Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 16. septembra 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 10:
Miroslav Balega, Františka Baranová, Ing. Ján Dobránsky, Imrich Gleza, MUDr. Marek Kožuch,
Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Michal Sojka, Mgr. Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin
Poslanci neprítomní-ospravedlnení 2:
RNDr. Monika Bérešová, Ing. Katarína Straková
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Vojtko, Ing. Jozef Jeňo, Roman Bugata, PaedDr. Terézia Stanková,
Ing. Mgr. Ingrid Gašparová, Ing. Eva Timková, PhDr. Branislav Bruňák, Ing. Ján Varga
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Gejza Hallér – riaditeľ ZŠ Komenského, Mgr. Ján Hreňo – riaditeľ CVČ,
Mgr. Ján Lukáč – riaditeľ BHS s.r.o. Sečovce
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
JUDr. Radovan Wawrek, hlavný kontrolór
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie:
VII. 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 10,
ospravedlnila sa p. Straková, neospravedlnila sa p.Bérešová a na základe uvedeného je Mestské
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. P.Popaďáková dodatočne ospravedlnila p. Bérešovú.
2.Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice:
p. primátor – program rokovania je podľa predloženej pozvánky. Spýtal sa, či má niekto návrh na
zmenu alebo doplnenie programu rokovania.
p.Baranová – navrhla vypustiť z rokovania bod 11 - Pravidlá kontrolnej činnosti mesta Sečovce,
pretože tento bod nebol prerokovaný v komisiách.
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p.Wawrek – toto nemusí byť predmetom rokovania v komisiách.
p.Baranová – je to nový dokument a nevie, či by finančná komisia nechcela prerokovať jeho obsah.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p.Baranovej vypustiť 11. bod z rokovania MsZ.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.72)
za: 6 /Balega,Baranová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Varga,/
proti: 3/Dobránsky,Rozman,Vasilišin/ zdržal sa: 1/Sojka/ nehlasoval:0
prijaté
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania so schválenou zmenou.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.72)
za: 10/Balega,Baranová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia .
2. Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Interpelácie poslancov
4. Návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb
5. Návrh zásad poskytovania stravovania pre dôchodcov
6. Návrh VZN o verejnom poriadku a čistote v meste Sečovce
7. Prejednanie protestu prokurátora Pd 195/15/8811-4
8. Prejednanie protestu prokurátora Pd 186/15/8811-4
9. Správa o plnení rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2015
10. Úprava rozpočtu- rozpočtové opatrenia č. 3 a č. 4
11. Pravidlá kontrolnej činnosti mesta Sečovce – bod vypustený z rokovania
12. Zámer opravy mestského majetku – budov
13. Prevod správy majetku mesta- odňatie pozemkov v správe CVČ
14. Odstúpenie od zmluvy HOOP o.z.
15. Prenájom majetku- SLOVTRANSGAZ
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
p. Ján Dobránsky, p.Imrich Gleza, p. Františka Baranová
za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Mariána Rozmana, p. Michala Sojku
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.73 )
za: 10/Balega,Baranová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
Po krátkej prestávke návrhová komisia oznámila, že predsedom komisie je p. Ján Dobránsky.
3. Interpelácie poslancov:
Do interpelácii sa nikto neprihlásil, primátor pokračoval v rokovaní podľa programu.
4. Návrh VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
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p.Popaďáková – mala pozmeňujúci návrh, aby výška úhrad za sociálne služby bola 0,90 €/1 hodina.
p.Gleza – navrhol, aby doba účinnosti VZN bola od 1.1.2016, na tom sa zhodli na finančnej komisii.
p.Dobránsky – je za pôvodný návrh, ktorý predložila p. Morozová, pretože doterajšie poplatky boli
dosť nízke. V iných obciach a mestách sú tieto poplatky podstatne vyššie. Ľudia, ktorí sú odkázaní na
celodennú starostlivosť, mesto im poskytuje 7,5-8 hodín, zvyšok platia vo svojej réžii. Pre mesto sú to
vysoké náklady na sociálnu službu, preto súhlasím s navrhovaným poplatkom 1,20 €.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pôvodnom návrhu - úhrada 1,20 € / za 1 hodinu
opatrovateľskej služby.
Hlasovanie č. 4
za: 4/Dobránsky,Kožuch,Rozman,Vasilišin/
proti: 6/Balega,Baranová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Varga/ zdržal sa: 0 nehlasoval:0 neprijaté
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu a doplnil návrh uznesenia
o zmenu: výška úhrady 0,90 € za 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby a účinnosť VZN
od 01.01.2016.
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.74)
za: 6 /Balega,Baranová,Gleza,Popoďáková,Sojka,Varga,/
proti: 4/Dobránsky,Kožuch,Rozman,Vasilišin/ zdržal sa:0 nehlasoval:0

prijaté

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v zmysle § 4 odst. 3 písm. p), § 6 a § 11 odst. 4 písm. g, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
A/ uznáša sa
na VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v Meste Sečovce
 Výška úhrady za domácu opatrovateľskú službu je určená vo výške 0,90 € za 1 hodinu
poskytovanej domácej opatrovateľskej služby.
B/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť VZN v súlade s § 6, ods. 8 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Termín: s účinnosťou od 1.1.2016
5. Návrh zásad poskytovania stravovania pre dôchodcov:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Gleza – mal pozmeňujúci návrh, aby účinnosť uvedených zásad bola od 1.1.2016.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pôvodnom návrhu uznesenia.
Hlasovanie č. 6
za: 4/Dobránsky,Kožuch,Rozman,Vasilišin/
proti: 6/Balega,Baranová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Varga/ zdržal sa: 0 nehlasoval:0 neprijaté
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh uznesenia si zmenou doby účinnosti
a poslancov o hlasovanie.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v zmysle § 4 odst. 3 písm. p), § 6 a § 11 odst. 4 písm. g, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
schvaľuje
A1
Zásady poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre dôchodcov mesta Sečovce.
A2
Termín účinnosti Zásad poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre
dôchodcov mesta Sečovce od 1.1.2016.
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č. 75)
za: 6 /Balega,Baranová,Gleza,Popoďáková,Sojka,Varga,/
proti: 4/Dobránsky,Kožuch,Rozman,Vasilišin/ zdržal sa:0 nehlasoval:0

prijaté

6. Návrh VZN o verejnom poriadku a čistote v meste Sečovce:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Gleza – tak ako pri predchádzajúcich bodoch navrhol účinnosť VZN od 1.1.2016, aby v tom bol
poriadok.
p.Vasilišin – ak bol zmenený prvý a druhý návrh, neznamená to, že musí byť aj tretí. Odôvodnenie je
nedostačujúce. Nebol na zasadnutí finančnej komisie a nevidel ani dôvodovú správu prečo táto zmena.
p.Gleza – navrhla to predsedníčka finančnej komisie, členovia sa na tejto zmene zhodli.
p.Wawreková – návrh vypracovať toto VZN vyšiel z radov poslancov, ktorí stanovili aj termín na jeho
prípravu do 30.8. a teraz žiadajú zmenu účinnosti. Myslí si, že nie je dôvod meniť dátum účinnosti. Ak
sa na niečom poslanci uzniesli, malo by to platilo čo najskôr.
p.Gleza – teraz je rozpočtový rok, ktorý sa uzatvorí a dohodli sa na finančnej komisii, že účinnosť VZN
a Zásad stravovania bude 1.1.2016.
p.Wawreková – zásady stravovania upravuje staré uznesenie, preto bol predložený tento návrh, aby
boli tieto veci ošetrené.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal najprv pôvodný návrh na uznesenie a potom
návrh uznesenia so zmenou účinnosti VZN od 1.1.2016 a poslancov, aby hlasovali o oboch návrhoch.
Hlasovanie č.8
za: 4/Dobránsky,Kožuch,Rozman,Vasilišin/
proti: 6/Balega,Baranová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Varga/ zdržal sa: 0 nehlasoval:0 neprijaté
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), v súlade s § 3 ods. 3 písm. b), c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm.
d), e), f), g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
A/ uznáša sa
na VZN o verejnom poriadku a verejnej čistote na území mesta Sečovce
B/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť VZN v súlade s § 6, ods. 8 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Termín: účinnosť od 1.1.2016
Hlasovanie č. 9 (uznesenie č. 76)
za: 6 /Balega,Baranová,Gleza,Popoďáková,Sojka,Varga,/
proti: 4/Dobránsky,Kožuch,Rozman,Vasilišin/ zdržal sa:0 nehlasoval:0
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prijaté

7. Prejednanie protestu prokurátora Pd 195/15/8811-4:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Balega – navrhol, aby sa hlasovalo o bode A a bode B návrhu uznesenia zvlášť.
p.Vasilišin – spýtal sa na dôvod.
p.Balega – protest prerokujeme, ale určite nebude hlasovať za zrušenie uznesenia.
p.primátor – na veci sa nič nemení, pretože pán prokurátor túto vec aj tak podá na súd.
p.Gleza – protest sme prerokovali v podstate s tým súhlasíme, ale s bodom B nie.
p.primátor – to znamená, že protest prokurátora prijímate, ale uznesenie nerušíte.
p.Gleza – chceme hlasovať o každom bode zvlášť.
p.Wawreková – poslanci nemusia hlasovať o každom bode zvlášť, stačí protest prerokovať a neprijať
ho.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby v tomto zmysle prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 písm. a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 14 Štatútu Mesta Sečovce
prerokovalo
protest prokurátora Pd 195/15/8811-4 zo dňa 26.08.2015 proti uzneseniu MsZ č. 69/2015
z 24.07.2015.
Hlasovanie č. 10 (uznesenie č. 77)
za: 8/Balega,Baranová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 1/Kožuch/
zdržal sa: 1/Rozman/
nehlasoval:0

prijaté

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 písm. a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 14 Štatútu Mesta Sečovce
neprijíma
protest voči uzneseniu MsZ č. 69/2015 z 24.07.2015.
Hlasovanie č. 11
za: 5/Balega,Baranová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Varga/
proti: 5/Dobránsky,Kožuch,Rozman,Sojka,Vasilišin/ zdržal sa:0

nehlasoval:0

neprijaté

Poslanci polemizovali o predchádzajúcom negatívnom hlasovaní, preto primátor urobil krátku
prestávku, aby si poslanci vysvetlili, za čo vlastne hlasujú.
Po prestávke primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby ešte raz prečítal návrh na uznesenie
k bodu 7 po B.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 písm. a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 14 Štatútu Mesta Sečovce
ruší
uznesenie MsZ Sečovce č. 69/2015 z 24.07.2015 v celom rozsahu
Hlasovanie č. 12
za: 4/Dobránsky,Kožuch,Rozman,Vasilišin/
proti: 6/Balega,Baranová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Varga/ zdržal sa: 0 nehlasoval:0 neprijaté
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8. Prejednanie protestu prokurátora Pd 186/15/8811-4:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor požiadal predsedu, aby prečítal návrh na uznesenie
a postupoval takým spôsobom ako pri predchádzajúcom proteste prokurátora.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 písm. a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 14 Štatútu Mesta Sečovce
prerokovalo
protest prokurátora Pd 186/15/8811-4 zo dňa 26.08.2015 proti uzneseniu MsZ č. 11/2014
z 30.12.2014.
Hlasovanie č. 13 (uznesenie č.78)
za: 8/Balega,Baranová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 1/Vasilišin/
zdržal sa: 1/Kožuch/
nehlasoval:0

prijaté

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 8 a §11 odst. 4 písm. a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 7 Štatútu Mesta Sečovce
ruší
uznesenie MsZ Sečovce č. 11/2014 z 30.12.2014 v celom rozsahu
Hlasovanie č. 14
za: 4/Dobránsky,Kožuch,Rozman,Vasilišin/
proti: 6/Balega,Baranová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Varga/ zdržal sa: 0 nehlasoval:0 neprijaté
9. Správa o plnení rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2015:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil, požiadal
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s ustanoveniami § 11, ods. 4 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle § 12 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu mesta a monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2015.
Hlasovanie č. 15 (uznesenie č. 79)
za: 10/Balega,Baranová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
10. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 3 a č. 4:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil, požiadal
predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie a hlasovanie.
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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 :
A1
Rozpočtové opatrenie č.3- zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2015
takto:
1.bežné príjmy (BP)sa zvyšujú o sumu celkom 69 029,86 €
2.bežné výdavky (BV) sa zvyšujú o sumu 94 633,86 €
3.kapitálové príjmy ( KP) sa zvyšujú o sumu celkom o 5852,50 €
4. kapitálové výdavky (KV) sa znižujú o sumu 19 751,50 €
BP:
A)11T1 312001 33 Príspevok z ÚPSVaR podľa § 56 / 2012 Podpora zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím sa zvyšuje o 6 896,28 €
B)11T2 312001 33 Príspevok z ÚPSVaR podľa § 56 / 2012 Podpora zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím sa zvyšuje o 1 216,98 €
C) 111 3120001 45 Zo štátneho rozpočtu -Príspevok z ÚPSVaR §50j Vybrané akt. opatrenia na trhu
práce sa zvyšuje o 2925 €
D) 111 312001 05 Zo štátneho rozpočtu -Aktivácia uchádzačov o zamestnanie sa zvyšuje o 8697 €
E) 111/312012/07 Zo štátneho rozpočtu -Matrika sa zvyšuje o 298,10 €
F) 41/111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sa zvyšuje 36 088 €
41/242 Z vkladov sa zvyšuje o 790 €
11S1/311/52 Granty na Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste Sečovce EFRR
sa zvyšuje o 4 942,50 €
11S2/312001/52 Transfery na Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste Sečovce z ŠR
spolufinan. k EFRR sa zvyšuje o 581 €
111/312001/14 Zo štátneho rozpočtu - Na mzdu a pod. pracovníka osobitného príjemcu z UPSVa R sa
zvyšuje o 1328 €
H)111/312001 /04 Zo štátneho rozpočtu -Dotácie na stravu a štipendiá sa zvyšuje o 5267 €
BV:
A)Akcia 33,§ 56 / 2012 , Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím:
11T1/0111/611/33 Výkonné a zákonodarné orgány, Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný
plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad z UPSVaR, § 56/2012 a § 60 / 2015 sa zvyšuje o 1547 €
11T1/0111/612001/33 Výkonné a zákonodarné orgány, osobný príplatok § 56/2012 a § 60 / 2015 sa
zvyšuje o 273 €
11T1/0111/621/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do VšZP sa zvyšuje o 91 €
11T1/0111/625001/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do soc. poisťovne na nemocenské
poistenie sa zvyšuje o 25,48 €
11T1/0111/625002/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do soc. poisťovne na starobné poistenie
sa zvyšuje o 254,80 €
11T1/0111/625003/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do soc. poisťovne na úrazové poistenie
sa zvyšuje o 14,46€
11T1/0111/625004/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do soc. poisťovne na invalidné poistenie
sa zvyšuje o 54,60 €
11T1/0111/625005/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do soc. poisťovne na poistenie v
nezamestnanosti sa zvyšuje 18,20 €
11T1/0111/625007/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do soc. poisťovne na poistenie do
rezervného fondu solidarity sa zvyšuje 86,20 €
11T1/0412/611/33 Všeobecná pracovná oblasť, Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat,
hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad z UPSVaR, § 56/2012 a § 60 / 2015 sa zvyšuje o 3140 €
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11T1/0412/612001/33 Všeobecná pracovná oblasť, osobný príplatok § 56/2012 a § 60 / 2015 sa zvyšuje
o 348 €
11T1/0412/621/33 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do VšZP sa zvyšuje o 174 €
11T1/0412/625001/33 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na nemocenské poistenie
sa zvyšuje o 48,50 €
11T1/0412/625002/33 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na starobné poistenie sa
zvyšuje o 488,30 €
11T1/0412/625003/33 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na úrazové poistenie sa
zvyšuje o 27,91 €
11T1/0412/625004/33 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na invalidné poistenie sa
zvyšuje o 104,50 €
11T1/0412/625005/33 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na poistenie v
nezamestnanosti sa zvyšuje 34,70 €
11T1/0412/625007/33 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na poistenie do
rezervného fondu solidarity sa zvyšuje 165,63 €
B)Akcia 33,§ 56 / 2012 , Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
11T2/0111/611/33 Výkonné a zákonodarné orgány, Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný
plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad z ÚPSVaR, § 56/2012 a § 60 / 2015 sa zvyšuje o 273 €
11T2/0111/612001/33 Výkonné a zákonodarné orgány, osobný príplatok § 56/2012 a § 60 / 2015 sa
zvyšuje o 48,07 €
11T2/0111/621/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do VšZP sa zvyšuje o 16,07 €
11T2/0111/625001/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do soc. poisťovne na nemocenské
poistenie sa zvyšuje o 4,50 €
11T2/0111/625002/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do soc. poisťovne na starobné poistenie
sa zvyšuje o 44,98 €
11T2/0111/625003/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do soc. poisťovne na úrazové poistenie
sa zvyšuje o 2,57€
11T2/0111/625004/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do soc. poisťovne na invalidné poistenie
sa zvyšuje o 9,64 €
11T2/0111/625005/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do soc. poisťovne na poistenie v
nezamestnanosti sa zvyšuje 3,21 €
11T2/0111/625007/33 Výkonné a zákonodarné orgány, poistné do soc. poisťovne na poistenie do
rezervného fondu solidarity sa zvyšuje 15,26 €
11T2/0412/611/33 Všeobecná pracovná oblasť, Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat,
hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad z UPSVaR, § 56/2012 a § 60 / 2015 sa zvyšuje o 554,10€
11T2/0412/612001/33 Všeobecná pracovná oblasť, osobný príplatok § 56/2012 a § 60 / 2015 sa zvyšuje
o 61,50 €
11T2/0412/621/33 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do VšZP sa zvyšuje o 30,70 €
11T2/0412/625001/33 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na nemocenské poistenie
sa zvyšuje o 8,60 €
11T2/0412/625002/33 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na starobné poistenie sa
zvyšuje o 86,20 €
11T2/0412/625003/33 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na úrazové poistenie sa
zvyšuje o 4,90 €
11T2/0412/625004/33 Všeobecná pracovná oblasť, poistné do soc. poisťovne na invalidné poistenie sa
zvyšuje o 18,40 €
11T2/0412/625005/33 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na poistenie v
nezamestnanosti sa zvyšuje 6,10 €
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11T2/0412/625007/33 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na poistenie do
rezervného fondu solidarity sa zvyšuje 29,18 €
C) Akcia 45, Aktivácia uchádzačov o zamestnanie
111/0412/611/05 Všeobecná pracovná oblasť, Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat,
hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad z UPSVaR, § 56/2012 a § 60 / 2015 sa zvyšuje o 2167 €
111/0412/621/45 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do VšZP sa zvyšuje o 216,70 €
111/0412/625001/45 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na nemocenské poistenie
sa zvyšuje o 30,40 €
111/0412/625002/45 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na starobné poistenie sa
zvyšuje o 303,40 €
111/0412/625003/45 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na úrazové poistenie sa
zvyšuje o 17,40 €
111/0412/625004/45 Všeobecná pracovná oblasť, poistné do soc. poisťovne na invalidné poistenie sa
zvyšuje o 65,40 €
111/0412/625005/45 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na poistenie v
nezamestnanosti sa zvyšuje 21,70 €
111/0412/625007/45 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na poistenie do rezervného
fondu solidarity sa zvyšuje 103,00 €
D) Akcia 05,Príspevok z ÚPSVaR Vybrané akt. opatrenia na trhu práce
111/0412/611/05Všeobecná pracovná oblasť, Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat,
hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad z UPSVaR, Aktivácia uchádzačov o zamestnanie sa zvyšuje
o 5843,50 €
111/0412/621/05 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do VšZP sa zvyšuje o 584,35 €
111/0412/625001/05 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na nemocenské poistenie
sa zvyšuje o 81,81 €
111/0412/625002/05 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na starobné poistenie sa
zvyšuje o 818,09 €
111/0412/625003/05 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na úrazové poistenie sa
zvyšuje o 46,75 €
111/0412/625004/05 Všeobecná pracovná oblasť, poistné do soc. poisťovne na invalidné poistenie sa
zvyšuje o 175,31 €
111/0412/625005/05 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na poistenie v
nezamestnanosti sa zvyšuje 58,44 €
111/0412/625007/05 Všeobecná pracovná oblasť , poistné do soc. poisťovne na poistenie do rezervného
fondu solidarity sa zvyšuje 277,52 €
111/0111/637015/05 VaZO Poistné - projekt UPSVaR Aktivácia uchádzačov o zamestnanie
sa zvyšuje o 104,28 €
111/0111/633006/05 VaZO Všeobecný materiál - projekt UPSVaR Aktivácia uchádzačov o zamestnanie sa
zvyšuje o 706,95 €
E)111/0111/614/03 Výkonné a zákonodarné orgány Odmeny Matrika sa zvyšuje o 298,10 €

F) 41/0820/627 Ostatné kult. služby vrát. kult. domov, Príspevok do doplnkových dôchodkových
poisťovní sa zvyšuje o 119,52 €
41/0451/635004Cestná doprava Údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení sa zvyšuje o 1112
€
41/0451/637004 Cestná doprava Všeobecné služby sa zvyšuje o 747 €
41/0660/637004 Bývanie a občianska vybavenosť Všeobecné služby sa zvyšuje o 23 050 €
41 0510 637012 Nakladanie s odpadmi Poplatky a odvody sa zvyšuje o 17000 €
41 0640 632001 Verejné osvetlenie Energie sa zvyšuje o 34 664 €
41 0111 633013 01 VaZO Softvér a licencie Aparát sa zvyšuje o 471, 50 €
G)41 0810 642002 Rekreač. a šport. služby - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú
všeobecne prospešné služby sa znižuje o -7830,52 €
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H) 111 09111 637014 Predšk. vých.s bežnou starostl. Stravovanie sa zvyšuje o 4667 €
111 09111 633009 Predšk. vých.s bežnou starostl. Knihy,časop., noviny sa zvyšuje o 600 €
KP
G) 11S1 321 52 Granty na Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste Sečovce EFRR sa
zvyšuje o 5 236,50 €
11S2 322001 52 Zo štátneho rozpočtu Spoluf. ŠR -Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste
Sečovce sa zvyšuje o 616 €
KV
G) 41 0620 716 Rozvoj obcí, Prípravná a projektová dokumentácia sa znižuje o -19751,50 € ( 25604+ 5852,50 )

schvaľuje :
A2
Rozpočtové opatrenie č.4- zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2015
takto:
1.bežné príjmy (BP)sa zvyšujú o sumu celkom 4 715,97 €
2.transfer na bežné výdavky (BV) pre školy a škol. zariadenia sa zvyšuje o sumu 4 715,97 €
BP:
Bežné príjmy Mesta Sečovce na Projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii
marginalizovaných rómskych komunít – ZŠ Komenského sa zvyšujú o sumu 4715,97 € :
11T2 312001 39 +299,38 € Operačný program vzdelávanie, ESF spolufin.- pre ZŠ Kom.
13T1 312001 39 +2703,53 € Operačný program vzdelávanie, ESF - pre ZŠ Komenského
13T2 312001 39 +1713,06 € Operačný program vzdelávanie, ESF spolufin.- pre ZŠ Kom.
BV:
Bežné výdavky sa zvyšujú na ZŠ Komenského v súvislosti s ProjektomVzdelávanie pedagogických
zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít o 4715,97 €:
11T2/09121/611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, vrátane ich
náhrad sa zvyšuje o 207,74 €
11T2/09121/612001 osobný príplatok sa zvyšuje o 14,12 €
11T2/09121/621 poistné do VšZP sa zvyšuje o 22,18 €
11T2/09121/625001 poistné do soc. Poisťovne sa zvyšuje o 3,1 €
11T2/09121/625002 poistné do soc. Poisťovne na starobné poistenie sa zvyšuje o31,06 €
11T2/09121/625003 poistné do soc. Poisťovne na úrazové poistenie sa zvyšuje o 1,77 €
11T2/09121/625004 poistné do soc. Poisťovne na inv. Poistenie sa zvyšuje o 6,65 €
11T2/09121/625005 poistné do soc. Poisťovne na poistenie v nezamestnanosti sa zvyšuje o 2,22 €
11T2/09121/625007 poistné do soc. Poisťovne na poistenie do rezervného fondu sa zvyšuje o 10,54 €
13T1/09121/611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, vrátane ich
náhrad sa zvyšuje o 1813,75 €
13T2/09121/611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, vrátane ich
náhrad sa zvyšuje o 1076,08 €
13T1/09121/612001 osobný príplatok sa zvyšuje o 120,02 €
13T2/09121/612001 osobný príplatok sa zvyšuje o 181,01 €
13T1/09121/612002 ostatné príplatky okrem osobných príplatkov sa zvyšuje o 69,73 €
13T2/09121/612002 ostatné príplatky okrem osobných príplatkov sa zvyšujú o 12,31 €
13T1/09121/621 poistné do VšZP 485,55 €
13T2/09121/621 poistné do VšZP sa zvyšuje o 126,96 €
13Tl/09121/625001 poistné do soc. poisť. Nem. poistenie sa zvyšuje o 10,65 €
13T2/09121/625001 poistné do soc. poisť. Nem. poistenie sa zvyšuje o 17,77 €
13T1/09121/625002 poistné do soc. poisťovne na starobné poistenie sa zvyšuje o 70,03 €
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13T2/09121/625002 poistné do soc. poisťovne na starobné poistenie sa zvyšuje o 177,72 €
13T1/09121/625003 poistné do soc. poisť. Úrazové poistenie sa zvyšuje o 5,49 €
13T2/09121/625003 poistné do soc. poisť. Úrazové poistenie sa zvyšuje o 10,16 €
13T2/09121/625004 poistné do soc. poist. Invalidné poistenie sa zvyšuje o 21,77 €
13T2/09121/625004 poistné do soc. poist. Invalidné poistenie sa zvyšuje o 38,07 €
13T1/09121/625005 poistné do soc. poisť. Poistenie v nezamestnanosti sa zvyšuje o 71,89 €
13T2/09121/625007 poistne do soc. poisť. Poistenie v nezamestnanosti sa zvyšuje o 12,7 €
13T1/09121/625007 poistné do soc. poisť. Poistenie do rezerv. fondu sa zvyšuje o 34,65 €
13T2/09121/625007 poistné do soc. poisť. Poistenie do rezerv. fondu sa zvyšuje o 60,28 €
Hlasovanie č. 16 (uznesenie č. 80)
za: 10/Balega,Baranová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
11. Pravidlá kontrolnej činnosti mesta Sečovce:
Bod bol vypustený z programu rokovania Mestského zastupiteľstva.
12. Zámer opravy strechy mestského majetku – budov:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Kožuch – ide o miestnosť v škole na Habeši, kde sa budú vyplácať sociálne dávky. Nesúvisí to
s uznesením, ale s vecou, ktorú chce navrhnúť finančnej komisii, aby bol uvoľnený pozemok so
zámerom kontajnerového obchodu pre týchto poberateľov sociálnych dávok, aby sa nevracali späť do
mesta na nákupy. Takto to je riešené aj v Trhovištiach. Myslí, si že nestačí iba zriadiť výplatné miesto
v osade, aby s eliminoval pohyb obyvateľov Habeša v meste.
p.primátor – je to návrh, ktorý by mal byť predmetom rokovania finančnej komisie.
p. Balega – navrhol, aby členmi výberovej komisie na verejné obstarávanie dodávateľov stavebných
prác boli aj členovia jednotlivých komisií pri Mestskom zastupiteľstve.
p.Kožuch – myslí si, že tieto veci patria výlučne do kompetencie mesta, v konečnom dôsledku o tom,
rozhodnú poslanci.
p.primátor – určite sa v tejto veci dohodnú.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
A1) Zámer opravy majetku mesta- budovy :
Administratívnej budovy ( Obvodný úrad, ÚPSVaR – pracovisko Sečovce), ul. Námestie svätého
Cyrila a Metóda ,súpisné číslo 142, parcela registra C, parc. č. 3336, KÚ Sečovce, okres Trebišov ,
LV č. 2724 vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec
Sečovce a katastrálne územie Sečovce.
 Oprava strechy na budove podľa predbežnej kalkulácie maximálne 6800 €
A2)
Zámer opravy majetku mesta- budovy :
budovy základnej školy, ZŠ - ul. Nova ,súpisné číslo 142, parcela registra C, parc.
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č. 3205/3, KÚ Sečovce, okres Trebišov , LV č. 2724 vedenom Okresným úradom Trebišov,
katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce.
 Oprava strechy na budove podľa predbežnej kalkulácie maximálne do 8500 €
 Úprava interiéru priestorov materskej škôlky podľa predbežnej kalkulácie maximálne do
18 000 €
 Úprava interiéru priestorov základnej školy na účely vyplácania sociálnych dávok podľa
predbežnej kalkulácie maximálne do 3800 €
B/ ukladá:
B1)
Mestskému úradu vyhlásiť VO – na dodávateľa stavebných prác opravy a úpravy majetku uvedeného
v schvaľovacej časti uznesenia podľa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov
B2)
Primátorovi mesta Sečovce podpísať zmluvy s vybranými uchádzačmi, na základe výsledkov verejného
obstarávania.
Hlasovanie č. 17 (uznesenie č. 81)
za: 10/Balega,Baranová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
13. Prevod správy majetku mesta – odňatie pozemkov v správe CVČ:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Kožuch – požiadal o bližšiu špecifikáciu, čo je tým myslené, že mesto zabezpečí lepšie využitie tohto
majetku.
p.primátor – to znamená, že sa podpíše zmluva s uchádzačom resp. správcom, ktorý bude lepšie
spravovať uvedené pozemky ako doteraz CVČ.
Po prečítaní návrhu uznesenia poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 11 odst. 4 a) zák. 369/1990 z.z. o obecnom zriadení, v zení neskorších predpisov ,
§6a, odst. 2, zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z § 12 a
§ 14, Štatútu Mesta Sečovce a Článku 7. Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Sečovce
A/ odníma správu majetku mesta správcovi Centrum voľného času, Námestia sv. Cyrila a Metoda
46, Sečovce, IČO 355544678. Správa sa odníma na nasledujúce pozemky mesta :
 pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2619/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera
31 179 m 2,
 pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2619/12, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria , výmera 6334 m 2, (parcela vznikla odčlenením od pôvodnej parcely
č. 2619/1 na základe geometrického plánu č. 24/2013 zo dňa 29.05.2013)
 pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2619/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 819
m 2,
 pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 2619/6, druh pozemku ostatné plochy, výmera 305
m 2,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Sečovce, okres Trebišov, obec Sečovce, ktoré sú zapísané na
liste vlastníctva č. 2724, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom, pre okres
Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce.
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B/ poveruje
Primátora mesta Sečovce podpísať dodatok k Zmluve o správe majetku zo dňa 1.7.2002, ktorým sa
správa predmetného majetku mesta odníma správcovi Centrum voľného času, Námestia sv. Cyrila
a Metoda 46, Sečovce.
Hlasovanie č. 18 (uznesenie č. 82)
za: 10/Balega,Baranová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
14. Odstúpenie od zmluvy Hopp o.z.:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal
o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
berie na vedomie
odstúpenie od zmluvy 20/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta zo dňa 24.07.2015
príjemca:
HOPP o.z. , Obchodná 25/61, 078 01 Sečovce v zastúpení Roman Čižmár ,IČO:42239745
Dotácia bola schválená uznesením č. 42/2015 dňa 20.05.2015
Hlasovanie č. 19 (uznesenie č. 83)
za: 10/Balega,Baranová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
15. Prenájom majetku – Slovtransgaz:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie.
p.primátor – ide o ihrisko na SNP, bolo to prerokované na komisiách. Mesto nevie zabezpečiť
dostatočnú ochranu tohto ihriska.
p.Dobránsky – ideálne by bolo, aby každé ihrisko malo svojho správcu.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a poslancov
o hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanoveniami § 9,
9a Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z § 12 Štatútu mesta
Sečovce, Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce a VZN 5/2012 .
A/ schvaľuje
Priamy prenájom časti pozemku v súlade s § 9a, ods.9, zák. 138/1991 o majetku obcí , Z.z v znení
neskorších predpisov a v súlade s §11, VZN mesta Sečovce 5/2012
a to:
a. časti pozemku o výmere 480 m 2 so spevnenou plochou na ktorej sa nachádza asfaltový
koberec, využívaný na športové účely , na ulici SNP . Majetok sa nachádza v katastrálnom území
Sečovce, obec Sečovce, okres Trebišov, parcela č. 2550/1, LV č. 2724 , KÚ Sečovce,
vedeným Okresným úradom - Katastrálnym odborom v Trebišove
b. za cenu za cenu 0, 02 € / m 2 , to je spolu 9,6 € ročný nájom
c. prenajatý pozemok bude využívaný na športové účely, verejnosť bude v určenom čase využívať
priestor ihriska bezplatne, presné podmienky budú stanovené nájomnou zmluvou
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d. na dobu určitú 10 rokov, za podmienok že do 31.12.2015 budú splnené podmienky stanovené
nájomnou zmluvou , inak nájom končí 31.12.2015
pre Slovenský zväz technických športov, Základná organizácia SLOVTRANZGAZ, Kochanovská 323,
078 01 Sečovce , IČO : 308 13 433 001, DIČ:202 186 6396
B/ poveruje
Primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vykonať právne kroky na prenájom majetku
v zmysle schvaľovacej časti uznesenia do prenájmu pre Slovenský zväz technických športov,
Základná organizácia SLOVTRANZGAZ, Kochanovská 323, 078 01 Sečovce, IČO : 308 13 433
001, DIČ:202 186 6396 .
Hlasovanie č. 20 (uznesenie č. 84)
za: 10/Balega,Baranová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
16. Bod rôzne:
p.Varga – vyjadril sa:
- k ihrisku: asi pred dvoma týždňami sa konalo stretnutie v areáli futbalového ihriska FK Slavoj.
Boli prizvaní poslanci, primátor, členovia komisií a vedúci Technických služieb, aby sa spoločne našlo
riešenie, akým spôsobom docieliť úpravu tohto športového areálu. Za týždeň sa veci pohli, bola
vyčistená plocha ihriska aj priľahlé plochy. Chýba časť oplotenia, bolo by dobre do budúcna tento areál
uzatvoriť.
p.primátor – chýbajúca časť plota bude doplnená, plocha sa neskôr uzavrie a potom sa odovzdá areál
novému správcovi. Bude sa postupovať tak ako bolo dohodnuté na spomínanom pracovnom stretnutí.
p.Varga – je ešte potrebné na staré ihrisko navoziť zeminu, aby sa vyrovnali nerovnosti na ploche,
vykonať pred zimou prerezávku trávnika, zasiatie trávy, valcovanie a polievanie. Bolo by vhodné
rozdeliť tréningovú plochu, zabezpečiť kamery a osvetlenie.
Sečovce nemajú amfiteáter alebo nejakú väčšiu plochu na verejné podujatia, v budúcnosti keby sa
zbúrala stará tribúna a vybudovalo sa niečo nové – betónová plocha, sedačky, aby sa to dalo na taký
účel využiť.
- ku kúpalisku: čo s týmto areálom? Uvažovať o kúpalisku je ťažké vzhľadom na štruktúru
obyvateľov. V súčasnosti vychádzajú projekty síce nefinancované z eurofondov, ale myslí si, že mesto
vie ušetriť financie a použiť ich napríklad na vybudovanie korčuliarskej dráhy a oddychovej zóny v tejto
časti mesta a dať zmysel tomuto areálu. Odhadovaná investícia je 40-50 tis. eur. Bolo by dobre poriešiť
aj vstup do tohto areálu, napríklad nejakými mestskými poukazmi, vydávanými za určitých podmienok.
- ku školstvu: budú zasadať rady škôl, bolo by dobré, keby aspoň týždeň pred ich zasadnutím
štatutári škôl doručili mestu v písomnej forme návrhy reformných ročníkov 1 a 5 školského
vzdelávacieho programu a návrh plánov kontinuálneho vzdelávania.
Pre štatutárov – či nie je vhodné vytvoriť si rezervu tzv. školských peňazí a financovať z nej potrebné
nutné opravy budov v školách a školských zariadeniach.
Ďalej informoval, že štátna školská inšpekcia sa zameriava na výkonnosť riadenia v školách, ľudské
práva, prierez finančnej gramotnosti, vplyv medzinárodného vzdelávania na kvalitu vyučovania.
p.Varga – informoval o podnete od občianky mesta, že z asfaltu pri p. Rozmanovi začína prepukávať
tráva, či to nie možné riešiť v rámci reklamácie u zhotoviteľa.
p.Baranová – po dohode návrhovej komisie je nevyhnutné doplniť do programu hlasovanie o tom, či
Mestské zastupiteľstvo prijíma alebo neprijíma protesty prokurátora, ktoré boli prerokované v bode
7 a 8, pretože poslanci nehlasovali o ich prijatí alebo neprijatí.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie, o ktorom poslanci hlasovali.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 písm. a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 14 Štatútu Mesta Sečovce
neprijíma protest prokurátora :
A1
nevyhovuje protestu prokurátora Pd 195/15/8811-4 zo dňa 26.08.2015 proti uzneseniu
MsZ č. 69/2015 z 24.07.2015.
A2
nevyhovuje protestu prokurátora Pd 186/15/8811-4 zo dňa 26.08.2015 proti uzneseniu
MsZ č. 11/2014 z 30.12.2014.
Hlasovanie č. 21 (uznesenie č. 85)
za: 6 /Balega,Baranová,Gleza,Popoďáková,Sojka,Varga,/
proti: 4 /Dobránsky,Kožuch,Rozman,Vasilišin/ zdržal sa:0 nehlasoval:0

prijaté

17. Diskusia:
Primátor otvoril diskusiu, v úvode ktorej informoval:
- Dopravný inšpektorát vyjadril nesúhlas s návrhom zmeny trvalého dopravného značenia na ul.
M.R.Štefánika.- zníženie rýchlosti na 40 km/hod. Je potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu
s ohľadom na pripomienky Okresného dopravného inšpektorátu v Trebišove, z toho dôvodu sa predĺži
termín osadenia dopravného značenia na spomínanej ulici.
- Mesto Sečovce je súčasťou firmy Ozor s.r.o. Veľké Ozorovce - skládka komunálneho odpadu. Za rok
2014 vykazuje firma stratu 8 313,-€, došlo k zmene konateľov, výkony sa znížili o 1/3, mesto Sečovce
je najväčším dodávateľom komunálneho odpadu na túto skládku za cenu 28,-€ za 1 tónu.
V okolitých obciach, dokonca aj vo Veľkých Ozorovciach, ktoré dostávajú financie za to, že skládka je
v lokalite ich obce, zberá odpad firma Fúra s.r.o, ktorá je lacnejšia.
Primátor sa spýtal, či chce niekto vystúpiť v diskusii. Nikto sa neprihlásil. Primátor poďakoval všetkým
za účasť a ukončil VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
Marián Rozman

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

Michal Sojka

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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