M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
Zápisnica č. 01/2016 zo zasadnutia komisie kultúry, školstva
a športu konaného dňa 01. 03. 2016 o 15:00 v zasadačke MsÚ v Sečovciach

Dátum a čas zasadnutia: 01. 03. 2016 o 15,00 hod.
Tajomník komisie: RNDr. Vladimír Švec
Predseda komisie pre kultúru, školstvo a šport : Mgr. Jozef Varga
Prítomní členovia:
1. Mgr. Jozef Varga , predseda komisie
2. Františka Baranová
3. Katarína Rabatínova
4. Valéria Begalová
5. Dávid Štefan
Neprítomní členovia ospravedlnení:
1. Valéria Benedeková
2. Róbert Jurko
Neprítomní členovia neospravedlnení:
0
Komisia bola:
a) Uznášaniaschopná - zasadnutie komisie verejné
Prizvaní na zasadutie komisie:
Ing. Iveta Vargová – vedúca oddelenia financií
Bc. Milan Palfi – referent na úseku kultúry
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a informácie zo zasadnutí ostatných komisií (zaradený
dodatočne)
3. Zmeny v rozpočte mesta na rok 2016
4. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
5. Správa o stave kroniky, zápisy do kroniky – prerokovanie
6. Návrh odmeny pre kronikára za rok 2016
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
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K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda komisie. Privítal prítomných členov komisie, prizvaných hostí
a verejnosť. Predstavil nového tajomníka komisie RNDr. Vladimíra Šveca. Konštatoval, že
komisia je uznášaniaschopná. Zároveň navrhol doplniť do programu rokovania ako bod č. 2 –
kontrolu uznesení komisie. A ostatné body posunúť. Komisia návrh akceptovala.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení komisie:
K uzneseniu z bodu 5 rokovania zo dňa 26.10.2015 „ predložiť etický kódex
a zápisnice z redakčnej rady mesačníka Sečovčan za rok 2015“
Vyjadril sa Bc. Palfi, že uvedené materiály mu ako t.č. zodpovednému za vydávanie
novín ešte neboli odovzdané, nakoľko Ing. Vereščáková je na PN a celá agenda novín ešte nie
je prebraná. Zároveň prebehla diskusia k činnosti na úseku kultúry, kde sa p. Baranová
kriticky vyjadrila k nezvládnutej organizácii niektorých akcií (súťaž v tancoch, dni mesta
a pod.). Navrhla do budúcna zaviesť vstupné na podobné akcie s cieľom obmedziť prístup
neprispôsobivým občanom a riešiť ozvučenie KD. K tomuto bodu sa vyjadrila aj p. Begalová,
ktorá uviedla, že má informácie, že schválených 5000€ na ozvučenie KD je málo.
V tomto bode zároveň predseda komisie informoval o činnosti a záveroch zasadnutí
ostatných komisií týkajúcich sa školstva, kultúry a športu – finančná komisia:
Návrh na úpravu kúpaliska: návrhom na úpravu kúpaliska v hodnote 30 –
65 000€ + ponukou od firmy „Stavimat“ sa komisia nezaoberala
riešenie problémov statiky na MŠ Obchodná – momentálne je v štádiu
vypracovania statický posudok s návrhom riešení
MFK Slavoj Sečovce – zmena zmluvy s MFK. Predseda komisie
vyslovil požiadavku preveriť nájomný vzťah MFK s mestom
Kolektory na ZŠ Obchodná –nie sú v prevádzke. Podľa vyjadrenia
statika strop miestnosti, kde je umiestnená nádrž nie je dostatočne
dimenzovaný na jej hmotnosť. Je potrebné vykonať stavebné úpravy, op
ktorých informoval statik.
Zlepšenie energetickej bilancie na ZŠ Komenského – momentálne mesto
nahradilo tento projekt zateplením budovy MŠ Obchodná. Predseda
komisie dal návrh preveriť projektovú pripravenosť k rekonštrukčným
prácam.
V tomto bode predseda komisie navrhol tiež zvolať spoločné zasadnutie finančnej
komisie, komisie kultúry, školstva a športu do konca marca 2016 za prítomnosti riaditeľov
škôl a školských zariadení s cieľom zosúladiť a zreálniť rozpočty tak, aby sa nestávali prípady
kedy školy nepreinvestujú finančné prostriedky a žiadajú na konci roka prijímať rozpočtové
opatrenia.
Uznesenia k bodu 2:
2.1 po doriešení kompetencií na úseku kultúry a odovzdaní agendy predložiť komisii
etický kódex a zápisnice z redakčnej rady mesačníka Sečovčan za rok 2015
2.2 Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o schválení rozpočtu mesta do 10 dní
zabezpečiť ozvučenie kultúrneho domu.
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K bodu 3: Zmeny v rozpočte mesta na rok 2016
K tomuto bodu referovala Ing. Iveta Vargová. Rozpočet bol upravený podľa reálnych
požiadaviek, je postavený ako vyrovnaný a pripravený na schválenie. Vysvetlila
korektúry, ktoré členovia dostali v prílohe pozvánky na zasadnutie.
Diskusia k bodu 3:
P.Dávid: otázka či sa v rozpočte ráta s úpravou fasády budovy školy v Albinove?
P. Baranová navrhla dopracovať do rozpočtu návrh na rekonštrukciu fasády uvedenej
budovy.
P. Varga – očakáva v budúcnosti pružnejšiu reakciu mesta na závery z komisií. Ako
príklad uviedol areál kúpaliska, ktorý sa rieši už takmer rok bez konkrétnych výsledkov.
Vzniesol požiadavku zabezpečiť aspoň oplotenie areálu.
Členovia komisie ďalej diskutovali o oprave budovy v Albinove. Majú výhrady voči
sponzorskej oprave firmou „STAVIMAT“.
Predseda komisie odporučil zvážiť reálne záujmy mesta a vyšpecifikovať zámery vo
vzťahu k zveľaďovaniu majetku mesta.
Ing. Vargová ďalej odpovedala na otázky predsedu komisie:
1. Kedy bude mesto vedieť hospodársky výsledok za rok 2015? (p. Varga)
Odpoveď: Po schválení záverečného účtu mesta do 30.06.2016. Z rezervného fondu mesta
vo výške 130.000€ sa dalo do použitia 85.100€. Z predchádzajúcich rokov bolo 18.220€
použitých ako účelové prostriedky pre školy a 9.500€ sú určené na vodovodnú prípojku na
ul. Nová.
2. Na aký účel boli použité prostriedky získané z predaja budov v roku 2014?
Odpoveď: Na investičné akcie mesta, zásadne na kapitálové výdavky, príp. na finančné
operácie. Presnú odpoveď vie podať až po preštudovaní prísl. materiálov.
P. Baranová navrhla hlasovať o zaradení investície v Albinove v roku 2016. Komisia tento
návrh jednomyseľne schválila.
p. Dávid navrhol vyvesiť symboly mesta – vlajka a erb aj v častiach Kochanovce
a Albinov.
Uznesenie k bodu 3.
3.1. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu zaradiť do rozpočtu investície na
rekonštrukciu budovy v Albinove.
K bodu 4:
Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Návrh uviedol tajomník komisie RNDr. Vladimír Švec. Nové VZN vyplynulo zo zmeny
legislatívy (školský zákon).
Členovia komisie návrh odporučili jednomyseľne.
Uznesenie k bodu 4:
4.1. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sečovce.
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K bodu 5:
Správa o stave kroniky, zápisy do kroniky – prerokovanie
Členovi komisie vzali na vedomie správu o stave kroniky predloženú kronikárom mesta.
K správe neboli vznesené pripomienky.
Podobne bez pripomienok odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť zápisy do kroniky
za rok 2014 a 2015 tak ako boli predložené.
Uznesenie k bodu 5
5.1. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie správu o stave
kroniky.
5.2. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zápisy do kroniky za roky
2014 a 2015, tak ako boli predložené kronikárom mesta.
K bodu 6.
Návrh odmeny pre kronikára za rok 2016.
Členovia komisie ocenili prácu kronikára, zvlášť z dôvodu doplnenia zápisov za rok 2014,
kedy mesto kronikára nemalo. Súhlasili s priznaním odmeny za roky 2014 a 2015 vo výške
1000€ za každý rok.
Uznesenie k bodu 6:
6.1. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odmenu pre kronikára za
roky 2014 a 2015 vo výške 1000€ za každý rok.
K bodu 7: Rôzne
P. Dávid navrhol, aby boli zápisy do kroniky počnúc rokom 2014 zverejňované na
webovom sídle mesta. V tom čase poverený spravovaním webového sídla p. Pálfy prisľúbil
vytvorenie novej záložky na stránke mesta, kde budú tieto zápisy zverejňované.
P. Švec informoval o zložení Rady školy pri MŠ Nová Sečovce. Uviedol, že v rade sú
ľudia, ktorí v to čase nie sú v žiadnom vzťahu k mestu (p. Javorský a p. Škovránová) a rada
má navyše párny počet členov (6), čo je dosť nelogické. Navrhol určiť nové zloženie
následovne: 1 nepedagogický zamestnanec, 2 zástupcovia rodičov a 2 delegovaní zástupcovia
mesta. Navrhol komisii, aby do konania zastupiteľstva navrhla nových členov rady za p.
Javorského a p. Škovránovú. Komisia tieto informácie vzala na vedomie a prijala následovné
uznesenie:
7.1. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu odvolať z rady školy pri MŠ
Nová 1690/11 p. Javorského a p. Škovránovú a delegovať dvoch nových členov, ktorých
navrhne zastupiteľstvo.
7.2. Komisia odporúča zriaďovateľovi stanoviť počet členov rady školy na 5, tak
ako je to vyššie uvedené (1 nepedagogický zamestnanec, 2 zástupcovia rodičov a 2
delegovaní zástupcovia mesta)
Komisia ďalej prerokovala návrh organizačného poriadku Sečovského jarmoku, ktorý
vzala na vedomie.
Ukončenie rokovania komisie: 18:10
Zapisovateľ:
RNDr. Vladimír Švec

Predseda komisie
Mgr. Jozef Varga
4

