M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
Zápisnica
zo zasadnutia komisie finančnej, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom
bytov.
Dátum a čas zasadnutia: 20.04.2017 o 12 :00 hod.
Tajomník komisie : Ing. Katarína Kováčová( v zastúpení Ing. Viera Wawreková)
Predseda finančnej komisie : RNDr. Monika Bérešová
Prítomní členovia:
1. RNDr. Monika Bérešová
2. Imrich Gleza
3. Ing. Jozef Vojtko
4. Mgr. Róbert Funfrovič
Neprítomní členovia ospravedlnení:
2
Neprítomní členovia neospravedlnení:
1
Komisia(nesprávne prečiarknuť)
a) uznášaniaschopná
b) neuznášaniaschopná
Prizvaní a hostia:

Ing. Filip- ved. odboru výstavby
Bc. Ivan Kantor – referát životného prostredia

Program:

1. Otvorenie
2. Predloženie investičného zámeru- kamerový systém
3. Predloženie investičného zámeru- multifunkčné ihrisko
4. Predloženie investičného zámeru- prístavba MŠ Obchodná
5. Predloženie investičného zámeru- rekonštrukcia –energetická náročnosť budova CVČ
6. Mimosúdne vyrovnanie – p. Bugata
7. Vecné bremeno – VVS
8. Rôzne ( informatívna správa o VO)
9. Diskusia
10. Záver
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K bodu 1.: Otvorenie
Spoločné rokovanie komisie výstavby a finančnej, otvorila a viedla predsedníčka finančnej
komisie p. poslankyňa RNDr. Bérešová.
Podľa prezenčnej listiny bolo skonštatované, že členovia stavebnej komisie nie sú uznášania
schopní komisie. Komisia finančná je uznášania schopná.
Komisie súhlasili s programom rokovania oboch komisií.
K bodu 2. : Predloženie investičného zámeru- kamerový systém
Cieľom projektu „Bezpečné Sečovce – modernizácia a rozšírenie kamerového systému“ je
eliminácia narastajúcej kriminality v meste, najmä mladých ľudí, prostredníctvom
preventívnych opatrení na zvýšenie bezpečnosti v meste Sečovce a to rozšírením a
modernizáciou súčasného mestského kamerového systému, ktorý by zodpovedal moderným
technológiám a trendom.
Členovia oboch komisií odporúčajú predložiť návrh na uchádzania sa o dotácie pre
kamerový systém v meste Sečovce na schválenie do MsZ.
K bodu 3.: Predloženie investičného zámeru- multifunkčné ihrisko
Cieľom projektového zámeru je podpora rozvoja športu zameraná na výstavbu
multifunkčného ihriska s umelou trávou a mantinelmi a nákupu športovej výbavy so
zameraním na deti a mládež.
Termín predkladania žiadostí je do 31. mája 2017.
Členovia oboch komisií odporúčajú návrh žiadosť o NFP – multifunkčné ihrisko predložiť
na schválenie do MsZ.
K bodu 4: Predloženie investičného zámeru- prístavba MŠ Obchodná
Miesto realizácie projektu: Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1
Členovia oboch komisií odporúčajú
predložiť na schválenie do MsZ.

návrh žiadosť o NFP – prístavba MŠ Obchodná

K bodu 5 : Predloženie investičného zámeru- rekonštrukcia –energetická náročnosť
Miesto realizácie projektu: Budova CVČ
Návrh na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov
Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov.
Členovia oboch komisií odporúčajú
predložiť na schválenie do MsZ.

návrh žiadosť o NFP – energetická náročnosť CVČ

K bodu 6.: Mimosúdne vyrovnanie.
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Mimosúdne vyrovnanie p. Bugata. Predložené návrhy na mimosúdne vyrovnanie
nezaručujú ukončenie finančných nárokov spoločnosti Šíravan s.r.o. .Členovia oboch komisií
odporúčajú k mimosúdnej dohode prizvať aj tretí subjekt – Šíravan s.r.o. , kde na úrovni
právnych zástupcov troch strán je potrebné pripraviť návrh dohody ktorá bude
akceptovateľná pre všetky zúčastnené strany.
K bodu 7: Vecné bremeno VVS
Členovia oboch komisií odporúčajú návrh zmluvy o budúcej zmluve- vecné bremeno
predložiť na schválenie do MsZ.
K bodu 8 : Rôzne
8A
Návrh na zber zeleného odpadu – formou kompostovania pri IBV členovia oboch komisií
odporúčajú predložiť na schválenie do MsZ.
8B
Firma CONTAX s.r.o požiadala mesto Sečovce o odkúpenie časti parcely č. 96 KÚ Sečovce..
Mesto Sečovce a členovia oboch komisií konštatujú , že nie je dôvodné odpredávať časť
pozemku, nakoľko prístup k parcele uvedenej v žiadosti je z prístupovej cesty.
8C.
Firma MKTS s.r.o. Sečovce ponúkla na odpredaj pozemok , ktorý pred časom odkúpila
z majetku mesta. Jedná sa o parcely č. 1541/2 a č.1541/12. Na týchto pozemkoch došlo k
rozsiahlym stavebným zásahom , preto je potrebné zistiť, či technické zabezpečenie na
pozemkoch- inžinierske siete, kanalizácia a ďalšie technické parametre by vyhovovali pre
zámer realizácie investičnej aktivity mesta a potom je vhodné jednať o ďalších možnostiach
prevodu pozemkov.
8D
K žiadosti nájomníkov – nájomné byty Okružná zaslanej p. Adriánom Dobranským spolu
s podpismi nájomníkov 20 – tich bytov - bytový dom 2, je potrebné riešiť so správcom
bytov – ktorým je mesto Sečovce. Na byty sa vytvára fond z ktorého je možné realizovať
niektoré oprávnené požiadavky nájomníkov.
8E
Informatívna správa o VO .
Členovia komisií odporúčajú predložiť na schválenie MsZ správu s víťazmi jednotlivých
verejných obstarávaní , v prílohe so štandardnými vzorom zmluvy – zmluvy o dielo , ktoré sa
zazmluvňujú pre jednotlivých dodávateľov.
K bodu 7 diskusia:
V krátkej diskusii boli rokované viaceré podnety .
Koniec zasadnutia: 14:00 hod.

Predseda komisie :
RNDr. Monika Bérešová
Zapisovateľka:

Ing. Viera Wawreková
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