Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 21. septembra 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 10:
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján Dobránsky, Imrich Gleza,
Mgr. Monika Popaďáková, Michal Sojka, Ing.Katarína Straková, Mgr. Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin
Poslanci – neprítomní, ospravedlnení 2:
MUDr. Marek Kožuch, Marián Rozman
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Vojtko, Ing. Jozef Jeňo, PhDr.Branislav Bruňák,
Prizvaní - prítomní:
Mgr.Gejza Hallér – riaditeľ ZŠ Komenského, Mgr. Ján Lukáč – riaditeľ BHS s.r.o.,
Ján Paulovčák – vedúci,Technické služby Sečovce, Jaroslav Hrinda – Stavebný úrad
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát, primátor
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie:
VI. 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 10, ospravedlnil
sa p. Kožuch a s omeškaním by mal prísť p. Rozman. 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.
Navrhol vypustiť bod 10 – Investičný zámer – úprava areálu cintorína z dôvodu, že na tento zámer nie sú
tento rok v rozpočte finančné prostriedky.
Požiadal poslancov o hlasovanie.
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Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.67 )
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Ďalej navrhol rozšíriť bod 4 o rozpočtové opatrenie č. 5, ktoré bolo poslancom v písomnej forme
predložené pred zasadnutím MsZ a súvisí s dnešným rokovaním.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.67 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Dobránsky/
nehlasoval: 0
prijaté
Do bodu rôzne navrhol primátor doplniť:
13.A – Komunitné centrum
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.67 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Dobránsky/
nehlasoval: 0

prijaté

13.B – Návrh poskytovania dotácii z rozpočtu mesta - doplnenie účelu
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.67)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
13.C – Odkúpenie nehnuteľného majetku Mestom Sečovce
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.67 )
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Dobránsky/
nehlasoval: 0

prijaté

p.Straková – navrhla doplniť pre pána kontrolóra do bodu Žôzne:
13.D – Žiadosť o vykonanie kontroly uznesení
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.67)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
p.Jakubčiak, občan mesta – dotazoval sa, prečo nie je v programe rokovania jeho žiadosť o odkúpenie
mestského pozemku.
p.primátor – žiadosť bola prerokovaná vo finančnej komisii s tým, že je potrebný súhlas alebo
vyjadrenie aj ostatných nájomníkov bytového domu.
p.Bérešová – finančná komisia súhlasila s odpredajom.
p.Vargová – je potrebný súhlas všetkých nájomníkov bytového domu, pretože všetci majú rovnaké
právo na odkúpenie tohto priľahlého pozemku. Finančná komisia súhlasila s odpredajom za cenu podľa
cenovej mapy, ale na komisii výstavby bolo povedané, že možno bude potrebné zmeniť aj územný plán. .
V tom zmysle bola zaslaná aj odpoveď na uvedenú žiadosť.
p.primátor – finančná komisia súhlasila, mestský úrad má spomínané výhrady.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania so schváleným doplnením.
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.67)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté

2

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Interpelácie poslancov
4. Rozpočtové opatrenie č. 4 a č. 5
5. Správa o plnení rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2016.
6. Návrh na stanovenie výšky nájomného v nájomných bytoch ul. Blatná
7. Návrh VZN- komunálny odpad
8. Návrh VZN- názov ulice
9. Kontrolná činnosť – správy z kontrol
10. Investičný zámer – úprava areálu cintorín - vypúšťa sa
11. Zmluva o dielo – ul. Plechotická
12. Predaj majetku- byt
13. Rôzne
13.A – Komunitné centrum
13.B – Návrh poskytovaných dotácii z prostriedkov mesta
13.C – Odkúpenie nehnuteľného majetku Mestom Sečovce
13.D – Vykonanie kontroly uznesení
14. Diskusia
15. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
p. Imrich Gleza, p. Michal Sojka, p. Miroslav Balega
za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Moniku Bérešovú a p. Jána Dobránskeho
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.68)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Predsedom návrhovej komisie sa stal p. Imrich Gleza.
p.primátor – na základe požiadavky poslanca p. Vargu, aby pred bodom interpelácie bolo skontrolované
plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ oznámil, že uznesenia z V. zasadnutia MsZ boli
splnené.
3. Interpelácie poslancov:
p.Gleza – spýtal sa primátora, akým kľúčom volí návrhovú komisiu, pretože je jej členom piatykrát.
p.primátor – nemá na to žiadny kľúč.
p.Gleza – na MsZ dňa 15.6. sa spýtal, do koľkých dní je mesto schopné pripraviť zmluvu o prenájme,
konkrétne má na mysli Materské centrum Sovička. Odpoveď bola do 7 dní. Pýta sa preto, že zámer bol
zverejnený ešte v júli a do dnešného dňa nebola predložená na rokovanie MsZ nájomná zmluva. Kto je za
to zodpovedný.
p.primátor – spýtal sa p.Glezu, či vie o požiadavkách združenia Sovička a hygienických podmienkach
na prevádzkovanie priestorov na tento účel.
p.Gleza – áno, je informovaný.
p.primátor – požiadavky začalo mesto plniť, ale vyskytol sa problém s p. Hasanim, ktorý sa nedovolil
napojiť cez jeho kanalizáciu. Požiadal p.Lukáča, o bližšie informácie.
3

p.Lukáč – osobne jednal s p.Hasanim, ktorý má urobenú kanalizáciu pre svoju prevádzku cez mestskú
budovu, práve cez spomínaný priestor a nedal súhlas na napojenie. Preto mesto začalo kopať v tej istej
miestnosti nový odtok. Tento týždeň, tam bude namontované WC a začne sa s vymaľovaním priestorov.
Myslí si, že nemá význam uzatvárať nájomnú zmluvu, kým nie je priestor pripravený a nespĺňa
požiadavky združenia ani hygienické požiadavky (podlahy, WC, maľby). Najväčší problém je spomínaná
kanalizácia. So zástupkyňou združenia boli dohodnuté postupné kroky na sprevádzkovanie tohto
priestoru, s ktorými súhlasila.
p.Gleza – predniesol niekoľko otázok ohľadom kultúrneho leta:
Koľko akcií mesto zorganizovalo? Koľkých z toho sa primátor zúčastnil? Ako bol spokojný s prostredím,
v ktorom sa konali?
p.primátor – počas leta bolo uskutočnených 9 kultúrnych akcii, zúčastnil sa 3, prostredie vonku pred
budovou MsÚ sa mu páčilo.
p.Gleza – existuje dôvod na premiestnenie tribúny pri parkovisku v centre mesta?
p.primátor – sťažnosti občanov na hluk hlavne vo večerných hodinách, tribúna nebola dostatočne
využívaná a ničila sa. Myslí si, že lepšie využitie bude mať na futbalovom ihrisku. V budúcnosti sa
plánuje organizovanie všetkých väčších akcií na futbalovom ihrisku.
p.Gleza – spýtal sa, prečo nie sú zverejňované faktúry, objednávky a zmluvy Bytového hospodárstva
s.r.o. Sečovce, pretože posledné zverejnenie bolo vo februári tohto roku.
p.Lukáč – preverí to a podá mu informáciu.
p.Gleza – informoval sa na cenu vozidla ktoré bolo zakúpené na mestský úrad.
p.primátor – 30 300,-€, to znamená, že o 300,-€ bola prekročená schválená cena, s tým že zimné
pneumatiky boli znížené o túto sumu.
p.Gleza – či si nemyslí, že je to porušenie uznesenia rozpočtových pravidiel, pýta sa ako člen finančnej
komisie. Spýtal sa na možnosť zjednať zľavu.
p.primátor – dohodol zľavu na zimné pneumatiky o túto čiastku. Ak sa to neberie do úvahy, je ochotný
zaplatiť 300,-€. Túto sumu chcel zaplatiť, ale vedúca finančného odboru ho upozornila, že to nie je
možné.
p.Bérešová – riešením by bolo aj zakúpenie pneumatík na druhú faktúru.
p.Gleza – spýtal sa primátora prečo sa nezúčastnil na rokovaní vlády SR, ktoré sa uskutočnilo
v Trebišove dňa 24.8.2016, keď je primátorom druhého najväčšieho mesta v okrese.
p.primátor – nebol pozvaný, tak ako aj iní starostovia obcí. Tí, ktorí sa zúčastnili, pozvanie dostali.
p.Popaďáková – spýtala sa vzhľadom na výskyt žltačky, aké z toho vyplývajú opatrenia pre mesto.
p.primátor – podľa nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove mesto nemôže
organizovať hromadné podujatia do 28.10.2016. Má informáciu, že sa vyskytla žltačka aj na základných
školách. Regionálny úrad jej výskyt vyhodnocuje štatisticky.
p.Popaďáková – klub dôchodcov žiadal o drobné stavebné úpravy – vymaľovanie, výmena okapových
rúr a iné, v akom je to štádiu?
p.primátor – s požiadavkou ho oboznámila vedúca klubu dôchodcov minulý týždeň, ešte sa to neriešilo.
p.Straková – bolo vyhlásené, že klub dôchodcov organizuje výstavu ovocia a zeleniny. Spýtala sa, či má
klub dôchodcov výnimku, keď sú v súčasnosti zakázané verejné podujatia.
p.primátor – nebola udelená žiadna výnimka, podujatie bude zrušené.
p.Varga – spýtal sa primátora, aký hlavný zákon uplatňuje pri výkone svojej funkcie, ktoré vnútorné
predpisy používa, či vie aké má kompetencie primátor mesta a aké mestské zastupiteľstvo.
p.primátor – hlavný zákon je zákon o obecnom zriadení, všetky platné smernice sú dodržiavané. Čo sa
týka kompetencií, nevie ich spamäti vymenovať. Zákon to presne určuje.
p.Varga – citoval kompetencie zo Štatútu mesta Sečovce.
Spýtal sa primátora, prečo nepresne informuje občanov mesta ohľadom zodpovednosti za stav mesta,
kompetencií primátora a kompetencií Mestského zastupiteľstva.
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Ďalej sa spýtal primátora, aký má názor na požívanie alkoholických nápojov na pracovisku, ako by
postupoval, keby mal podozrenie, že na pracovisku sa požíva alkohol, kedy naposledy vykonal
preventívne opatrenia na pracovisku, ako a kde má ošetrené tieto veci vo vnútornom predpise mesta,
je možné zapracovať do smernice alebo štatútu dobrovoľnú dychovú skúšku?
p.primátor – čo sa týka alkoholických nápojov mesto má vypracovanú smernicu, podľa ktorej sa riadi.
V prípade podozrenia alebo zistenia požívania alkoholických nápojov na pracovisku, je stanovená
komisia, ktorá vzniknutý problém rieši.
p.Varga - spĺňa poverený riaditeľ ZŠ Obchodná kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie?
p.primátor - podľa vedúceho Školského úradu Košice áno.
p.Varga – spýtal, sa či je možné pustiť fotodokumentáciu k otázkam.
p.primátor – s návrhom bodu do programu rokovania je podľa rokovacieho poriadku potrebné doručiť
písomný materiál, o ktorom sa bude v prípade zaradenia do programu rokovať. On požiadal iba
o technické zabezpečenie, ktoré je k dispozícií, bez informácie o čo ide a bez predloženia písomného
materiálu.
p.Varga – informoval sa na cestu k Domu seniorov – kto vytvoril projekt a výkaz výmer k tejto zákazke,
kto vykonával stavebný dozor.
p.primátor – cesta bola urobená dodatočne. Ak naráža na to, že v súčasnosti je prepadnutá, tento stav je
nahlásený zhotoviteľovi a cesta v najbližšom možnom termíne bude opravená.
p.Varga – má možnosť poslanec nahliadnuť do dokumentácie, napríklad výkaz výmer k tejto zákazke?
p.primátor – áno je to možné.
p.Varga – ako a kedy bolo dielo reklamované.
p.primátor – po oboznámení, že sa cesta znova prepadla cca pred dvoma týždňami.
p.Varga – navrhol, či nebolo vhodné urobiť sondážne vrty na zistenie dodržania technologického
postupu.
Ďalej sa spýtal, kto robil projekt a výkaz výmer na chodníky pred mestským úradom a bývalou Šumou,
pretože dlažba je nová pekná, ale obrubníky zostali staré. Bolo by dobré, keď sa bude v budúcnosti
rekonštruovať majetok mesta, aby do toho boli zahrnuté aj obrubníky.
p.primátor – vybúranie starých obrubníkov by dosť navýšilo finančné náklady na tieto opravy.
p.Varga – aký bol finančný náklad (materiál, práca, réžia) na 1 m2 dlažby pred MsÚ
a aký bol náklad na 1 m2 asfaltového povrchu chodníka v Kochanovciach?
p.primátor – odpoveď bude v písomnej forme.
p.Varga – spýtal sa primátora, kto je podľa neho zodpovedný za vzniknutý stav areálu kúpaliska,
budovy CVČ, športového areálu a cintorína.
p.primátor – kúpalisko je v tomto stave už cca osem rokov, určitý čas bolo prenajaté občianskemu
združeniu, ktoré nemohlo zrealizovať projekt na jeho rekonštrukciu, pretože nevyšla výzva.
p.Varga – koľko porád vedúcich pracovníkov od posledného zasadnutia MsZ primátor zorganizoval
a viedol a či sú zápisnice z týchto porád.
p.primátor – porady sú zvolávané každý týždeň, podľa potreby. Z menších porád sa zápisnice nevedú,
iba z väčších.
p.Varga – akým spôsobom sa posúvajú informácie smerom komisie, mestský úrad, zastupiteľstvo
a opačne.
p.primátor – z rokovania každej komisie je urobená zápisnica. Úlohy z toho vyplývajúce dostávajú
jednotliví pracovníci. Veci, ktoré sú doručené na úrad sa posielajú tajomníčkam komisií, ktoré ich
posúvajú predsedom a členom jednotlivých komisií.
p.Varga – myslí si, že poslanci pracujú v rámci svojich kompetencii na jednotku. Ďalej sa spýtal
p.primátora, aké a v akom objeme doniesol do mesta mimorozpočtové finančné prostriedky v rokoch
2015-2016.
p.primátor – momentálne nevie túto informáciu.
p.Varga – kto je podľa neho zodpovedný za postupné ničenie a devastovanie kultúry v meste?
p.primátor – odpovie písomne.
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p.Varga – spýtal sa primátora, či neuvažuje o opätovnom odkúpení budovy kina alebo inej budovy, či
areálu pre potreby mesta a pre zvýšenie majetku mesta.
p.primátor – v súčasnosti nie. Ak by boli finančné prostriedky na zakúpenie, myslí si, že digitálne kino
je pre mesto drahé a nerentabilné. Kino bolo aj v minulosti stále stratové.
p.Varga – akým spôsobom pracuje s kolektívom mestského úradu (metódy, formy, organizačné postupy)
pri vytváraní pozitívnej pracovnej klímy? Ako buduje dobré meno mestského úradu a dobrý imidž mesta?
p.primátor – odpovie písomne.
p.Varga - aká je starostlivosť o občanov mesta vo večerných hodinách a čo preto zo svojej pozície
urobil?
p.primátor – spolupracuje so štátnou políciou - zintenzívnenie pochôdzok, inú možnosť nemá. Bola
zriadená rómska hliadka, ale po skončení projektu bola zrušená.
p.Varga – môže mestské zastupiteľstvo uložiť úlohu primátorovi mesta? Mestské zastupiteľstvo môže
primátorovi iba odporučiť nie nariadiť. Ďalej sa spýtal ako hodnotí primátor svoje pôsobenie vo funkcii.
p.primátor – odpovie písomne.
p.Varga – spýtal sa p.Paulovčáka, či je mesto spolu s Technickými službami nejakým spôsobom
nápomocné, čo sa týka ihriska v Kochanovciach a kto má v správe športový areál.
p.Paulovčák – bola vykonaná oprava sieti na uvedenom ihrisku, bolo dané oplastované pletivo, ktoré
bolo do týždňa zničené, aj napriek tomu, že sa ihrisko uzatváralo. Boli aj návrhy oplotiť celú túto časť až
po autobusovú zastávku.
Čo sa týka športového areálu – ihrisko spravujú futbalisti. Technické služby kosia ihrisko, vyvážajú
odpad. Mala byť pripravená nejaká zmluva o správe, bližšie informácie však nemá. V súčasnosti sa ešte
vykonáva dokončenie oplotenia starého ihriska, aby sa zabránilo prístupu neprispôsobivým občanom
a aby bol prístup na ihrisko len cez vstupné brány.
p.Varga – riešenie jednotlivých problémov by malo byť konkrétne, systematické a nie krok dozadu ako
napríklad prenesenie tribúny, čo si myslí, že bol ústupok zlu. Celková situácia v meste, čo sa týka
bezpečnosti vo večerných hodinách je na zváženie.
p.primátor – pán poslanec to pekne teraz prezentoval, preto dúfa, že mestské zastupiteľstvo podporí
návrh na zriadenie mestskej polície v budúcom roku. Pretože si myslí, že tento prvok by mal bezpečnosť
mesta vylepšiť. Čo sa týka tribúny, jej prenesenie bol nevyhnutný krok, ak sme nechceli, aby bola úplne
zničená.
p.Varga – konštatoval, že teraz boli vysvetlené kompetencie primátora a mestského zastupiteľstva a bude
rád ak sa bude v budúcnosti debatovať konštruktívne.
p.Baranová – informovala sa na termín odovzdávania kľúčov od nových bytov na Blatnej ulici.
p.primátor – čaká sa len za plynármi, ale aj napriek tomu budú byty odovzdané k 1.10.2016.
4. Rozpočtové opatrenie č. 4 a č. 5.:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – požiadala k nahliadnutiu originál rozpisu prác k faktúre, čo sa týka kanalizácie Hábeš.
p.primátor – zabezpečí vedúca finančného odboru.
Do rozpravy sa už nikto neprihlásil. Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu na
uznesenie a hlasovanie.
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 :
6

A1
Rozpočtové opatrenie č.4 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2016 takto:
1.
Riešenie havarijného stavu na kanalizácii Habeš
Finančné príjmy: 46 454001 Z rezervného fondu obce sa zvyšujú o sumu 26 968,30 €
Bežné výdavky: 46 0660 635006 Býv. a obč. vybav. inde neklasifikované. - Údržba budov, objektov
a ich častí sa zvyšuje 26 968,30 €
2.
Výdavky pri ukončení pracovného pomeru
Bežné výdavky: 41 0820 611 Ostatné kult. služby vrát .kultúrnych domov Tarifný plat,
osobný plat, základný plat, funkčný plat, sa znižuje o sumu 5 685,- €
Bežné výdavky: 41 0820 642012 Na odstupné Ostatné kult. služby vrát .kultúrnych domov
sa zvyšuje o sumu 4737,50 €
41 0820 614 Odmeny Ostatné kult. služby vrát .kultúrnych domov sa zvyšuje o sumu
947,50 €
3.
Úprava rozpočtu na základe oznámení Okresného úradu odboru školstva
Košice
Bežné príjmy Mesta Sečovce :
111 312 012 01 zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v školstve sa
znižujú o 2 373 € ( zníženie o 2 800 €- škola v prírode a zvýšenie o 427 € - učebnice).
Bežné výdavky sa znižujú :
ZŠ Obchodná 5 o 2 155 € :
09121 111 634 004 prepravné a nájom dopravných prostriedkov sa znižuje o 1000 €
09121 111 637 007 cestovné náhrady sa znižuje o 1400 €
09211 111 633 009 učebnice, učebné pomôcky sa zvyšuje o 245 €
Bežné výdavky sa znižujú :
ZŠ Komenského o 218 € :
09121 111 637 004 všeobecné služby sa znižujú o 400 €
09211 111 633009 učebnice, učebné pomôcky sa zvyšuje o 182 €
4.
Výdavky pri ukončení pracovného pomeru
Bežné výdavky: 41 0111 611 01 VaZO Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný
plat, vrátane ich náhrad Aparát sa znižuje o sumu 3 199,50,- €
Bežné výdavky: 41 0111 642012 01 VaZO Na odstupné Aparát sa zvyšuje o sumu 2133 €
41 0111 614 01 VaZO Odmeny sa zvyšuje o sumu 1066,50 €
5.
Uzatvorenie nových pracovných zmlúv, dohôd a výplata odstupného:
A)Bežné výdavky na VaZO: a) 41 0111 611 01 VaZO Tarifný plat, osobný plat, základný plat,
funkčný plat, vrátane ich náhrad Aparát sa zvyšuje o sumu 3 641,- €
b) 41 0111 612001 01 VaZO osobné príplatky sa zvyšuje o sumu 1 169,- €
c) 41 0111 612002 01 VaZO ostatné príplatky sa zvyšuje o sumu 60,- €
d) 41 0111 637027 01 VaZO dohody sa zvyšuje o sumu 1750,- €
e) odvody k nim na VaZO sa zvyšuje o sumu 2 221 €
B)Bežné výdavky na MŠ Nová: a) 41 09111 611 Predprimárne vzdel.s bežnou starostl. Tarifný
plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad sa zvyšuje
o sumu 3296,- €
b) 41 09111 612001 Predprimárne vzdel.s bežnou starostl. osobné príplatky sa zvyšuje o sumu
300,- €
c) 41 09111 612002 Predprimárne vzdel.s bežnou starostl. ostatné príplatky sa
zvyšuje o sumu 946,- €
d) 41 09111 642 012 Predprimárne vzdel.s bežnou starostl. odstupné sa zvyšuje o sumu 2 469,- €
e) odvody k nim na Predprimárne vzdel.s bežnou starostl. sa zvyšuje o sumu 2 450 €
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C)Bežné výdavky na Ostatných kultúrnych službách: a) 41 0820 611 Ostatné kult.
služby vrátane kultúrnych domov Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, sa
zvyšuje o sumu 985,- €
b) 41 0820 612001 Ostatné kult. služby vrát .kultúrnych domov osobné príplatky sa zvyšuje
o sumu 215,- €
c) 41 0820 637027 Ostatné kult. služby vrát .kultúrnych domov dohody sa zvyšuje
o sumu 834,- €
d) odvody k nim na Ostatné kult. služby vrát .kultúrnych domov sa zvyšuje o sumu
711 €
D)Bežné výdavky na opatrovateľky: a) 41 1011 611 Choroba Tarifný plat, osobný
plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad sa zvyšuje o sumu 5
828,- €
b) 41 1011 612001 Choroba osobné príplatky sa zvyšuje o sumu 652,- €
c) odvody k nim na Choroba sa zvyšujú o sumu 2266 €
E)Bežné výdavky na technické služby: a) 41 0412 642013 Všeobecná pracovná oblasť na
odchodné sa zvyšuje o sumu 810,- €
b) odvody k nim na Všeobecná pracovná oblasť sa zvyšujú o sumu 281 €
F)Bežné výdavky sa znižujú: a) 41 0860 637004 Rekreácia, kultúra a náb. inde nekl.
Všeobecné služby o sumu - 4 500 €
b) 41 0860 637002 Rekreácia, kultúra a náb. inde nekl. Konkurzy a súťaže o sumu
- 3 500 €
G)Bežné príjmy sa zvyšujú:
41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sa zvyšuje
o sumu 22 883 €
6. Pripojenie do distribučnej siete nájomníkov na ul. Blatná, 27 pripojovacích poplatkov do
elektrickej siete a jeden do plynovej siete
Bežné výdavky sa zvyšujú :
41 0660 637012 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná. Poplatky a odvody sa
zvyšujú o sumu 5 260,65€
Bežné príjmy sa zvyšujú:
41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sa zvyšuje
o sumu 5 260,65 €
7. Sfunkčnenie solárnych panelov a zásobníkov teplej vody na ZŠ Obchodná
Bežné výdavky sa zvyšujú :
09121 637004 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Všeobecné služby o
sumu 3 240 €
Bežné príjmy sa zvyšujú:
41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sa zvyšuje
o sumu 3240 €
8.Úprava rozpočtu ZŠ Komenského v originálnych kompetenciách- obstaranie sklopnej
panvice v ŠJ
Bežné výdavky ŠKD sa znižujú: a) 41 0950 632001 ŠKD energie o 1700,- €
b) 41 0950 632002 ŠKD vodné a stočné o 836 €
Kapitálové výdavky sa zvyšujú : 41 09602 713004 Školská jedáleň Prevádzkové stroje,
prístroje a zariadenia o 2536,- €
schvaľuje :
A2
Rozpočtové opatrenie č.5 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2016 takto:
Odkúpenie nehnuteľností od predávajúceho Mgr. Róberta Funfroviča:
Finančné príjmy sa zvyšujú : 46 454001 Z rezervného fondu obce sa zvyšujú o sumu
84 000 €
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Kapitálové výdavky sa zvyšujú :
a) 46 0620 711001 Rozvoj obcí Nákup pozemkov 38 084,74 €
b) 46 0620 712001 Rozvoj obcí Nákup budov 45 915,26 €
Hlasovanie č. 9 (uznesenie č.69)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 1/Vasilišin/
zdržal sa:1/Dobránsky/ nehlasoval: 0

prijaté

5. Správa o plnení rozpočtu mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2016:
Materiál písomný s návrh na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na
uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s ustanoveniami § 11, ods. 4 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 12 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
A/ berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu mesta a monitorovaciu správu programového rozpočtu
k 30.6.2016.
Hlasovanie č. 10 (uznesenie č.70)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
6. Návrh na stanovenie výšky nájomného v nájomných bytoch ul. Blatná:
Materiál písomný. Primátor otvoril rozpravu.
p.Dobránsky – spýtal sa, či do nájomného boli započítané aj úroky z úveru, pretože pri stanovení
nájomného v bytoch na Okružnej sa do ceny započítavala iba časť úrokov z úveru.
p.Bérešová – v cene je zarátaný úver zo ŠFRB a úroky, nie je v tom dotácia.
p.Varga – spýtal sa, či už mesto platí niečo za byty na Blatnej.
p.primátor – prvá splátka za august bola zaplatená.
Primátor požiadal predsedu NK o prečítanie návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v súlade s § 4, ods. 3, a § 11, ods.4. zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov ,
ktorým sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na výstavbu nájomných bytov na území mesta
Sečovce, a vychádzajúc z § 8 Štatútu Mesta Sečovce, v súlade s opatrením MF SR č. 01/R/2008
o regulácií cien nájmu bytov v znení neskorších zmien a doplnkov z 23.4.2008
A/ schvaľuje
výšku mesačného nájmu 2,70 € za 1 m 2 ( slovom: dve eurá , sedemdesiat centov za jeden meter
štvorcový) plochy bytu , na 24 bytových jednotkách , bytový dom ul. Blatná , súp. č. 424, postavený
na pozemku - parc. č. 1203/1, parc.č. 1205/1 a parc.č. 1205/6 , katastrálne územie Sečovce.
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B/ ukladá
Mestskému úradu zabezpečiť s vybratými záujemcami uzatvorenie nájomných zmlúv na bytové jednotky
v bytovom dome ul. Blatná 424, Sečovce
Termín: bezodkladne po správoplatnení uznesenia
Hlasovanie č. 11 (uznesenie č.71)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
7. Návrh VZN – komunálny odpad:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda návrhovej komisie
prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
Mesto Sečovce (ďalej len „mesto“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f, g a § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
A/ uznáša sa
na tomto všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Sečovce
B/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť VZN v súlade s § 6, ods. 8 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Termín: bezodkladne po správoplatnení uznesenia
Hlasovanie č. 12 (uznesenie č.72)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
8. Návrh VZN – názov ulice:
Materiál písomný s návrhom uznesenia. Primátor informoval, že sú pripravené dva návrhy na uznesenie.
Poslanci sa dohodli na schválení pozmeňujúceho návrhu p. Popaďákovej.
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
Mesto Sečovce v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa §2b a §6 ods. 1 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
31/2003 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb
A/ uznáša sa
na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určuje názov novovzniknutej ulice v meste Sečovce
B/ mení
v Čl.2 názov ulice na : Bottova
C/ 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
10

Hlasovanie č. 13 (uznesenie č.73)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
9. Kontrolná činnosť – správy z kontrol:
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – podrobne si preštudovala materiály a musí povedať, že skoro v každej správe sa nájdu
pochybenia. Napríklad kontroloval faktúry z roku 2015 podľa zákona o finančnej kontrole a smernice,
ktoré platia od 1.4.2016 a ďalšie iné nezrovnalosti. Z toho dôvodu požiadala doplniť do návrhu uznesenia
upozornenie hlavného kontrolóra na dôsledné dodržiavanie presnosti vo vyjadreniach v zápisoch
z kontrol a zároveň, aby predkladal správy z kontrol priamo poslancom, nie cez mestský úrad a vo
formáte PDF.
Po prečítaní návrhu uznesenia poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A / berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly dodržiavania internej smernice č. 1/2016 o postupe
vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Sečovce
B/ upozorňuje
hlavného kontrolóra na dôsledné dodržiavanie presnosti vo vyjadrovaní v zápisoch z vykonaných kontrol
C /žiada
hlavného kontrolóra v zmysle zákona o obecnom zriadení , aby Mestskému zastupiteľstvu zasielal správy
priamo, nie cez mestský úrad , vo formáte PDF.
Hlasovanie č. 14 (uznesenie č.74)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
10. Investičný zámer – úprava areálu cintorín – bod vypustený z rokovania
11. Zmluva o dielo – ul. Plechotická:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – spýtala sa, či je už stavebné povolenie na toto dielo a či je súhlas vlastníka.
p.Hrinda – územné rozhodnutie je vydané, stavebné povolenie zatiaľ nie. V liste od vlastníka pozemku je
uvedené, že po zrealizovaní stavby sa geodeticky zameria a podľa presnej výmery sa uzatvorí zmluva.
p.Bérešová – na stavebné povolenie sa pýta z dôvodu, aby sa v budúcnosti neobjavili nejaké podmienky
alebo požiadavky ďalších dotknutých orgánov.
p.Hrinda – vo vyjadrenia pre vydanie územného rozhodnutia boli len technické podmienky Správy ciest
Košického samosprávneho kraja. Dnes uplynul 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky a neboli vznesené
žiadne pripomienky alebo odvolania. To znamená, že o 15 dní je územné rozhodnutie právoplatné
a stavebné povolenie vydáva špeciálny stavebný úrad na úseku dopravy.
p.Bérešová –vzhľadom na to, že stavbu realizuje firma, ktorá robila príjazdovú cestu k Domu seniorov
požiadala, aby v zmluve bolo uvedené, že mesto trvá na dodržaní technologických postupov.
p.Varga – spýtal sa, či na uvedenú stavbu je projekt a výkaz výmer a kto vykonáva stavebný dozor.
p.primátor – na stavbu je kompletná projektová dokumentácia a stavebný dozor bude vykonávať na to
oprávnená osoba.
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil, primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.
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 :
Návrh zmluvy o dielo v predloženom znení v prospech úspešného uchádzača z vyhlásenej súťaže
v zmluvnom postavení uvádzaný ako dodávateľ: NAJ-STAV, s.r.o., IČO: 45 875 669 s cenou diela
54.985,38 Eur bez DPH (65.982,46 Eur s DPH) bez zmien.
Miesto stavby: ulica Plechotická, LV č. 5798, katastrálne územie: Sečovce, parcela „C“ KN č. 3617, druh
pozemku: „zastavané plochy a nádvoria“ o výmere 10182 m2 .
B / splnomocňuje
primátora mesta Sečovce podpísať zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, na základe vyhodnotenia
výsledkov verejného obstarávania.
Hlasovanie č. 15 (uznesenie č.75)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa:1/Varga/
nehlasoval: 0
prijaté
12. Predaj majetku – byt:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
Bérešová – zámer bol schválený dávnejšie a tiež bola vyhlásená obchodná verejná súťaž, ale ďalej sa to
neriešilo. Mala výhradu k tomu, že finančná komisia sa už potom k odpredaju nevyjadrovala, hoci jej to
vyplýva z názvu aj náplne práce. Nikto z poslancov – členov finančnej komisie nebol oslovený.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
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 zo Zásad
hospodárenia s majetkom mesta
A/ schvaľuje
A1 v súlade s uznesením č. 60/2016 z 22.06.2016 predať nasledovný nehnuteľný majetok, konkrétne:
byt č. 5 na 1. podlaží , vchod 0 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach bytového domu 42/1000 v bytovom dome súpisné číslo 491, na ul. Štúrovej č. 491 v
Sečovciach, postavenom na pozemku – parcela registra “C“, parcelné číslo 28 a spoluvlastnícky podielu
k pozemku 42/1000 – parcela registra “C“, parcelné číslo 28, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 399 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sečovce, okres Trebišov, obec Sečovce, ktoré
sú zapísane na liste vlastníctva č. 3982, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom, pre
okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce.
A2
Na základe schváleného spôsobu priameho predaja podľa §9a ods. 1 písm. c ) zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a vychádzajúc zo zápisnice o vyhodnotení priameho predaja
č. 946/2016 - uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim:
Tomášom Kupom, rodné priezvisko Kupa, dátum narodenia 07.11.1990, rodné číslo 901107/9836,
trvale bytom SNP 819/15, 078 01 Sečovce.
za ponúknutú cenu 18 000 €.
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B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky na prevod majetku mesta v zmysle príslušných ustanovení zákona
č.138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a schvaľovacej časti tohto Uznesenia .
Termín: po schválení uznesenia MsZ do 1 mesiaca
Hlasovanie č. 16 (uznesenie č.76)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
13. Bod rôzne:
13.A Komunitné centrum Sečovce:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, v úvode ktorej informoval, že
mesto Sečovce nemá komunitné centrum. Ponuka výstavby je v rámci projektu a mal by byť pri tom
využitý tzv. sociálny aspekt. To znamená, že zhotoviteľ diela - víťaz verejného obstarávania by mal
zamestnať 5 – 10 obyvateľov osady, ktorí sa budú priamo podieľať na výstavbe komunitného centra.
p.Varga – spýtal sa, či spomínaný sociálny aspekt nie je pozitívna diskriminácia, lebo ide o vyčlenenie
určitej skupiny ľudí.
p.primátor – je to v rámci projektu.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu uznesenia a hlasovanie.
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 :
Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta účelovo viazaných na povinné spolufinancovanie
euro projektu zo strany uchádzača o NFP vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu RN:
325.000,- Eur s DPH tzn. vo výške: 16 250,- Eur
a financovanie rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu.
B / splnomocňuje
Primátora mesta Sečovce podpísať všetky záväzkové vzťahy vyplývajúce a potrebné pre zabezpečenie
žiadosti o NFP a z toho vyplývajúce potrebné prílohy.
Názov projektu: Komunitné centrum Sečovce
Operačný program Ľudské zdroje.
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2
Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta.
Hlasovanie č. 17 (uznesenie č.77)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa:1/Dobránsky/
nehlasoval: 0

prijaté

13.B Návrh poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – účel:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – tento materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii, ide o zmenu účelu, nie o zmenu výšky
poskytnutej dotácie.
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p.Baranová – vysvetlila o akú zmenu ide, čo sa týka skupiny Mars. V minulosti bola dotácia použitá na
náklady spojené s účasťou na súťaži v Brne, ale tento rok sa rozhodli, že sa zúčastnia súťaží v rámci
Slovenska a tiež dvojnásobne narástol počet členov skupiny. Hifi veža staršieho typu doslúžila, preto je
potrebné kúpiť novú.
Primátor požiadal predsedu NK o prečítanie návrhu uznesenia k uvedenému bodu.
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 ,
A /schvaľuje
doplnenie účelu použitia dotácií v súlade s uznesením č. 32/2016 a to :
A1
Pre Centrum voľného času -Sečovce , IČO: 355 44678 , na zakúpenie zvukovej techniky pre tanečnú
skupinu MARS vo výške 300 € , ktoré boli pôvodne určené na náklady spojené s ubytovaním a ktoré
sú súčasťou celkovej dotácie vo výške 1900 €.
A2
Pre ZRaP SŠ - Silový Trojboj , Sečovce IČO: 42098459, na náklady spojené s účasťou na medzinárodnej
súťaži a na výživové doplnky v maximálnej výške 300 €, pre účastníkov MS v Srbsku , z celkovej
dotácie 2000 €.
Hlasovanie č. 18 (uznesenie č.78)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
13.C Odkúpenie nehnuteľného majetku Mestom Sečovce:
Materiál písomný. Primátor otvoril rozpravu.
p.Vasilišin – nemá problém s nákupom nehnuteľnosti, ktoré majú využitie pre mesto. Viacerí poslanci
a členovia komisií sa zúčastnili obhliadky tejto nehnuteľnosti. Samotná nehnuteľnosť je podľa neho
technicky zabezpečená na využívanie veci, ktoré sú spomínané v dôvodovej správe. Osobne má problém
s cenou tejto nehnuteľnosti, preto sa zdrží hlasovania.
p.Varga – poprosil vedúceho Technických služieb o vyjadrenie k predmetnej nehnuteľnosti.
p.Paulovčák – od 1.7 platí nový zákon o odpadoch (spracovanie, uskladnenie odpadov a iné) a hlavne
mesto musí zabezpečiť kompostovisko pre občanov, ktoré má spĺňať určité parametre. Priestor v areáli
TS nevyhovuje týmto podmienkam a požiadavkám. Bude potrebné pripraviť vyhovujúcu plochu, novú
halu a ďalšie veci. Z toho dôvodu sa mu zdá tento objekt vhodný, pretože sa nachádza v blízkosti
Technických služieb a nie je v tesnej blízkosti rodinných domov.
p.Varga – konštatoval, že využiteľnosť a účelovosť predmetnej budovy pre Technické služby bude
zabezpečená.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil, primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
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/ súhlasí :
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s kúpou nehnuteľnosti od predávajúceho Mgr. Róbert Funfrovič, rod. Funfrovič, r.č.: 660227/6483,
adresa: Obchodná 182, 078 01 Sečovce v celosti, ktorá pozostáva z pozemkov a stavby. Jedná sa o
kúpu pozemku parc.č. KNC 2824/1 o výmere 2289 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
pozemku parc.č. KNC 2824/3 o výmere 246 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
pozemku parc.č. KNC 2824/4 o výmere 614 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a
pozemku parc. č. KNC 3620/11 o výmere 137 m2 druh pozemku ostatné plochy, stavba, súpisné číslo:
899 , postavená na pozemku parcelné číslo KNC 2824/3, druh stavby: 14, popis stavby:
prevádzka, umiestnenie stavby: 1
a stavba, súpisné číslo: 899 , postavené na pozemku parcelné číslo KNC 2824/4, druh stavby: 14,
popis stavby: prístavba výr. prevádzky, umiestnenie stavby: 1
nachádzajúcich sa v KÚ Sečovce , okres Trebišov, obec Sečovce , ktoré sú zapísané na LV č. 3866 ,
vedenom OÚ Trebišov , katastrálnym odborom , pre okres Trebišov, obec Sečovce, KÚ Sečovce.
to všetko v celku vrátane oplotenia a inžinierskych sieti v prevádzky schopnom stave v hodnote
240.000,- Eur.
B / schvaľuje
návrh Kúpnej zmluvy v predloženom znení.
C/ splnomocňuje
primátora mesta Sečovce podpísať všetky potrebné dokumenty a z toho vyplývajúce potrebné prílohy
pre uzatvorenie záväzkového vzťahu, vyplývajúce a potrebné pre zabezpečenie prevodu vlastníckych
práv k uvedenému majetku.
Hlasovanie č. 19 (uznesenie č.79)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa:2/Dobránsky,Vasilišin/
nehlasoval: 0

prijaté

p.Vargová – upozornila, že v návrhu kúpnej zmluvy chýba cena jednotlivých stavieb a pozemkov. Cena
oproti znaleckému posudku je o 10 tis. eur nižšia a nie je jasné, v ktorých položkách je potrebné ju
upraviť.
p.Bérešová – je to možné upraviť matematicky - koeficientom.
p.Vargová – nevie, či je možné urobiť úpravu týmto spôsobom bez schválenia mestským
zastupiteľstvom, pretože v rozpočtovom opatrení č. 5 bola schválená presná cena za pozemky. Bude
možné znížiť iba cenu budovy, stavby.
p.primátor – ako navrhla p.Bérešová tieto veci sa podrobne doriešia na zasadnutí finančnej komisie.
13.D Žiadosť o vykonanie kontroly uznesenia:
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Straková – vysvetlila, že pán kontrolór má v pláne úloh aj kontrolu uznesení, ale bez uvedenia termínu
predloženia správy zo spomínanej kontroly, preto žiada o vykonanie kontroly konkrétneho uznesenia
z marca tohto roka.
p.Straková prečítala návrh na uznesenie. Primátor požiadal poslancov o hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
žiada
hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly plnenia uznesenia MsZ č. 15/2016 zo dňa 15.3.2016 a zaslať
ju poslancom do 15.10.2016
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Hlasovanie č. 20 (uznesenie č.80)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popoďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
14. Diskusia
Primátor otvoril diskusiu.
p.Varga – informoval sa, ako je to s reklamáciou chodníka na Kochanovskej ulici.
p.primátor – ústna reklamácia Ing. Lukáča bola nedostatočná, preto požiada Ing. Filipa o písomné
podanie reklamácie.
p.Varga – kontaktoval ho p. Vajda vo veci nejakej športovej činnosti na ZŠ Komenského. Spýtal sa pána
riaditeľa základnej školy, či je možné pomôcť mu v tejto veci.
p.Hallér – bol s p.Vajdom v kontakte a bude sa snažiť vyjsť mu v ústrety. Dohodli sa, že mu predloží
podrobnejší zámer.
p.Vargová – informovala pána poslanca, že tento zámer už bol prezentovaný na finančnej komisii s tým,
aby sa k tomu vyjadril pán riaditeľ, pretože ide o priestory školy.
p. Balega – v komisii výstavby sa dohodli, že pozvú na zasadnutie p.Vajdu, aby bližšie špecifikoval svoj
projekt a zámer.
p.Wawreková – je potrebné tiež preveriť, či môže v rámci zákona fungovať cudzí subjekt v priestoroch
školy. Tento zámer by mala prerokovať aj komisia kultúry, školstva a športu.
p.Varga – spýtal sa predsedu komisie výstavby k interpelácii zo IV. zasadnutia MsZ ohľadom betónovej
plochy pod kontajnery na cintoríne, či bola predmetom rokovania v jeho komisii.
p.Balega – tento bod nebol v rokovaní.
p.primátor - nebolo potrebné o tom rokovať, pretože spomínané kontajnery stoja na betónových
paneloch, ktoré sú natreté a nebudú sa prekladať na iné miesto.
p.Vojtko – informoval sa na ističe verejného osvetlenia.
p.primátor – rieši ich p. Titko, firma Rios a má od neho informáciu, že ešte vybavuje povolenia.
p.Vojtko - pripomína to preto, aby nepadol súhlas Východoslovenskej distribučnej a.s..
p.Hallér – požiadal o spoluprácu mesto pri riešení problému ohľadom bezpečnosti žiakov školy.
Priechod pre chodcov na hlavnej ceste nie je dostatočne označený a v súčasnosti už nefunguje ani
blikajúce oranžové svetlo pred prechodom. Zrejme to patrí do kompetencie Košického samosprávneho
kraja, preto by bolo dobré keby mesto požiadalo o osadenie dopravnej značky, ktorá by upozorňovala na
deti a školu. Druhý problém, čo sa týka bezpečnosti detí, je parkovanie áut na Komenského ulici hlavne
pri elokovanej škole na začiatku ulice. Nie je tam chodník, žiaci chodia po ceste počas premávky áut.
Spýtal sa, či by nebolo možné zo strany mesta zakázať alebo obmedziť parkovanie na tejto časti ulice.
p.Varga – navrhol p. Hallérovi, aby požiadal p. primátora, či by mesto nezamestnalo na dohodu nejakých
dôchodcov, ktorí by sprevádzali žiakov pri príchode a odchode zo školy na tejto frekventovanej ulici.
p.Balega – táto vec bola spomínaná aj v komisii výstavby. Myslí si, že by bolo riešením aj oslovenie
riaditeľa spomínanej školy, aby zabezpečil zákaz parkovania pred školou.
p.Bérešová – spýtala sa, či je problém na miestnej komunikácii upraviť režim dopravy.
p.Hrinda – pokiaľ vzíde návrh, ktorý dopravný inšpektorát odsúhlasí, môže tam byť osadená dopravná
značka, spomínané blikajúce svetlo patrí pod Okresný úrad Košice, lebo je to cesta I. triedy. Všeobecné
pravidlá o premávke na komunikáciách hovoria, že v prípade parkovania keď tam nie je značka, musí byť
ponechaný jeden jazdný pruh.
p.Wawreková – žiadosť týkajúca sa dopravného značenia na tejto ulici bola prerokovaná v stavebnej
komisii. Riešil to Ing. Lukáč. Pravdepodobne bolo zamietavé stanovisko dopravného inšpektorátu.
p.Varga – nabáda k hľadaniu možnosti riešenia veci.
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p.primátor – informoval:
- bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok – projekt nadstavba MŠ ul. Nová
maximálne vo výške 387 tis. eur, rozhodnutie o schválení bolo doručené poštou.
- k otázke úveru zo zdrojov Investičnej rozvojovej banky - spojil sa s riaditeľom banky, ktorý mu
oznámil, že ich banka úver na nájomné byty mestám a obciam neposkytuje.
- výročná správa firmy Ozor s.r.o. – strata 98 984,-€.
- projekt uteplenia MŠ Obchodná – je nutné čakať ešte minimálne mesiac, pretože posudzovatelia
majú veľa projektov.
p.Varga – oznámil, že ak má niekto záujem o zhliadnutie fotodokumentácie mesta a primátor to umožní,
môže zostať po oficiálnom ukončení rokovania MsZ v miestnosti.
p.primátor – áno, miestnosť je k dispozícii.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor poďakoval za účasť a ukončil VI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
RNDr. Monika Bérešová

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

Ing. Ján Dobránsky

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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