirkev, Sečovce

AutokrosDargov-Dubiny
/Slovenský
autokrosový pohár, úprava
trate ...
Činnosť klubu /
Cestovné, štartovné
Činnosť klubu /
Doprava, MTZ,
Dotlač knihy –Spomienky
z dargovského bojiska
Tanečný festival Brno/
cestovné, kostýmy
Činnosť futbalových
družstiev / doprava , výstroj
hráčov, platby SFZ
Oprava námestia okolo
kostola
Festival hudobných sk.Námestovo / doprava,
poplatky, vstupenky
Športová činnosť s
mládežou
Organizácia kultúrno –
spoločenských podujatí
a vydávanie tlačovín
Aktivity pre deti a mládež r.
2015
Správna cesta, Viesť deti
a mladých k správnym
hodnotám
Úprava kurtoch.
Kultúrne podujatie na
kurtoch.
Tvorivé workschopy pre
deti a mládež
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4 000

3 000

2 100

1 000

4 000

2 000

300

300

2 000

2 000

30 000

0

10 000

8 500

500

500

1 000

700

9 900

9 000

8 000

2 000

6 000

2 000

4 700

1 000

600

600

18. Arcidiecézna
charita Košice

Národný projekt komunitné
centrá

4 000

4 000

B/ Ukladá
zosúladiť VZN o poskytovaní dotácii so zásadami o hospodárení s majetkom mesta účinnými od
1.7.2014 a všeobecne záväznými predpismi vypracovaním nového VZN o poskytovaní dotácií.
Hlasovanie č. 13 (uznesenie č.42)
za: 8 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 1/Rozman/
zdržal sa: 0
nehlasoval:0

schválené

10.Prenájom areálu futbalového ihriska:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, príslušnými
ustanoveniami § 9a odst. 9 b) Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z § 5 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce a cenníka za kultúrne akcie
A/ schvaľuje
Prenájom areálu futbalového ihriska a to:
 konkrétne stavbu súp.číslo 1083 , ul. Letná, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sečovce,
obec Sečovce, okres Trebišov, na parcele č. 2619/3,
 parcely : č. 2619/1, 2619/3 a 2718
vedených na LV 2724, nachádzajúcich sa katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce,
okres Trebišov,
 v termíne od 29.5.2015 do 1.6.2015 , to je na 4 dni
nájomcovi:
pre Občianske združenie Sečovce Inak, ul. Obchodná 182, 078 01 Sečovce, IČO: 42243564
za cenu:
1€ / deň po dobu trvania nájmu , čo predstavuje 4 dni , spolu 4 €.
B/ poveruje
primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vykonať právne kroky na prenájom majetku
v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.
Hlasovanie č. 14 (uznesenie č. 43)
za: 8 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 1/Rozman/
zdržal sa: 0
nehlasoval:0

schválené

11.Prevod vlastníctva pozemkov – Šutľák:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje podľa §9a, ods.8, písm. b) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov :
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a) prevod vlastníctva pozemku - parcela registra „C“, parcelné číslo 3555/8 , druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 5 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sečovce,
okres Trebišov, obec Sečovce, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 2724, vedenom Okresným
úradom Trebišov, katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie
Sečovce za cenu 75,00 € , t.j. 15 €/ m2,
b) prevod vlastníctva pozemku - novovytvoreného pozemku - parcela registra „C“, parcelné číslo
1038/4 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 34 m2 , ktorý vznikol podľa
geometrického plánu č. 25/2012, odčlenením časti pozemku od pozemku parcela registra „C“,
parcelné číslo 1038/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2,
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sečovce, okres Trebišov, obec Sečovce, ktorý je
zapísaný na liste vlastníctva č. 2724, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym
odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce za cenu 510,00 € , t.j.
15 €/ m2,
c) prevod vlastníctva pozemku - novovytvoreného pozemku - parcela registra „C“, parcelné číslo
1039/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 472 m2 , ktorý vznikol podľa
geometrického plánu č. 61/2014, odčlenením časti pozemku od pozemkov parcela registra „E“,
parcelné číslo 1/1, druh pozemku záhrady, o výmere 399 m2 a parcela registra „E“, parcelné číslo
2/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 168 m2, nachádzajúce sa v katastrálnom
území Sečovce, okres Trebišov, obec Sečovce, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 4806,
vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a
katastrálne územie Sečovce za cenu 5 664,00 € , t.j. 12 €/ m2,
pre kupujúceho Miroslava Šutľáka, dátum narodenia: 19.10.1959, rodné číslo:
591019/6589, trvale bydlisko: Mostová 359/8, 078 01 Sečovce.
Prevod vlastníctva vyššie uvedených pozemkov sa v súlade s §9a, ods.8, písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje ako prevod pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúceho a prevod priľahlých pozemkov, ktoré svojím
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve kupujúceho :
 obchodná budova, súpisné číslo 359, postavená na parcele registra „C“ parc. č. 1039/1,
 autoslužby -prístavba, súpisné číslo 359, postavená na parcelách registra „C“ parc. č. 1039/4,
1039/5 a 3555/8,
ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 4398, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym
odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce.
B/ poveruje
primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vykonať právne kroky na prevod
nehnuteľnosti v zmysle schvaľovacej časti uznesenia z vlastníctva Mesta Sečovce do
vlastníctva Miroslava Šutľáka, dátum narodenia: 19.10.1959, rodné číslo: 591019/6589, trvale
bydlisko: Mostová 359/8, 078 01 Sečovce, tak aby v kúpnej zmluve bola do kúpnej ceny
započítaná finančná úhrada kupujúceho v prospech Mesta Sečovce zo dňa 11.12.2008 vo výške
165 200,00 Sk, t.j. 5 483,64 €.
Termín : do 30.06.2015
Hlasovanie č. 15 (uznesenie č. 44)
za: 8 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 1/Rozman/
nehlasoval:0
12.Správy hlavného kontrolóra:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
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schválené

p.Bérešová – spýtala sa hlavného kontrolóra, či došlo k technickej chybe na strane 3, kde sú v 5.
sťažnosti uvedení vlastníci pozemku Beda a Kristína Blažejovci, či to nie sú Blažej a Kristína Bédovci,
pretože priezvisko Blažej ani v Sečovciach nie je.
p.Wawrek – je to technická chyba.
p.Bérešová – dáva na zváženie, či je vhodné, aby sa pri sťažnostiach uvádzali mená s komplet
priebehom. Aj pri rozsudkoch súdov zrejme nie sú všetky veci identifikované. Nemyslí si, že je
správne, keď sú v správach citované všetky mená, priezviská a iné citlivé údaje.
Nikto sa do rozpravy neprihlásil. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
A1
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly uznesení a ich plnenie za II. polrok roku 2014.
A2
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a ich evidencie za II.polrok
2014
A3
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly preskúmania schváleného a účinného Všeobecne
záväzného nariadenia č. 9/2013 o podmienkach zriaďovania prevádzkarní,
vykonávania podnikateľskej činnosti, predajnom a prevádzkovom čase na území mesta Sečovce.
Hlasovanie č. 16 (uznesenie č.45)
za: 9 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
13.Investičný zámer výstavby nájomných bytov:
Tento bod bol vypustený z rokovania Mestského zastupiteľstva.
14.Úpravy rozpočtu mesta:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – navrhuje pozmeniť uznesenie vzhľadom na to, že nie sú konečné sumy za vývoz odpadu
z Habeša a objem financií na naftu. Navrhuje, aby sa rozpočet v príjmovej časti zvýšil o 7 072,56 €,
bežné výdavky o 16 609,77 € s tým, že sa to bude pri ďalších úpravách rozpočtu riešiť. Tým pádom
bude v 3. bode schodok po úpravách bežného rozpočtu krytý prebytkom schváleného rozpočtu v sume
9 537,21 €.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §14 odst. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
schvaľuje :
Rozpočtové opatrenie č.1 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2015 takto:
1.bežné príjmy sa zvyšujú o sumu celkom 7072,56 €
2.bežné výdavky sa zvyšujú o sumu 16 609,77 €
3.schodok po úpravách bežného rozpočtu je krytý prebytkom schváleného rozpočtu na rok
2015 v sume 9 537,21 €.
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Hlasovanie č. 17 (uznesenie č. 46)
za: 8 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 1/Rozman/
nehlasoval:0

schválené

15. Rôzne:
15.A Zámer opravy cesty Kochanovce:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst.4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce
schvaľuje
zámer opravy a vyhotovenie účelovej komunikácie v mestskej časti Kochanovce na parcele č.671/1 ,
KÚ Sečovce , ktorá je majetkom Mesta Sečovce na LV 2724 vo finančnom objeme do 15 000 € .
Hlasovanie č. 18 (uznesenie č.47)
za: 8 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 1/Rozman/
nehlasoval:0

schválené

15.B Rómska hliadka:
Primátor otvoril rozpravu.
p.Popaďáková – zriadenie rómskej hliadky vyplýva z požiadavky samotnej rómskej komunity.
Nedávno bola osada vyčistená a je naďalej záujem zo strany Rómov o ďalšie čistenie a chcú si
udržiavať poriadok. Taktiež by rómska hliadka zabezpečila dozor, aby sa nevytvárali nelegálne
skládky, aby boli deti v škole počas vyučovania, aby bol poriadok pri prívode mestskej vody.
p.Balega – navrhol, aby rómska hliadka chodila aj na rybník, pretože rybári, ale aj rodiny s deťmi,
ktoré tam prídu, sa hlavne v letných mesiacoch sťažujú na obyvateľov Habeša.
p.primátor – bude to možné riešiť až keď bude hliadka zriadená.
p. Popaďáková prečítala návrh na uznesenie. Primátor požiadal poslancov o hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
ukladá
Mestskému úradu v spolupráci s predsedníčkou sociálnej komisie zistiť možnosti zriadenia rómskej
hliadky, ktorá by zabezpečovala poriadok a čistotu na ul. Novej a začať rokovania s úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny za účelom personálneho obsadenia rómskej hliadky.
Správa o výsledku plnenia tohto uznesenia bude predložená sociálnej komisii do 15.6.2015.
Zodpovedný: Ing. Wawreková
Termín: do 15.6.2015
Hlasovanie č. 19 (uznesenie č. 48)
za: 9 /Balega,Bérešová,Straková,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Smržíková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
schválené
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16.Diskusia:
Primátor otvoril diskusiu.
p.Popaďáková – oznámila, že 11.04.2015 si Rómovia v osade zvolili svojho vajdu a stal sa ním
p. Jozef Kudráč.
p.primátor informoval:
-

k 12.5.2015 odišlo zo zamestnaneckého pomeru 14 ľudí, do konca roka to budú ďalší 7,
od 1.5.2015 sú všetkým zamestnancom mesta krátené o 30% osobné príplatky,
zúčastnil sa 26. Snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Predsedom ZMOS sa stal
p. Michal Sýkora, starosta Štrby. Informácie zo zasadnutia snemu:
Dôležité pre samosprávy je, že po úspešnej konsolidácií sa vytvára priestor, aby na rok 2016
bol podiel z výnosu z dane z príjmov fyzických osôb zvýšený zo súčasných 68,5% na 70%.
To je jeden zo sľubov predsedu vlády. Ďalej sľúbil upraviť kompetencie samosprávy pri
vymenovávaní riaditeľov škôl v novele školského zákona tak, aby zriaďovateľ školy mal
výraznejší vplyv na personálne rozhodnutia.
Na zasadnutí ZMOS-u najviac kritiky zožala oblasť verejného obstarávania. Premiér sľúbil, že
príslušný zákon bude upravený tak, aby bol zvýšený limit povinnosti obstarávať pre mestá
a obce i celú verejnú správu z výšky 1000,-€ na 3000,- až 5000,-€, aby bol uľahčený proces
verejného obstarávania. Ďalej sľúbil, že bude upravený zákon o sprístupnení informácií, aby
neslúžil študentom pri vypracovávaní diplomových prác, ale aby spĺňal svoju úlohu.
Na zasadnutí vystúpil aj pán minister Žiga – vláda vyčlenila prostriedky na likvidáciu čiernych
skládok. Odznela kritika k tomu, že mesto alebo obec je povinná zlikvidovať nelegálne skládky
aj na pozemku, ktorý nepatrí mestu, ale je v jeho katastri. Toto nie je riešenie do budúcnosti,
pretože čierne skládky sa môžu po ich zlikvidovaní znova objaviť a mestá už nebudú mať
finančné prostriedky na ich likvidáciu.
Čo sa týka eurofondov - Slovensko vo vysokej miere nevyčerpalo eurofondy.
Kritizované bolo aj to, že vláda za rok a 4 mesiace nevypísala žiadne výzvy na čerpanie
prostriedkov z eurofondov.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor ukončil IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach a poďakoval všetkým za
účasť.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta
Overovatelia:
Marián Rozman

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

Mgr. Monika Popaďáková

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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