Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 22. februára 2017
o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle § 13, ods. 4, bodu a) zákona č.
369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl.4. ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.
Poslanci - prítomní 10:
Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján Dobránsky, Imrich Gleza, MUDr. Marek Kožuch,
Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Michal Sojka, Mgr. Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin
Poslanci – neprítomní, ospravedlnení 2:
Miroslav Balega, Ing. Katarína Straková
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Vojtko, Ing. Jaroslav Konečný, PaedDr.Ing. Terézia Stanková, Ing. Eva Timková,
PhDr. Branislav Bruňák, Ing. Ján Varga
Prizvaní - prítomní:
Ing. Jaroslav Konečný - poverený riad. ZŠ Obchodná, Ján Paulovčák – vedúci TS,
Jaroslav Hrinda – Stavebný úrad
Hostia:
Mgr. Rastislav Petrovič – prednosta Okresného úradu Trebišov
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát – primátor
PhDr. Anna Pančurová – prednostka MsÚ
JUDr. Radovan Wawrek – hlavný kontrolór mesta
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie:
I. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach otvoril primátor p. Jozef Gamrát.
V úvode predstavil novú prednostku Mestského úradu Sečovce p. Annu Pančurovú. P.Bérešová, mala
faktickú poznámku, aby vpredu pri funkcionároch mesta sedel hlavný kontrolór mesta.
Primátor privítal poslancov, členov komisií MsZ, riaditeľov škôl a školských zariadení v správe mesta, ,
podnikateľov a občanov mesta. Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 10,
ospravedlnil sa p. Balega a p. Straková. 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, kto má návrh na
zmenu alebo doplnenie programu rokovania, okrem doplnenia v bode rôzne - projekt komunitné centrum,
ku ktorému už bol materiál zaslaný poslancom. Nikto sa neprihlásil. Primátor požiadal poslancov, aby
hlasovali o programe rokovania MsZ.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.1)
za: 10/Baranová, Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Primátor privítal prednostu Okresného úradu Trebišov Mgr. Rastislava Petroviča, ktorý prišiel
do rokovacej miestnosti.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Interpelácie poslancov
4. Úprava rozpočtu- rozpočtové opatrenie
5. Investičný zámer – obstaranie bytov Blatná II. etapa
6. Projektový zámer – vybavenie učební –ZŠ- Obchodná
7. Kontrolná činnosť – správy hlavného kontrolóra
8. Rôzne – Projekt Komunitné centrum
9. Diskusia
10. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
p. Ján Dobránsky, p. Jozef Varga, p. Marián Rozman. P.Varga nechcel byť členom komisie, primátor
navrhol p. Imricha Glezu. Predsedom návrhovej komisie sa stal p. Ján Dobránsky
za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Moniku Berešovú a p. Mariána Vasilišina.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.2)
za: 10/Baranová, Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
p.primátor – konštatoval, že všetky uznesenia z posledného zasadnutia MsZ boli splnené.
3. Interpelácie poslancov:
p.Kožuch – pripomenul, aby mesto po zimnom období myslelo na kontrolu a opravu výtlkov na
mestských komunikáciách.
p.Bérešová – upozornila na lepšiu pripravenosť TS pri odpratávaní a topení snehu na jar, aby sa
v prípade potreby pracovalo aj sobotu a nedeľu, nie ako to bolo počas zimnej kalamity.
p.Dobránsky – minulý mesiac bolo na mestskom cintoríne 15 pohrebov. Skoro každý druhý deň je
pohreb a občania nevedia o zomrelých, nie všetci a nie všade počujú mestský rozhlas.
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Na žiadosť občanov navrhol, aby mesto oznamovalo na svojej webovej stránke, kto zomrel a kedy sa
bude konať pohreb a taktiež, aby táto informácia bola zverejnená na tabuli mestského cintorína.
4. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – myslí si, že body č. 4 a č. 5 bezprostredne súvisia. Na zasadnutí finančnej komisie sa
o bytoch podrobne rokovalo. Požiadala zamestnancov mestského úradu, aby podrobne naštudovali všetky
materiály týkajúce sa tejto veci. Byty sú potrebné, ale aby boli zhotovené a obstarané v súlade so
zákonom. Spýtala sa p.Filipa, či boli byty obstarané tak, ako je to uvedené v materiáloch cez EKS
dňa 15.2.2017.
p.Filip – byty boli obstarané 15.2.2017 o 10.48 hod.
p.Bérešová – konštatovala, že výzva bola do konca uvedeného dňa a z toho vyplynula zmluva, ktorá je
uvedená v materiáli. V uznesení je uvedené, že získame dotáciu vo výške 30% z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Citovala zo zákona, ktorý hovorí, že dotáciu je možné poskytnúť
obci za podmienky ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov v nižšom štandarde nepresiahne
55 m2 . Táto podmienka splnená nie je, pretože máme obstarané byty bežného štandardu. Upozornila aj na
chybu v bode A 15 tohto uznesenia, čo sa týka PHSR.
p.Wawrekova – tento bod návrhu uznesenia už bol opravený.
p.Bérešová – spýtala sa a zároveň požiadala o stanovisko hlavného kontrolóra, či je v poriadku, že sa
byty obstarávali 15.2. 2017 bez krytia v rozpočte a tým pádom je porušený zákon o rozpočtových
pravidlách. Bolo urobené verejné obstarávanie na niečo, čo na Blatnej nechceme, ani tam nie je. Myslí si,
že celý proces je zmätočný, protiprávny a nie je ani o čom hlasovať.
p.primátor – nesúhlasil s tým, že je to zmätočné a všetko bolo podrobne prebraté vo finančnej komisii.
p.Bérešová – bolo obstarané úplne niečo iné, byty nižšieho štandardu, na ktoré sú presne stanovené
pravidlá. V bytoch nižšieho štandardu nie je kúpeľňa a kuchyňa. O bytoch nižšieho štandardu sa hovorilo,
čo sa týka ulice Novej. Sú to rozdielne veci a nesúhlasí s tým.
Primátor požiadal o hlasovanie k bodu č. 4.
p.Kožuch – spýtal sa, či sa ide hlasovať o bode č. 4 alebo č.5, o ktorom rozprávala p.Bérešová.
p.Bérešová – tieto body bezprostredne súvisia. Ona hlasovať nebude, pretože z jej pohľadu je to
porušenie zákona, pretože chceme hlasovať o niečom, čo sme nevysúťažili.
p.Vargová – o rozpočtovom opatrení je možné hlasovať, pretože ako povedala p.Bérešová, aby sa mohlo
robiť verejné obstarávanie, musí byť najprv krytie v rozpočte. Teraz by sa mohlo hlasovať o rozpočtovom
opatrení, aby sa v budúcnosti urobilo nové verejné obstarávanie.
p.Bérešová – v tomto ohľade pochybil mestský úrad.
p.Vasilišin – požiadal p.Filipa o vyjadrenie k tejto veci alebo navrhol urobiť prestávku.
p.Filip – vychádzal z minulých materiálov, kde boli uvedené byty nižšieho štandardu. Je pravda, že sa to
vzťahuje na bežný štandard. Je to formálny nedostatok, nie procesný. Všetko ostatné je v poriadku až na
výraz byty nižšieho alebo bežného štandardu, na ktoré sa vzťahuje iné paragrafové znenie zákona. Ide
o to, aby sme mali byty bežného štandardu, ktoré sú v ponuke. Nič nebránilo v tom, aby niekto ponúkol aj
byty nižšieho štandardu. Súťaže sa zúčastnili dve firmy Stavimat s.r.o. a firma z Nitry, ktorá vie
korešpondovať s Coop Jednotou, ktorá tu vlastní pozemky. Ich cena prevýšila cenu Stavimatu, ktorý
ponúka byty bežného štandardu. Nepovažuje to za hrubú chybu.
p.Bérešová – nesúhlasila s jeho stanoviskom, pretože niečo iné bolo obstarané ako uvedené vo verejnom
obstarávaní.
p.Filip – je pravda, že výzva išla na byty nižšieho štandardu, ale ponuka víťazného uchádzača je na bežný
štandard.
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p.Bérešová – spýtala sa p. prednostu Okresného úradu, či zmluva o dielo je vyšší level ako zmluva
o budúcej zmluve.
p.Petrovič – zmluva o dielo je vyšší stupeň.
p.Bérešová – to znamená, že rovno cez EKS sme sa dostali ku kúpe bytov.
p.Filip – nie je to pravda, pretože súčasťou zmluvy o dielo je príloha zmluva o budúcej zmluve, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
p.Bérešová – výzvu zadávalo mesto ako obstarávateľ. Odkiaľ mesto vedelo, aké byty bude uchádzač
ponúkať.
p.Filip – nevedeli sme to. Zadefinovali sme širší rozsah.
p.Bérešová – bol zadefinovaný nižší štandard bytov a nevieme na to získať dotáciu, pretože nespĺňame
podmienky, čo sa týka rozlohy bytov. Úrad pri obstarávaní pochybil.
p.Filip – o pochybení alebo nepochybení rozhodne Štátny fond rozvoja bývania, keď sa predloží žiadosť
s náležitými dokladmi, ktoré k tomu procesne boli.
p.Bérešová – myslí si, že bol porušený zákon, a preto nebude hlasovať. Žiadame niečo iné, ako chceme
kúpiť. Citovala zo zákonov, ktoré sú platné.
p.Filip – hlasuje sa o žiadosti.
p.Bérešová – portál bol otvorený jeden deň, 15.2. bola súťaž vyvesená aj zvesená a 16.2. bola účinnosť.
p.Filip – je potrebné zobrať si tzv. opisný formulár a vytiahnuť všetky podklady. Je tam opisný formulár
a zadanie. Sú to celkom iné dátumy a každý mal k dispozícii 10 dní. Predchádzajú tomu ďalšie
dokumenty, ktoré sa predkladajú ŠFRB. Zákon to v tejto podobe umožňuje.
p.Bérešová – ak budeme žiadať niečo, čo nie je dobre vysúťažené, nemáme nárok získať dotáciu.
p.primátor - spýtal sa poslancov, či chcú vôbec o tomto bode hlasovať. Ak nie, treba bod stiahnuť
z rokovania.
p.Vasilišin – je potrebné sa potom vrátiť k rokovaniu o zmene programu.
p.Bérešová – ak by bol zmenený program, nehovorilo by sa o tom.
p.Vasilišin – ak sú to sporné veci, navrhuje stiahnuť bod z rokovania.
p.primátor – vzhľadom k tomu, že program bol schválený požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie
a poslancov o hlasovanie o bode č. 4 – rozpočtové opatrenie č. 1
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.1 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2017 takto:
Finančné príjmy: 46 514002 Dlhodobé úvery zo ŠFRB +748 210 €
Kapitálové príjmy: 111 322001 Zo štátneho rozpočtu Dotácia z MDV a RR SR Obstaranie nájomných
bytov, 21 b. j., ul. Blatná + 355 750 €
Bežné príjmy: 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve + 25 308,25 €
Kapitálové výdavky: 0610 712001Rozvoj bývania, Nákup budov, objektov alebo ich častí , Obstaranie
nájomných bytov a technickej vybavenosti na 21 b. j., ul. Blatná Sečovce
+ 1 129 268,25 €
Hlasovanie č. 3
za:0
proti: 7/Baranová, Bérešová,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Sojka,Varga/
zdržal sa: 3/Dobránsky,Rozman,Vasilišin/
nehlasoval: 0

neprijaté

Vzhľadom na to, že uznesenie k bodu č. 4 nebolo prijaté, primátor požiadal poslancov, aby hlasovali
o stiahnutí bodu č. 5 z rokovania.
Hlasovanie č. 4
za: 9/Baranová, Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 1/Vasilišin/
nehlasoval: 0
prijaté
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6. Projektový zámer – vybavenie učební ZŠ Obchodná:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil, preto 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/ schvaľuje
A1
Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Zlepšenie technického vybavenia učební na ZŠ
Obchodná 5, Sečovce, v rámci Integrovaného Regionálneho operačného programu, kód výzvy IROPPO2-SC223-PZ-2016-13 - Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v
základných školách , pre ZŠ Obchodná , Sečovce , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
mesta a platným programom rozvoja mesta
A2
Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta účelovo viazaných na povinné spolufinancovanie
europrojektu zo strany uchádzača o NFP vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu
166.697,00 Eur , vo výške: 8.334,85 Eur.
A3
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
B/ ukladá
Mestskému úradu zabezpečiť s vybratým uchádzačom, poskytovateľom služby činnosť ekonomických
poradcov pre eurofondy Projektový spis týkajúci sa žiadosti o NFP a všetkých potrebných príloh ,
finančné prostriedky max. do výšky 1 % z oprávnených nákladov ŽoNFP t.j. max. do výšky 1.666,- Eur
C / splnomocňuje
Primátora mesta Sečovce podpísať všetky záväzkové vzťahy vyplývajúce a potrebné pre zabezpečenie
žiadosti o NFP a z toho vyplývajúce potrebné prílohy.
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č. 3)
za: 8/Baranová, Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 2/Rozman,Vasilišin/
nehlasoval: 0

prijaté

7. Kontrolná činnosť – správy hlavného kontrolóra:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil.
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
A1
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
A2
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly výberu daní a poplatkov v meste za rok 2016
A3
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly uznesení a ich plnenia za I. polrok roku 2016
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č. 4)
za: 8/Baranová, Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 2/Rozman,Vasilišin/
nehlasoval: 0
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prijaté

8. Rôzne – projekt Komunitné centrum:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa 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/ súhlasí :
A1)
s predložením žiadosti o NFP ku projektu s názvom: „Komunitné centrum – Sečovce“ na
sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
A2)
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo strany mesta t.j. 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu ; Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2
A3)
so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu.
B/ schvaľuje :
Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta účelovo viazaných na povinné spolufinancovanie
europrojektu zo strany uchádzača o NFP vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu RN:
313.846,- Eur s DPH tzn. vo výške: 15.692,30 Eur a financovanie rozdielu medzi celkovými výdavkami
projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
C / 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. 7 (uznesenie č. 5)
za: 8/Baranová, Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popoďáková,Rozman,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 2/Sojka,Vasilišin/ nehlasoval: 0
prijaté
9. Diskusia:
Primátor otvoril diskusiu:
p.Bérešová – spýtala sa, v akom štádiu je zmena územného plánu mesta, o ktorej sa hovorilo minulý rok.
Vyplynuli z toho nejaké úlohy, ktoré mali byť urobené.
p.primátor – územný plán bol zadaný firme, medzičasom sa udiali personálne zmeny na odbore
výstavby. Po konzultácií s firmou bude poslancov informovať.
p.Bérešová – požiadala p. prednostku, aby sa na túto vec pozrela, o aké zmeny išlo a informovala
poslancov na najbližšom zasadnutí MsZ.
Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa p.Popaďáková.
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p. prednostka – vzhľadom na krátku dobu jej pôsobenia na úrade, sa musí najprv s touto vecou
oboznámiť. Neformálnu informáciu podá na najbližšom zasadnutí MsZ, pretože potrebuje aspoň tri
týždne na oboznámenie so spomínanými zmenami a územným plánom mesta.
p.Wawreková – má informácie k tomu, pretože sa o územnom pláne rokovalo na komisii výstavby
a spolupracovala v tejto veci s p.Lukáčom. Pripomienkovanie k územnému plánu bolo do konca augusta
2016 s tým, že boli zadané úlohy, ktoré sa konzultovali s p.Lukáčom. Zhotoviteľ diela mal pripraviť tieto
materiály do konca roka a myslí si, že v súčasnosti sú pred dokončením na verejné prerokovanie.
p.Kožuch – aby sa vyhlo chaosu, ktorý nastal na dnešnom rokovaní, bolo by vhodné, aby sa rokovania
kompetentnej komisie zúčastnili všetci poslanci a prerokovali bytový plán mesta, aby sa predišlo
situáciám ako napríklad pri bytoch na Blatnej ulici. Aby poslanci vedeli koľko, akých bytov kde a pre
koho chceme. Aby sa týmto potom riadil mestský úrad.
p.Bérešová – treba povedať, kto má aké kompetencie podľa zákona o obecnom zriadení. Materiály
pripravuje a predkladá mestský úrad, poslanci rozhodujú.
p.Kožuch – myslel to tak, aby sa na rokovaní finančnej komisie a komisie výstavby zúčastnili všetci
poslanci za účasti kompetentných pracovníkov MsÚ a vyjadrili svoje požiadavky a predstavy.
p.Bérešová – nevidí problém v tom, aby p. prednostka skoordinovala činnosť komisií a prácu mestského
úradu.
p.prednostka – preštudovala si materiály súvisiace s rozvojom mesta, ale v Pláne hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta nenašla žiadne zámery, ktoré by mesto posúvali nejakým spôsobom dopredu.
Poslanci by o tom mali diskutovať s občanmi, aké sú ich potreby a požiadavky.
p.Kožuch – je to o poslancoch a zamestnancoch MsÚ, ako a čo chceme riešiť. Je potrebné vypracovať
koncepciu, čo sa týka bytovej otázky v meste.
p.prednostka – súhlasila s p.Kožuchom, aby sa postupovalo takým spôsobom ako navrhuje, ale takú
koncepciu v PHSR nenašla.
p.Varga – reagoval na vyjadrenia p.Kožucha s tým, že 12.10 2012 navrhol na mestskom zastupiteľstve
výňatok VZN ohľadom predaja bytov v Sečovciach a tiež bol jedným z navrhovateľov predaja bytových
domov na Bačkovskej ulici. Byty sme predali a teraz kupujeme. Treba do toho vniesť systém a poriadok,
ale mať na pamäti, že situácia je iná ako pred piatimi rokmi.
K vyjadreniam pani prednostky – myslí si, že za dva roky poslanci svoj mandát naplnili v maximálne
možnej miere aspoň z jeho strany.
p.Baranová – doplnila p.Vargu. Nestretáva sa s tým, aby mestské zastupiteľstva fungovali tak ako toto,
že v rámci svojho voľného času doma poslanci študujú zákony a materiály, ktoré dostanú od mestského
úradu, ako napríklad teraz p.Bérešová. Myslí si, že za dva roky poslanci urobili dosť práce.
p.primátor – toto posúdia voliči, či bolo urobené dosť práce.
p.primátor informoval v diskusii:
- mesto prijalo ponuka Slovenského zväzu ľadového hokeja na výstavbu zimného štadióna. Mesto
má poskytnúť iba pozemok, ale o tom sa ešte bude rokovať. Stavať bude firma, ktorú určí zväz
ľadového hokeja.
- mesto bolo úspešné v projekte na zateplenie Materskej školy na ulici Obchodnej,
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- získali sme finančné prostriedky na podporu opatrovateľskej služby pre 7 opatrovateliek,
- v súdnom spore s p. Bugatom Krajský súd Košice uznesením zrušil rozsudok Okresného súdu Trebišov
a vrátil predmetnú vec súdu prvej inštancie t.j okresnému súdu na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.
Primátor citoval z uznesenia Krajského súdu Košice. Ďalšie pojednávanie sa uskutoční 10. marca,
o výsledku bude poslancov informovať.
- dňa 27. marca sa uskutoční pojednávanie v súdnom spore s p.Kešeľovou vo veci právoplatnosti jej
odvolania z funkcie riaditeľky.
- p. Konečnému končí poverenie, kto bude ďalší poverený riaditeľ školy, bude informovať na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva.
- v hodnotení Národného informačného strediska SR boli vyhodnotené Sečovce ako mesto
s predpokladom stabilného rozvoja spomedzi 2 926 slovenských miest a obcí. V okrese sa Sečovce
umiestnili na 6. mieste.
-kontrola zo Sociálnej poisťovne na podnet p. Strakovej nezistila, žiadne pochybenia.
Ak pani Straková nechce byť platená za účasť na rokovaní MsZ a komisii MsZ, je potrebné zmeniť
zásady odmeňovania poslancov. Po oslovení sa p. Straková vyjadrila, že je to pre ňu už bezpredmetné.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor poďakoval všetkým za účasť a ukončil I. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovatelia:
RNDr. Monika Bérešová

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

Ing. Marián Vasilišin

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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