Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 15 júla 2016
o 13.00 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, RNDr. Monika Bérešová, Imrich Gleza, MUDr. Marek Kožuch,
Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Michal Sojka, Ing.Katarína Straková, Mgr. Jozef Varga,
Poslanci – neprítomní, ospravedlnení 3:
Františka Baranová, Ing. Ján Dobránsky, Ing. Marián Vasilišin
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Konečný, Ing. Jozef Vojtko, PaedDr. Ing.Terézia Stanková, PhDr.Branislav Bruňák,
Ing. Ján Varga
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Ján Lukáč – riaditeľ BHS s.r.o., Jaroslav Hrinda – Stavebný úrad
Hostia:
mjr. Bc. Ján Gruľa, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Sečovce
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
JUDr. Radovan Wawrek, hlavný kontrolór
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie:
V. 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 a riaditeľa Obvodného oddelenie PZ v Sečovciach. Konštatoval, že
z pozvaných 12 poslancov je prítomných 8, ospravedlnili sa p. Vasilišin, p.Dobránsky, p. Baranová
a meškať bude p.Rozman. Na základe uvedeného je Mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
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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.
Primátor navrhol doplniť do bodu rôzne:
6.A – zriadenie vecného bremena v prospech VSD
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.61 )
za: 8/Balega,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
6.B – zriadenie komisie na záchranu významných hrobov na cintoríne
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.61 )
za: 8/Balega,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

p.Straková – podala žiadosť o preskúmanie plnenia uznesenia MsZ č.15/20196 z 15.3.2016 vo veci
vykonávania mandátu poslanca a člena odbornej komisie bez nároku na odmenu. Spýtala sa kontrolóra, či
sa bude zaoberať týmto podnetom alebo je potrebné túto žiadosť zaradiť do jeho úloh – plánu kontrolnej
kontrolnej činnosti a doplniť bod rôzne.
p.kontrolór – bude sa zaoberať kontrolou všetkých uznesení, čiže aj týmto a zašle jej odpoveď na podanú
žiadosť.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania s doplnením v bode rôzne.
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.61 )
za: 8/Balega,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga/
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. Doplnenie žiadosti- MŠ - Nova
5. Kontrolná činnosť – správy z kontrol
6. Rôzne 6.A – zriadenie vecného bremena v prospech VSD
6.B – zriadenie komisie na záchranu významných hrobov
7. Diskusia
8. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
p. Imrich Gleza, p. Jozef Varga, p.Miroslav Balega
za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Moniku Berešovú a p. Moniku Popaďákovú
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.62 )
za: 8/Balega,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Predsedom návrhovej komisie sa stal p. Imrich Gleza
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prijaté

3. Interpelácie poslancov:
p.primátor:
- záhrada v klube dôchodcov je pokosená – zabezpečili Technické služby Sečovce,
- projekt cesty k americkým hrobom je pripravený tak, aby cesta bola čo najefektívnejšia,
- vstupná brána a betónová plocha pre kontajnery na odpad na kochanovskom cintoríne – zabezpečia
Technické služby,
- vianočné osvetlenie – každý rok sa dokupuje v rámci finančných možností,
- odpad na Habeši nie je možné riešiť cez výzvu na odstránenie čiernych skládok, pretože pôvodca
je známy. Drobný stavebný odpad tiež nie je možné riešiť cez spomínanú výzvu.
p.Popaďáková – spýtala sa na ošatenie pre pracovníkov cintorína.
p.primátor – je potrebné dodať miery, pretože doteraz boli univerzálne veľkosti.
p.Straková – oslovili ju obyvatelia sídliska SNP, či by nebola možnosť aspoň v letnom období navýšiť
počet nádob na plasty z dôvodu, že kapacitne nepostačujú.
p.primátor – bude to prekonzultované s technickými službami.
p.Varga – už na predchádzajúcom zasadnutí MsZ sa informoval, či je možné zaradiť pred bod
interpelácie plnenie uznesení z predchádzajúceho rokovania mestského zastupiteľstva.
p.primátor – kontrolu plnenia uznesení vykonáva kontrolór mesta.
p.Bérešová – robí to však raz za polrok, ale p.Varga mal na mysli priebežnú kontrolu.
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec p. Marián Rozman.
p.Bérešová – ak dostali pracovníci technických služieb ošatenie a obuv, prečo to nenosia. Otázne je, či
dostali. Ak áno, mali by ich povinne nosiť a zamestnávateľ to má od pracovníkov vyžadovať.
Ďalej sa spýtala na opravu chodníkov v rámci reklamácie v Kochanoviach.
p.Lukáč – reklamácia bola podaná.
p.Gleza – spýtal sa p.primátora, do koľkých dní je mesto schopné pripraviť napríklad zmluvu o prenájme,
pretože pred mesiacom boli na finančnej komisii schválené nejaké veci - žiadosť Materského centra
Sovička o prenájom priestorov alebo žiadosť p.Gdovinovej o kúpu priľahlého pozemku a doteraz neboli
oslovení.
p.primátor – najprv tieto žiadosti majú byť prerokované v komisiách.
p.Gleza – tieto žiadosti boli prerokované aj schválené v komisiách. Ako dlho majú čakať organizácie,
keď si podajú žiadosť o prenájom priestorov, žiadosť je schválená a nič sa nedeje.
p.primátor – dáme to do poriadku do 7 dní.
p.Varga – spýtal sa na orientačný termín nákupu vianočného osvetlenia napríklad do 30.10. a na termín
opráv na kochanovskom cintoríne.
p.primátor - vianočné osvetlenie v rámci možnosti, plocha pod nádoby na odpad na kochanovskom
cintoríne bude hotová do konca augusta.
p.Varga – ako bolo riešené ihrisko v Kochanovciach.
p.primátor – bola zamestnaná osoba, ktorá otvára a zatvára ihrisko. Sieť je však poškodená, preto to
zatiaľ nemá efekt, je potrebné investovať do opravy.
p.Varga – navrhol dať sieť na nejakú oceľovú konštrukciu.
p.primátor – tiež na to myslel, len je potrebné najprv pripraviť kalkuláciu nákladov.
p.Kožuch – v januári požadoval účtovnú správu o hospodárení budovy bývalej polikliniky s tým, že bude
predložená do konca februára.
p.Vargová – požadované vyúčtovanie bolo predložené na rokovanie finančnej komisie.
p.Kožuch – poprosil o zaslanie tejto správy resp. vyúčtovania všetkým poslancom.
Ďalej sa informoval k výmene úsporných žiariviek v spoločných priestoroch budovy polikliniky, prečo
neboli vymenené všade aj v jednotlivých ambulanciách, aby bola úspora v celej budove.
p.Popaďáková – bola požiadavka na vytvorenie parkovacích miest na parkovisku pri poliklinike pre
zdravotne ťažko postihnuté osoby.
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p.primátor – tieto parkovacie miesta budú zabezpečené.
p.Bérešová – spýtala sa na zmluvu o kúpe bytov na Blatnej ulici, ktorá sa riešila na niekoľkých
zastupiteľstvách. Na vklad do katastra bolo zrejme použité uznesenie z roku 2014. Prečo sa mali terajší
poslanci vyjadrovať v roku 2015 k týmto bytom. Bolo povedané v marci tohto roku, že zmluva o budúcej
zmluve nie je platná, aby to zhotoviteľ dal do súladu so zákonom a ponúkol mestu na odpredaj.
Asi pred mesiacom bola podpísaná kúpna zmluva primátorom, bez prerokovania na mestskom
zastupiteľstve. V zmluve sú uvedené tri prílohy, ktoré nie sú zverejnené. Požiadala, aby boli predložené
po ukončení zasadnutia a tiež zverejnené.
p.primátor – prečítal uznesenie č. 25/2016 zo dňa 11.4.2016. Boli splnené všetky požadované náležitosti,
návrh kúpnej zmluvy bol overený právnikom a nie je si vedomý toho, že by porušil zákon alebo prekročil
svoje kompetencie.
p.Bérešová – ku kúpnej zmluve sa mestské zastupiteľstvo nikdy nevyjadrovalo, pretože nebola
predmetom rokovania.
p.primátor – nemá vedomosť, že by v zmluve bola nejaká chyba a ak by mu právnik neodsúhlasil návrh
zmluvy, nepodpísal by ju.
p.Bérešová – to znamená, že ak právnik niečo povie a mestské zastupiteľstvo s tým nesúhlasí, platí to, čo
povie právnik. Stalo by sa niečo, ak by primátor informoval MsZ, že podpísal zmluvu a je zverejnená,
pretože ide o veľkú investíciu. Myslí si, že Štátny fond rozvoja bývania v minulosti bola dobrá komodita,
ale v súčasnosti sú aj lepšie a iné možnosti napríklad Európska investičná banka.
Ak sa bude budúcnosti niečo robiť, treba využiť lepšie možnosti.
p.Varga – aký vzťah má v súčasnosti mesto a futbalový klub?
p.primátor – futbalovému klubu bol predložený návrh zmluvy o nájme, ku ktorému sa doteraz
nevyjadril.
p.Bérešová – kto spravuje tento majetok?
p.primátor – zatiaľ to spravuje mesto. Technické služby sa starajú o areál, pretože futbalový klub sa ešte
k návrhu zmluvy nevyjadril.
p.Varga – spýtal sa predsedníčky finančnej komisie, ak bude spracovaný finančný návrh na zakúpenie
traktora, čerpadla a iných zariadení na zveľadenie majetku mesta, či to bude možné ošetriť nejakým
spôsobom na finančnej komisii.
p.Bérešová – finančná komisia za zaoberá každým návrhom alebo podaním.
p.Varga – ak by vo finančnej komisii prešli veci ohľadom zakúpenia strojov a zariadení, či sa uvažuje
o nejakej osobe, ktorá by bola poverená a zodpovedala tieto veci a spravovanie ihriska.
p.primátor – za týchto okolnosti zatiaľ nie, ale v budúcnosti bude poverený alebo prijatý nový
zamestnanec ako správca ihriska.
p.Bérešová – keď je nejaký výstup z komisie, tak do 7 dní po rozhodnutí komisie, by mali byť veci
realizované, tak ako to primátor spomínal pri zmluvách.
p.primátor – zoberieme areál ihriska do správy, kosenie zabezpečia technické služby, ale samotné
mužstvo a futbal nie, pretože na túto činnosť dostáva klub dotáciu od mesta.
p.Varga – hovoríme iba o budove mesta a majetku mesta, o ktorý sa treba starať.
4. Doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – MŠ Nová:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – spýtala sa, či dôvodom dnešného rokovania je vlastne doplnenie niečoho, čo už bolo prijaté,
t.j. textu financovanie rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami.
p.Lukáč – uznesenie č. 37/2016 už bolo zaslané, ide o jeho doplnenie.
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Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a poslancov
o 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
v súlade s uznesením č. 37/2016 z. 25.4.2016 so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu s názvom:
Materská škola – obnova a nadstavba
 Operačný program Ľudské zdroje.
 Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a
 Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom
mesta.
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.63 )
za: 9/Balega,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

5. Kontrolná činnosť- správy z kontrol:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu
p.Bérešová – spýtala sa kontrolóra, či nechce podať komentár k svojej činnosti.
p.kontrolór – pracoval na základe plánu kontrolnej činnosti, ktorý mal schválený. Išlo o kontrolu dane
z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatok za komunálny odpad. Zistil, že nie sú vymáhané nedoplatky
a upozornil na ich vymáhanie a tiež na možnosti vymáhania formou exekúcie alebo podaním na platobný
rozkaz, aby neuplynula lehota premlčania.
p.Bérešová – spýtala sa ho aká je všeobecne premlčacia doba pri vymáhaní daní.
p.kontrolór – podľa Občianskeho zákonníka je všeobecná premlčacia doba 3 roky, ide o to, či podľa
Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.
p.Bérešová – pri daniach je premlčacia doba 10 rokov podľa zákona. Spýtala sa, koľko je nedoplatkov pri
jednotlivých daniach a požiadala, aby jej finančný odbor predložil tieto informácie o nedoplatkoch
k 30.6.2016 na najbližšie zasadnutie finančnej komisie.
p.primátor – prečítal informácie o nedoplatkoch zo správy pre komisiu sociálnu. Väčšina neplatičov je
z Habeša. Je možné ich podať na exekúciu, ale nie je im čo zobrať.
p.Bérešová – v tomto prípade je mesto osobitným príjemcom sociálnych dávok a v rámci toho má
možnosť aspoň čiastočne vybrať tieto dane a poplatky.
Požiadala kontrolóra, aby preveril premlčacie doby vymáhania nedoplatkov na daniach. Verí, že mesto
urobí opatrenia, aby sa zlepšil výber daní a vymáhanie pohľadávok.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a poslancov o hlasovanie
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
A1
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly čerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov rok 2015 - Materská škola ul.Nová, so zameraním na efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť čerpania
A2
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly výberu miestnych daní - dane z nehnuteľnosti za rok
2014, dane za psa za rok 2014 a 2015 a výber poplatku za odpad za rok 2014 a 2015 .
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Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.64 )
za: 9/Balega,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

6. Bod Rôzne:
6.A Zriadenie vecného bremena v prospech VSD:
Primátor otvoril rozpravu, nikto sa neprihlásil. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie
a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 11 odst. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení obcí, v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 12 a § 14 , Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
A1) Zriadenie vecného bremena na pozemkoch:
katastrálne územie
parc. č., register druh pozemku

výmera
LV č.
2
(m )
2717/2 CKN
Zastavané plochy a 1877
4806
Sečovce
nádvoria
2619/12
Zastavané plochy a 6334
2724
Sečovce
nádvoria
ktorých vlastníkom je Mesto Sečovce - v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31,042
91 Košice, pre umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva
A2 )
Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ,( Zmluvy o zriadení vecného bremena) podľa predloženého návrhu .
B/ poveruje
B1)
Primátora mesta Sečovce podpísať zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy
B2)
Primátora mesta Sečovce podpísať Zmluvy o zriadení vecného bremena po ukončení stavby.
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.65 )
za: 9/Balega,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
6.B Zriadenie dočasnej komisie na záchranu významných hrobov na cintoríne:
Primátor otvoril rozpravu.
p.Kožuch – spýtal sa o ktoré cintoríny ide.
p.Popaďáková – cintoríny v správe mesta.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A / zriaďuje
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prijaté

dočasnú komisiu na záchranu významných hrobov na cintoríne.
B / schvaľuje
B1
členov komisie v zložení: Mgr Monika Popaďáková
Ing. Peter Sklenčár
Peter Tomčák
B2
Obsahovú činnosť práce dočasnej komisie a jej hlavné úlohy určí uznesením – Komisia sociálnych vecí
a verejného poriadku.
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.66 )
za: 9/Balega,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

7. Diskusia
Primátor otvoril diskusiu.
p.Popaďáková – informovala o záveroch zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a verejného poriadku:
- dodržiavanie VZN o verejnom poriadku
- letné terasy, predaj kvetov, zeleniny a iného tovaru, reklamné tabule zaberajúce chodníky
- nové VZN o verejnej zeleni
- nové VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
- nové VZN o prevádzke viacúčelových ihrísk a oddychových zón.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor poďakoval za účasť, poprial všetkým príjemné dovolenkové obdobie a ukončil
V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
RNDr. Monika Bérešová

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

Mgr. Monika Popaďáková .........................................

Zápis: Ľ. Kmecová
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