Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 21. 06. 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 8:
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Imrich Gleza, Mgr.Monika Popaďáková,
Marián Rozman, Michal Sojka, Ing. Marián Vasilišin
Poslanci – neprítomní, ospravedlnení 4:
Ing. Ján Dobránsky, MUDr. Marek Kožuch, Ing. Katarína Straková, Mgr. Jozef Varga
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Jeňo, Roman Bugata, PaedDr. Ing. Terézia Stanková, Ing. Ján Varga
Prizvaní - prítomní:
Ing. Renáta Strapoňová, - poverená riaditeľka ZŠ Obchodná, Mgr. Gejza Hallér – riaditeľ ZŠ
Komenského, Mgr. Ján Hreňo – riaditeľ CVČ, Mgr. Ján Lukáč – riaditeľ BHS Sečovce, s.r.o.,
Ján Paulovčák – vedúci TS,
Hostia:
kpt. Mgr. Daniel Dulai – zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Sečovce
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát – primátor
JUDr. Radovan Wawrek – hlavný kontrolór mesta
Pracovníci MsÚ
1.Otvorenie:
IV. 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,
pána zástupcu riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Sečovce, podnikateľov a občanov mesta. Konštatoval,
že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 7, ospravedlnili sa p.Dobranský, p.Kožuch, p.Straková
a p.Varga. 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. 15:
15. A Žiadosť o NFP miestne občianske poriadkové služby v mesta Sečovce
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.37)
za: 7/Balega,Baranová,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa p.Bérešová
15 .B Dohoda o splátkach – Zmluva o poskytnutí NFP – Dom seniorov
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.37)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

15 .C Správa o výsledku poslaneckého prieskumu na Technických službách
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.37)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

15. D Výstavba pavilónu „C“ Materská škola Obchodná 26
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.37)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

15. E Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní – p.Bugata
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.37)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

15. F Oprava výtlkov miestnych komunikácií
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.37)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

Materiál k týmto bodom bol zaslaný poslancom elektronicky.
p.Popaďáková – navrhla stiahnuť z rokovania bod č. 13
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.37)
za: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Rozman/
nehlasoval: 0

prijaté

p.Rozman – spýtal sa k bodu 15.F – navýšenie rozpočtu pri oprave výtlkov na sídlisku ako pri chodníku
na ulici Plechotickej. K bodu 15.E – je za mimosúdne vyrovnanie, ale či bola urobená obhliadka
predmetného priestoru. Navrhol prehodnotiť alebo stiahnuť tieto body.
Poslanci sa dohodli, aby tieto návrhy predniesol p. Rozman v rozprave pri konkrétnych bodoch.
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Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania MsZ so schváleným doplnením.
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.37)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Vasilišin/
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. Inventarizácia majetku 2016
5. Záverečný účet mesta rok 2016
6. Návrh - použitie rezervného fondu
7. Rozpočtové opatrenie č.2 –rozpočet 2017
8. Kontrolná činnosť – plán práce, kontroly
9. Návrh zmeny VZN 7/2016
10. Návrh VZN- referendum
11. Návrh na zverenie správy majetku -ZUŠ
12. Návrh na prenájom majetku- PSS
13. Návrh na ukončenie činnosti komisie – vypustený z rokovania
14. Návrh na cenu predsedu KSK
15.Rôzne:
15. A Žiadosť o NFP miestne občianske poriadkové služby v mesta Sečovce
15 .B Dohoda o splátkach – Zmluva o poskytnutí NFP – Dom seniorov
15 .C Správa o výsledku poslaneckého prieskumu na Technických službách
15. D Výstavba pavilónu „C“ Materská škola Obchodná 26
15. E Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní – p.Bugata
15. F Oprava výtlkov miestnych komunikácií
16. Diskusia
17. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
p. Marián Vasilišin, p. Monika Bérešová, p. Františka Baranová
Predsedom návrhovej komisie sa stal p.Marián Vasilišin
za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Michal Sojka, p.Marián Rozman
Hlasovanie č. 9 (uznesenie č.38)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

p.primátor – konštatoval, že uznesenia z posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva boli splnené.
3. Interpelácie poslancov:
p.Popaďáková – informovala sa ako pokračujú stavebné práce v Klube dôchodcov a vyčistenie pozemku
pri Základnej umeleckej škole.
p.primátor – potrebné práce v exteriéri Klubu dôchodcov vykonali Technické služby, o prácach v interiéri
nemá informáciu a pozemok pri ZUŠ bude vyčistený podľa možnosti TS.
p.Bérešová – má informáciu, že bol v Sečovciach vládny splnomocnenec pre marginalizované skupiny.
Spýtala sa primátora, či sa stretli.
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p.primátor – nestretli sa. Splnomocnenec tu bol, otvárali dielničky na výrobu sviečok na komunitnom
centre. Túto akciu organizovala Charita Košice a v tom čase sa konali Dni mesta.
p.Baranová – informovala sa, prečo poslanci nedostali odpoveď na interpelácie z minulého zasadnutia
mestského zastupiteľstva.
p. Gleza – konkretizoval, že interpeloval ohľadom zmluvy s p.Vrabeľom, koľko má zmluva dodatkov
a prečo mesto vypláca o 150,-€ viac ako je uvedené v zmluve. Spýtal sa k tejto veci p.kontrolóra.
p.Wawrek – nie je pravda, že dodatok nie je platný, pretože nie každá zmluva podľa Občianskeho
zákonníka je účinná až deň po jej zverejnení.
p.Wawreková – dodatok bol zverejnený. Je nový spôsob zverejňovania na portáli a konkrétne tento je
zverejnený pri dodatku č. 1. Prečítala dátumy zverejnenia zmluvy aj dodatkov. Dodatok č. 2 je účinný ako
je uvedené v zmluve v zmysle zákona po podpísaní, ako to spomínal kontrolór.
p.Bérešová – nesúhlasila s p.Wawrekovou. Zmluva aj keď je uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka,
platí až deň po jej zverejnení, pretože mesto je subjekt verejnej správy.
p.Baranová – v tejto veci sa pýtala, či nebol porušený zákon o verejnom obstarávaní, primátor to mal
preveriť.
p.primátor – zákon nebol porušený.
p.Wawreková – citovala zo zákona o verejnom obstarávaní – finančný limit na právne služby v tomto
prípade nebol naplnený. To znamená, že dodatok bol uzatvorený v zmysle zákona, ktorý bol platný.
p.Rozman:
- k navýšeniu rozpočtu na opravu výtlkov na sídlisku Juh a v súvislosti s tým navýšenie pri chodníku na
ulici Plechotickej, navrhuje túto vec zosúladiť, buď každému doplatiť alebo nikomu.
- jeho názor na vyplatenie časti úveru, o ktorom sa rokovalo na komisii je, aby mesto radšej investovalo
do opráv alebo do budovania nových chodníkov, ako predčasne splácalo úver. Chodníky na Partizánskej
ulici a na ulici SNP smerom na Zbehňov sú v dezolátnom stave.
- spýtal sa primátora, či sú uchádzači o prenájom priestorov Pizzerie Amigo.
p. primátor – odpovie v rozprave pri tomto bode.
p.Baranová – už viackrát vyzývala kontrolóra, aby si sadol pred kameru k primátorovi, ľudia ho
nepoznajú.
p.Bérešová – kontrolór je jedna z funkcií volených Mestským zastupiteľstvom a mal by sedieť za
rokovacím stolom.
p.Wawrek – myslí si, že to nie je jeho povinnosť, pozeral si zasadnutia v iných mestách.
Do interpelácií sa nikto neprihlásil.
4. Inventarizácia majetku 2016:
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
S p r á v u Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31. 12. 2016
A2
Správy inventarizačných komisií o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov v rozpočtových organizáciách mesta Sečovce k 31. 12. 2016
Hlasovanie č. 10 (uznesenie č.39)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
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prijaté

5. Záverečný účet mesta rok 2016:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – spýtala sa, či bol záverečný účet doplnený o veci, ktoré boli prerokované na finančnej
komisii, to znamená o organizáciu, ktorá bola založená mestom - Dom seniorov Sečovce a neobjavila sa
v záverečnom účte. Povedala to vedúcej finančného odboru, ktorá na to zabudla, a nie je prítomná na
dnešnom rokovaní o tak dôležitom dokumente ako je záverečný účet mesta.
Požiadala doplniť do záverečného účtu organizáciu založenú mestom Dom seniorov Sečovce.
Zároveň túto požiadavku doplniť do návrhu uznesenia.
Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a 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 § 16 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
A/ prerokovalo
1. záverečný účet mesta za rok 2016
2. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2016
3. správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky Mesta Sečovce za rok 2016
B/ schvaľuje
1. záverečný účet mesta za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad ,
2. a) v súlade s ods.8 §16 zákona č.583/20014 spôsob financovania schodku zistený podľa
§10 ods.3 písm. a) a b) v sume 182 985,50 EUR zo zostatku finančných operácií,
b) tvorbu rezervného fondu vo výške 475 018,42 EUR
c) tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv, zriadeného podľa ustanovenia § 18 ods.2
zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p.
v sume 22 231,27 EUR
d) tvorbu fondu rozvoja bývania z nepoužitých splátok za odpredané byty 1 697,95 EUR .
C/ berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2016
2. správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky Mesta Sečovce
za rok 2016
D/ ukladá
Doplniť záverečný účet mesta Sečovce o organizáciu založenú mestom - Dom seniorov Sečovce n. o.
Hlasovanie č. 11 (uznesenie č.40)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

6. Návrh - použitie rezervného fondu:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – spýtala sa, kto pripravoval materiál k tomuto bodu.
p.Wawreková – vedúca finančného odboru p.Vargová.
p.Bérešová – citovala z materiálu body, ktoré boli schválené na finančnej komisii. Spýtala sa na veci,
ktoré neboli predložené na rokovanie komisie a sú uvedené v materiáloch. Upozornila, že niektoré čísla
nesúhlasia, napríklad schválený rozpočet vo finančných príjmoch nie je 108 tis., ale 145 tis. eur. Prešla
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všetky uznesenia. Preto navrhuje schváliť veci, ktoré prešli finančnou komisiou, ostatné riešiť na ďalšom
zasadnutí.
p.Vasilišin – riešia sa veci ohľadom financií, otázky sa týkajú jednotlivých položiek a pri takýchto
dôležitých veciach nie je prítomná vedúca finančného odboru, na ktorú smerujú tieto dotazy a je ich dosť.
p.Filip – nevie vyšpecifikovať všetky položky, ale projektová dokumentácia je potrebná na všetky
investície.
p.Vasilišin – na rokovaní finančnej komisie boli určené priority, ktoré sa urobia a tie veci, ktoré nie sú
jasné, sa budú riešiť v postupnom konaní a budú zaradené na ďalšie rokovanie.
p.Bérešová – spýtala sa na sumu 15 438,- € o akú realizáciu nových stavieb ide. Je to presná suma,
zrejme ide o konkrétnu stavbu.
p.Filip – táto čiastka je potrebná na rozvoj a projektovú dokumentáciu všetkých kapitálových výdavkov.
Cenu budeme vedieť až po verejnom obstarávaní. Prečo presná suma, by vedela zdôvodniť vedúca
finančného odboru.
p.Bérešová – navrhuje túto položku nechať, vieme o čo ide. Ostatné, ktoré neboli prerokované na
finančnej komisii, nie.
Poslanci sa po diskusii o jednotlivých položkách dohodli, ktoré ponechajú v návrhu na uznesenie.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal o prečítanie návrhu 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 v súlade s §
15 odsek 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje :
Použitie rezervného fondu v rozpočte roku 2017 na investičné akcie v sume spolu 208 318 €:
- Rekonštrukcia MŠ Kochanovská – zníženie energetickej efektívnosti / uteplenie –fasáda - strecha/
- 30 000 €
- Prípravná a projektová dokumentácia chodníka Zbehňov – Jánošík + chodník Pribinova okolo
starej pošty - 7 000 €
- Rekonštrukcia mestských komunikácií - 30 000 €
- Všeobecná pracovná oblasť Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a
náradia - 3 000 €
- Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Rekonštrukcie a modernizácie –
- 42 492 €
- Nákup ostatných nehmotných aktív Aparát - 5000 €
- Verejné osvetlenie Rekonštrukcie a modernizácie - 67 888 €
- Rozvoj obcí Realizácia nových stavieb -15 438 €
- Nábož. a iné spol. služby Realizácia nových stavieb - 7500 €
B/ splnomocňuje
Primátora mesta Sečovce k príprave verejných obstarávaní k jednotlivým investičným akciám.
Hlasovanie č. 12 (uznesenie č.41)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

7. Rozpočtové opatrenie č.2 –rozpočet 2017:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – v nadväznosti na prechádzajúci bod sa spýtala, ktorý úver sa ide platiť, pretože nie je
uvedený v rozpočtovom opatrení.
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p.primátor – je to municipálny úver s možnosťou splatenia bez sankcie.
p.Bérešová – sú tam rozdiely a tieto veci neboli prerokované.
p.Bérešová – požiadala o prestávku, aby sa poslanci dohodli na návrhu na uznesenie k predmetnému
bodu.
Primátor vyhlásil prestávku.
p.Bérešová – v návrhu uznesenia bod č. 10: oprava chodníka na ul. Rybníková, SNP a Plechotická – táto
časť nebola schválená vo finančnej komisii.
p.primátor – navrhol tento bod, pretože občania opravy požadujú a je to vysúťažené. Rozhodnú
poslanci, či áno alebo nie.
p.Bérešová – k oprave chodníka na Rybníkovej sa môžu vrátiť poslanci na najbližšom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva, nezavrhuje to a peniaze na tento účel sú.
p.Vasilišin – nebolo to odsúhlasené v komisii, poslanci to chcú riešiť, ale nie je to tak urgentné, aby sa to
nemohlo najprv odsúhlasiť v komisii a následne schváliť na zasadnutí MsZ.
p.primátor – nie je možné za túto sumu urobiť všetky ulice. Je treba sa dohodnúť postupne, najprv veci
urgentné. Občania ho denne oslovujú s takýmito požiadavkami.
p.Sojka – podľa neho mesto realizuje opravy a rekonštrukcie s neporovnateľne vyššími nákladmi na
1 m2 ako iné mesta. Argumentoval faktúrami z iných miest na porovnanie.
Primátor požiadal predsedu 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 :
Rozpočtové opatrenie č. 2 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2017 takto:
I. Mesto
1.vodné a stočné
Bežné výdavky (BV): 0840 632002 Nábož. a iné spol. služby Vodné a stočné sa navyšuje o 150 €.
Schválený rozpočet:150 €
BV: 0540 632002 Ochrana prírody a krajiny Vodné a stočné sa znižuje o - 150 €. Schválený
rozpočet:150 €
2.nákup odpadových nádob
BV: 0510 633004 Nakladanie s odpadmi Odpadové nádoby sa navyšuje o 1410 €. Schválený
rozpočet:1000 €
BV: 0510 637004 Nakladanie s odpadmi Všeobecné služby sa znižuje o - 1410 €. Schválený rozpočet:8
000 €
3.prenájom LED
BV: 0660 636001 Býv. a občian. vybav.inde nekl. Nájomné za nájom budov, objektov sa navyšuje o
1 115 €. Schválený rozpočet:18 000 €
4.kuchynský odpad ( Contax Eko)
BV: 0980 637004 Vzdelávanie inde neklasifikované Všeobecné služby sa navyšuje o 300 €. Schválený
rozpočet:500 €
5.Miestná akčná skupina (MAS)
BV: 0840 642006 Nábož. a iné spol. služby Členské príspevky sa navyšuje o 4 400 €. Schválený
rozpočet:2700 €
6.osvetlenie kultúrneho domu –akcia sa ruší
KV :0820 713004 Ostatné kult. služby vrát. kult. domov Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia sa znižuje o - 5 500 €. Schválený rozpočet: 5 500 €
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7. projekt rekonštrukcie rozvodov tepla sa znižuje, výzva nie je pre mestá
KV: 0610 716 projekt rekonštrukcie rozvodov tepla sa znižuje o - 15000 €. Schválený rozpočet:
15 000 €
8.Mzdy a odvody
a) terénna sociálna práca –zmena zmluvy
BP: 11T1 312001 38 ESF -Terénna sociálna práca - projekt ESF sa znižujú o -43 727 €. Schválený
rozpočet: 75 002€
BV:11T1 1070 611 38 Ďalšie soc. služby - pomoc obč. v hmot. núdzi Tarifný plat sa znižuje o -22 087 €.
Schválený rozpočet: 40 177 €
11T1 1070 612001 38 Ďalšie soc. služby - pomoc obč. v hmot. núdzi Osobný príplatok sa znižuje 10 315 €. Schválený rozpočet: 15 400 €
Odvody k tomu sa znižujú o -11325 €.
b)opatrovateľky projekt MPSVaR SR
BP: 312001 45 Zo štátneho rozpočtu –národný projekt Podpora opatrovateľskej služby sa navyšuje
+ 32 188 €.
BV: 1011 611 Choroba Tarifný plat, sa navyšuje +21 862 €.
1011 612001 Choroba Osobný príplatok sa navyšuje +2 051€
1011 odvody k tomu sa navyšuje + 8276 €
BV: (vlastné zdroje na opatrovateľky sa znižujú:)
(41) 1011 611 Choroba Tarifný plat, -21 862. Schválený rozpočet: 39445 €
(41) 1011 612001Choroba Osobný príplatok -2 051. Schválený rozpočet: 4 232 €
(41) 1011 odvody k tomu -8276.
c) úprava platov na aparáte (+15307)
BV:0111 611 01 VaZO Tarifný plat, sa navyšuje +3491. Schválený rozpočet: 184 264,- €
0111 612001 VaZO Osobný príplatok Aparát sa navyšuje +6 742. Schválený rozpočet: 59 751 €
0111 612002 VaZO Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov Aparát sa navyšuje +1 110 €.
Schválený rozpočet: 3 628 €
odvody k tomu sa navyšujú o +3 964 €
d) úprava platov školský úrad (297)
BV:0111 614 08 VaZO Odmeny Školský úrad sa navyšuje +220 €
odvody k tomu sa navyšujú o 77 €
e) úprava platov kultúra(9 632)
BV:0820 611 Ostatné kult. služby vrát. kult. domov Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný
plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad sa navyšuje o +5 417. Schválený rozpočet: 38 832 €.
0820 612001 Ostatné kult. služby vrát. kult. domov Osobný príplatok sa navyšuje +1 854 .Schválený
rozpočet: 8 148 €.
odvody k tomu sa navyšujú 2 361 €
f)úprava platov detské jasle (681)
BV: 0980 612002 Vzdelávanie inde neklasifikované Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov sa
navyšuje +505. Schválený rozpočet:342 €
odvody k tomu sa navyšujú o 176 €
g)úprava platov opatrovateľky(1910)
BV:1011 611 Choroba Tarifný plat sa navyšuje +426 €. Schválený rozpočet: 39 445 €
1011 612001 Choroba Osobný príplatok sa navyšuje +5 €. Schválený rozpočet : 4 232 €
1011 614 Choroba Odmeny sa navyšuje +1000 €. Schválený rozpočet : 0
odvody k tomu sa navyšujú o 479 €
h)úprava platov technické služby (12 463)
BV: 0412 611 Všeobecná pracovná oblasť Tarifný plat, sa navyšuje +6262 €. Schválený rozpočet : 115
938 €
0412 612001 Všeobecná pracovná oblasť Osobný príplatok sa navyšuje +2439 €. Schválený rozpočet:
39 582 €
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0412 612002 Všeobecná pracovná oblasť Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov sa navyšuje +590
€. Schválený rozpočet: 240 €
Odvody k tomu sa navyšujú + 3172 €
9. Investičné akcie, zdroj rezervný fond, V súlade so zákonom č.583/2004 Z. z. §10 ods.7 sa pôvodne
rozpočtované kapitálové výdavky uhrádzané z prebytku bežného alebo kapitálového rozpočtu uhradia
z RF a na finančné výdavky - úhradu návratných zdrojov financovania sa použije prebytok bežného
alebo kapitálového rozpočtu (KZ 41 vlastné zdroje, KZ 46 – rezervný fond)
FP: 46 454001 Z rezervného fondu obce sa navyšuje o 208 318 €. Schválený rozpočet:108 000 €
KV: 09111 717002 Rekonštrukcia MŠ Kochanovská – zníženie energetickej efektívnosti / uteplenie –
fasáda - strecha/ sa navyšuje o 30 000 €
KV: 0451 716 Prípravná a projektová dokumentácia chodníka Zbehňov – Jánošík + chodník Pribinova
okolo starej pošty sa navyšuje o 7 000 €
KV:0451 71002 Rekonštrukcia mestských komunikácií sa navyšuje o 30 000 €
KV:0412 713004 Všeobecná pracovná oblasť Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a
náradia sa navyšuje o 3 000 €
FV: (finančné operácie výdavky): 41 0170 821005 Transakcie ver. dlhu Z bankových úverov dlhodobých
- vo výške zostatku úveru 167 174,90 €
KV:41 09111 717 002 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Rekonštrukcie a modernizácie
sa znižuje o -42 492 €
46 09111 717002 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Rekonštrukcie a modernizácie sa
navyšuje o 42 492 €
KV:41 0111 711005 01 VaZO Nákup ostatných nehmotných aktív Aparát sa znižuje o -5000 €
46 0111 711005 01 VaZO Nákup ostatných nehmotných aktív Aparát sa navyšuje o 5000 €
KV:41 0640 717 002 Verejné osvetlenie Rekonštrukcie a modernizácie sa znižuje o -40 244,90 €
46 0640 717002 Verejné osvetlenie Rekonštrukcie a modernizácie sa navyšuje o 40 244,90 €
KV: 41 0620 717001 Rozvoj obcí Realizácia nových stavieb sa znižuje o -15 438 €
46 0620 717001 Rozvoj obcí Realizácia nových stavieb sa navyšuje o 15 438 €
KV: 41 0840 717001 Nábož. a iné spol. služby Realizácia nových stavieb sa znižuje o -7500 €
46 0840 717001 Nábož. a iné spol. služby Realizácia nových stavieb sa navyšuje 7500 €
10. Oprava chodníka ul. Rybníková (28 386,22+1 839,88 SNP a Plechotická)
KV: 41 0640 717002 Verejné osvetlenie Rekonštrukcie a modernizácie sa znižuje -23 643,10 €.
Schválený rozpočet: 67 888 €
KV: 46 0640 717002 Verejné osvetlenie Rekonštrukcie a modernizácie sa navyšujú o +23 643,10 .
Schválený rozpočet:0
FP:46 454001Z rezervného fondu obce sa navyšuje + 23 643,10 €. Schválený rozpočet:108 000 €
11. Nákup materiálu
BV: 0412 633004 Všeobecná pracovná oblasť Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a
náradie sa navyšuje o 2000 €. Schválený rozpočet:1 000 €
BV:0540 633006 Ochrana prírody a krajiny Všeobecný materiál sa navyšuje o 2000 €. Schválený
rozpočet:4 000 €
KV:41 0640 717 002 Verejné osvetlenie Rekonštrukcie a modernizácie sa znižuje o -4 000 €
46 0640 717002 Verejné osvetlenie Rekonštrukcie a modernizácie sa navyšuje o 4 000 €
FP: 46 454001 Z rezervného fondu obce sa navyšuje o 4 000 €. Schválený rozpočet:108 000 €
II. Školy a školské zariadenia
Bežné príjmy /BP/ Mesta Sečovce sa zvyšujú o 30 365 €:
1. 111 312 012 01 zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa
nenormatívne výdavky na základe listu školstva č. OU-KE-OS2-2017/006029-009, OU-KE-OS22017/009899-040 a na základe listu ZŠ Komenského o vrátení finančných prostriedkov o neorganizovaní
školy v prírode /vrátenie 6 750 €/ sa znižujú o 8 833 €.
2.
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a) 3AC1 312 001 transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy „Zmluva č.2017 MPC ŠOV ZŠ 090 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových
aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“ sa zvyšujú o 33 318 € a
b) 3AC2 312 001 transfery sa zvyšujú o 5 880 € .
Bežné výdavky škôl sa zvyšujú o 30 365 €:
- ZŠ Obchodná 5 sa znižujú o 3000 € :
09211 111 637 007 sa znižujú o 3 000 € /lyžiarsky výcvik
- ZŠ Komenského sa zvyšujú o 33 365 € :
09121 3AC1 611 tarifné platy sa zvyšujú 23 704
€
09121 3AC2 611 tarifné platy sa zvyšujú o 4 183 €
09121 3AC1 612 001 osobné príplatky sa zvyšujú o 680 €
09121 3AC2 612 001 osobné príplatky sa zvyšujú o 120 €
09121 3AC1 612 002 ostatné príplatky sa zvyšujú o 300 €
09121 3AC1 612 002 ostatné príplatky sa zvyšujú o 53 €
09121 3AC1 620 odvody do poistných fondov sa zvyšujú o 8 634 €
09121 3AC2 620 odvody do poistných fondov sa zvyšujú o 1 524 €
09121 111 637007 sa znižujú o 6750 € / škola v prírode
09121 111 642 013 odchodné sa zvyšujú o 917 €
3. Spojená MŠ Jarná Sečovce na základe žiadosti č. 25/17
09111 41 611 sa znižujú o 405 €
09111 41 642 013 na odchodné sa zvyšuje + 405 €
(Zdroj krytia tejto požiadavky Mesto Sečovce vidí na položke 611 / naviac napočítané finančné
prostriedky z dôvodu navýšenia tarifných platov)
09111 41 635 006 na údržbu sa znižuje o - 4 500 €
09111 41 713 001 Interiérové vybavenie + 4 500 €
(Mesto Sečovce na základe žiadosti Spojená materská škola Jarná Sečovce navrhuje zrealizovať úpravu
z toho dôvodu, že schválený rozpočet na rok 2017 na položke 635 – údržba je 5 020 € a skutočné
čerpanie k 7. 6. 2017 je 0. )
Hlasovanie č. 13 (uznesenie č.42)
za: 7/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Rozman/
nehlasoval: 0

prijaté

8. Kontrolná činnosť – plán práce, kontroly:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Wawrek – pri návrhu plánu kontrolnej činnosti vychádzal z pravidiel kontrolnej činnosti Mesta
Sečovce. Pri vykonaných kontrolách pokladní škôl, školských zariadení a mestského úradu išlo
o pochybenia, čo sa týka zákona o finančnej kontrole – neboli uvedené celé mená alebo chýbali podpisy,
zlé označenie smerníc a iné. Pri kontrole dotácii v Súkromnom špeciálno-pedagogickom centre zistil
pochybenia a vykoná následnú kontrolu, či boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. Dotácie pre
cirkevnú školu boli v poriadku.
p.Bérešová – citovala zo správ z kontrol na školách, v ktorých bol nesúlad – jedna škola sa neriadi
smernicami druhej školy a tiež je potrebné pochybenia presne špecifikovať Spýtala sa kontrolóra, či bol
súčinný s kontrolami iných kontrolných orgánov, ktoré prebiehali na úrade.
p.Wawrek – nebol súčinný, lebo nebol informovaný o takýchto kontrolách.
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p.Bérešová – stály výkon dozoru nad evidenciou sťažnosti, petícií a podnetov od občanov a ich
vybavovanie, toto chýba v kontrolách. Spýtala sa kontrolóra ako vykonával kontroly na školách
a školských zariadeniach, či chodil do týchto zariadení alebo si kompetentných predvolal.
p.Wawrek – bol na školách a zariadeniach, prevzal si fotokópie podkladov a po vykonaní kontroly
prerokoval s jednotlivými štatutármi.
p.Bérešová – navrhla doplniť do stálych úloh pre kontrolóra: výkon dozoru nad evidenciou sťažností,
petícii a ich vybavovaním, výkon dozoru nad poskytovaním informácií a vybavovaním podnetov
občanov, poskytovanie súčinnosti pri výkone kontroly ostatným kontrolným orgánom, vyhľadávanie,
analýza a návrh opatrení z kontrolnej činnosti.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
A1
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov
na MŠ Jarná, Sečovce za rok 2016.
A2
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov
na MŠ Obchodná, Sečovce za rok 2016.
A3
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov
na ZŠ Komenského , Sečovce za rok 2016.
A4
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov
na ZŠ Obchodná , Sečovce za rok 2016.
A5
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov
na CVČ Sečovce , Sečovce za rok 2016.
A6
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov
na ZUŠ Dargovských hrdinov , Sečovce za rok 2016.
A7
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov
na MsÚ Sečovce , mesto Sečovce za rok 2016.
A8
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatých opatrení vyplývajúcich z auditu účtovných
závierok rokov 2014 a 2015.
A9
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
v roku 2016 subjektom štátnej správy v školstve a školskej samosprávy so sídlom na území mesta v
zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej alebo
fyzickej osoby – Cirkevná spojená škola , Kollárova 17, Sečovce.
A10
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
v roku 2016 subjektom štátnej správy v školstve a školskej samosprávy so sídlom na území mesta v
zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej alebo
fyzickej osoby – Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Obchodná 25/57, Sečovce
B/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017 doplnený stálymi úlohami:
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Výkon dozoru nad evidenciou sťažností a petícií a ich vybavovaním
Výkon dozoru nad poskytovaním informácií a vybavovaním podnetov občanov
Poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly ostatným kontrolným orgánom
Vyhľadávať, analyzovať a navrhovať opatrenia z kontrolnej činnosti
C/ poveruje
Hlavného kontrolóra mesta JUDr. Radovana Wawreka vykonaním kontrol podľa Plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2017.
Hlasovanie č. 14 (uznesenie č.43)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman, Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

9. Návrh zmeny VZN 7/2016:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil
Po prečítaní návrhu na uznesenie 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 dodatku č. 1 k VZN 7/2016 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. 15 (uznesenie č.44)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman, Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

10. Návrh VZN- referendum:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe samosprávnej pôsobnosti v zmysle § 6 a § 11 a ods. 9
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona 180/2014 o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A/ uznáša sa
na tomto VZN o organizácii miestneho referenda
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
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Hlasovanie č. 16 (uznesenie č.45)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman, Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

11. Návrh na zverenie správy majetku –ZUŠ:
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 ods. 4 písm. a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, §6a, ods. 2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, vychádzajúc
z § 12 a § 14, Štatútu Mesta Sečovce a Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Sečovce
A/ zveruje správu majetku mesta správcovi Základná umelecká škola, Dargovských hrdinov 26,
Sečovce, IČO 35544643. Správa sa zveruje na majetok mesta, pozemok – parcela registra „C“,
parcelné číslo 3277, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1609 m2, obstarávacia cena
8 012,82 €, nachádzajúci sa v katastrálnom území Sečovce, okres Trebišov, obec Sečovce, ktorý je
zapísaný na liste vlastníctva č. 2724, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom,
pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce.
B/ poveruje
Primátora mesta Sečovce podpísať dodatok k Zmluve o správe majetku zo dňa 1.7. 2002, ktorým sa
zveruje správa predmetného majetku mesta Základnej umeleckej škole, Dargovských hrdinov 26,
Sečovce, IČO 35544643
Hlasovanie č. 17 (uznesenie č.46)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman, Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

12. Návrh na prenájom majetku- PSS:
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, 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 VZN 5/2015.
A/ schvaľuje :
Nájomnú zmluvu v predloženom znení pre nájomcu Prvá stavebná sporiteľňa ,a.s., IČO: 33870390
Krajná 787/11, 0 75 01 Trebišov, zastúpenú : Ivan Eštok – územný riaditeľ, na dobu neurčitú.
B/ poveruje
Primátora mesta Sečovce podpísať zmluvu o nájme
Hlasovanie č. 18 (uznesenie č.47)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman, Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
13. Návrh na ukončenie činnosti komisie – bod bol vypustený z rokovania:
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prijaté

14. Návrh na cenu predsedu KSK:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v zmysle § 4 a § 11 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
A/ navrhuje
udeliť cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za významné výsledky a mimoriadne zásluhy
v umeleckej činnosti Ing. Antonovi Briňarskému nar. 14. júna 1944 v Sečovciach, bytom
Hviezdoslavova 1168/4, Sečovce.
Hlasovanie č. 19 (uznesenie č.48)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman, Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

15.Rôzne:
15. A Žiadosť o NFP miestne občianske poriadkové služby v mesta Sečovce:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.primátor – informoval, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná, pretože bol termín.
Nejedná sa o veľkú sumu, 5% spoluúčasť mesta, je to projekt pre 8 ľudí podľa počtu obyvateľov. Je to
poriadková služba, ktorú v minulosti mesto malo.
p.Bérešová – prerokovalo sa to na finančnej komisii, ktorá tento projekt podporila. Poriadková služba by
má spolupracovať s políciou.
p.Sojka – členovia poriadkovej služby by mali dodržiavať predpisy.
p.primátor – v minulosti bol upozornený políciou, že poriadková služba má obmedzené kompetencie
a nesme používať putá.
p.Bérešová – budú to zamestnanci mesta a platí pre nich zákonník práce, interné pravidlá, predpisy
a pracovný poriadok.
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 § 12 Štatútu Mesta Sečovce a Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta
Sečovce
A súhlasí
A1
s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy: OPLZ-P05-2017-1, názov projektu: Miestne občianske
poriadkové služby v meste Sečovce, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja
mesta
A2
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených nákladov ,
kde celkové náklady sú vo výške 201 610,80 €.
A3
so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak relevantné)
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Hlasovanie č. 20 (uznesenie č.49)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Rozman, Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

15 .B Dohoda o splátkach – Zmluva o poskytnutí NFP – Dom seniorov:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.primátor – informoval, že bol osobne na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za
správcom tohto projektu, ktorý ho upozornil, že mesto je dlžníkom štátu a ak sa nedohodne na splácaní,
budú pozastavené ďalšie financie pre mesto. Takýchto miest je na Slovensku viac. Partnerom pre
ministerstvo je Mesto Sečovce, nie firma Legal Tender, ktorá tvrdí, že pri projekte nepochybila.
Došlo k dohode o splátkach, ktorá je predmetom rokovania s tým, že právny zástupca zvažuje, ako bude
mesto postupovať voči firme Legal Tender. Ak dôjde k súdnemu sporu, bude to dlhodobá záležitosť.
p.Bérešová – nezazlieva primátorovi to, že sa budú vracať peniaze, ale to, že prekročil svoje
kompetencie, keď podpísal notársku zápisnicu o uznaní dlhu a neprerokoval ju s Mestským
zastupiteľstvom. Nemal k tomu mandát poslancov.
p.primátor – inú možnosť ako to podpísať nemal, aby zachránil iné projekty, ktoré mesto má.
Tento dlh musíme splatiť.
p.Bérešová – aj napriek dlhu, mesto dostalo dosť peňazí od štátu, ale ona zazlieva primátorovi, že
podpísal notársku zápisnicu o uznaní dlhu bez toho, aby ju prerokoval s poslancami, čím prekročil svoje
kompetencie. Z toho dôvodu navrhuje, aby poslanci uložili hlavnému kontrolórovi mesta úlohu, aby
preskúmal dodržiavanie právnych predpisov pri uzatváraní uznania dlhu notárskou zápisnicou v termíne
do 7.7.2017. Podľa výsledku preskúmania tejto veci, aby sa poslanci stretli k prerokovaniu predmetnej
dohody o splátkach.
p.primátor – treba povedať aj kto firmu Legal Tender vybral. Do päťdesiat dní bolo potrebné zaplatiť
celú čiastku dlhu. Chcel dobre, preto požiadal o splátkový kalendár, aby sa dlh splácal až budúci rok.
p.Bérešová – myslí si, že nebol problém, aby sa v tom čase zastupiteľstvo stretlo. Trvá na pozmeňujúcom
návrhu, aby hlavný kontrolór preskúmal dodržiavanie právnych predpisov pri uzatváraní tejto dohody.
p.primátor – to znamená, že túto dohodu nepodpíše a počká za vyjadrením kontrolného orgánu a mesto
bude musieť zaplatiť celú čiastku naraz.
p.Wawreková – vysvetlila, že kontrolný orgán oznámil, že návrh o uznaní dlhu musí byť vo forme
notárskej zápisnice a na základe toho zaslal dohodu o splátkach, ktorá je teraz predmetom schvaľovania.
p.Bérešová – hovoríme iba o podmienkach splácania, dlh už bol uznaný. Citovala z návrhu dohody
o splátkach. Nespochybňuje to, že mesto musí vrátiť peniaze. Spochybňuje iba spôsob, pretože v tejto
veci štatutárny zástupca mesta porušil rozpočtové pravidlá.
p.Wawreková – z objektívnych dôvodov, by bolo dobré túto dohodu schváliť.
p.Bérešová – nie je problém chváliť to, po predložení zistení pána kontrolóra.
Primátor požiadal o prečítanie pôvodného 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 § 12 Štatútu Mesta Sečovce a Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta
Sečovce
A/ schvaľuje
Dohodu o splátkach č. DOS22120120119-1 v predloženom znení , medzi riadiacim orgánom
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a prijímateľom Mesto Sečovce.
B/ poveruje
Primátora mesta Sečovce podpísať dohodu o splátkach
15

Hlasovanie č. 21
za: 2/Rozman, Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Sojka/
nehlasoval: 5/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková/

neprijaté

Primátor požiadal o prečítanie pozmeňujúceho návrhu p. Bérešovej a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 11 odst. zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z § 12 Štatútu Mesta Sečovce a Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Sečovce
A ukladá
kontrolórovi mesta preskúmať dodržiavanie právnych predpisov pri uzatváraní uznania dlhu notárskou
zápisnicou č. N151/2017, NZ17826/2017, NCR1s18182/2017 spísanou dňa 25.5.2017.
z dôvodu predloženia Dohody o splátkach č. DOS22120120119-1 , s uznaním dlhu formou notárskej
zápisnice , medzi riadiacim orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a prijímateľom Mesto Sečovce.
Termín: 07.07.2017
Hlasovanie č. 22 (uznesenie č.50)
za: 5/Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka/
proti: 0
zdržal sa: 3/Balega,Rozman,Vasilišin/ nehlasoval: 0

prijaté

15 .C Správa o výsledku poslaneckého prieskumu na Technických službách:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Balega – upozornil, že p. Paulovčák bod č. 5 splnil, preto je potrebné vynechať ho v návrhu na
uznesenie, ostatné body platia.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
Správu o výsledku poslaneckého prieskumu vykonaného v areáli Technických služieb Mesta Sečovce
B/ u k l a d á
B 1) Kontrolórovi Mesta preveriť pridelenie ochranných prostriedkov pre zamestnancov mesta podľa
smerníc o BOZP za ostatné 3 roky (aj zápis o prevzatí na kartách)
Termín: september 2017
B 2) Mestskému úradu riešiť zamestnanie záhradníka na Technických službách (napr. využitím
programov UPSVaR) s víziou pestovania sadeníc pre skrášlenie verejnej zelene v Meste Sečovce.
Termín: najneskôr do februára 2018
B 3) Ukladá Mestskému úradu spojazdniť vozidlo DHZZ a po oprave zaparkovať v hangári, pripravené
pre možný zásah.
Termín: do 1.augusta 2017
B 4) Dokončiť opravu a údržbu novokúpenej budovy Technických služieb, so sfunkčnením vykurovania,
sociálneho zázemia (šatne, toalety, sprchy...)
Termín: október 2017
B 5)Vozidlá mesta Sečovce označiť logom Technických služieb, resp. Mesta Sečovce.
Termín: 30.10.2017
Hlasovanie č. 23 (uznesenie č.51)
za: 7/Balega,Baranová,Gleza,Popaďáková,Rozman, Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1/Bérešová/
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prijaté

15. D Výstavba pavilónu „C“ Materská škola Obchodná 26:
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) berie na vedomie
Informáciu o stave rozpracovanosti projektu: Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce v aktualizovanom
znení: Výstavba pavilónu „C“ materskej školy Obchodná 26.
s prílohou zmluvy o dielo č. 15/2017/KC.
Hlasovanie č. 24 (uznesenie č.52)
za: 7/Balega,Baranová,Gleza,Popaďáková,Rozman, Sojka,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1/Bérešová/

prijaté

15. E Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní – p.Bugata:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.primátor – bola vznesená interpelácia k tomuto bodu a prezentované, že je veľký záujem o tento
nebytový priestor. Informoval, že o pizzeriu bol jeden vážny záujemca, ktorý žiadal odpočítanie nákladov
za sprevádzkovanie priestoru z nájomného a dobu nájmu 20 rokov. Ďalší záujemcovia boli ľudia, ktorí
vlastnia výherné prístroje a chcú na to tento priestor využiť. Nájom tohto priestoru musí ísť cez verejnú
obchodnú súťaž. Je na poslancoch ako sa rozhodnú.
p.Baranová – myslí si, že po vyhlásení verejnej súťaže bude záujemcov o tento priestor oveľa viac.
p.primátor – spýtal sa, či poslanci videli, v akom stave sú tieto priestory.
p.Baranová – každý záujemca si musí priestor prerobiť podľa svojich predstáv. Ak sa to nevyrieši,
časom tento priestor bude ešte viac chátrať.
p.Rozman – je za prenájom tohto priestoru, ktorý je roky nevyužitý.
p.Bérešová – pokyn právnemu zástupcovi, aby pripravil dohodu môže dať iba štatutár. Tri roky sa rieši to
isté. Spýtala sa primátora, či dal pokyn na vypracovanie tejto dohody.
p.primátor – dal pokyn na základe požiadavky finančnej komisie. Stretli sa právni zástupcovia oboch
strán. Pripravili dohodu, ktorá je predložená mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
p.Baranová – primátor a mestský úrad majú stanovené zákonné postupy.
p.primátor – žiadnu dohodu o vyrovnaní ešte nepodpísal, je predmetom schvaľovania.
p.Vasilišin – je za mimosúdne vysporiadanie tohto záväzku už od začiatku. Spýtal sa, z čoho vychádza
navrhovaná suma a či je adekvátna záväzku alebo je to kompromis, pretože dôvodová správa je pre neho
nepostačujúca a na poslednom rokovaní finančnej komisie nebol.
p.Bérešová – na komisii sa o sume nehovorilo. Vyšiel návrh na základe pokynu štatutára.
p.primátor – navrhuje, aby sa poslanci išli pozrieť do priestorov a potom budú rokovať, či je suma 80 tis.
eur adekvátna alebo nie.
p.Baranová – nejde len o vysporiadanie tejto veci, ale aj o ostatné súdne spory. Podľa nej je lepšia
dohoda ako súdny spor.
p.primátor – treba sa pozrieť na tento priestor, pretože každý po obhliadke môže povedať inú sumu.
Pán Bugata je k dispozícii, po obhliadke sa môžu poslanci stretnúť znova.
p.Sojka – spýtal sa o čo ide, vysporiadanie záväzku alebo o budovu. Nech to niekto ohodnotí.
p.Baranová – pôjde len o naťahovanie času.
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p.Bugata – navrhovaná suma je kompromis po niekoľkých stretnutiach s p. primátorom, p.Lukáčom,
p.Filipom a právnymi zástupcami oboch strán. Dohodnutá suma z posledného stretnutia bola 80 tis. eur.
S touto čiastkou súhlasil aj jeho právny zástupca s podmienkou stiahnutia všetkých súdnych sporov.
Oddialenie je podľa neho účelové a pripadá si ako rukojemník. Stav pizzerie je adekvátny súdnym
konaniam. O rok to bude ešte horšie, navýšia sa súdy.
p.Vasilišin – pýtal sa na cenu, z čoho vznikla.
p.Filip – stretnutia s p. Bugatom sa zúčastnil, ale iba ako svedok a suma 80 tis. na tomto stretnutí nebola
spomínaná.
p.Baranová – v materiáloch je cena uvedená, takže muselo dôjsť k dohode.
p.Vasilišin – preto sa pýta, lebo dohoda mala byť predložená a suma sa mala riešiť až na komisii.
p.Lukáč – doplnil, že požiadavka p. Bugatu bola oveľa vyššia a pod sumu 80 tis. už nechcela ísť ani
jedna strana.
p.primátor – každý nájomca musí do toho priestoru investovať, ak ho chce sprevádzkovať. Preto mesto
z toho priestoru tak skoro prostriedky nebude mať.
p.Bugata – spýtal sa, ktorému nájomcovi mesto pripravovalo priestor.
p.primátor – o pizzeriu mali záujem dvaja záujemcovia, ktorých spomínal. Treba sa ísť pozrieť do týchto
priestorov a potom znova rokovať.
p.Bugata – spýtal sa, prečo sa až teraz chcú pozrieť na priestor. Za dva roky nikto z komisie ani
z poslancov neprejavil záujem o obhliadku, kľúče mal vždy pri sebe a bol k dispozícií. Myslí si, že teraz
je to účelové.
p.Bérešová – počas dvoch rokov sa rokovalo na komisiách vždy o inej sume a vždy niekto svoj návrh
stiahol.
p.primátor – ale treba povedať aj to, že na komisií zaznelo, aby najprv bol vybavený p.Funfrovič
a potom p.Bugata.
p.Baranová – navrhla, aby sa hlasovalo, lebo diskusia k ničomu nevedie.
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 § 12 Štatútu Mesta Sečovce a Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta
Sečovce
A schvaľuje
Dohodu o vysporiadaní práv a povinností k stavbe ,,PIZZERIA AMIGO“ bez súpisného čísla v
Sečovciach uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v predloženom znení
B/ poveruje
Primátora mesta Sečovce podpísať dohodu o vysporiadaní práv a povinností k stavbe, medzi účastníkmi
Mestom Sečovce a Romanom Bugatom , bytom SNP 819/19, 078 01 Sečovce
Hlasovanie č. 25 (uznesenie č.53)
za: 6/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková, Sojka/
proti: 0
zdržal sa: 2/Rozman,Vasilišin
nehlasoval:0

prijaté

15. F Oprava výtlkov miestnych komunikácií:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu
Bérešová – upozornila na nedodržiavanie pravidiel, pretože materiály na rokovanie majú byť zaslané
poslancom aspoň tri dni vopred. Včerajšie zasadnutie finančnej komisie malo prerokovať iba jeden bod dohodu o mimosúdnom vyrovnaní a boli predložené ďalšie materiály ako dohoda o splátkach a aj tento
bod.
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Nepáči sa jej, že najprv sa niečo zazmluvní na 1 300 m2 a na to potom ešte 850 m2 . Dohoda bola, že
rozdiel môže byť do 10%.
p.Filip – vysvetlil, prečo bolo vyfrézovaných o 850 m viac ako bolo pôvodne plánované.
p.Sojka – netreba žiadne rozpočty. Ak sa ide niečo robiť, treba to jasne zamerať, zapísať na papier,
spočítať čo a za koľko sa ide robiť, aby sa predišlo takýmto problémom a peniaze boli dobre zužitkované.
p.Filip – spýtal sa p.Sojku, či si myslí, že mesto zle investovalo.
p.Sojka – dobre určite nie.
p.Baranová sa ospravedlnila a odišla z rokovacej miestnosti.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu 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) berie na vedomie
informáciu o stave oprav ciest financovaných z bežných výdavkov rozpočtu mesta Sečovce v zmysle
zmluvy č. 14/2017 – stavebné práce, uzatvorenú s dodávateľom fi.: JANEKO, s.r.o., Hurbanova
188/15, 075 01 Trebišov v hodnote diela: 29.827,52 Eur.
B) schvaľuje
uzatvorenie dodatku k Zmluve o dielo č.14/2017 týkajúceho sa navýšenia ceny diela o 12.441,88 Eur.
Hlasovanie č. 26
za: 2/Balega,Vasilišin/
proti: 1/Gleza/
zdržal sa: 4/Bérešová,Popaďáková,Rozman,Sojka/

nehlasoval:0

neprijaté

16. Diskusia:
p.primátor informoval:
- projekt zlepšenie technického vybavenia učební ZŠ Obchodná postúpil do 2. kola
- projekt na výstavbu komunitného centra bol schválený vo výške 298 tis. eur
- mesto Sečovce bolo pozvané 28. 6. ministrom výstavby na prevzatie ceny za progresívne
a cenovo prístupné bývanie – výstavba bytového domu na Blatnej ulici. Cena je spojená s finančnou
odmenou.
p.Bugata – spýtal sa na diskotéky v klube Galaxy. Bolo povedané, že mesto dalo povolenie do 22.00 h,
ale majiteľ predložil polícii povolenie do 02.00 h. Sú to dve rôzne tvrdenia.
p.Dulai – vyjadrenie polície resp. správa bola predložená komisii sociálnych vecí a verejného poriadku.
p.Kantor – mesto vydalo nové rozhodnutie, ktoré bolo zaslané na vedomie aj polícií.
p.Leškanič – zastupuje obyvateľov Partizánskej ulice, ktorí ho poverili, aby informoval poslancov
o stave chodníkov na tejto ulici. Chodníky sa nachádzajú v katastrofálnom stave, môže tam dôjsť aj
k úrazom deti, starších ľudí a kto za to ponesie zodpovednosť. Treba sa prísť pozrieť. Vytvoriť komisiu,
ktorá to prejde a posúdi. Pred cca dvoma rokmi bolo sľúbené, že aspoň jedna strana sa urobí, ale doteraz
sa nič neudialo. Sú tiež občanmi mesta. Na tejto ulici sa za posledných 30 rokov dokopy nič neurobilo.
Cesta bola urobená vďaka Košickému samosprávnemu kraju, za čo patrí poďakovanie predsedovi KSK.
p.Mazar – je obyvateľom tejto ulice a môže potvrdiť, že keď prší, po jednej strane nie je možné prejsť.
Deti chodia na bicykloch, môže dôjsť k úrazom. Po tejto ulici jazdia kamióny, je tu hustá aj osobná
doprava, môže dôjsť k havárií, kto za to ponesie zodpovednosť.
V minulosti mali poslanci pridelené jednotlivé ulice. Dnes sa nie je na koho obrátiť. Všetci zodpovedajú
za všetko, ale konkrétne za nič.
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Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor poďakoval za účasť a ukončil IV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor

Overovatelia:
Michal Sojka

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

Marián Rozman

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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