Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 27. 04. 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 11:
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján Dobránsky, Imrich Gleza,
MUDr. Marek Kožuch, Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Ing. Katarína Straková,
Mgr. Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin
Poslanci – neprítomní, ospravedlnení 1:
Michal Sojka
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jaroslav Konečný, Ing. Jozef Jeňo, PaedDr. Ing. Terézia Stanková, Ing. Eva Timková,
PhDr. Branislav Bruňák, Ing. Ján Varga
Prizvaní - prítomní:
Ing. Renáta Strapoňová, - poverená riaditeľka ZŠ Obchodná, Eva Ferenčíková riaditeľka MŠ Obchodná,
Ján Paulovčák – vedúci TS, Jaroslav Hrinda – Stavebný úrad
Hostia:
mjr. Bc. Ján Gruľa – riaditeľ Obvodného oddelenia PZ Sečovce
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát – primátor
PhDr. Anna Pančurová – prednostka MsÚ
JUDr. Radovan Wawrek – hlavný kontrolór mesta
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie:
III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach otvoril primátor p. Jozef Gamrát.
V úvode privítal p.Gruľu - riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Sečovce, 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, chýba p.Vasilišin a p.Sojka. 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. Nikto sa neprihlásil.
Primátor navrhol doplniť do bodu č. 12 rôzne: Výdajné miesta CO.
Materiál k tomuto bodu bol zaslaný poslancom elektronicky. Požiadal o hlasovanie.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.26)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania MsZ so schváleným doplnením.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.26)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,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. Plán investičných a neinvestičných akcií mesta Sečovce
5. Projekt multifunkčné ihrisko
6. Projekt energetická účinnosť CVČ
7. Projekt kamerový systém
8. Projekt prístavby- MŠ Obchodná
9. Zmluva o budúcej zmluve–vecné bremeno VVS
10. Návrh na triedenie biologického odpadu zo záhrad
11. Prenájom majetku- Sovička
12. Rôzne: Výdajné miesta- CO
13. Diskusia
14. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
p. Ján Dobránsky, Ing. Katarína Straková, p. Františka Baranová
Predsedníčkou návrhovej komisie sa stala p. Františka Baranová
za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Moniku Popaďákovú a p. Miroslava Balegu
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.27)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
p.primátor – kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ: uznesenia č. 8, 11,15 sú v plnení,
uznesenia č. 22,23,24 – prebieha príprava, ostatné uznesenia sú splnené.
3. Interpelácie poslancov:
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p.Bérešová:
1. Mesto nekomunikuje s KSK, pretože doteraz nedoručilo žiadny návrh alebo žiadosť vo veci
prevádzkového areálu strediska ciest KSK v Sečovciach aj napriek výzve alebo ponuke, ktorú z KSK
dostalo. Overila si to počas služobnej návštevy KSK.
2. Rozprávala sa s výkonným riaditeľom ZMOS-u o kompetenciách poslancov. Poslanci majú byť
iniciatívni, ale prácu vykonáva mestský úrad. Informovala sa na verejné obstarávanie auta na zvoz TKO,
na ktoré už boli vyčlenené finančné prostriedky rozpočtovým opatrením na predchádzajúcom zasadnutí
MsZ. Spýtala sa, kedy chce mesto realizovať kúpu auta, keď nebolo začaté verejné obstarávanie.
3. Požiadala o predloženie organizačnej štruktúry do konca rokovania, pretože ju na webovej stránke
nenašla.
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec p. Marián Vasilišin.
4. Spýtala sa pani prednostky, či prešla výberovým konaním pri prijímaní na mestský úrad.
p.prednostka – nie, nevyžaduje si to zákon.
p. Bérešová – požiadala prednostku, aby v priebehu rokovania podala informáciu, ako sa vyvíja územný
plán mesta.
5. Otázka na hlavného kontrolóra mesta – aký má rozpis pracovnej doby na mestskom úrade, keďže má
polovičný pracovný úväzok.
p.kontrolór – má pružný pracovný čas, je to uvedené aj v pracovnej zmluve.
p.Baranová – požiadala kontrolóra, aby na rokovaniach MsZ sedel vedľa primátora.
p.Bérešová – navrhla MsZ, aby sa pružný pracovný čas hlavného kontrolóra zmenil na pevný.
p.Wawreková – preverí, či pracovný čas stanovuje MsZ, pretože pracovno-právny vzťah uzatvára
štatutárny zástupca mesta a kontrolór, nie mestské zastupiteľstvo, ktoré schvaľuje pracovný úväzok.
p.Bérešová – požiadala do ukončenia zasadnutia MsZ o predloženie dochádzky hlavného kontrolóra za
posledných päť mesiacov. Poslanci majú na to právo, pretože hlavný kontrolór sa zodpovedná mestskému
zastupiteľstvu.
p.primátor – k prvej interpelácii: Podpísal list adresovaný KSK, v ktorom mesto žiadalo o zníženie ceny
o navýšený koeficient 2,1 a zároveň mesto navrhlo, že chce rokovať o zámene podielov, ktoré vlastní
a tiež bola uvedená účtovná hodnota podielov. List vypracoval p.Filip. Preverí, či bol list zaslaný.
K druhej interpelácii, čo sa týka auta: Prebehlo rokovanie s firmou Redox Lučenec. Výroba nového autá
trvá 7 až 9 mesiacov. Zástupca firmy informoval o možnosti získania auta, ktoré si objednalo mesto
Prešov a nemá o neho záujem. Zisťovali sa lízingové podmienky v jednotlivých bankách. Zástupca firmy
Redox zisťuje, či je možné toto auto získať bez ďalších úkonov, keďže už bolo objednané.
p.Bérešová – verejné obstarávanie robí mesto a auto musí byť presne špecifikované.
p.primátor – naše požiadavky boli presne zadefinované a predložené zástupcovi spomínanej firmy.
p.Bérešová – to znamená, že sa zisťujú všetky podklady na začatie verejného obstarávania cez
Elektronický kontraktačný systém.
p.primátor – áno a zároveň sa zisťujú možnosti financovania cez lízing.
p.Bérešová – spýtala sa na časový horizont vstupu do EKS.
p.primátor – do troch mesiacov by mohlo byť auto zakúpené.
p.Bérešová – spýtala sa či, bude dnes predložená organizačná štruktúra a dochádzka hlavného kontrolóra,
tak ako požadovala v interpeláciách.
p.Wawreková – mesto má organizačný poriadok a organizačnú štruktúru, ktoré sú zverejnené na
webovej stránke mesta. Čo sa týka pracovno-právnych vzťahov kontrolóra, preverí, či je toto
v kompetencií MsZ. Vzhľadom k jej účasti na zasadnutí požiadala o čas do zajtra t.j. piatok 28.4. na
predloženie požadovaných dokumentov.
p.Bérešová – myslí si, že by nemal byť problém predložiť doklad, na základe ktorého je kontrolór
odmeňovaný. Preverila si na ZMOS-e, že mestské zastupiteľstvo určuje pracovný čas kontrolórovi.
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Ak to bude potrebné, môže predložiť aj oficiálne stanovisko kancelárie ZMOS.
Pýta sa na skutkový stav, ktorý chce predložiť ešte dnes, stanovisko stačí zajtra. Chce vedieť ako sa
eviduje dochádzka. Nepožaduje výplatnú pásku, iba doklad, na základe ktorého je kontrolór odmeňovaný.
p.Wawreková – znova požiadala o čas jeden deň na predloženie požadovaných dokladov.
p.Bérešová – súhlasila a požiadala o elektronické zaslanie dochádzky kontrolóra za posledných päť
mesiacov a organizačnej štruktúry.
p.Popaďáková – interpelácia sa týka prevádzok, ktoré majú otváracie hodiny v čase nočného pokoja.
Ľudia sa neustále sťažujú na diskotéky v Galaxy klub, ktoré trvajú do skorých ranných hodín. Návštevníci
sú zo širokého okolia. Následné priestupky potom rieši polícia. Podobné záležitosti už boli riešené
a poslanci nesúhlasili s konaním takýchto akcií. Mali sa skrátiť otváracie hodiny, ale má informáciu, že
nový majiteľ má povolenie od mesta na konanie akcie od 20.00 hod. do 3.00 hod ráno od piatka do
nedele. Ako mesto zabezpečí, aby občania mali nočný pokoj a ako je dodržiavané VZN č. 6 z roku 2015.
p.primátor – Mestský úrad dal súhlas na konanie takýchto akcií dvakrát za mesiac s podmienkou, že ak
budú sťažnosti od občanov alebo polície, bude súhlas zrušený. Zatiaľ nedostal žiaden podnet.
p.Gruľa – polícii bol doručený list z mestského úradu, v ktorom bolo uvedené, že mesto schválilo
p. Demeterovi z Trebišova prevádzku spomínaného klubu v čase od 20.00 hod do 3.00 hod ráno počas
víkendov. V liste nebolo uvedené kedy a koľkokrát sa môže konať diskotéka.
Pri rušení nočného pokoja občania volajú na políciu. Obvodné oddelenie PZ, pod ktoré patrí ďalších 14
obcí, nemá také personálne možnosti, aby mohlo poslať 20 policajtov na udržiavanie poriadku počas
konania spomínaného podujatia. Pri poslednej diskotéke bolo na parkovisku blízko prevádzky Galaxy
klubu cca 80 áut. Rómovia do Sečoviec chodia zo širokého okolia. Na to dve policajné hliadky nestačia.
Informoval, že dostal list od pána primátora s požiadavkou o väčšiu spoluprácu polície s mestom. Asi
pred mesiacom bola rómska zábava v kultúrnom dome, ale polícii to nikto nenahlásil. V rámci spolupráce
navrhol, že by bolo dobre sa s políciou poradiť aj pri schvaľovaní otváracích hodín jednotlivých
prevádzok.
p.primátor – ak sa vyskytli takého problémy, bude zaslaný prevádzkovateľovi spomínaného klubu list,
so zmenou otváracích hodín. Myslí si, že o konaní rómskej zábavy mal políciu informovať organizátor,
mesto iba prenajalo priestor kultúrneho domu.
p.prednostka – organizátor mal vlastnú SBS, s touto podmienkou bol prenajatý kultúrny dom.
Na druhej strane mesto nemôže povedať, že nepovolí žiadateľom organizovať akciu, pretože sú Rómovia.
p.Gruľa – informoval, že pri poslednej diskotéke v klube Galaxy bola dokonca nahlásená bomba. Boli tu
hasiči, pyrotechnici, psovod, krajská polícia, v pohotovosti bolo niekoľko policajných zložiek.
p.Kožuch – je na to VZN.
p.Popaďáková – áno a je v ňom uvedený nočný kľud od 22.00 hod. do 6.00 hod.
p.Bérešová – navrhuje, aby sa týmto problémom zaoberala komisia sociálnych vecí a verejného poriadku
a v prípade potreby navrhla úpravu VZN.
p.Gleza – citoval zo zápisnice z decembrového zasadnutia MsZ v roku 2016, v ktorej bolo uvedené, že
poslanci nesúhlasili s organizovaním problémových podujatí v meste a mesto skrátilo otváracie hodiny
prevádzky Galaxy klub.
p.primátor – v súčasnosti je nový prevádzkovateľ, ktorý sa zaručil vlastnou SBS.
p.Gruľa – SBS vyhodí návštevníka diskotéky von, ak robí vnútri neporiadok, ale neporiadok sa robí
vonku, kde to SBS už nerieši a na to sa občania sťažujú. Nový majiteľ tu ťahá Rómov zo širokého okolia.
p.Varga – spýtal sa primátora, aké mal pohnútky na podpísanie takého to súhlasu.
p.primátor – z dôvodu, ktorý spomínala pani prednostka, aby sme neboli obviňovaní z diskriminácie
a, že Rómom bránime v rozvíjaní kultúry. S majiteľom sa dohodol, že pri prvom probléme bude súhlas
zrušený, tak aj urobí.
p.Straková – dotazovali sa obyvatelia z Okružnej ulice, kedy sa bude dokončovať cesta, pretože je tam
problém pri prívalových dažďoch.
p.primátor – najskôr až budúci rok.
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p.Baranová – spýtala sa, či má mestský úrad vedomosť a evidenciu o čiernych stavbách hlavne
v mestskej centrálnej zóne, či komunikuje s majiteľmi a či im bola vyrubená daň alebo zaslané penále, ak
neodstránili čiernu stavbu. Ako sa tieto veci riešili.
p.primátor – má vedomosť o čiernych stavbách na Habeši, ale nie v centrálnej mestskej zóne.
p.prednostka – minulý rok bola požiadavka na hlavného kontrolóra, aby preveril stav čiernych stavieb
v meste.
p.Baranová – konkrétne naráža na stavbu oproti fontáne, ktorú postavil p. Rozman, či sa to pokladá za
čiernu stavbu alebo nie. Ide o prístavbu k jeho prevádzke.
p.Rozman – požiadal p.Bérešovú, aby informovala o skutočnostiach pri výstavbe.
p.Bérešová – pri výstavbe si p.Rozman kúpil pozemok, mal urobiť zo západu stenu, čo neurobil. Potom
mu MsZ schválilo odpredaj časti, ktorá bola medzi dvoma stavbami. Myslí si, že p.Baranová sa pýtala na
časť od bytovky.
p.Rozman – spýtal sa p. Bérešovej, či bola pravda, keď vlastnil pozemok, na ktorom potom staval
p.Rudzik, že má zaplatiť za prekládku inžinierskych sietí. Potom sa dohodli, že vráti pozemok s tým, aby
neplatil za prekládku sieti a dostane časť trhoviska o rozlohe 90 m2. Všetko bolo v poriadku, zostal aj
nezastavaný prechod, pretože p. Lukáč z odboru výstavby zistil, že tadiaľ vedú inžinierske siete
k fontáne. Z toho dôvodu mal skrátenú plochu zo 70 na 65 m2. Dostal súhlas na oplotenie s tým, že tento
priestor bude slúžiť na zber papiera a obalov, čo aj dodržal. Zruší to s podmienkou, že bude zrušené aj
stavby, ktoré majú prístupové schodištia na verejnom priestranstve. Ide o budovu susediacu s jeho
prevádzkou.
p.Bérešová – problém p.Rozmana sa riešil 1,5 roka, keď za ňou chodil ultimatívne skoro každý týždeň.
Keďže tam boli siete, nemohlo sa tam stavať. Pán Rozman neurobil to čo mal. Tento priestor užíva
niekoľko rokov. Spýtala sa, či zaň platí.
p.Rozman – neplatí, ale odovzdáva obaly a papiere mestu.
p.Bérešová – za prenájom plochy neplatí a s touto vecou nič nemá.
p.primátor – požiadal poslancov, aby túto vec presunuli do diskusie.
p.prednostka – k územnému plánu, na ktorý sa pýtala p. Bérešová: vzhľadom na personálne zmeny na
odbore výstavby preverila dokumenty okolo územného plánu so zistením, že v rámci konania sa nedialo
nič. Mesto v rámci odborov pripravuje vlastné návrhy a pripomienky, ktoré predloží komisii výstavby na
rokovanie. Potom by sa tieto návrhy a pripomienky predložili na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.
Na základe toho by bol vypracovaný dodatok k zmluve, ktorá bola uzatvorená, ale nebola plnená.
V územnom pláne by boli zapracované pripomienky a nové resp. plánované veci, aby sa nemusel územný
plán o rok meniť.
p.Bérešová – v rámci článku o nedoplatkoch požiadala p.prednostku o predloženie vývoja nedoplatkov
podľa jednotlivých rokov a ako bude mesto riešiť tie najstaršie pohľadávky.
p.prednostka – s najväčšími dlhmi sa mesto vysporiadava prostredníctvom právnika.
p.Bérešová – pri najstarších sú premlčacie doby a mesto si už nič neuplatní. Požiadala o predloženie
informácii v termíne do zajtra.
p. prednostka – bude urobená analýza všetkých pohľadávok a nájdeme riešenie ako sa vysporiadať aj
s tými, ktoré sú po lehote splatnosti.
p.Gleza – spýtal sa primátora, či má mesto aj inú zmluvu s JUDr. Vrabeľom, ako je zverejnená a koľko
má dodatkov.
p.primátor – inú zmluvu s právnikom mesto nemá a nevie presne koľko je dodatkov.
p.Gleza – zverejnená zmluva je z roku 2012 a dodatok č. 1 z roku 2014. Spýtal sa na základe čoho je od
júna 2016 vyplácaná vyššia odmena.
p.primátor – preverí to.
p.Bérešová – upozornila, že vo verejnej správe ak nie je dodatok zverejnený, nie je platný.
Spýtala sa, ako túto vec mesto bude riešiť, keď sa skoro rok platí právnemu zástupcovi vyššia suma.
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p.Gleza – na základe čoho sa od 30.06.2016 doteraz zaplatilo o 1500,- € viac, je to porušenie
rozpočtových pravidiel. Nevšimol si to ani pán kontrolór.
p.primátor – preverí to, ale dodatok na vyššiu sumu určite bol, nebol však zverejnený.
p.Bérešová – spýtala sa, komu táto suma bude zosobnená. Požiadala prednostku, aby vyriešila tento
rozpor so zákonom.
p.Baranová – požiadala aj o preverenie, či pri vyplácaní vyššej čiastky p.Vrabeľovi, nedošlo aj
k porušenie zákona o verejnom obstarávaní.
p.Gleza – informoval sa, v akom štádiu je súdny spor s p.Kešeľovou.
p.primátor – na Okresnom súde Trebišov vyhrala spor p. Kešeľová. Mesto podá odvolanie.
p.Bérešová – aký je odvolací čas?
p.primátor – zatiaľ mesto nedostalo rozsudok, možnosť odvolať sa je do 30 dní od doručenia rozsudku.
p.Gleza – spýtal sa primátora, či nemá pocit, že p.Vrabeľ je v súdnych sporoch neúspešný.
p.primátor – nevie o tom, že by bol neúpešný.
p.Gleza – mesto prehralo súdny spor s p.Konečným.
p.primátor – všetky súdne spory boli stiahnuté od p.Konečného a v tejto veci súd nikdy nerozhodol.
p.Gleza – spýtal sa, či neuvažuje ukončiť zmluvu s p.Vrabeľom.
p.primátor – nie, s jeho prácou je spokojný.
p.Bérešová – znova požiadala o predloženie organizačnej štruktúry.
p.Wawreková – je zverejnená na stránke mesta.
p.prednostka – predložila p.Berešovej požadovaný dokument v písomnej podobe.
p.Dobránsky – navrhol okrem spomínaného obstarania nákladného autu na TS, zakúpiť aj novú drvičku
konárov, ak sa nedá opraviť stará, aby sa konáre drvili hneď pri zberaní a ušetrili sa pohonné hmoty.
p.Paulovčák – drvička je funkčná, časť konárov sa drví na zbernom dvore TS, ale je to veľmi nákladné,
nakoľko celý deň beží pri tom traktor a spotrebuje viac pohonných hmôt ako pri zvážaní konárov.
p.Bérešová – myslí si, že by bolo možné drviť konáre aj pri zbere, pretože sa na vlečku zmestí viac
hmoty, možno aj z dvoch ulíc.
p.Paulovčák – problém je, že nefúka na jedno miesto cez nejaký rukáv a hmota by bola rozfúkaná aj
mimo vlečky.
p.Balega – spýtal sa na možnosť vykonania auditu mechanizmov Technických služieb, aby poslanci
vedeli, čo je funkčné, čo je potrebné obstarať atď.
p.prednostka – taký audit je urobený, čo sa týka zimnej údržby. S vedúcim TS už robila aj orientačný
audit na letnú údržbu. Ak chcú poslanci, nie je problém pripraviť inventarizáciu strojov a ísť sa pozrieť.
p.primátor – prehliadka na mieste je možná. Je potrebné si dohodnúť termín s vedúcim TS.
p.Balega – pripraviť niečo na papieri a skutočnosť je rozdiel.
p.Varga – požiadal o prípravu inventarizačných súpisov k tejto prehliadke.
p.prednostka – nie je problém, ku koncu roka bola vykonaná inventarizácia.
p.Varga – spýtal sa prednostky v akom štádiu sú termíny z minulého zasadnutia MsZ.
p.prednostka – požiadala o konkretizovanie.
p.Varga – všetky termíny, ktoré boli spomínané v diskusii.
p.prednostka – boli plnené podľa bodov.
p.Varga – dotazoval, sa kedy bude zverejnený videozáznam z posledného zasadnutia MsZ.
p.prednostka – zverejňuje sa spolu so zápisnicou.
p.Jenčík – bude zverejnený v najbližšej dobe, je dosť rozsiahly.
p.Varga – spýtal sa primátora, prečo bolo zrušené výberové konanie na obsadenie riaditeľa CVČ.
p.primátor – na návrh vedúceho Školského úradu, kvôli legislatívnym problémom.
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Do interpelácii sa už nikto neprihlásil.
4. Plán investičných a neinvestičných akcií mesta Sečovce:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil
Požiadal predsedníčku návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a poslancov o hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
výsledky verejného obstarávania na investičné a neinvestičné (údržba) akcie:
1. Výstavba chodníka ul. Komenského, s rozpočtovým nákladom: 22.194,- Eur
Úspešný uchádzač: Ján Rudzík – BERTA, M. R. Štefánika 1209/15, 078 01 Sečovce
2. Výstavba prístupovej cesty na cintorín, s rozpočtovým nákladom: 36.749,16 Eur
Úspešný uchádzač: Ján Rudzík – BERTA, M. R. Štefánika 1209/15, 078 01 Sečovce
3. Oprava vonkajšej fasády budovy MsÚ a KD, s rozpočtovým nákladom: 17.992,30 Eur
Úspešný uchádzač: Ján Rudzík – BERTA, M. R. Štefánika 1209/15, 078 01 Sečovce
4. Oprava výtlkov miestnych komunikácií, s rozpočtovým nákladom: 29.827,52 Eur
Úspešný uchádzač: JANEKO, s.r.o., Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov
5. Oprava chodníka ul. SNP a Plechotická, s rozpočtovým nákladom: 34.012,36 Eur
Úspešný uchádzač: SPEEDCOM, s.r.o., Kláštorná 23, 076 05 Brehov
6. Oprava chodníka ul. Rybníková, s rozpočtovým nákladom: 28.386,22 Eur
Úspešný uchádzač: RUPE, Vrbovská 64, 071 01 Michalovce

B)

7. Poradenské služby pre verejné obstarávanie, s rozpočtovým nákladom: 4.400,00 Eur
Úspešný uchádzač: ELAUK, s.r.o., Kaluža 633, 072 36 Kaluža
splnomocňuje
Primátora mesta Sečovce podpísaním všetkých záväzkových vzťahov vyplývajúcich z výsledkov
pre zabezpečenie dodávateľsko-odberateľských zmlúv a z toho vyplývajúce potrebných príloh pre
úspešných uchádzačov:
Výstavba chodníka ul. Komenského – s úspešným uchádzačom:
Ján Rudzík – BERTA, M. R. Štefánika 1209/15, 078 01 Sečovce
Výstavba prístupovej cesty na cintorín – s úspešným uchádzačom:
Ján Rudzík – BERTA, M. R. Štefánika 1209/15, 078 01 Sečovce
Oprava vonkajšej fasády budovy MsÚ a KD - s úspešným uchádzačom:
Ján Rudzík – BERTA, M. R. Štefánika 1209/15, 078 01 Sečovce
Oprava výtlkov miestnych komunikácií - s úspešným uchádzačom:
JANEKO, s.r.o., Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov
Oprava chodníka ul. SNP a Plechotická - s úspešným uchádzačom:
SPEEDCOM, s.r.o., Kláštorná 23, 076 05 Brehov
Oprava chodníka ul. Rybníková - s úspešným uchádzačom:
RUPE, Vrbovská 64, 071 01 Michalovce
Poradenské služby pre verejné obstarávanie - s úspešným uchádzačom:
ELAUK, s.r.o., Kaluža 633, 072 36 Kaluž
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Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.28)
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
5. Projekt multifunkčné ihrisko:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor informoval, že výstavba ihriska je plánovaná v časti
Albínov a žiadosť o nenávratný finančný príspevok by mesto chcelo podať do konca mája.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na uznesenie, poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ súhlasí
A1)
s predložením žiadosti o NFP ku projektu s názvom: „Výstavba multifunkčného ihriska - Albínov “
na sprostredkovateľský orgán pre program Podpora rozvoja športu na rok 2017.
A2)
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo strany mesta vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu ; Kód výzvy: Podpora rozvoja športu na rok 2017.
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 euro projektu zo strany uchádzača o NFP vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu RN: 35.000- Eur s DPH tzn. vo výške: 1.750,- 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.
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.29)
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
6. Projekt zníženie energetickej účinnosti budovy CVČ:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil. Po prečítaní
návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ súhlasí :
A1)
s predložením žiadosti o NFP ku projektu s názvom: „Zníženie energetickej účinnosti budovy CVČ
- Sečovce“ na sprostredkovateľský orgán pre Operačný program KŽP.
A2)
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo strany mesta vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu ; Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
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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 euro projektu zo strany uchádzača o NFP vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu RN: 440.000,- Eur s DPH tzn. vo výške: 22.000,- 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.
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.30)
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
7. Projekt kamerový systém:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil. Po prečítaní
návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ súhlasí :
A1)
s predložením žiadosti o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti
prevencie kriminality- projekt s názvom : Bezpečné Sečovce- modernizácia a rozšírenie
kamerového systému
A2)
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo strany mesta do výšky 20%
predpokladaných projektových nákladov vo výške 44 000 €.
A3)
so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami
B/ splnomocňuje
Primátora mesta Sečovce podpísať všetky záväzkové vzťahy vyplývajúce a potrebné pre
zabezpečenie žiadosti o poskytnutie dotácie.
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.31)
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
8. Projekt prístavby- MŠ Obchodná:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.primátor – tento projekt prešiel prvým kolom. Ide o prístavbu v MŠ Obchodná pre 20 detí, samostatná
budova, ktorá sa časom prepojí s hlavnou budovou.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ súhlasí :
A1)
s predložením žiadosti o NFP ku projektu s názvom: „Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce “ na
sprostredkovateľský orgán pre Operačný program IROP.
A2)
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo strany mesta vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu ; Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1.
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 euro projektu zo strany uchádzača o NFP vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu RN: 544.800- Eur s DPH tzn. vo výške: 27.240,- 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.
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.32)
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
9. Zmluva o budúcej zmluve–vecné bremeno VVS:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – informovala sa, či pri rekonštrukcii vodovodu bude VVS opravovať iba to, čo rozkope
určité úseky alebo celú ulicu.
p.Hrinda – na uliciach Jarná, Súdna a Poľná sa bude meniť celé potrubie.
p.Bérešová – ako sa budú robiť sanačné úpravy.
p.Hrinda – nebolo to predmetom podania na stavebný úrad. Na toto musí dohliadnuť mesto pri zriadení
vecného bremena, či pôjde iba pás alebo spätná úprava po celej šírke miestnej komunikácie.
p.Bérešová - ak bude možnosť rokovať, aby bola urobená celá komunikácia v rámci vykonaných
rekonštrukčných prác, pretože bude rozkopaná skoro polovica cesty.
Do rozpravy sa nikto neprihlási. Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
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:
Povinní sú spoluvlastníkmi /resp. vlastníkom/ nehnuteľnosti v katastrálnom území : Sečovce- intravilán
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LV
parc.č. C-KN
druh pozemku
celková výmera m 2
podiel
2724
3601
ZPaN
1362
1/1
2724
3602/2
ZPaN
691
1/1
2724
3602/4
ZPaN
284
1/1
Parcely E-KN
4806
163
Ostatné plochy
5759
1/1
4806
176
Ostatné plochy
741
1/1
4806
177
Ostatné plochy
1610
1/1
4806
196/2
Záhrady
253
1/1
4806
221
Ostatné plochy
20
1/1
4806
353
Ostatné plochy
6551
1/1
4806
354
Ostatné plochy
20665
1/1
ktorých vlastníkom je Mesto Sečovce - v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ,
Komenského 50, Košice, z dôvodu výstavby vodovodného potrubia.
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. 9 (uznesenie č.33)
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
10. Návrh na triedenie biologického odpadu zo záhrad:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – požiadala o včasné doručovanie materiálov.
p.Straková – spýtala sa, či je už materiál opravený, ako bolo požadované.
p.Kantor – dve komisie návrh zmluvy schválili, sociálna komisia mala požiadavky na opravu slovosledu
vety. Išlo iba o formálne nie obsahové chyby.
p.prednostka – požiadavka bola presunúť poslednú vetu v článku 2 do predmetu dohody
a v sprievodnom liste bude doplnený termín vrátenia dohody.
p.Straková – spýtala sa, či sa bude občanom posielať dotazník alebo ponuka.
p.Kantor – zasielať sa bude ponukový list.
p.Bérešová – požiadala prednostku, aby pred výstupom materiál skontrolovala po formálnej stránke.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v zmysle § 4 ods. 3, písm. d), h) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
A/súhlasí
s užívaním kompostovacích zásobníkov na zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad ak ide
o individuálnu bytovú výstavbu, v ktorých tieto domácnosti budú kompostovať nimi vyprodukovaný
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biologicky rozložiteľný odpad podľa § 14 ods. 8 pís. b) 371/2015 Vyhlášky ministerstva životného
prostredia
B/ ukladá
Mestskému úradu zabezpečiť obstaranie kompostovacích zásobníkov pre individuálnu bytovú výstavbu,
odplatným spôsobom podľa dostupnej ponuky
Termín: bezodkladne po správoplatnení uznesenia
Hlasovanie č. 10 (uznesenie č.34)
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
11. Prenájom majetku- Sovička:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Popaďáková – informovala sa, kto sa bude starať o druhu polovicu záhrady v klube dôchodcov.
p.primátor – technické služby ako doteraz.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanoveniami § 9a ,
odst. 9 , písmena c Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z § 12
Štatútu mesta Sečovce a VZN 5/2015 .
A/ schvaľuje
prenájom majetku Mesta Sečovce spôsobom hodného osobitného zreteľa postupom podľa
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
3/5-inovou väčšinou zo všetkých poslancov
a) časti pozemku o výmere 1057 m 2 nachádzajúceho sa v priestoroch areálu klubu dôchodcov,
ulica SNP , súpisné číslo 829, evidenčné č. 57, Sečovce. Parcela č. 2566,druh pozemku záhrady,
KÚ Sečovce, vedeného na LV 2724 Okresným úradom - Katastrálnym odborom v Trebišove.
b) osobitný zreteľ je účel nájmu -predmetný pozemok sa bude využívať na neformálne stretnutia, kde
bude zriadené detské ihrisko, ktoré sa bude plnohodnotne využívať pre matky s deťmi za účelom
zlepšenia socializácie/ pohybových aktivít a podobne.
c) za cenu 12 € /ročne
d) pre nájomcu : Materské centrum Sovička, o.z., IČO: 50319132 , Družstevná 1181/1, 078 01
Sečovce
B/ poveruje
Primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vykonať právne kroky na prenájom majetku
v zmysle schvaľovacej časti uznesenia do prenájmu pre Materské centrum Sovička, o.z., IČO:
50319132 , Družstevná 1181/1, 078 01 Sečovce
Hlasovanie č. 11 (uznesenie č.35)
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
12. Rôzne: Výdajné miesta- CO:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Straková – požiadala, aby v zoznamom boli doplnené akademické tituly uvedených osôb.
p.prednostka – požiadavka bude splnená.
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Primátor požiadal o návrh na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje :
Zriaďovacie listiny - výdajne odberných oprávnení v predloženom znení.
Hlasovanie č. 12 (uznesenie č.36)
za: 11
/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
13. Diskusia:
p.primátor:
- vodovod na Albínove sa bude budovať po žatve
- ďalšie pojednávanie s p.Bugatom je stanovené na 3.5.2017
- projekt terénna sociálna práca – čaká sa na podpísanú zmluvu
- po rekonštrukcii kotolne polikliniky firmou KOOR bol preplatok za teplo 2 200,-€
- projekt zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Obchodná Sečovce je v záverečnej fáze,
prebieha kontrola verejného obstarávania
- pri projekte nadstavba MŠ Nová prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa,
- dnes je termín ukončenia obchodnej verejnej súťaže na pozemky. Nikto sa neprihlásil.
p.Bérešová – informovala sa, kto nahradil v dozornej rade Bytového hospodárstva s.r.o bývalého
poslanca p. Bajusa, ktorý sa vzdal členstva.
p.primátor – prednostka p.Pančurová
p.Kožuch:
- pri rekonštrukcii infraštruktúry na uliciach Jarnej, Poľnej, Pribinovej je potrebné urobiť aj vodu
a čím viac z toho vyťažiť.
-k mestskej poliklinike: či mesto nezvažuje zaviesť kamerový systém kvôli asociálom, ktorí sa tam
zdržiavajú hlavne vo večerných hodinách. Výsledkom boli nedávno rozbité vchodové dvere do budovy.
Ďalší problém je potulovanie rómskych detí po budove polikliniky počas dňa, vozia sa na výťahu,
či by nebolo možné riešiť to napríklad správcom, aby bola budova aspoň takto strážená.
V zimnom období je problém s bezdomovcami, ktorí sa na chodbách zohrievajú.
-požiadal o aktualizáciu údajov na informačnej tabuli vedľa výťahu na mestskej poliklinike.
-požiadal prednostku o spracovanie nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti, poplatkoch za odpad, dani
za psa na ulici kpt.Nálepku.
p.Balega - k plánovaným investičným akciám – ako sa pokročilo s cestou na kúpalisko ku garážam,
pretože tam bol problémový jeden pozemok resp. úsek cesty.
p.primátor – zatiaľ sa to neriešilo.
p.Baranová – obyvatelia ul. kpt.Nálepku sa informovali na veľkú vlečku bez ŠPZ umiestnenú na jednom
z dvorov pri rómskych domoch, či je mestská.
p.Paulovčák – technické služby nemajú vlečku bez ŠPZ.
p.Baranová – spýtala sa, či nebola nejaká objednávka vývozu odpadu.
p.Paulovčák – objednávka bola, ale bolo to cca pred mesiacom a vlečka bola s ŠPZ.
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p.Baranová – informovala sa, či tento vývoz bol zaplatený. Požiadala o zaslanie informácie aké
množstvo a kedy bolo zaplatené. V jednom dome sú prihlásené dve osoby a býva tam aj dvadsať ľudí.
Aké množstva odpadu vyprodukujú a či technické služby vyvážajú všetok.
p.Paulovčák – TS zoberú všetok odpad, pretože by bol vyložený pred dom a zberali by ho po celej ulici.
p.Baranová - Je nutné tento problém riešiť. Ak vyjde projekt terénna sociálna práce, malo by sa tam už
niečo robiť. Navrhla zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov predmetnej ulice. Má informáciu, že sa
občania chystajú podať petíciu na predelenie tejto ulice v časti, kde začínajú rómske domy, aby sa tým
vytvorila slepá ulička, ktorá je teraz jednosmerná.
p.Kožuch – ulicu je nutné riešiť komplexne, aj kvôli tomu si vyžiadal informáciu o nedoplatkoch na tejto
ulici.
p.Popaďáková – na tejto ulici bol robený prieskum s terénnymi pracovníkmi počas dvoch mesiacov.
V tom čase tam bol relatívne poriadok. Keď tam prestali chodiť, znova sa to dostalo do starých koľají.
p.primátor – boli vykonané aj prehliadky v spolupráci s políciou. Domáci oznámili, že je to ich návšteva.
Zákon nestanovuje koľko osôb môže byť na návšteve.
p.Balega – spýtal sa, či sa neuvažuje o oprave vonkajších schodov na poliklinike, ktoré sú v dezolátnom
stave.
p.primátor – keď bude taká možnosť, návrh predloží poslancom.
p.Baranová – požiadala o uzatvorenie otázky, ktorú dala v diskusii vo veci p.Rozmana.
p.Rozman – navrhol zvolať neverejné rokovanie dotknutých strán, poslancov a vedenia mesta
v dohodnutom termíne.
p.primátor – požiadal prednostku o zorganizovanie navrhovaného stretnutia.
p.Balega – termín prehliadky strojov na technických službách navrhnú poslanci.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor poďakoval všetkým za účasť a ukončil III. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor

PhDr. Anna Pančurová
prednostka

Overovatelia:
Mgr. Monika Popaďáková

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

Miroslav Balega

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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