Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 25. apríla 2016
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 11:
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján Dobránsky, Imrich Gleza,
MUDr. Marek Kožuch, Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Michal Sojka, Mgr. Jozef Varga,
Ing. Marián Vasilišin
Poslanci – neprítomní, ospravedlnená 1:
Ing. Katarína Straková
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Jeňo, Ing.Mgr.Ingrid Gašparová, Ing. Eva Timková, PhDr. Branislav Bruňák,
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Mária Hvozdíková – riaditeľka ZUŠ, Mgr. Ján Hreňo – riaditeľ CVČ, Mgr. Ján Lukáč – riaditeľ
BHS s.r.o., Jaroslav Hrinda – stavebný úrad
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
JUDr. Radovan Wawrek, hlavný kontrolór
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie:
III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach otvoril primátor p. Jozef Gamrát. V úvode
privítal, poslancov, členov komisií MsZ, riaditeľov škôl a školských zariadení v správe mesta,
podnikateľov, občanov mesta. Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 11,
ospravedlnila sa p. Straková. 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 doplnenie prípadne zmenu programu rokovania.
p.Bérešová – oznámila, že doplní počas rokovania bod rôzne.
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Primátor požiadal poslancov o hlasovanie k programu rokovania.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.29 )
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,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 programového rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018
5. Dotácie mesta – poskytnuté na základe VZN 3/2015
6. Prerokovanie protestu prokurátora – VZN 6/2016
7. Kontrolná činnosti – návrh zásad kontrolnej činnosti
8. Návrh na odpredaj mestského majetku – zámer osobitný zreteľ
9. Návrh na odpredaj mestského majetku – zámer osobitný zreteľ
10. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok- zateplenie MŠ – ul. Nová
11. Výstavba mestských komunikácií - chodníkov
12. Oprava mestských komunikácií - výtlkov
13. Zámer - výstavba mestských komunikácií - chodníkov
14. Zber komunálnych odpadov - žiadosť o NFP
15. Prenájom majetku mesta
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
p. Imrich Gleza, p. Marek Kožuch, p. Jozef Varga
za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Michala Sojku a p. Mariána Rozmana
Predsedom návrhovej komisie sa stal p. Marek Kožuch.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.30 )
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
3. Interpelácie poslancov:
p.Varga – spýtal sa, do akej miery boli čerpané finančné prostriedky za I.Q v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ako dopadol zápis do 1. ročníka na všetkých školách
z pohľadu mesta.
p.primátor – požadované informácie budú zaslané v písomnej forme.
p.Varga - spýtal sa riaditeľa BHS s.r.o. p. Lukáča na stav bytového domu oproti fontáne, ako je v ňom
zabezpečovaná úprava a ochrana priestorov.
p.Lukáč – problémový je prvý vchod smerom od Freschu, kde je prevažne rómske obyvateľstvo, ale
zatiaľ nebol hlásený žiadny podnet od občanov.
p.Varga – informoval sa na starostlivosť o spoločné vnútorné priestory.
p.Lukáč – tak ako aj v ostatných bytových domoch sa o tieto priestory starajú nájomníci bytov, ktorí ich
využívajú. Sú zabezpečené služby na upratovanie. Problém je v pivničných priestoroch.
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p.Varga – informoval sa, či mesto neuvažuje o vysvätení budovy mestského úradu kňazom.
p.primátor – je to možné, ale po dohode s obidvoma farármi.
p.Popaďáková – spýtala sa, ako prebieha vyčistenie záhrady v klube dôchodcov.
p.primátor – upozornil miestnu organizáciu Zväzu protifašistických bojovníkov, ktorá má v prenájme
priestory klubu dôchodcov a zaviazala sa, že tieto práce vykoná.
p.Baranová – má informáciu, že p. Palfi podal výpoveď z pracovného pomeru. Aký je stav so
zamestnancami na úseku kultúry.
p.primátor – plynie výpovedná lehota s tým, že to nie je ešte definitívne rozhodnutie.
p.Kožuch – spýtal sa v súvislosti s p. Palfim, kto bude pripravovať mesačník Sečovčan.
p.Vasilišin – ako predseda redakčnej rady mesačníka si myslí, že je predčasné o tom rozprávať, pretože
vec nie ešte doriešená v rámci zamestnaneckého pomeru.
4. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – myslí si, že rozpočtu sa poslanci venovali dlho a podrobne, hľadali sa kompromisy,
riešenia. Oznámila, že má jeden pozmeňujúci návrh, o ktorom už rozprávala s p.Vargovou, vedúcou
finančného odboru a predloží jej ho aj v písomnej forme. Týka sa druhého návrhu zmien v rozpočte, kde
sa budú riešiť mnohé veci aj v priebehu roka.
Navrhuje, aby sa z kapitol 610 a 620 presunula čiastka 11 581,-€ na kapitolu 642 transfery jednotlivcom
a neziskových organizáciám.
Táto úprava môže byť vrátená do pôvodného stavu podľa prísunu finančných prostriedkov z podielových
daní, pretože sa očakáva pozitívny vývoj.
p.primátor – požiadal p.Bérešovú, aby jednoduchšie vysvetlila navrhovanú úpravu, lebo nie každý týmto
číslam jednotlivých kapitol rozumie.
p.Bérešová – ide o presun polovice financií z kapitol zamestnaneckých odmien na kapitolu 0810, ktorá
nemusí byť vyčerpaná. Myslí si, že je očakávaný aj pozitívny nárast podielových daní a je možné
v priebehu roka späť doplniť do kapitol, z ktorých bolo zobraté.
p.Vasilišin – spýtal sa, či je tento návrh prechodný.
p.Bérešová – je prechodný, pretože ide o bežné príjmy a bežné výdavky.
p.Vasilišin – konštatoval, že rozpočet je živý mechanizmus a bol by rád, aby zo strany mesta v priebehu
roka nečakané, pozitívne a iné úpravy, o ktorých sa rozprávalo teraz aj na finančnej komisii, boli včas
oznámené a predložené na rokovanie, aby nedochádzalo k problémom ako v minulom roku.
p.Bérešová - súhlasí s p.Vasilišinom a upozorňuje na to, aby pri očakávaných zmenách boli rozpočtové
úpravy najprv schválené Mestským zastupiteľstvom a potom realizované.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu p. Bérešovej.
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.31 )
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrh na uznesenie s pozmeňujúcim návrhom
a poslancov o hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
rozpočet mesta Sečovce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov a to:
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v príjmovej časti takto:
 bežné príjmy 6 056 521 €,
 kapitálové príjmy 443 783 €
 finančné operácie - príjmy 1 020 025 €
 vlastné príjmy škôl 85 212 €
vo výdavkovej časti takto:
 bežné výdavky 2 599 603 €,
 kapitálové výdavky 1 674 865 €
 finančné operácie - výdavky 456 138 €,
 výdavky škôl a školských zariadení 2 874 935 €
B/ berie na vedomie
viacročný rozpočet mesta roky 2017, 2018 vrátane programov a podprogramov :
 rozpočet mesta Sečovce na rok 2017
príjmy 5 806 551 €, výdavky 5 806 551 €
 rozpočet mesta Sečovce na rok 2018:
príjmy 5 847 319 €, výdavky 5 847 319 €
C/ berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 a k návrhu viacročného rozpočtu
mesta Sečovce na roky 2017- 2018
D/ schvaľuje
právomoc primátora mesta upraviť rozpočet do výšky 1% v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu
celého rozpočtového roka
E/ schvaľuje
použitie rezervného fondu v rozpočte roku 2016 na investičné akcie: Realizácia nových stavieb ul.
Plechotická 56 633 €, Rekonštrukcia a modernizácia Albinov 30 000 € a na obstaranie nájomných bytov
a technickej vybavenosti 24 bytová jednotka, ul. Blatná 28 547 €
F/ schvaľuje
Poslanecký návrh úpravy predloženého rozpočtu mesta Sečovce na rok 2016 a to nasledovne:
Bežné výdavky:
- z kapitoly 610 v častiach (0111,0412,0510,09111,0980,1011,0820,) mínusom -8.605 eur
- z kapitoly 620 v častiach (0111,0412,0510,09111,0980,1011,0820) mínusom -2.976 eur =11.581 eur
plusom + 11.581 eur presunutých v bežných výdavkoch na kapitolu 642 Transfery jednotlivcom a
neziskovým právnickým osobám v časti 0810 .
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.31 )
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
p.Bérešová – upozornila, aby programový rozpočet, ktorý je zverejnený na webovej stránke
korešpondoval so schváleným rozpočtom.
5. Dotácie mesta – poskytnuté na základe VZN 3/2015:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Kožuch – spýtal sa k výške dotácie pre rímskokatolícku cirkev 6 000,-€ a gréckokatolícku cirkev
5 000,-€, prečo tento rozdiel.
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p.Bérešová – dotácia pre gréckokatolícku cirkev je vo výške 6 500,-€, pretože sa tam ráta aj dotácia
1 500,- € pre Viceprovinciu sestier Rádu sv. Bazila Veľkého, čiže je ešte o 500,-€ vyššia oproti
rímskokatolíckej cirkvi.
p.Kožuch – spýtal sa ďalej k rozdielu dotácie pre ŠK Noxwel vo výške 10 000,-€ na celoročnú činnosť
a pre futbalové kluby spolu 6 000,-€.
p.Bérešová – pri futbalových kluboch je potrebné zarátať aj dotáciu mesta na energie, ktorá je vo výške
cca 7 000,-€. To znamená, že futbalové kluby dostanú spolu viac ako 12 000,-€.
p.Kožuch – spýtal sa p. primátora, či je dotovaný mesačník Sečovčan, keď pre Noviny Sečovce Inak
a kalendár Historické Sečovce 2017 je navrhovaná dotácia 6 000,-€.
p.primátor – mesačník je súčasťou rozpočtu mesta.
p.Kožuch – je v tom rozdiel, pretože mesačník Sečovčan sa predáva a kto chce si ho kúpi. Prečo sa
dotuje niečo, čo si ľudia nekúpia, ale dostanú zadarmo.
p.Bérešová – občianske združenie noviny nemôže predávať, pretože na nich dostáva dotáciu a zaväzuje
sa, že ich bude distribuovať bezodplatne.
p.Kožuch – prečo nie je týmto spôsobom distribuovaný aj Sečovčan?
p.Vasilišin – tiež ho to zaujíma. Nemá nič proti žiadosti o.z. Sečovce Inak o dotáciu, ale má výhrady voči
výške dotácie na jeden rok skoro 10 000,-€ ako pre športové kluby, zdá sa mu príliš vysoká. Požiadal
zástupcu združenia, aby vysvetlil, prečo takáto výška dotácie.
p.Baranová - tie čísla si môže p. poslanec pozrieť vo vyúčtovaní minuloročnej dotácie.
p.Vasilišin – pozrel si vyúčtovania a myslí si, že je to predimenzované. Nezdá sa mu relevantná suma,
ktorú občianske združenie požaduje od mesta. Zaujíma ho tiež pomer z celkovej sumy pre noviny a pre
kalendár.
p.Baranová – v žiadosti o dotáciu je všetko presne vyčíslené podľa položiek.
p.Kožuch – súhlasí so zástupcom primátora. Svojho času existovalo občianske združenie Sečovčan, ktoré
vydávalo vlastné noviny. Bolo to v dobe, keď bola primátorkou p. Bérešová. Nevie o tom, aby toto
združenie požiadalo mesto o dotáciu na vydávanie svojich novín. Chce len, aby bol systém spravodlivý.
Preto dáva návrh na úplne vynechanie dotácie na Noviny Sečovce Inak a historický kalendár.
p.Dobránsky – spýtal sa, či všetky kluby, ktoré požiadali, dostali dotáciu. Niektoré kluby sú tam
viackrát. Myslí si, že celková suma na dotácie je vysoká.
p.Varga – poznamenal, že bolo na minulých zasadnutiach poukázané na zbytočné čerpanie dotácii, čo
sa týka tohto účelu. Myslí si, že pôda mestského zastupiteľstva nie je bojisko, ktoré slúži na vytĺkanie
politického kapitálu. Tiež si myslí, že finančná komisia dôkladne, dôsledne a zodpovedne prerokovala
všetky žiadosti o dotácie. Občania vnímajú prídel dotácií pozitívne. Preto by uvítal, aby niektorí poslanci
nepolarizovali spoločnosť v meste Sečovce a nerozdeľovali občanov.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p.Kožucha vynechať dotáciu č. 9.
Hlasovanie č. 5
za: 3 /Dobránsky,Kožuch,Vasilišin/
proti: 8 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,,Varga,/
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
neprijaté
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
na základe § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ,
§ 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2015 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Sečovce ,
schvaľuje
dotácie podľa nižšie uvedeného zoznamu:
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Dotácie z rozpočtu mesta Sečovce na rok 2016
Žiadateľ

Popis projektu

1/Arcidiecézna charita Košice
2/ SZTŠ Slovtranzgaz Sečovce

KmC ul. Dargovských hrdinov
AUTOKROS- DUBINY

Výška dotácie
v eurách
4 000
3 000

3/ ŠK NOXWEL HaK Sečovce

Celoročná činnosť ŠK

10 000

4/ MOTORSPORT M.Š.M

Slovenský a medzinárodný kopcový pohár

1 000

5/ ZŠ Komenského

Poddargovské hry

1 000

6/ ZUŠ Dargovských hrdinov

XII. Európsky mládežnícky hudobný
festival EMUSIC 2016 San Sebastian

5 000

7/ Viceprovincia sv. CaM
sestier Rádu sv. Bazila
Veľkého na Slovensku
8/ SEČOVCE INAK

S láskou zmeňme aspoň kúsok zeme

1 500

Deň detí

3 500

9/ SEČOVCE INAK

Noviny Sečovce INAK, kalendár Historické 6 000
Sečovce 2017

10/ ZRaP SŠ - Silový Trojboj

Medzinárodné súťaže

2 000

11/ FK Sečovce, v Sečovciach

Činnosť ŠK v r. 2016

4 000

12/ Tenisový klub SENIOR

Činnosť TK, usporiadanie kultúrnej akcii

1 000

13/ Gréckokatolická cirkev,
farnosť Sečovce
14/ SZTŠ SlovtranzgazSečovce

Budovanie cyrilo-metodskej tradície
občanov mesta Sečovce
Hokejová sezóna 2016

5 000

15/ SZTŠ SlovtranzgazSečovce

Prevádzka ihriska

500

16/ SČK Trebišov /MS SČK
Sečovce

Vzdelávanie detí, mládeže a seniorov v
poskytovaní prvej pomoci

430

17/ CVČ – MARS

Tanečná súťaž

1 900

18/ ČVČ

Podpora talentov a rozvoj telesnej kultúry

200

19/ FK ROMA
20/ Rímskokatolícka cirkev
farnosť Sečovce
21/ Rímskokatolícka cirkev
farnosť Sečovce
22/ MO SRZ Sečovce
23/ OZ ŽIVOT -DŽIVIPEN

Činnosť FK
Duchovné a športové vyžitie deti nášho
mesta počas prázdnin
Duchovné a kultúrne obohatenie
obyvateľov Sečoviec počas Vian. Sviatkov
Športová činnosť a práca s mládežou
Organizovanie súťaži a kultúr. programu

2 000
4 000

spolu

59 780
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500

2 000
700
550

Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.32 )
za: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Sojka,,Varga,/
proti: 3/Dobránsky,Kožuch,Vasilišin/ zdržal sa: 1/Rozman
nehlasoval:0

prijaté

6. Prerokovanie protestu prokurátora – VZN 6/2016:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Baranová – informovala sa k sankciám, ktoré sa rušia v bode C.
p.Wawreková – spomínané sankcie vyplývajú zo zákona o školách. Prokurátor upozornil na to, že
sankcie uvedené vo VZN by boli duplicitné, preto je potrebné VZN upraviť. Ide len o vypustenie článku
č. 5, ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
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
A/prerokovalo
protest prokurátora Pd 106/16/8811-3 zo dňa 05.04.2016 proti VZN č. 6/2016 schválené uznesením
MsZ č. 14/2016 z 11.03.2016.
B/ vyhovuje
protestu prokurátora Pd 106/16/8811-3 zo dňa 05.04.2016 proti VZN č. 6/2016 schválené uznesením
MsZ č. 14/2016 z 11.03.2016
C /ruší
§ 5 Sankcie VZN č. 6/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
D/ ukladá
Mestskému úradu urobiť schválené zmeny vo VZN č. 6/2016 v súlade s § 6, ods. 8 Zákona 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č. 33)
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
7. Kontrolná činnosť – návrh zásad kontrolnej činnosti:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – navrhla doplniť v článku 5 bod 5: poslanci mestského zastupiteľstva uskutočňujú kontrolnú
činnosť prostredníctvom zasadnutí MsZ, pomocou kontrolných skupín a prácou v komisiách.
Ďalej navrhla doplniť bod 5 e): prostredníctvom vlastných kontrolných skupín kontrolujú chod mestského
úradu a chod organizácií a zariadení zriadených alebo založených mestom.
p.Wawrek – požiadal p. poslankyňu, aby mu navrhované doplnenie zaslala v písomnej forme.
Primátor požiadal o poslancov, aby hlasovali o návrhu p. Bérešovej.
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č. 34)
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
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Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 a §18 e zák. 369/1991 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
A1
Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy Mesta Sečovce.
A2
Doplnenie pravidiel kontrolnej činnosti článok 5-Kontrolná činnosť mestského zastupiteľstva :
Odsek 5 .
Prvá veta doplnená o text: pomocou kontrolných skupín . Celá veta znie: Poslanci mestského
zastupiteľstva uskutočňujú kontrolnú činnosť prostredníctvom zasadnutí mestského zastupiteľstva ,
pomocou kontrolných skupín a prácou v komisiách.
Doplnenie o bod e) s textom:
e) prostredníctvom vlastných kontrolných skupín kontrolujú chod mestského úradu a chod organizácií
a zariadení zriadených mestom.
Hlasovanie č.9 (uznesenie č.34 )
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
8. Návrh na odpredaj mestského majetku – zámer osobitný zreteľ:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor upozornil poslancov, že je potrebné pred prečítaním
návrhu na uznesenie dohodnúť cenu odpredaja. Podľa cenovej mapy sa v prípade p.Kičinkovej jedná
o centrálnu zónu, kde je minimálna cena 25,-€ m2.
p.Kožuch – požiadal o vysvetlenie, o aké pozemky ide.
p.Bérešová – tento problém riešila stavebná a finančná komisia od októbra 2015. Pani Kičinková zbúrala
starý dom po pani Kramerovej a teraz tam stavia nejaké stredisko. Požiadala o vytýčenie geometrických
bodov na to, aby nezasahovalo to, čo chce odkúpiť do mestskej komunikácie. Ide o plochu cca
14 m2, to čo sa dotýka cesty od domu. Finančná komisia súhlasila s odpredajom.
p.primátor – je to vec dohody.
p.Wawreková – ide vlastne o priľahlý pozemok, ale nedá sa to predávať formou priľahlého pozemku
z dôvodov, ktoré už boli na komisiách riešené. Dalo by sa uvažovať aj o iných cenových reláciách.
V prípade predaja formou priľahlého pozemku sa cena pohybovala od 8 do 15,-€.
Primátor vyhlásil krátku prestávku, aby sa poslanci dohodli na cene odpredaja k bodu 8 a tiež
nasledujúcemu bodu 9.
Po prestávke p.Bérešová oznámila za poslancov – členov finančnej komisie, že sa dohodli na cene 10,-€
za 1 m2 v obidvoch prípadoch, čiže aj v bode 9.
Primátor požiadal o hlasovanie k navrhovanej cene odpredaja pozemku.
Hlasovanie č.10
za: 9
/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 2/Dobránsky,Kožuch/
nehlasoval:0
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prijaté

Primátor sa spýtal, či chce ešte niekto vystúpiť v rozprave. Nikto sa neprihlásil, požiadal predsedu
návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a poslancov o hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ,
§ 9a , odst. 8 písm.e, Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc
z VZN 5/2015-Zásady hospodárenia s majetkom mesta
A/ schvaľuje
 zámer prevodu majetku Mesta Sečovce spôsobom hodného osobitného zreteľa
postupom podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
 na základe žiadosti žiadateľa zo dňa 16.9.2016, doručený Mestu Sečovce, do výlučného
vlastníctva žiadateľke: - Mgr. Monike Kičinkovej, rod. Ferenciovej, Orgovánová 328,
Zemplínske Hradište .
predmetom zámeru, predať vyššie uvedeným spôsobom z majetku Mesta Sečovce v kat. území
Sečovce, sú:
a) časť pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce,
okres Trebišov, a to z parcely registra C č. 3571, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 827 m2 , vedeného na LV č. 2724 , na Okresnom úrade Trebišov,
katastrálneho odboru, oddelenú časť podľa geometrického plánu č. 36210579-3/2016 zo dňa
18.1.2016, úradne overeného Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pod č.
G............ dňa ..............2016, a to:
- novo vytvorená parcela reg. C č. 3571/2 s druhom pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 14 m 2
b) časť pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce,
okres Trebišov, a to z parcely registra C č.3570, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 5210 m2 , vedeného na LV č. 2724 , na Okresnom úrade, katastrálneho odboru,
oddelenú časť podľa geometrického plánu č. 36210579-3/2016
zo dňa
18.1.2016, úradne overeného Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom, pod č. G
......... dňa ........2016, a to:
- novo vytvorená parcela reg. C č. 3570/2 s druhom pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 2 m 2
 za cenu
10 € za m 2
B/ ukladá
Mestskému úradu vypísať a zverejniť zámer na predaj majetku mesta v zmysle príslušných
ustanovení Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a schvaľovacej časti tohto
uznesenia .
Termín: po schválení uznesenia MsZ.
Hlasovanie č.11 (uznesenie č.35 )
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Kožuch/
nehlasoval:0
prijaté
9. Návrh na odpredaj mestského majetku – zámer osobitný zreteľ:
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
v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
§ 9a , odst. 8 písm.e, Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc
z VZN 5/2015-Zásady hospodárenia s majetkom mesta
A/ schvaľuje
 zámer prevodu majetku Mesta Sečovce spôsobom hodného osobitného zreteľa
postupom podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
 na základe žiadosti žiadateľa zo dňa 7.12.2015, doručený Mestu Sečovce, do výlučného
vlastníctva žiadateľom: - Dušanovi Bajusovi a Eve Bajusovej rod. Abrinkovej , Rybníková č.
576/42, 078 01 Sečovce.
predmetom zámeru, predať vyššie uvedeným spôsobom z majetku Mesta Sečovce v kat. území
Sečovce, sú:
parcela č. 2619/6 , parcela registra C , výmera 305 m 2 , v katastrálnom území Sečovce,
obec Sečovce, vedená na LV č. 2724, druh pozemku ostatné plochy,
 za cenu
10 € za m 2
B/ ukladá
Mestskému úradu vypísať a zverejniť zámer na predaj majetku mesta v zmysle príslušných
ustanovení Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a schvaľovacej časti tohto
uznesenia .
Termín: po schválení uznesenia MsZ.
Hlasovanie č.12 (uznesenie č. 36)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 2/Kožuch,Rozman/
nehlasoval:0
prijaté
10. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok- zateplenie MŠ – ul. Nová:
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 písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce
A1
súhlasí
s predložením žiadosti o NFP ku projektu s názvom:
Materská škola – obnova a nadstavba
na sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
A2
súhlasí
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo strany mesta t.j. 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu: 20 370 €
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a
Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta.
Hlasovanie č.13 (uznesenie č.37 )
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
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11. Výstavba mestských komunikácií – chodníkov:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor vysvetlil, o ktoré chodníky sa jedná. Ide skôr
o rekonštrukciu nie o výstavbu, ako je to uvedené, pretože tieto chodníky už existujú.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal 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) rekonštrukciu mestských komunikácií- chodníkov v meste Sečovce, konkrétne:
ul. Obchodná vo výške finančných prostriedkov 24 600,65 €.
A2 ) zhotoviteľa stavby Speedcom s.r.o. Brehov podľa výsledkov verejného obstarávania - zák. č.
343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
A3) opravu námestia Sv. Cyrila a Metóda – chodník pri MsÚ v meste Sečovce, vo výške finančných
prostriedkov 5 536,46 €.
A4 ) zhotoviteľa stavby Geowells, s.r.o. Brehov podľa výsledkov verejného obstarávania - zák. č.
343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
Hlasovanie č.14 (uznesenie č.38 )
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
Z rokovania odišiel poslanec p. Ján Dobránsky.
12. Oprava mestských komunikácií - výtlkov:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor informoval, že ide rozsah cca o 188 m2 výtlkov.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie.
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 ) opravu mestských komunikácií v meste Sečovce – výtlkov ,
A2 ) vyhlásenie VO na - opravy mestských komunikácií podľa zák. č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov
B/ ukladá:
B1) Mestskému úradu vyhlásiť VO - opravy mestských komunikácií podľa
zák. č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
B2) Primátorovi mesta Sečovce podpísať zmluvu s vybraným uchádzačom, na základe výsledkov
verejného obstarávania.
Hlasovanie č.15 (uznesenie č.39 )
za: 10 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
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13. Zámer - výstavba mestských komunikácií – chodníkov:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor informoval, že ide o výstavbu chodníka na
Plechotickej ulici. Najprv bude vypracovaný projektový zámer, ktorý bude predložený poslancom na
rokovanie v komisiách.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie.
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 výstavby mestských komunikácií- chodníkov v meste Sečovce.
A2 )
Vypracovanie projektového zámeru na výstavbu mestských komunikácií- chodníkov v meste Sečovce ,
na ul. Plechotická podľa zák. č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č.16 (uznesenie č.40 )
za: 10 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
14. Zber komunálnych odpadov - žiadosť o NFP projekt Triedený zber komunálnych odpadov:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.primátor – oznámil, že termín 1. kola výzvy bol posunutý o jeden mesiac t.j. do 31.05.2016, potom
bude ešte 2.kolo a podľa dostupných informácii je záujem miest veľký.
p.Bérešová – teraz ide len o to, že mesto má záujem sa do tejto výzvy prihlásiť?
p.primátor – áno, že máme záujem sa prihlásiť. Ak sa stihne 1. kolo bude potrebné, aby sa poslanci
stretli a dohodli na spolufinancovaní projektu.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
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 § 9 Štatútu Mesta Sečovce
súhlasí
A1
s predložením žiadosti o NFP k projektu s názvom: Triedený zber komunálnych odpadov.
A2
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo strany mesta t.j. 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu.
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10
Cieľ projektu je v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta.
Hlasovanie č.17 (uznesenie č.41 )
za: 10 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
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15. Prenájom majetku mesta:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – navrhla, aby uznesenie bolo v takom znení ako na minulom MsZ pri prvom pozemku,
to znamená doplnenie predposlednej odrážky v bode A: za cenu ročného nájmu 150,-€ do doby zaslania
poslednej monitorovacej správy a ročného nájmu stanoveného všeobecne záväzným nariadením podľa
cenovej mapy v čase trvania ďalšieho prenájmu.
Realita je, že aktivity sa nekonali na celom pozemku iba na časti pozemku. Ide o to, aby boli rovnaké
pravidlá pre obidva pozemky.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu doplnenia p.Bérešovej.
Hlasovanie č.18 (uznesenie č.42 )
za: 10 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
 prenájom pozemku - parcela registra „ C“, parcelné číslo 3363 , druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria , výmera 263 m2 , vedenej na LV č. 2724 , v katastrálnom území Sečovce, obec
Sečovce, ulica Bačkovská, , vo vlastníctve mesta Sečovce
 podľa §9a, odst. 8 písm. b a ods. 9 Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ako prenájom priľahlého pozemku k stavbám
 pri splnení podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
Z 221401205 zo dňa 7.4.2011
 pre nájomcu Five Elements s.r.o., Bačkovská 1/600, 078 01 Sečovce, IČO: 31653855
 v súlade z uznesením č. 17/2016 z 11.3.2016 o prenájme parcely č. 3364,
 za cenu: ročného nájmu 150 € do doby zaslania poslednej monitorovacej správy a ročného nájmu
stanoveného všeobecne záväzným nariadením podľa cenovej mapy v čase trvania ďalšieho
prenájmu
 na dobu určitú 20 rokov s možnosťou predkupného práva v prípade odpredaja
predmetnej parcely
B/ poveruje
Primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vykonať právne kroky na prenájom
nehnuteľnosti v zmysle schvaľovacej časti uznesenia.
Termín: po splnení podmienok a správoplatnení uznesenia.
Hlasovanie č.19 (uznesenie č.42 )
za: 10 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
16. Rôzne:
Primátor otvoril bod rôzne:
p.Bérešová – navrhla do bodu rôzne dve veci: doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
a doplnenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce.
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16.A Doplnenie Rokovacieho poriadku:
p.Bérešová – navrhla doplniť Rokovací poriadok MsZ, aby nedochádzalo k nedorozumeniam, ako
naposledy pri zásadách hospodárenia, čo sa týka termínov zverejňovania, schvaľovania, vyhlásenia.
Ide o doplnenie, aby ak bude niečo právoplatné alebo schválené, bolo do 3 dní zodpovednou osobou
zverejnené a vyvesené.
Ďalej požiadala, aby bolo uvedené, že členmi komisií pri verejnom obstarávaní bude osoba odborne
spôsobilá a ďalšími členmi budú poslanci mestského zastupiteľstva.
p.Kožuch – spýtal sa p. Bérešovej, či je to poslanecký návrh. Ak áno, mal byť predložený každému
poslancovi v písomnej forme pred rokovaním, inak to patrí do diskusie.
p.Bérešová – môže to byť v diskusii a aj v bode rôzne takto predložené. Riešia sa tu formálne veci, ktoré
nespôsobia žiadny prevrat.
p.Kožuch – ide o formu podania poslaneckého návrhu.
p.Vasilišin – spýtal sa, či termín 3 dni je časovo adekvátny.
p.Bérešová – tento termín je po podpísaní alebo schválení konkrétnej veci.
p.Wawreková – spýtala sa, či ide o všeobecne záväzné nariadenia alebo uznesenia.
p.Bérešová – o všetky dokumenty.
p.Wawreková – v príde VZN je v uznesení o prijatí VZN uvedené, že bude vyhlásené hneď po
správoplatnení. Ak chceme nejaký časový odstup, je potrebné to uviesť, pretože niektoré VZN sú účinné
niekoľko mesiacov po schválení. Čo sa týka uznesení, je povinnosť podľa zákona podpísať ich do 10 dní
od schválenia, termín zverejnenia nie je taxatívne uvedený.
p.Bérešová – to, či je niečo platné a účinné, sú dve veci. Mnohé VZN môžeme prijať napríklad
v septembri, vyhlásiť ich a účinné budú od 1. januára. Nevidí v tom žiadny problém. Naráža na zásady
hospodárenia, lebo jej bolo povedané, že nie sú účinné, pretože neboli zverejnené. Navrhuje tento termín
preto, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam. Ide o termín zverejnenia po podpise.
p.Vasilišin – spýtal sa, či technicky je termín 3 dni postačujúci.
p.Bérešová – keď je všetko pripravené, myslí si, že to by nemal byť problém. Spresnila – 3 pracovné dni
od podpísania.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
p.Baranová – prečítala z písomného materiálu návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
Doplnenie obsahu Rokovacieho poriadku Mesta Sečovce:
prečíslovanie pôvodného čl. 15 s názvom Spoločné a záverečné ustanovenia, na čl. číslo 16 a zároveň
doplnenie článku 15 pod názvom Pravidlá zverejňovania prijatých uznesení s nasledovným obsahom
novovytvoreného článku 15:
1. Primátor mesta poverí a oznámi meno zodpovednej osoby z radu zamestnancov mestského úradu,
ktorá bude zodpovedná za všetky úkony spojené so zverejňovaním pripravovaných návrhov uznesení a
vyvesením návrhu nariadení, návrhu zmlúv a podobne, o ktorých bude MsZ rokovať v zmysle zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
2 . Po schválení uznesení či nariadení mestským zastupiteľstvom, zodpovedná osoba zabezpečí ich
podpísanie a zverejnenie najneskôr do troch pracovných dní po ich podpísaní primátorom mesta na
úradnej tabuli aj spôsobom obvyklým, teda aj na internetovej stránke mesta tak, aby sa dosiahla ich
účinnosť v lehote stanovenej zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
3. V prípade opätovného schválenia pozastaveného výkonu uznesenia zodpovedný pracovník je
povinný zabezpečiť zverejnenie uznesenia či nariadenia bezprostredne od jeho opätovného schválenia
MsZ t.j. s termínom prvotného vyhlásenia dokumentu, s termínom opätovného schválenia uznesenia, s
lehotou účinnosti od opätovného schválenia, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
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Hlasovanie č.20 (uznesenie č.43 )
za: 9 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Kožuch/
nehlasoval:0

prijaté

16.B Doplnenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sečovce:
p.Baranová – prečítala návrh na uznesenie k tomuto bodu.
p.Wawreková – upozornila, že pri Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Sečovce je potrebné
postupovať ako pri VZN a tento návrh má byť najprv zverejnený, preto je potrebné doplniť návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
A1
návrh na zmenu VZN 5/2015- Zásady hospodárenia z majetkom mesta Sečovce - doplnenie
A2
doplnenie Článok 3 Spôsoby nadobúdania majetku mesta v dokumente zásady hospodárenia s
majetkom Mesta Sečovce o bod 5. s nasledovným znením obsahu:
Na všetky verejné obstarávania vyhlásené mestom Sečovce, sa vytvorí komisia, ktorá bude tvorená z
odborníka na verejné obstarávania a poslancov MsZ.
B/ ukladá
Mestskému úradu zverejniť návrh VZN v súlade s § 6, odst. 3 a odst. 4 Zákona 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č.21 (uznesenie č.44 )
za: 9 /Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Kožuch/
nehlasoval:0

prijaté

17. Diskusia
Primátor otvoril diskusiu.
p.Wawreková – navrhla, či by nebolo vhodné pôvodné VZN Zásady hospodárenia s majetkom mesta
zrušiť. Tento návrh prípadne ďalšie zmeny prijať ako nové VZN, pretože tento postup zmeny či doplnenia
nie je štandardný.
p.Bérešová – že to nie je štandardné, ešte neznamená, že je to zlé. Mnohé zákony sa menia a potom sa
vydá ich úplne znenie.
p.primátor – informoval, že od 1. mája platí nová organizačná štruktúra Mestského úradu Sečovce.
K požiadavkám zo strany poslancov a jednotlivých komisií ohľadom riešenia problémov na Novej ulici
oznámil, že tam bola technika, upratovalo sa, bol urobený asfalt, deratizácia. Čo sa týka rómskej hliadky
a koordinátorov je potrebné počkať na výzvy a potom to riešiť.
Spýtal sa komisie na kontrolu dodržiavania smernice o používaní motorových vozidiel, kedy chce
previesť kontrolu, pretože dokladov je veľa a treba ich pripraviť k nahliadnutiu.
Ďalej informoval, že boli za ním ľudia, ktorí chceli, aby Sečovce hrali tretiu ligu futbal. Jedná sa
o mužstvo Michalovce B. Požadované podmienky mesto však nemôže zabezpečiť. Bola to iba ponuka,
ďalšie rokovania sa nekonali.
p.Balega – informoval, že spomínanú kontrolu by chcela komisia vykonať 27.04.2016 o 15.00 hod.
Na tento čas požiadal pripraviť knihu jázd, záznamy o prevádzke všetkých vozidiel, faktúry a ostatné
doklady .

15

p.Varga – poďakoval sa všetkým predsedom komisii MsZ a aktívne sa zapájajúcim poslancom
k schválenému rozpočtu, k prideleniu a výške dotácií združeniam v meste, ktoré ponúkajú občanom
spoločensko-kultúrne a športové aktivity. Tiež poďakoval predsedníčke finančnej komisie za metodické
usmerňovanie poslancov, ktorí sú nedostatočne pripravení na zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil.
Primátor poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
Michal Sojka

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

Marián Rozman

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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