Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 01. 08. 2017
o 14.30 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 9:
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján Dobránsky, Imrich Gleza,
MUDr. Marek Kožuch, Mgr. Monika Popaďáková, Michal Sojka, Ing. Katarína Straková
Poslanci – neprítomní, ospravedlnení 3:
Marián Rozman, Mgr. Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Jeňo, Roman Bugata
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Ján Hreňo – riaditeľ CVČ, Mgr. Ján Lukáč – riaditeľ BHS Sečovce, s. r. o.
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát – primátor
PhDr. Anna Pančurová – prednostka
JUDr. Radovan Wawrek – hlavný kontrolór
Pracovníci MsÚ
1. Otvorenie:
V. 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.
Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 9, ospravedlnili sa p. Rozman, p. Varga, p.
Vasilišin. Na základe uvedeného je Mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
2.Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice:
p. primátor – program rokovania je podľa bodov uvedených v pozvánke. Spýtal sa, kto má návrh na
zmenu alebo doplnenie programu rokovania.
p. Baranová – tlmočila názor poslaneckého klubu, že toto zastupiteľstvo by sa malo viesť v duchu
mimoriadneho zasadnutia, pretože bol na začiatku roka určený plán práce.
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Požiadala o uvedenie v zápisnici, že ide o mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Z toho
dôvodu navrhuje upraviť program – vypustiť z rokovania body č. 3, 4, 5, 10, 11. V programe rokovania
by zostali body č. 6, 7, 8, 9.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č. 54)
za: 7/Balega, Baranová, Bérešová, Gleza, Popaďáková, Sojka, Straková
proti: 1/Kožuch/
zdržal sa: 1/Dobránsky/
nehlasoval: 0

prijaté

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Interpelácie poslancov – bod vypustený z rokovania
4. Kontrolná činnosť – kontroly HK – bod vypustený z rokovania
5. Dohoda o splátkach NFP- DSS – bod vypustený z rokovania
6. Dodatok č.1 k zmluve – MŠ Obchodná
7. Návrh stavebných úprav - MŠ Obchodná
8. Dohoda -vysporiadanie majetkových práv – Bugata
9. Rozpočtové opatrenie – úhrada časti FP z dohody
10. Rôzne – bod vypustený z rokovania
11. Diskusia – bod vypustený z rokovania
12. Záver
p. Wawreková - v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. – zákon nepozná mimoriadne zastupiteľstvo, to
znamená, že zasadnutie MsZ môže byť iba riadne.
p. Bérešová – program je však možné zmeniť.
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
p. Katarína Straková, p. Imrich Gleza, p. Františka Baranová
Predsedom návrhovej komisie sa stala p. Františka Baranová.
Za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Marek Kožuch, p. Monika Popaďáková
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.55)
za: 9/Balega, Baranová, Bérešová, Dobránsky, Gleza, Kožuch, Popaďáková, Sojka, Straková/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
p. primátor – konštatoval, z posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva sú v plnení uznesenia
č. 39, 41, 42, 49, 51 a 53, ostatné sú splnené.
6. Dodatok č. 1 k zmluve – MŠ Obchodná:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/213 o poskytnutí NFP na realizáciu projektu
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Obchodná 26, Sečovce“.
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Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.57)
za: 9/Balega, Baranová, Bérešová, Dobránsky, Gleza, Kožuch, Popaďáková, Sojka, Straková/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
7. Návrh stavebných úprav – MŠ Obchodná:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A) Schvaľuje
A1)
Spolufinancovanie stavebných prác realizovaných v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti
budovy materskej školy Obchodná 26, Sečovce, ITMS2014+ kód: 310041A658, Výzva - kód Výzvy:
OPKZP-PO4-SC431-2015-6, nevyhnutných na sanáciu statickej poruchy v časti jestvujúcej kuchyne,
miestností č. 1.37 a 1.38. , jestvujúceho vstupu ako aj miestností č. 1.12 a 1.21., ktoré zastabilizujú
nosné časti stavebnej konštrukcie a zabránia ich sadaniu v uvedených miestach.
A2)
Zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie týchto prác v rámci
projektu vo výške 5% z oprávnenej výšky rezervy na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými
prácami v časti zateplenie obvodového plášťa.
A3)
Zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na financovanie prípadných vzniknutých
neoprávnených výdavkov súvisiacich s týmito prácami na projekte.
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.56)
za: 9/Balega, Baranová, Bérešová, Dobránsky, Gleza, Kožuch, Popaďáková, Sojka, Straková/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
8. Dohoda – vysporiadanie majetkových práv – p. Bugata:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p. Baranová – predniesla pozmeňujúci návrh a to: Doplnenie lehoty vyplatenia finančných prostriedkov
do 3 dní od chválenia mestským zastupiteľstvom, aby to korešpondovalo s dohodou. Vynechanie textu:
„doložených znaleckým posudkom Ing. Silvie Ihnátovej“, pretože ide o vysporiadanie práv a toto je
podľa nej zbytočné. Doplnenie textu: a následné vyplácanie mesačných splátok vo výške 5 000,- € na
základe dohody o splátkach.
p. primátor – toto bolo predmetom predošlej zmluvy.
p. Baranová – predkladá pozmeňujúci návrh, aby bolo uznesenie doplnené o tieto veci.
p. Wawreková – požiadala p. Baranovú, aby predložila svoj pozmeňujúci návrh v písomnej forme,
pretože predkladateľ p. Vrabeľ nie je prítomný.
p. Vargová - upozornila, že nikde, ani v dohode, ani v uznesení nie je uvedené číslo účtu, na ktoré je
potrebné zaslať finančné prostriedky.
p. Kožuch – lehota do 3 dní - čo sa stane, ak primátor uznesenie nepodpíše.
p. Bérešová – do 3 dní po správoplatnení uznesenia.
p. Kožuch – myslí si, že znalecký posudok je dosť dôležitý a mal byť uvedený, to je jeho protinávrh.
p. Baranová – v tejto veci nie, pretože ide o určenie vlastníctva budovy.
p. Wawreková – znova požiadala o predloženie pozmeňujúceho návrhu v písomnej forme.
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p. Baranová – myslí si, že sa k tejto veci nemalo zasadať, pretože bolo rozhodnuté bez poslancov,
o ktorej zmluve vlastne hlasovali. Komunikovala s p. Wawrekovou, a nevie prečo zasadala finančná
komisia deň pred mestským zastupiteľstvom. Komisia mala doriešiť detaily, ktoré mali byť zapracované
v zmluve, a neboli.
p. Wawreková – materiál predkladal p. Vrabeľ, má k tomu všetky podklady. Ona sa k tomu nemôže
vyjadrovať, pripomienkovať, iba tento materiál predložila poslancom. To iste povedala p. Baranovej
v telefonickom rozhovore.
p. Baranová – p. Wawreková zaslala poslancom elektronicky starú pôvodnú dohodu, ktorá bola zlá, lebo
v nej bol uvedený neaktuálny dátum. Nemôže za to, že nebol posun informácii z finančnej komisie p.
Wawrekovej, ktorá povedala, že nemá kompetenciu opraviť zmluvu. Opravu vykonal právny zástupca
p. Bugatu. Poslanci dostali na stôl kópiu dohody s opraveným dátumom a zmenou jedného bodu, ktorý
bol prejednaný na komisii.
p. Wawreková – poslanci dostali stanovisko p. Vrabeľa.
p. primátor – bolo toho viac. Informoval, že na liste vlastníctva sú dve plomby, ktoré muselo mesto
preveriť, aby mohlo dôjsť k zápisu do katastra. Súdny spor so Šíravanom, s. r. o. stále prebieha.
Na katastrálnom úrade bolo povedané, že jedna plomba je neoprávnená a bude odstránená. V prípade, že
Šíravan podá odvolanie, mesto nebude môcť narábať s listom vlastníctva a môže to trvať aj rok.
Na základe týchto informácii môže byť vyplatená časť ceny. Ak list vlastníctva nebude čistý - bez
plomb, ďalšie splátky nebudú uhradené.
p. Baranová – má takú informáciu, že pokiaľ katastrálny úrad dostane rozsudok súdu, že obidve strany sa
vzdali nároku na odvolanie, prevedie vlastníctvo na mesto a všetky nároky Šíravanu padajú, preto tieto
plomby nerieši.
p. primátor – požiadal p. Baranovú, aby sa vrátila k návrhu na uznesenie a prečítala svoj pozmeňujúci
návrh.
p. Baranová – vyplatenie časti ceny v sume 40 000,- € z celkovej ceny prác 80 000,- € v lehote do 3 dní
od právoplatnosti uznesenia a následné vyplácanie dohodnutých mesačných splátok vo výške 5 000,- €,
na základe dohody o vysporiadaní práv a povinností k stavbe „Pizzeria Amigo“ bez súpisného čísla
v Sečovciach uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi Mestom Sečovce
a Romanom Bugatom, bytom SNP 819/19, 078 01 Sečovce podpísanej dňa 19. 7. 2017.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu p. Baranovej.
Hlasovanie č. 5
za: 7/Balega, Baranová, Bérešová, Gleza, Popaďáková, Sojka, Straková/
proti: 1/Kožuch/
zdržal sa: 1/Dobránsky/
nehlasoval: 0

prijaté

p. Vargová – to potom znamená, že toto uznesenie MsZ mení dohodu, ktorá bola podpísaná 19. 7. 2017
a to v bodoch 3.4 a 3.5, v ktorých bolo uvedené, že do 3 dní od zápisu vkladu vlastníckeho práva na
vlastníka Mesto Sečovce a tiež jej tam chýba číslo účtu, ktoré už spomínala. Ide o prevod finančných
prostriedkov, nie je to záloha.
p. Bérešová – je v záujme protistrany, aby požadované číslo účtu doložila, ak chce dostať peniaze.
p. Vargová – navrhla tieto zmeny doplniť aj v dohode.
p. Baranová – nesúhlasila s tým, aby bola nanovo schvaľovaná dohoda. Nie je to podľa nej potrebné
a číslo účtu sa dá doložiť kedykoľvek. Podotkla, že materiál pripravoval právnik, a nesprávne.
p. Vargová – požiadala o uvedenie čísla účtu verejne v uznesení.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 12 Štatútu Mesta Sečovce a Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Sečovce
súhlasí a schvaľuje
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vyplatenie časti ceny v sume 40 000,- € z celkovej ceny prác 80 000,- € v lehote do 3 dní od
právoplatnosti uznesenia a následné vyplácanie dohodnutých mesačných splátok vo výške 5 000,- €, na
základe dohody o vysporiadaní práv a povinností k stavbe „Pizzeria Amigo“ bez súpisného čísla
v Sečovciach uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi Mestom Sečovce
a Romanom Bugatom, bytom SNP 819/19, 078 01 Sečovce podpísanej dňa 19. 7. 2017.
Číslo účtu účastníka bude doplnené do uznesenia.
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.58)
za: 7/Balega, Baranová, Bérešová, Gleza, Popaďáková, Sojka, Straková/
proti: 1/Kožuch/
zdržal sa: 1/Dobránsky/
nehlasoval: 0

prijaté

9. Rozpočtové opatrenie – úhrada časti finančných prostriedkov z dohody:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p. Bérešová – spýtala s p.Vargovej, či sa to rieši na základe postúpenia práv, a preto ide o bežný
rozpočet.
p. Vargová – v účtovnom vyjadrení ekonomickej položky je to náhrada, nie záloha, ani odkúpenie
stavby.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §14 odst. 1 a ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
schvaľuje :
Rozpočtové opatrenie č. 3 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2017
v bežných výdavkoch podľa priloženého návrhu.
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.59)
za: 8/Balega, Baranová, Bérešová, Dobránsky, Gleza, Popaďáková, Sojka, Straková/
proti: 1/Kožuch/
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Primátor poďakoval za účasť a ukončil V. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor

PhDr. Anna Pančurová
prednostka

Overovatelia:
MUDr. Marek Kožuch

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

Mgr. Monika Popaďáková

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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