Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 22. júna 2016
o 14.00 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 Bérešová, Ing. Ján Dobránsky, Imrich Gleza,
Mgr. Monika Popaďáková, Ing.Katarína Straková, Mgr. Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin
Poslanci – neprítomní, ospravedlnení 3:
MUDr. Marek Kožuch, Marián Rozman, Michal Sojka
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Vojtko, Roman Bugata, Ing. Jozef Jeňo, Ing. Eva Timková, PhDr. Branislav Bruňák,
Ing. Ján Varga
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Ján Lukáč – riaditeľ BHS s.r.o.
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
JUDr. Radovan Wawrek, hlavný kontrolór
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie:
IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach otvoril primátor p. Jozef Gamrát. V úvode
privítal, poslancov, členov komisií MsZ, riaditeľov škôl a školských zariadení v správe mesta,
podnikateľov, občanov mesta. Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 8, ospravedlnili
sa p. Kožuch, p. Rozman a mala by prísť p.Bérešová a p. Sojka. 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.
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p.Baranová – k bodu č. 6 navrhuje zmenu v tom, aby bol prerokovaný po bode 18.B – dohoda
o mimosúdnom vyrovnaní – p.Bugata, ide o postupnosť, lebo spolu tieto body súvisia.
p.primátor – bod 18.B nebude zaradený do rokovania, pretože protistrana nesúhlasí s mimosúdným
vyrovaním. Z toho dôvodu navrhuje vypustiť z rokovania bod 6. Rozpočtové opatrenie č. 3, požiadal
poslancov o hlasovanie.
Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa p.Bérešová.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.45 )
za: 7/Balega,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Baranová
nehlasoval:1/Bérešová/

prijaté

Primátor navrhol zaradiť do bodu rôzne 18.A – zriadenie vecného bremena v prospech VSD.
p.Bérešová – požiadala o vysvetlenie, čoho sa týka vecné bremeno, pretože tento bod nebol na rokovaní
komisie.
p. primátor – mesto predalo pozemky, na ktorých chcú majitelia stavať rodinné domy, ide o kábel na
prípojky. Oslovila ho p. Ďubeková so zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorú si
pracne vydobila vo VSD. Upozornil, ju na to, že najprv musí byť zriadenie vecného bremena zaradené do
rokovania jednotlivých komisií. Trvala na tom, aby navrhol tento bod do programu rokovania MsZ s tým,
že sa osobne zúčastní na zasadnutí MsZ a podá poslancom vysvetlenie o čo ide.
p.Bérešová – nevidí problém, aby sa táto vec schvaľovala na najbližšom zasadnutí MsZ, po prejednaní
v komisiách a doplnení konkrétnych nákresov.
Primátor požiadal poslancov o hlasovanie.
Hlasovanie č. 2
za: 1/,Vasilišin/ proti: 5/Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Varga/
zdržal sa: 3/Balega,Dobránsky,Straková/
nehlasoval: 0

neprijaté

Primátor ďalej navrhol zaradiť do bodu rôzne 18.C – návrh na odpredaj majetku mesta. Ide o byt oproti
polícii, ktorý bol ohodnotený znalcom a je potrebné vypísať súťaž na jeho odpredaj.
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.45 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania so schválenými zmenami
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.45 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,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. Záverečný účet mesta rok 2015
5. Rozpočtové opatrenie č.2 –rozpočet 2016
6. Rozpočtové opatrenie č.3 –rozpočet 2016 – vypustený z rokovania
7. Kontrolná činnosť – plán práce, kontroly
8. Návrh zmeny VZN 5/2015
9. Komunitný plán mesta Sečovce
10. Zriadenie názvoslovnej komisie
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11. Výstavba chodníka ul. Plechotická
12. Investičný zámer – obstaranie bytov Blatná II. etapa
13. Odpredaj mestského majetku – osobitný zreteľ- Kičinková
14. Odpredaj mestského majetku – osobitný zreteľ- Bajus
15. Odpredaj mestského majetku – priamy predaj kotolňa
16. Obstaranie majetku- osobného motorového vozidla
17. Obstaranie zmluvy o dielo- rekonštrukcia budovy Albinov
18. Rôzne: Návrh na odpredaj majetku
19. Diskusia
20. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
p.Marián Vasilišin, p. Imrich Gleza, p. Monika Popaďáková
za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Moniku Berešovú a p. Jána Dobránskeho
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.46 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
Predsedníčkou návrhovej komisie sa stala p. Monika Popaďáková
3. Interpelácie poslancov:
p.Popaďáková:
- v akom štádiu je riešenie prístupovej cesty k americkým hrobom na cintoríne,
- ako sa zabezpečuje ošatenie pre pracovníkov cintorína, na ktoré boli vyčlenené finančné prostriedky,
- záhrada v klube dôchodcov bez zmeny, či boli kontaktované zodpovedné osoby
p.primátor – p.Novikmeca upozornil viackrát na kosenie záhrady v klube dôchodcov, bude ho znova
kontaktovať. Šaty pre pracovníkov cintorína sú v štádiu riešenia, vybavuje to vedúci Technických služieb.
Na zhotovenie cesty k americkým hrobom prebieha súťaž.
p.Varga:
- chodník v Kochanovciach pred domom p.Rozmana, na ktorom sú pukliny a je poškodený, či je to
možné reklamovať tieto nedostatky u zhotoviteľa,
- aké sú možnosti na zakúpenie jednotného oblečenia pre pracovníkov Technických služieb, ktorí majú na
starosti vývoz odpadu,
- vstup na kochanovský cintorín - či je možné vybudovať novú vstupnú bránu s bráničkou a taktiež
nahradiť nádobu na odpad betónovou plochou, na ktorej budú kontajnery na odpad,
- či sa neuvažuje o zakúpení nového osvetlenia na vianočný stromček,
- k správe z vykonanej kontroly škôl, z ktorej záveru citoval „ Na zistenia uvedené v súhrnnej správe mala
vplyv zložitosť financovania regionálneho školstva, ktorá pramení z jeho viaczdrojovosti, čo má vplyv
predovšetkým na administratívnu náročnosť sledovania výdavkov podľa zdrojov.“, spýtal sa
p. kontrolóra o akú zložitosť ide.
p.primátor:
- betónová plocha na cintoríne bude predmetom rokovania komisie výstavby,
- minulý rok mali pracovníci Technických služieb zakúpené pracovné odevy, preverí to,
- reklamácia chodníka na Kochanovskej ulici je možná.
p.kontrolór – odpovedal p.Vargovi, že mal na mysli financovanie škôl z rôznych zdrojov a použil
všeobecnú formuláciu.
p.Varga – ku kontrole rozpočtových organizácii za minulý rok sa spýtal, či kontrolór metodicky
odporučil alebo usmernil rozpočtové organizácie do akej miery majú robiť základnú administratívnu
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finančnú kontrolu, pretože od 1.1.2016 platí nový zákon o finančnej kontrole a podľa akých smerníc
postupoval.
p.kontrolór – on ich nemá usmerňovať a nekontroloval aké majú smernice, ani to nebolo súčasťou
kontroly.
p.Dobránsky – areál kúpaliska sa stáva miestom stretávania asociálov a všelijakých živlov aj cez deň
nielen v noci. Keby sa to dalo cez aktivačné alebo technické služby vyčistiť, nemali by sa kde schovávať.
p.Baranová – na komisií sa týmto problémom zaoberali. Je to veľký priestor s poškodeným oplotením
p.primátor – poveril pracovníka referátu životného prostredia riešením tejto veci cez výzvu, ktorá teraz
vyšla na odstránenie čiernych skládok. Zatiaľ nevieme, či sa podarí získať financie týmto spôsobom.
p.Vasilišin – na finančnej komisii za zaoberali spôsobom zabezpečenia fungovania ihriska
v Kochanovciach – kamerový systém, kompetentná osoba.
p.primátor – v minulosti boli tri kľúče, ktoré mala materská škola, p.Feňarová a p.Fedorčák.
Naposledy, keď tam bol, ihrisko bolo obsadené väčšinou rómskymi chlapcami, ktorí sa presunuli z ihriska
na ul. SNP. Ak sa nenájde nejaký spôsob správcovstva, treba ihrisko zdemontovať a premiestniť do
Albinova, kde si to budú viac vážiť.
p.Vasilišin – myslí si, že kamerový systém bude stačiť.
p.primátor - otázne je, či polícia bude stíhať sledovať kamerový systém. Zhruba pred mesiacom a pol
bolo ihrisko opravené. Bolo to aj zdokumentované a v súčasnosti je opäť zdemolované. Treba sa
dohodnúť, akým spôsobom zabezpečiť fungovanie ihriska, či kamerovým systémom alebo
správcovstvom.
p.Varga – problém sú Rómovia, ktorí ničia majetok mesta. Navrhuje určiť vekovú hranicu na využívanie
ihriska, napríklad do 10 rokov za prítomnosti zákonného zástupcu, aby činnosť deti kontroloval.
p.Baranová – spýtala sa, či mesto prenajíma nejaké parkovacie plochy.
p.primátor – neprenajíma žiadne parkovacie plochy.
p.Baranová – p.Rudzík a p. Rozman majú vyznačený zákaz státia pred svojimi prevádzkami, či je toto
značenie regulérne a schválené dopravným inšpektorátom, pretože ostatní podnikatelia na tejto ulici
takéto značenie nemajú. Občania sa sťažujú na nedostatok parkovacích miest, preto navrhuje toto
značenie odstrániť.
p.primátor – preverí to.
4. Záverečný účet mesta za rok 2015:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – spýtala sa kontrolóra, z akého materiálu vychádzal pri vypracovaní svojho posudku
k záverečnému účtu, či z toho, ktorý bol zaslaný poslancom alebo z toho, ktorý je teraz zverejnený na
webovej stránke mesta.
p.kontrolór – z podkladov od Ing. Vargovej.
Primátor požiadal predsedníčku návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a poslancov
o hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s ustanoveniami § 11, ods. 4 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 16 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
A/ prerokovalo
1. záverečný účet mesta za rok 2015
2. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2015
3. správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky Mesta Sečovce za rok 2015
B/ schvaľuje
1. záverečný účet mesta za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad ,
2. a) v súlade s ods.8 §16 zákona č.583/20014 spôsob financovania schodku
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finančných operácií za rok 2015 v sume - 324 180,84 EUR z rezervného fondu
b) tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 258 435,71 EUR
c) tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv, zriadeného podľa ustanovenia § 18 ods.2
zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p.
v sume 25 748,29 EUR
d) tvorbu fondu rozvoja bývania z nepoužitých splátok za odpredané byty 3 610,49 EUR .
C/ berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2015
2. správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky Mesta Sečovce
za rok 2015
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.47 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
5. Rozpočtové opatrenie č. 2 – rozpočet 2016:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil.
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §14 odst. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov
schvaľuje :
Rozpočtové opatrenie č.2 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2016 takto:
A)
Bežné príjmy Mesta Sečovce podpoložka 312 012 zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy sa zvyšujú o 101 419 € na základe oznámenia OÚ odbor školstva č. OU-KE-OS22016/005633-076.
Bežné výdavky škôl sa upravujú o:
V ZŠ Obchodná 5 sa zvyšuje o 47 749 € :
09121 111 612 001 osobný príplatok sa zvyšuje o 3269 €
09121 111 633 006 všeobecný materiál sa zvyšuje o 2 000 €
09211 111 611 tarifné platy sa zvyšuje o 23 788 €
09211 111 612 001 osobné príplatky sa zvyšuje o 9175 €
09211 111 620 odvody do poist. Fondov sa zvyšujú o 11 437 €
09211 111 633 006 všeobecný materiál sa zvyšuje o 2 000 €
09121 111 637 007 cestovné náhrady sa zvyšuje o 5 700 €
09121 111 634 004 prepravné sa zvyšuje o 1 000 €
09121 111 633 009 knihy, učebnice sa zvyšuje o 2 849 €
09211 111 637 007 cestovné náhrady sa zvyšuje o 7 050 €
09121 111 611 tarifné platy sa znižuje o 20 519 €
V ZŠ Komenského 4 sa zvyšuje o 53 670 € :
09121 111 611 tarifné platy sa zvyšuje 17 697 €
09121 111 620 odvody do poistných fondov sa zvyšuje o 4 167 €
09121 111 637 007 cestovné náhrady sa zvyšuje o 4 213 €
09121 111 634 004 prepravné sa zvyšuje o 287 €
09211 111 612 001 osobné príplatky sa zvyšuje o 5 485 €
09211 111 620 odvody do poistných fondov sa zvyšuje o 6660 €
09211 111 633 009 knihy, učebnice sa zvyšuje o 1 881 €
09211 111 611 tarifné platy sa zvyšuje o 13 280
€
5

B)
Bežné príjmy Základnej umeleckej školy sa zvyšujú o 5 000 € na základe „Zmluvy o poskytnutí
finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sečovce v roku 2016 , č.z. 1/2016.
312 007 transfery z rozpočtu obce sa zvyšujú o 5 000 €
Bežné výdavky Základnej umeleckej školy sa zvyšujú :
0950 634 004 prepravné sa zvyšuje o 5 000 €
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.48 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
6. Rozpočtové opatrenie č. 3 – rozpočet 2016: - bod vypustený z rokovania
7. Kontrolná činnosť – plán práce, kontroly:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – k správe z kontroly škôl, o ktorej hovoril v diskusii p. Varga, sa spýtala p. kontrolóra podľa
čoho vykonával kontrolu, keď si nevyžiadal smernicu.
p.Wawrek – vykonával kontrolu zákonnosti a nemal povinnosť kontrolovať, či majú školy prijaté
smernice a tiež smernica nemôže byť nadradená zákonu.
p.Bérešová - zákon nariaďuje všetkým rozpočtovým organizáciám, aby mali vytvorenú smernicu, podľa
ktorej majú postupovať. Ďalej sa spýtala, či kontroloval Materskú školu na ul. Nová, lebo je to školské
zariadenie.
p.Wawrek – nie, lebo nemá právnu subjektivitu.
p.Bérešová – k správe z kontroly vybavovania sťažnosti – sú v nej nezrovnalosti aj matematické. K plánu
práce – myslí si, že účasť na zasadnutí MsZ je samozrejmosťou a povinnosťou kontrolóra a nie úlohou
v pláne práce.
p.Bérešová – požiadala o doplnenie plánu práce kontrolóra: Kontrola dodržiavania smernice o finančnej
kontrole, nie iba to, či existuje smernica. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta,
aby bolo z reálneho rozpočtu. Doplniť kontrolu výberu daní a poplatkov v meste za rok 2016
a efektívnosť vymáhania nedoplatkov. Skontrolovať evidenciu čiernych stavieb na území mesta,
vzhľadom k tomu, že sa chystá nový zákon.
Predsedníčka prečítala návrh na uznesenie k tomuto bodu.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
A1
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly čerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov
všetkých škôl v meste so zameraním na efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť čerpania
A2
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly uznesení a ich plnenie za II. polrok roku 2015.
A3
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a ich evidencie za
rok 2015 s pripomienkami.
A4
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok roku 2016 doplnený v bode
2. Kontrola interných smerníc text na konci vety: a jej dodržiavanie . Kontrolu výberu daní a poplatkov
v meste za rok 2016 –percento efektívneho vymáhania nedoplatkov- bod 4 . Evidencia čiernych stavieb
na území mesta- bod 5.
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B/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 doplnený o uvedené návrhy.
C/ poveruje
Hlavného kontrolóra mesta JUDr. Radovana Wawreka vykonaním kontrol podľa Plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2016.
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.49 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
8. Návrh zmeny VZN č. 5/2015:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na
uznesenie poslanci hlasovali.
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 § 6 , § 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,
A/ schvaľuje
A1
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 vyhlásiť VZN v súlade s § 6, ods. 8 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Termín: bezodkladne po správoplatnení uznesenia
Hlasovanie č. 9 (uznesenie č.50 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
9. Komunitný plán mesta Sečovce:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Popaďáková – vysvetlila, prečo sú dva návrhy Komunitného plánu. Na komisii sa týmto návrhom
zaoberali a dohodli sa, že p. Straková gramaticky upraví text.
p.Straková – obsahovo sa tieto dva návrhy nelíšia, sú opravené iba gramatické chyby a duplicitné veci.
Primátor požiada o prečítanie návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 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
Komunitný plán mesta Sečovce v predloženom znení.
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Hlasovanie č. 10 (uznesenie č.51 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
10. Zriadenie názvoslovnej komisie:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na
uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 2b a § 15 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :
A zriaďuje
názvoslovnú komisiu na označovanie ulíc a verejných priestranstiev
B schvaľuje
členov názvoslovnej komisie v zložení: Ing. Ján Dobránsky
Marián Rozman
MVDr. Marek Gamrát
Hlasovanie č. 11 (uznesenie č.52 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
11. Výstavba chodníka ul. Plechotická:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor informoval, že finančnej komisii bol odovzdaný
projekt podľa požiadaviek.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
A1)
Výstavbu chodníka na ul. Plechotická, mesto Sečovce.
A2 )
Vyhlásenie VO na dodávateľa stavby výstavby chodníka na ul. Plechotická, Sečovce, podľa zák. č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní .
B/ ukladá:
Mestskému úradu vyhlásiť VO dodávateľa stavby výstavby chodníka ul. Plechotická, Sečovce podľa
zák. č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov
Hlasovanie č. 12 (uznesenie č.53 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
12. Investičný zámer – obstaranie bytov Blatná II. etapa:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie.
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p.primátor – teraz sa ide schváliť zámer na obstaranie bytov. Čísla uvedené v materiáloch sú orientačné,
pretože je potrebné nájsť firmu, ktorá vykoná samotné verejné obstarávanie cez vestník a v priebehu
verejného obstarávania sa tieto čísla môžu meniť.
p.Bérešová – upozornila, že ide o obstarávanie a nie kúpu bytov ako je to uvedené v návrhu na uznesenie.
p.primátor – spýtal sa p. Lukáča z odboru výstavby aká je správna formulácia.
p.Lukáč – obstarávanie bytov.
Poslanci polemizovali o tom, ako má byť správne formulované znenie uznesenia.
Primátor vyhlásil prestávku, aby sa poslanci dohodli na uznesení.
Po prestávke predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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
A/ schvaľuje :
Investičný zámer realizovať obstarávanie obecných nájomných bytov .
Hlasovanie č. 13 (uznesenie č.54 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
13. Odpredaj mestského majetku – osobitný zreteľ- Kičinková:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedníčka návrhovej
komisie prečítala návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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 zo
VZN 5/2015-Zásady hospodárenia s majetkom mesta
A/ schvaľuje
A1
 prevod 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
 z dôvodu, že na susedných pozemkoch parc. reg. C č.1596/4 a 1596/5 vedených na LV č. 6022,
ktorých je výlučnou vlastníčkou, sa realizuje výstavbu polyfunkčnej budovy, ktorá je v štádiu
ukončenia, a v ktorej budú po dokončení umiestnené ambulancie lekárov poskytujúcich služby
pre občanov Mesta Sečovce a okolia
 do výlučného vlastníctva žiadateľke: - Mgr. Monike Kičinkovej, rod. Ferenciovej, Orgovánova
328, Zemplínske Hradište , r.č. 745518/8950
predmetom predaja 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,
- novo vytvorená parcela reg. C č. 3571/2 s druhom pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m 2
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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,
- novo vytvorená parcela reg. C č. 3570/2 s druhom pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m 2
A2
 za cenu 10 € za m 2
B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky 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 do dvoch mesiacov
Hlasovanie č. 14 (uznesenie č.55 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
14. Odpredaj mestského majetku – osobitný zreteľ- Bajus:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedníčka návrhovej
komisie prečítala návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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 č. 5/2015-Zásady hospodárenia s majetkom mesta
A/ schvaľuje
A1
 prevod 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
 dôvodom je že parcela ktorú je využívaná ako prístupová cesta k vedľajšiemu pozemku a tak
isto zlepšenie prístupu k hospodárskym budovám.
 do výlučného vlastníctva žiadateľom: - Dušanovi Bajusovi r.č. 520915/354
a Eve
Bajusovej rod. Abrinkovej r.č. 53225/299, Rybníková č. 576/42, 078 01 Sečovce.
predmetom predaja 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,
A2
 za cenu 10 € za m 2
B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky 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 do dvoch mesiacov
Hlasovanie č.15 (uznesenie č.56 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
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15. Odpredaj mestského majetku – priamy predaj kotolňa:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedníčka návrhovej
komisie prečítala návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ,
§ 9 Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc to Zásad
hospodárenia s majetkom mesta
A/ schvaľuje
A1 v súlade s uznesením č. 7/2016 z 11.04.2016 predať nasledovný nehnuteľný majetok ,
konkrétne:
budova v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica Ružová, okres Trebišov, vybudovaná na
parcele registra „C“, parc. č. 2034/3, súpisné číslo 1479, vedená na LV č. 2724, druh stavby: kotolňa s
príslušenstvom a pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, ulica
Ružová, okres Trebišov, parcela registra „C“, parc. č 2034/3, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, vedený na LV č. 2724, s výmerou 99 m2
A2
Na základe spôsobu priameho predaja –PP ( §9a odst. 1, c, ) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, vychádzajúc zo zápisnice o vyhodnotení priameho predaja č. 702/2016 uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim:
Marek Jakab, r.č. 720812/9577, Ružová 1476/8, 078 01 Sečovce.
za cenu 11 400 €
B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky na prevod 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 do dvoch mesiacov .
Hlasovanie č. 16 (uznesenie č.57 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
16. Obstaranie majetku- osobného motorového vozidla:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, v ktorej informoval, že mesto
vlastní dve osobné vozidlá. Jedno referentské auto z väčšej časti využíva stavebný úrad a druhé je
zapožičané Domu seniorov Sečovce.
p.Straková – spýtala sa, na základe čoho bola stanovená cena a či bol robený nejaký prieskum trhu.
p.primátor – cena bola určená dohodou na finančnej komisii.
p.Straková – suma 30 000,- € bez DPH sa jej zdá vysoká. Pozerala ponuky na internete. Myslí si, že sa
dá kúpiť auto aj do sumy 27 000,-€ s DPH a preto navrhuje nižšiu cenu.
p.Bérešová – na finančnej komisii sa to riešilo s tým, že auto je potrebné zakúpiť, ale nehovorilo sa
o parametroch a vybavení auta, čo je potrebné uviesť pri elektronickom trhovisku.
p.Vasilišin – v návrhu na uznesenie je uvedená suma maximálne do 30 000,-€ a nevidí v tom problém.
p.Balega – spýtal sa, či sa uvažuje o zabudovaní GPS do auta a či nie je výhodnejší operatívny lízing.
p.Vasilišin – spýtal sa na rozdiel medzi operatívnym a finančným lízingom.
p.Balega – pri operatívnom lízingu sa auto po troch rokoch vráti za zostatkovú cenu a môže sa zobrať
nové auto.
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Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pôvodnom návrhu – cena 30 000,-€ bez DPH.
Hlasovanie č.17
za: 2/Dobránsky,Vasilišin/ proti: 4/Balega,Baranová,Popaďáková,Straková/
zdržal sa: 3/Bérešová,Gleza,Varga/
nehlasoval:0

neprijaté

Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu – cena 30 000,-€ s DPH.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 9 a §14 Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
A1)
obstaranie osobného motorového vozidla v súlade so zák. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.
A2 )
formou finančného lízingu v obstarávacej cene max. 30 000 € s DPH
B/ ukladá:
Mestskému úradu urobiť kroky potrebné k finančnému krytiu a obstaraniu osobného motorového vozidla
C / splnomocňuje
primátora mesta Sečovce podpísať zmluvu na obstaranie osobného motorového vozidla.
Hlasovanie č. 18 (uznesenie č.58 )
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga/
proti: 0
zdržal sa: 1/Vasilišin/
nehlasoval:0

prijaté

17. Obstaranie zmluvy o dielo- rekonštrukcia budovy Albinov:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedníčka návrhovej
komisie prečítala návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 9 a §14 Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
A1)
uzatvorenie zmluvy u o dielo na rekonštrukciu budovy Albinov , v súlade so zák. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov , s vyhodnotením najvýhodnejšej ponuky
A2 )
pre dodávateľa K-Stav s.r.o. , Budovateľská 31, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO:
31 667 643 , v celkovej hodnote 23 954,28 €
B / splnomocňuje
Primátora mesta Sečovce podpísať zmluvu o dielo na rekonštrukciu budovy Albinov
Hlasovanie č. 19 (uznesenie č.59 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
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18. Rôzne - Návrh na odpredaj majetku:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor informoval, že ide o byt, ktorý je v zlom stave
a znalec určil cenu 15 800,-€.
p.Bérešová – spýtala sa, akým spôsobom sa bude byt predávať a či je tam stanovený termín.
p.Wawreková – vysvetlila, že takým istým spôsobom ako sa predávala kotolňa – priamym predajom, čo
je presne definované v zákone.
Primátor požiadal predsedníčku návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
§ 9 Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc to Zásad
hospodárenia s majetkom mesta
A/ schvaľuje
A1 odpredať nasledovný nehnuteľný majetok , konkrétne:
byt č. 5 na 2 NP v bytovom dome č. súpisné. 491 vo vchode č. 5 postavenom na parc. KN č. 28
zapísaný na LV č. 3982 vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a zariadeniach na byt. dome
a parc. č. 28 v obci Sečovce, KÚ Sečovce.
A2
Spôsobom: priamym predajom –PP ( §9a odst. 1, c, ) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc zo Zásad hospodárenia s majetkom mesta
za najvyššiu ponúknutú cenu , minimálne za cenu znaleckého posudku č. 23/2016
vo výške 15 800 €
B/ ukladá
Mestskému úradu vypísať a zverejniť priamy predaj na predaj majetku mesta v zmysle príslušných
ustanovení Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a schvaľovacej časti tohto
Uznesenia , s podmienkou odmietnutia všetkých predložených návrhov.
Termín: po schválení uznesenia MsZ najneskôr do 2 mesiacov
Hlasovanie č. 20 (uznesenie č.60 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,StrakováVarga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval:0
prijaté
19. Diskusia
Primátor otvoril diskusiu.
p.Bérešová – informovala sa k cintorínskym poplatkom, ktoré boli zaslané v materiáloch.
p.primátor – bola to informatívna správa.
p.Bérešová – na komisii sa hovorilo o cintorínskych poplatkoch, ale má výhrady voči tomu, že neboli
schvaľované alebo aspoň zobraté na vedomie Mestským zastupiteľstvom, iba určené Košickým
samosprávnym krajom a predložené MsZ formou informatívnej správy.
Požiadala, aby sa v budúcnosti také veci neopakovali.
p.Varga – navrhol, či by nebolo vhodné zaradiť v programe rokovania MsZ bod: Kontrola uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia pred bod: Interpelácie poslancov. Za komisiu školstva - zostala
nedoriešená budova CVČ a kosenie ihriska. K areálu kúpaliska – myslí si, že sa dá vyčistiť aj
svojpomocne. Do budúcna dáva na zváženie, aby bola zrušená komisia školstva.
Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa p. Bérešová.
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p.Bugata – spýtal sa, kto dáva súhlas na otváracie hodiny pre prevádzku diskotéky Galaxy. Hovorí za
širokú verejnosť občanov v centre mesta aj za seba. Na diskotékach, ktoré sa tam konajú piatok a sobotu
sa zúčastňuje 80% Rómov, ktorí robia veľký hluk a neporiadok v centre mesta. Pre občanov je tento stav
už neznesiteľný. Preto požiadal zastupiteľstvo, aby odhlasovalo otváracie hodiny pre túto prevádzku do
22.00 hod. alebo ju zrušilo. Ďalej sa spýtal, prečo sa zasadnutí MsZ nezúčastňuje riaditeľ polície, aby
riešil tieto problémy. V centre mesta sa každý večer zdržiavajú Rómovia, polícia sa tam ani neukáže.
Najbližšie zasadnutie má byť až v septembri, blížia sa prázdniny, ak sa to teraz nestopne, nevie si
predstaviť, čo tam bude za cirkus cele leto.
Vzhľadom aj na situáciu na kochanovskom ihrisku, o ktorej sa hovorilo v interpeláciách, sa spýtal
poslancov, kedy sa už začne konečne riešiť rómska otázka, ktorá sa neustále zhoršuje. Nemá význam tu
potom existovať, keď Rómovia budú diktovať občanom. Myslí si, že Mestské zastupiteľstvo má možnosti
tento problém riešiť. Rozpráva za všetkých občanov, nie iba za seba.
p.primátor – na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva sú pozvaní zástupcovia polície, prokuratúry
a ďalších inštitúcií, ich účasť však je na ich rozhodnutí.
Do centra mesta sú stále volaní policajti k rušeniu nočného pokoja rómskou mládežou a deťmi.
Policajné hliadky sú väčšinou na iných zásahoch a nestíhajú riešiť tieto veci. Aj z toho dôvodu sa
pripravuje na budúci rok zriadenie mestskej polície. Bude to finančne náročné, ale je to nutné, z dôvodu
narastajúceho počtu rómskeho obyvateľstva.
K otváracím hodinám prevádzky diskotéky – je to uvedené vo všeobecne záväznom nariadení. Ak to
chceme zmeniť, je potrebné zmeniť aj VZN. Sú to veci o kompetenciách.
K rómskej otázke – ak to nevyrieši vláda, nezmení sa táto situácia. Komunitná práca je dôležitá, ale myslí
si, že rómsky problém nevyrieši.
p.Bugata – žiada o záver z MsZ, aby bola rómska diskotéka zrušená alebo obmedzená do 22.00 hod.
p.primátor – preverí, ako majú schválené otváracie hodiny.
p.Varga – myslí si, že kompetentná osoba by mala vypracovať prevádzkový poriadok na mestské ihriská.
p.primátor – ak nebude dozor na ihrisku, prevádzkovým poriadkom sa problémy s demolovaním ihriska
neporiešia.
p.Dobránsky – ak má prevádzka diskotéky súhlas, tak podľa platného VZN a to je podľa jeho vedomosti
do 6.00 hod. ráno a týmto nič neporušuje. Potom bude potrebné upraviť VZN.
p.primátor – táto vec bude predmetom rokovania najbližších zasadnutí komisií.
p.Popaďáková – bolo to už riešené na komisii sociálnych vecí a verejného poriadku, pripraví sa zmena
VZN.
p.Vasilišin – ale tu sa hovorí o akútnosti riešenia tejto veci.
p.Bugata – najbližšie zasadnutie MsZ má byť v septembri a čo dovtedy? Preto žiada, aby sa táto vec
poriešila ešte na tomto zasadnutí.
p.Popaďáková – ak chceme upraviť VZN, potrvá to určitú dobu – zverejnenie, schválenie, vyvesenie.
p.Straková – problém so samotnou diskotékou nie je. Účastníci diskotéky robia problémy vonku pred
prevádzkou alebo na parkovisku. Organizátor by si to mal vedieť usporiadať.
p.Baranová – ak je cesta vlastníctvom prevádzkovateľa, zodpovedá za tento problém on.
p.Bugata – polovica účastníkov diskotéky je vo vnútri a polovica vonku od Dargova až po hlavnú cestu
a tiež na veľkom parkovisku. Nedá sa tam existovať, preto je urgentné tento problém hneď riešiť.
p.Vojtko – taký istý problém mali vo Vojčiciach. Starosta to vyriešil vypnutím prúdu v danej prevádzke.
p.Varga – chceme občanom mesta vyhovieť.
p.Vasilišin – súhlasí s tým, ale je potrebné, aby najprv zasadala komisia, ktorá tieto veci a možnosti
preverí a potom môže byť mimoriadne zvolané zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
p.Baranová – zasadnutia komisie verejného poriadku sa môžu zúčastniť všetci poslanci a zároveň sa
môžu riešiť aj ihriská. Navrhuje, aby pozvánka na zasadnutie komisie bola zaslaná všetkým poslancom
a kompetentným osobám, aby sa následne na zasadnutí MsZ rozhodlo v tejto veci.
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p.Popaďáková – navrhla termín zasadnutia komisie hneď piatok. Po dohodnutí presného termínu bude
poslancom zaslaná pozvánka.
p.primátor informoval:
- uskutočnilo sa jednanie s OTP Building s.r.o. ohľadom odkúpenia spoluvlastníckeho podielu budovy
mestského úradu. Zástupcovia nesúhlasili s odpredajom svojho podielu. Ponúkajú spoluprácu s tým,
že predĺžia prenájom priestorov na ďalších 5 rokov. Nebudú financovať uteplenie budovy mestského
úradu, súhlasili maximálne s výmenou vchodových dverí a menšími úpravami.
-konalo sa valné zhromaždenie Ozor s.r.o. – firma je v strate, čiže žiadne dividendy nám nepatria.
Skládka vydrží kapacitne ešte 10 rokov. Mesto Sečovce je najväčším vývozcom odpadu na túto skládku.
-firma Hornex podala na Mesto Sečovce žalobu ohľadom prác na viac v sume vyše 120 tis. eur.
Súd si vyžiadal od mesta vyjadrenie, ktoré už bolo zaslané.
-na Habeši Romovia pokazili výtokový stojan, na zem vytieklo viac ako 2 300 m3 vody, čo spôsobilo
veľkú stratu.
-čo sa týka zberných dvorov – druhé kolo výzvy bolo zrušené, pretože všetky finančné prostriedky boli
vyčerpané v prvom kole, malo by byť vyhlásené koncom roka ak vláda nájde financie.
-výsledok, čo sa týka projektov Materských škôl na ul. Nová a Obchodná zatiaľ nemáme, pretože
predmetné žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú v štádiu posudzovania.
-v súčasnosti nie je aktuálne žiadna výzva v oblasti rómskych projektov.
p.Wawreková – pracovníčka MsÚ sa zúčastnila konferencie v Košiciach, na ktorej bolo povedané, že
projekt terénna sociálna práca by mal začať v auguste tohto roka.
p.Baranová – informovala sa na riešenie dlhodobého rómskeho problému na ulici .kpt. Nálepku.
p.primátor – policajti to neriešia. Rómovia na tejto ulici kupujú domy, pribúdajú nové chatrče.
p.Vasilišin – riešením by mohlo byť aj odkúpenie predmetných domov samosprávou, aby sa predišlo
predaju Rómom. Následne samospráva odpredá dom ďalej. Pozná obce, ktoré to takto robia.
p.Dobránsky – je tu riziko, že od samosprávy odkúpi dom občan, ktorý ho neskôr predá Rómovi.
p.primátor – na to je potrebný určitý kapitál, aby mesto mohlo odkúpiť domy, ktoré sú napredaj v meste
a je ich dosť. Následne je potrebné hľadať záujemcov, ktorí domy odkúpia od samosprávy.
p.Vasilišin – je to aj o komunikácii, o ľudskom faktore a treba sa tým zaoberať.
p.primátor – teraz tento problém nevyriešime. V minulosti bol predložený poslanecký návrh na zriadenie
tzv. mestskej realitnej kancelárie. Treba túto vec prediskutovať najprv na komisiách a predložiť
konkrétny návrh na riešenie.
Primátor poďakoval všetkým za účasť a ukončil IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
RNDr. Monika Bérešová

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

Ing. Ján Dobránsky

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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