Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 24. júla 2015
o 10.00 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, Františka Baranová, RNDr. Monika Berešová, Imrich Gleza,
Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Michal Sojka, Mgr. Jozef Varga,Ing. Marián Vasilišin
Poslanci neprítomní-ospravedlnení 3:
Ing. Ján Dobránsky, MUDr. Marek Kožuch, Ing. Katarína Straková
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Vojtko, Ing. Jozef Jeňo, Roman Bugata, Ing. Eva Timková, PhDr. Branislav Bruňák,
Ing. Ján Varga
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Ján Hreňo – riaditeľ CVČ,
Hostia:
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
JUDr. Radovan Wawrek, hlavný kontrolór
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie:
VI. 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 zatiaľ prítomných 8,
p. Rozman by mal prísť. Ospravedlnili sa p. Dobránsky, p. Kožuch, p. Straková a na základe uvedeného
je Mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
2.Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice:
p. primátor – program rokovania je podľa bodov uvedených v pozvánke. Spýtal sa, či má niekto návrh
na zmenu alebo doplnenie programu rokovania.
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Primátor navrhol vypustiť z programu rokovania bod. 5 – Prenájom časti pozemku na parcele 2550/1
ul. SNP – Slovtransgaz Sečovce z dôvodu, že finančná komisia na včerajšom zasadnutí požiadala o
bližšie vysvetlenie podmienok prenájmu.
Hlasovanie č. 1
za: 7 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:1/Sojka/

schválené

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec p. Marián Rozman.
Poslanci znova hlasovali o návrhu vypustiť bod 5 z programu rokovania.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.67)
za: 8
/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Rozman,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Sojka/
nehlasoval:0

schválené

Primátor navrhol doplniť do bodu rôzne:
6.A Dotácia pre ŠK Noxwel
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.67 )
za: 7 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Sojka,Varga,/
proti: 0
zdržal sa: 2/Rozman,Vasilišin/
nehlasoval:0

schválené

6.B Investičný zámer – zateplenie mestských budov
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.67 )
za: 8 /Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 1/Balega/
zdržal sa: 0/
nehlasoval:0

schválené

Primátor požiadal poslancov o hlasovanie k programu rokovania MsZ s navrhovanými zmenami.
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.67 )
za: 9 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0/
nehlasoval:0
schválené
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Interpelácie poslancov
Návrh zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
Prenájom časti pozemku na parcele 2550/1, ul. SNP – SLOVTRANSGAZ Sečovce - vypustený
Rôzne:
6.A Dotácia pre ŠK Noxwel
6.B Investičný zámer –zateplenie mestských budov
7. Diskusia
8. Záver
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Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
p. Monika Bérešová, p. Jozef Varga, p. Marián Rozman
za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Mariána Vasilišina, p. Michala Sojku
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.68 )
za: 9 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0/
nehlasoval:0
schválené
Po krátkej prestávke návrhová komisia oznámila, že predsedníčkou komisie je p. Monika Bérešová.
3. Interpelácie poslancov:
p.Bérešová – požiadala primátora, aby poslancom sprístupnil výročnú správu Domu seniorov Sečovce
za rok 2014 v čo najkratšom čase.
Do interpelácii sa už nikto neprihlásil, primátor pokračoval v rokovaní podľa programu.
4. Návrh zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil.
Požiadal predsedníčku návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a poslancov o hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
na základe ustanovenia § 9 odsek 1 zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím ustanovenia § 8 a § 11 ods. 4 písm. a)
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
schvaľuje
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sečovce na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.69 )
za: 8 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:1/Vasilišin

schválené

5. Prenájom časti pozemku na parcele 2550/1, ul. SNP – Slovtransgaz Sečovce:
Bod vypustený z programu rokovania.
6. Bod rôzne:
6.A Dotácia mesta Sečovce pre ŠK Noxwel Sečovce:
Materiál písomný. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
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p.Bérešová – vysvetlila ostatným poslancom, že v predchádzajúcom období bola schválená dotácia pre
Športový klub Noxwel, keďže do extraligy nepostúpili, budú musieť vrátiť dotáciu mestu. Časť tejto
dotácie finančná komisia navrhuje poskytnúť na akciu - jazdecké preteky, ktoré bude klub organizovať.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 odst. 4 zák. 369/1990 v znení neskorších predpisov a VZN 3/2015
A schvaľuje :
A1
dotáciu subjektu:
ŠPORTOVÝ KLUB NOXWEL
Gorkého 337, 078 01 Sečovce
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42097479
DIČ: 2023270524
vo výške 2000 €
A2
Na účel: Jazdecké preteky o pohár mesta Sečovce
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.71 )
za: 7 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 2/Rozman,Vasilišin/ nehlasoval:0

schválené

6.B Investičný zámer zateplenia mestských budov:
Materiál písomný. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu, v úvode ktorej informoval, že tento zámer
bol prerokovaný v komisii finančnej a výstavby a ide o budovu bývalého obvodného úradu.
Výzva je z enviromentálneho fondu.
p.Balega – preberali to na komisii výstavby, ale nebola navrhnutá práve táto budova. Nejednali
o konkrétnej budove, hovorili o materských školách a Základnej škole Komenského. Spýtal sa prečo
práve budova bývalého obvodného úradu.
p.Bérešová – stanovisko finančnej komisie je vzhľadom na to, že maximálna výška dotácie je 200 tis.
eur. Na škôlkach boli vymenené skoro všetky okná. Pointa je v tom, že sa musí dať urobiť energetický
audit pred a po, rozdiel musí byť 40 -50 % v úspore. Na riešenie celého objektu ZŠ Komenského je
objem 200 tisíc eur málo. Budova bývalého obvodného úradu má vymenené okná iba na I. poschodí.
Stanovisko finančnej komisie z ekonomického hľadiska je, že v tejto budove by mal byť najväčší
energetický prínos zo všetkých navrhovaných budov. Na komisii očakávala, že mesto príde s návrhom,
ktorú budovu a prečo. Pripomenula, že zastupiteľstvo nie je výkonný orgán, iba má rozhodnúť o danej
veci.
p.primátor – výzva bola zverejnená 20.7. a 6.10. 2015 je uzávierka, z toho dôvodu tento zámer
predložil na rokovanie.
p.Bérešová – spýtala sa, čo sa teraz bude schvaľovať.
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p.primátor – ide o výber firmy, ktorá urobí všetky potrebné úkony na podanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok vrátane vypracovania projektu.
p.Bérešová – je tam viac činností, ktoré je potrebné urobiť a všetko podlieha verejnému obstarávaniu.
p.primátor – uvidíme, či sa to vôbec podarí v danom čase vysúťažiť.
p.Vasilišin – časové aspekty je jedna vec, ale myslí si, že zámer ako taký je potrebné schváliť. Na
výbere budovy sa na finančnej komisii zhodli všetci. Ide o schválenie zámeru, aj keď možno tie procesy
a úkony budú zbytočné, ak nebude projekt úspešný.
p.Bérešová – čo znamená zámer?
p.Vasilišin – vypracovanie projektovej dokumentácie.
p.Bérešová – bolo by dobre doplniť konkrétne veci. V septembri je plánované zasadnutie Mestského
zastupiteľstva, termín podania žiadosti je v októbri, preto navrhuje, aby sa na septembrovom zasadnutí
MsZ prerokovala už konkrétna žiadosť pred podaním, aby bolo jasné, čo bolo vysúťažené, za koľko, či
sú splnené pravidlá, aby sa poslanci mohli korektne vyjadriť.
p.Vasilišin – súhlasí s tým a navrhuje doplniť uznesenie, to znamená - audit, projektová dokumentácia,
verejné obstarávanie.
p.Bérešová – doplnila návrh uznesenia v bode A2 – výber dodávateľa na spracovanie energetického
auditu a schválenie žiadosti – projektu pred podaním na enviromentálny fond na septembrovom
zasadnutí MsZ.
Primátor požiadal predsedníčku návrhovej komisie o prečítanie návrhu s uvedeným doplnením
a poslancov o hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 12 Štatútu Mesta Sečovce a Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta
Sečovce
schvaľuje :
A1
Zámer na zadanie projektu z environmentálneho fondu na zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania na stavbu a to :
Stavba - administratívna budova (bývalý obvodný úrad) súpisné číslo 142, nachádzajúca sa na
parcele KNC- č. 3336 , KÚ Sečovce , LV 2724 .
A2
Vlastné zdroje financovania na náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa na spracovanie
energetického auditu a projektovým riadením, náklady súvisiace so spracovaním projektovej
dokumentácie a ďalšie náklady, ktoré patria medzi neoprávnené výdavky k projektu.
ukladá :
Predložiť podanie návrhu projektu na environmentálny fond so všetkými náležitosťami na schválenie
na zasadnutie MsZ v septembri 2015.
Hlasovanie č. 9 (uznesenie č.70 )
za: 9 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0/
nehlasoval:0
schválené
7. Diskusia:
Primátor otvoril diskusiu v úvode, ktorej informoval, že 3.9.2015 sa uskutoční v Rožňave dražba
okolitých pozemkov a priľahlých garáží okolo bývalej budovy elektrární o rozlohe 6336 m2 , výkričná
cena je 173 tis.eur.
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p.Popaďáková – spýtala sa p.Vereščákovej, čo znamená skratka KOZSCI uvedená v novinách
Sečovčan a či je potrebné to takto uvádzať, pretože Sečovce sú malé mesto a ľudia sa poznajú.
p.Vereščáková – ten názov je veľmi dlhý, preto to skrátila.
p.Popaďáková – prečo neoznačuje ostatných poslancov, kam patria v zátvorke.
p.Vereščáková – píše ich za menom u každého poslanca, v článku sa to uvádza iba raz.
p.Popaďáková – je to oficiálna skratka?
p.Vereščáková – neexistuje oficiálna skratka.
p.Bérešová – poďakovala sa za propagáciu a prezentáciu klubu ôsmich poslancov.
p.Varga – v liste od Futbalového klubu TJ Roma uvádza p.Vereščáková, že Rada školy zakázala
diskotéky.
p.Vereščáková – tak jej to bolo povedané pánom riaditeľom CVČ.
p.Hreňo – bolo to odporúčanie, pretože po rómskej diskotéke účastníci robili neporiadok.
p.Varga – išlo tiež o hygienické nedostatky, ale má výhradu k výrazu, že rada školy zakazuje, pretože
rada školy nemôže zakázať.
p.Baranová – spýtala sa, či je to takto uvedené oficiálne napríklad v zápisnici zo zasadnutia rady školy.
p.Vereščáková – uviedla to tak, ako jej to bolo povedané, že diskotéky nemôžu organizovať, pretože to
rada školy zakázala.
p.Varga – na komisii výstavby bolo riešené kúpalisko. Pán Paulovčák povedal, že mesto nemá kapacity
na vyčistenie tohto areálu. Myslí si, že je tu dosť pracovnej sily. Navrhuje poslancom stretnúť sa, aby sa
začalo s rekultiváciou aspoň nejakého úseku tohto priestoru, kde sa to dá aj bez techniky. Treba o tom
pouvažovať, pretože občania dosť negatívne vnímajú tento priestor.
p.primátor – môže sa to robiť v čase vegetačného pokoja, kedy sa budú dať vyrúbať kríky, stromy čiže
od 1. októbra. Pri niektorých prácach určite bude potrebná aj technika, nachádza sa tam aj stavebný
odpad.
p.Vereščáková – spýtala sa p. Vargu, že ak teda rada školy diskotéky nezakázala, či ich môžu
organizovať.
p.Varga – pracovníčky CVČ narážali na divoký priebeh diskotéky a organizátor akcie by mal priebeh
zabezpečiť vzhľadom na to s akou skupinou ľudí pracuje, aby zamedzil zbytočným problémom.
p.Vereščáková – diskotéka sa robila vlani a nevie o tom, že by boli problémy. Je to malý priestor, kde
sa vmestí len okolo 80 ľudí a v objekte aj na dvore organizátori dokázali udržať poriadok.
p.Varga – to je dezinformácia, že rada školy zakazuje.
p.Vereščáková – bola to interná pošta, ktorá bola zaslaná poslancom a členom finančnej komisie.
Ak teda rada školy nezakázala, spýtala sa znova, či sa tie diskotéky môžu organizovať alebo nie.
p.Varga – zašlem vám odpoveď mailom, teraz neodpoviem.
p.Vasilišin – poprosil p.Vargu a p.Vereščákovú, ak to nebude problém, aby mu zaslali na vedomie ich
mailovú komunikáciu.
p.Bugata – na predošlom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mal dve otázky, na ktoré mu mal primátor
odpovedať. Na jednu nedostal odpoveď vôbec a na druhú pred dnešným zasadnutím.
p.primátor – primátor mesta má právo pozastaviť uznesenie, poslanci si ho môžu znova schváliť 3/5
väčšinou do 60 dní. Toto uznesenie podpísal, neskôr sa zistilo, že je nezákonné. Keďže trvá na tom, že
v uznesení bol porušený zákon, má právo uznesenie nevykonať – takýto výklad mu dal aj odborník,
právnik ZMOS-u Bruno Konečný. Mesto dalo aj podnet na preskúmanie uznesenia prokuratúre.
p.Bugata – z toho mu vychádza, že všetko čo schváli Mestské zastupiteľstvo je napadnuté a zaslané na
prokuratúru, aby sa oddialilo vykonanie uznesenia.
p.primátor – na prokuratúru boli zaslané dve veci, čo je v porovnaní s minulosťou minimum.
p.Bugata – k otázke ohľadom právnika dostal odpoveď jednou vetou.
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p.primátor – odpoveď mal pripravenú na komisiu výstavby, ktorej sa on nezúčastnil. V zákone je
uvedené aký je limit pre právne služby.
Primátor sa spýtal, či chce ešte niekto vystúpiť v diskusii. Nikto sa neprihlásil. Primátor poďakoval
všetkým za účasť a ukončil VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Marián Vasilišin

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

Michal Sojka

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

Zápis: Ľ. Kmecová
7

