Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 20. 09. 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, Ing. Ján Dobránsky, Imrich Gleza, MUDr. Marek Kožuch, Mgr. Monika Popaďáková,
Ing. Katarína Straková, Mgr. Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin
Poslanci – neprítomní, ospravedlnení 4:
Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Marián Rozman, Michal Sojka
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Jeňo, PaedDr. Ing. Terézia Stanková, Ing. Eva Timková, PhDr. Branislav Bruňák
Prizvaní - prítomní:
Ing. Renáta Strapoňová – poverená riad. ZŠ Obchodná, Mgr. Gejza Hallér – riad. ZŠ Komenského,
Mgr. Ľubica Holcer – riaditeľ CVČ, Mgr. Ján Lukáč – riaditeľ BHS Sečovce, s. r. o., RNDr. Vladimír
Švec – školský úrad, Jaroslav Hrinda – Stavebný úrad
Hostia:
kpt. Mgr. Daniel Dulai – zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru Sečovce
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát – primátor
PhDr. Anna Pančurová – prednostka
Pracovníci MsÚ
1. Otvorenie:
VI. 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 8, ospravedlnili sa p. Rozman, p.Bérešová,
p.Baranová a chýba aj p.Sojka. Na základe uvedeného je Mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

1

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.Balega – navrhol vypustiť z rokovania bod č. 4, pretože chýba pán kontrolór a poslanci majú na neho
otázky k správam z vykonaných kontrol.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p.Balegu.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č. 60)
za: 8/Balega, Dobránsky, Gleza, Kožuch,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Primátor navrhol vzhľadom na to, že projekty boli doručené na rokovanie finančnej komisie, doplniť do
bodu Rôzne:
16.A Rekonštrukcia chodníkov – ul. SNP
Hlasovanie č. 2
za: 4/Dobránsky,Kožuch,Straková,Vasilišin/
proti: 4/Balega,Gleza,Popaďáková,Varga/ zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprijaté
16.B Rekonštrukcia chodníkov – ul. Pribinova
Hlasovanie č. 3
za: 4/Dobránsky,Kožuch,Straková,Vasilišin/
proti: 4/Balega,Gleza,Popaďáková,Varga/ zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

neprijaté

16.C Rekonštrukcia – zateplenie MŠ Kochanovská
Hlasovanie č. 4
za: 4/Dobránsky,Kožuch,Straková,Vasilišin/
proti: 4/Balega,Gleza,Popaďáková,Varga/ zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

neprijaté

p. Straková – navrhla vypustiť z rokovania bod č.9 z dôvodu, že materiál nebol dopracovaný tak, ako
bolo pripomienkované.
Hlasovanie č. 5
za: 3/Balega,Straková,Vasilišin/
proti: 5/Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Varga/
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
neprijaté
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania so schválenou zmenou.
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č. 60)
za: 8/Balega, Dobránsky, Gleza, Kožuch,Popaďáková,Straková,Varga,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. Kontrolná činnosť – kontroly HK – bod vypustený z rokovania
5. Dohoda o splátkach NFP- DSS
6. Monitorovacia správa – plnenie rozpočtu k 30.6.2017
7. Rozpočtové opatrenie – č.4
8. Návrh VZN- trhový poriadok
9. Návrh –dodatok VZN- cintorínsky poriadok
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10. Návrh – zrušenie komisie
11. Zriadenie vecného bremena- zmluva VSD
12. Zverenie majetku – ZŠ Obchodná
13. Prenájom telocviční – ZŠ Obchodná, ZŠ Komenského
14. Štatút novín Sečovčan
15. Rekonštrukcia telocvične-spoluúčasť
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
p. Ján Dobránsky, p.Marián Vasilišin, p. Monika Popaďáková
Predsedom návrhovej komisie sa stal p. Ján Dobránsky
Za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Jozef Varga, p. Miroslav Balega
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.61)
za: 8/Balega, Dobránsky, Gleza, Kožuch,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

3. Interpelácie poslancov:
p.Kožuch – spýtal sa primátora, či vyvolal rokovanie s vodárenskou spoločnosťou vo veci prípadnej
rekonštrukcie ulíc Jarná, Poľná, Súdna počas obnovy infraštruktúry na týchto uliciach, o ktorej sa
rozprávalo na predchádzajúcich rokovaniach.
p.primátor – rozprával s riaditeľom vodární, ktorý mu sľúbil, že sa bude snažiť zahrnúť túto požiadavku
do ich rozpočtu, zatiaľ sa neozval.
p.Kožuch – požiadal primátora, aby zistil v akom štádiu je táto vec vo vodárenskej spoločnosti.
p.Vasilišin – informoval sa, či mesto požadovalo úpravu toku Trnávky (stav zarastenia brehov) na podnet
občanov. Ak nie, požiadal, aby mesto vyvinulo túto aktivitu.
p.primátor – rozprával s riaditeľkou Povodia Bodrogu a Hornádu Trebišov, ktorá mu povedala, že
všetko závisí od financií. Brehy toku Trnávky raz ročne kosia, čo je ich povinnosťou.
p.Vasilišin – ak by došlo k nejakej krízovej situácií, aby tieto veci boli riešené.
p.Popaďáková – boli vyčlenené finančné prostriedky na stavebné práce v klube dôchodcov, opravu
zatekajúcej strechy, následne vymaľovanie stien v miestnostiach, či sa už niečo urobilo.
p.primátor – zatiaľ prebieha výberové konanie na firmu, ktorá tieto práce prevedie.
p.Popaďáková – spýtala sa, či mesto zaregistrovalo Detské jasle ako poskytovateľa sociálnych služieb na
úrade Košického samosprávneho kraja.
p.Švec – zatiaľ ešte nie, termín je do 31.12.2017. Pracuje sa na organizačnom poriadku a štatúte, ide
o formálne záležitosti, ale do spomínaného termínu to bude zrealizované.
p.Varga – spýtal sa, kto je zodpovedný za úpravu, ochranu a kontrolu verejnej zelene podľa platného
VZN a kto je tvorcom spomínaného VZN.
p.primátor – požiadal p.Vargu, aby konkretizoval o čo ide.
p.Varga – napríklad pred bytovkou pri Fresch-i už asi mesiac občan mesta vysedáva na stoličke pod
stromom a zgrupujú sa okolo neho ďalšie osoby. Telefonicky požiadal vedúceho TS, aby to riešil, ale stav
sa nezmenil a verejná zeleň v centre mesta sa ničí ďalej. Týmto sa porušuje všeobecne záväzné
nariadenie.
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p.primátor – vie o tom, spomínaného Róma už viackrát upozornil. Nevieme čo s ním, či ho nahlásiť
polícií alebo akým spôsobom ho donútiť, aby sa na tomto mieste nezdržiaval.
p.Dulai – pokiaľ si občan sadne pod strom, nedopúšťa sa žiadneho priestupku.
p.Varga – vo VZN mesta je presne vyšpecifikované, čo je mestská zeleň, ale míňame sa účinku. Iné
mestá si chránia svoju zeleň.
p.primátor – mesto nemôže za to sankcionovať.
p.Popaďáková – oponovala, že vo VZN sú uvedené sankcie.
p.prednostka – ale sankcie nemá kto vymáhať, pretože nemáme mestskú políciu.
p.primátor – pošleme tam zamestnanca, ktorý upozorní spomínaného občana na porušovanie VNZ.
p.Varga – citoval z VZN a spýtal sa, kto je orgán ochrany prírody.
p.primátor – na tomto úseku pracuje p.Kantor.
p.prednostka – toto je prenesený výkon štátnej správy a mal by to riešiť príslušný odbor okresného
úradu. Mesto na to nemá dosah.
p.Varga – ako to potom riešia iné obce, ktoré nemajú mestskú políciu.
p.Wawreková – menšie obce nemajú verejnú zeleň v takom rozsahu.
p.primátor – na najbližšom zasadnutí MsZ, bude informovať ako mesto postúpilo v tejto veci.
p.Varga – spýtal sa primátora, ako by špecifikoval organizačnú štruktúru technických služieb
z personálneho pohľadu ľudských zdrojov a štruktúru pracovníkov.
p.primátor – nevie, čo tým pán poslanec myslí.
p.Varga – akí pracovníci tam pracujú, aký je ich výkon.
p.primátor – 90% je to marginalizovaná skupina, čiže Rómovia.
p.Varga – podľa čoho identifikuje primátor, že sú to Rómovia.
p.primátor – podľa vzhľadu.
p.prednostka – podľa vonkajších znakov, pretože väčšina Rómov sa neprihlásila k rómskej národnosti.
p.Varga – spýtal sa prečo nie je svojpomocne vyčistené kúpalisko za pomoci Technických služieb.
p.primátor – pretože mesto na to nemá potrebnú techniku a nie je možné ho vyčistiť spôsobom ako
požaduje pán poslanec. Je možné orezať stromy a kríky. Návrh na navýšenie financií na tento účel nebol
finančnou komisiou prijatý.
p.Varga – občania mesta upozorňujú na to, čo sa tam deje v noci a aké skupiny sa v areáli zdržiavajú.
p.Dulai – má informácie, čo sa tam niekedy deje, ale zatiaľ to polícia zvláda. Ak sa tam vyskytnú menšie
partie, ktoré robia neporiadok alebo hluk. Nahlásené podnety sú hneď riešené a je vykonaná náprava.
p.Varga – občania si spoluprácu polície pochvaľujú. Ide o vyčistenie areálu kúpaliska svojpomocne.
p.primátor – ak budú schválené na komisiách financie, urobí sa súťaž a firma vyčistí kúpalisko.
p.Varga – je to havarijný stav, tak nech sa areál aspoň vykosí a vyrúbu stromy, aby to bolo prehľadné.
Je to mestský majetok, ktorý sa neudržiava. Ide o vyčistenie areálu, tak ako sa dlhý čas bojovalo
o ihrisko, kde boli stromy vyklčované.
p.primátor – za výrub jedného chráneného stromu už zaplatil pokutu z vlastných peňazí.
p.Varga – je to mimo otázky.
p.primátor – súvisí to s interpeláciou pána poslanca. Ak niečo chceme, treba sa dohodnúť. V našich
možnostiach je maximálne orezanie stromov a vyklčovanie kríkov, za čo bojujú aj tenisti.
p.Dobránsky – v areáli kúpaliska je hrozný stav. Súhlasí s tým, aby sa to v rámci možnosti vyčistilo aj
cez aktivačných pracovníkov, ale nie možné kompletné vyčistenie svojpomocne, pretože ide o stavebný
odpad, betóny. Navrhuje, aby boli vyčlenené finančné prostriedky na kompletné zrovnanie areálu. Výrub
kríkov a stromov nepostačuje, treba sa ísť pozrieť, čo všetko sa v areáli kúpaliska nachádza.
p.Varga – myslí si, že 10 ľudí za týždeň tieto práce dokáže urobiť. Ako poslanec a občan mesta odfotil
areál kúpaliska zhora dronom a poslal na mesto, aby to riešilo. Doteraz sa však nič neudialo.
Spýtal sa primátora, či môžu Technické služby mesta v rámci svojich možnosti vyčistiť areál kúpaliska
v termíne do 15. októbra.
p.primátor – bez vyčlenenia financií na tento účel, to nie je možné.
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p.Varga – v tomto termíne požaduje iba vykosenie areálu kúpaliska za pomoci TS.
p.primátor – áno toto je možné.
p.Dobránsky – bolo by dobré opraviť aj plot, doplniť chýbajúce dva diely.
p.Varga – zatiaľ postačí aspoň vyčistiť.
p.primátor – mrzí ho, že sa hovorí iba o vyčistení kúpaliska a nejde sa do detailov, kde sa stala chyba.
Kto a kedy dal tento areál zaviesť odpadom. Kto je zodpovedný za súčasný stav. O tom sa poslanci
nechcú rozprávať. Bol na to dôvod, aby bolo kúpalisko zavezené odpadom?
p.Straková – spýtala sa, ako je zabezpečená voda pre mestskú časť Albínov.
p.primátor – má informáciu od riaditeľa vodárenskej spoločnosti, že po žatve mali začať stavať vodovod
smerom od bývalej Palmy na Albinov.
p.Straková – to znamená, že do konca roka by to malo byť zrealizované.
p.primátor – taký je prísľub.
p.Straková – zhruba pred rokom sa rozprávalo na komisiách o osadení dopravného zrkadla na ulici
Hviezdoslavovej pri Tescu. Je to neprehľadná zákruta. Spýtala sa, či sa s týmto niekto zaoberal.
p.primátor – nemá o tejto veci informáciu.
p.Straková – bolo by možné zabezpečiť spomínané dopravné zrkadlo?
p.prednostka – umiestňovanie dopravných značiek rieši príslušný dopravný inšpektorát.
p.primátor – po preverení bude informovať na najbližšom zasadnutí MsZ.
p.Straková – informovala sa, kedy bude zhotovený posledný prístrešok na kontajnery pri garážach na
sídlisku SNP.
p.primátor – firma RIOS s.r.o Sečovce, realizuje postupne tieto prístrešky do konca tohto roka.
p.Straková – spýtala sa, či mesto neuvažuje nad zabezpečením sociálneho zariadenia pre pracovníkov
TS, ktorí pracujú v meste, to znamená prenosné WC.
p.Dobránsky – ako to p.Straková myslela, pretože pracovníci sa presúvajú po celom meste.
p.Straková – konkrétne bola svedkom toho, že osoba vykonávala osobnú potrebu na ulici Okružnej za
kontajnerom. Predpokladá, že išlo o pracovníka TS, pretože mal na sebe reflexnú vestu. Hlavne
z hygienického hľadiská to nie je vhodné.
p.primátor – pred nedávnom bol predaný pozemok v centre mesta sečovskej televízií s podmienkou, že
budú na ňom aj dve verejné WC. Má informáciu, že tento pozemok je už predaný ďalšej spoločnosti.
p.Vasilišin – pani poslankyňa má na mysli mobilné prenosné WC. Myslí si, že vôľa tu je, ale ide tiež
o financie.
p.primátor – je nutné platiť prenájom. Ak ich mesto zakúpi, treba WC presúvať a ďalšie náklady s tým
spojené.
p.Wawreková – častokrát sa nejedná o zamestnancov mesta, ale aktivačných pracovníkov, na ktorých
nemáme dosah, aby sme ich mohli sankcionovať. Ide o ľudí, ktorí u nás vykonávajú určité práce, ale majú
slabé pracovné aj hygienické návyky. Mesto nemá takú rozlohu, aby bolo potrebné túto požiadavku
realizovať, sú to ďalšie náklady. Pracovníci sú v kontakte s vedúcim TS a tento problém je riešiteľný.
p.Varga – mesto je čisté, toto je malý incident.
p.primátor – občania nerešpektujú termíny vývozu odpadu. Znečisťujú mesto biologickým odpadom,
ktorý vynesú pred dom na verejnú zeleň (konáre, tráva a iné) a čakajú, kedy to mesto uprace, bez ohľadu
na termíny vývozu tohto druhu odpadu. Občania si myslia, že všetko je mesto povinné vyviesť podľa ich
požiadaviek bez ohľadu na rozpis vývozu odpadu. Svoje konanie odôvodňujú platením daní a poplatkov.
p.Varga – možno by pomohlo poriešiť exemplárne jeden prípad v meste.
p.primátor – otázne však je, či to občanovi dokážeme, že to vyviezol práve on.
p.Popaďáková – sú povinné kompostéry v domácnostiach, preto by mal pracovník TS upozorniť občana,
ktorý vyloží biologicky odpad pred dom.
p.Balega – na rizikových miestach navrhuje riešiť problém fotopascami.
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p.Dobránsky – na Sládkovičovej ulici je cesta bez obrubníkov, jazdia po nej veľké autá a traktory. Cesta
začína praskať. Takých ciest je v Sečovciach určite viac. Navrhuje osadiť značku zákaz vjazdu vozidlám
nad 3,5 t. Za dva roky bude takým spôsobom cesta úplne zničená a na jej opravu budú väčšie náklady.
Autá by mali využívať poľné cesty a prechody na polia.
p.Balega – tá istá požiadavka bola aj na ulici Štefánikovej z jednej aj druhej strany, aby cez ňu
neprechádzali nákladné autá, doteraz sa tak nestalo.
p.primátor – bola aj dohoda, že polícia bude tento úsek kontrolovať, ale mesto nemá na to dosah.
p.Dulai – na Štefánikovej ulici je dopravné značenie, ktoré tam dalo mesto – zákaz vjazdu vozidiel nad
3,5 t. Značka je na začiatku a na konci ulice. Pokiaľ na ulicu vojde takéto auto alebo autobus, nemá sa kde
otočiť a musí prejsť po tejto ulici, aj keby tam stála policajná hliadka.
Čo sa týka problému, ktorý spomínal p.Dobránsky, medzi Sečovcami a Hriadkami je urobený mostík ako
prístupová cesta na polia, ktorý majú autá a traktory využívať.
Mesto môže požiadať dopravný inšpektorát o dopravné značenie na zákaz prejazdu na problémových
uliciach, ale musí to byť označené aj na hlavnej ceste ako zákaz odbočenia.
p.Dobránsky – ak sú peniaze, chodníky v meste je potrebné dať do poriadku, pretože sú v dezolátnom
stave. Navrhuje, aby sa týmto problémom zaoberali komisie a následne MsZ.
4. Kontrolná činnosť – kontroly hlavného kontrolóra – bod vypustený z rokovania.
5. Dohoda o splátkach NFP – DSS:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil.
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 12 Štatútu Mesta Sečovce a Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta
Sečovce
A/ berie na vedomie
Spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu N151/2017, Nz 17826/2017, NCRis 18182/2017
B/schvaľuje
Dohodu o splátkach č. DOS22120120119-1 , medzi riadiacim orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR a prijímateľom Mesto Sečovce, na základe hlasovania per rollam zo dňa 18.7.2017.
Hlasovanie č. 8
za: 3/Dobránsky, Kožuch,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 5/Balega,Gleza,Popaďáková,Straková,Varga/

neprijaté

p.primátor – upozornil poslancov, že ak z toho budú sankcie, budú zodpovední všetci. Tento stav
nespôsobil on a prístup poslancov k tejto veci je benevolentný.
p.prednostka – s hlasovaním per rollam poslanci súhlasili a teraz to neschválili.
p.Straková – spýtala sa, či boli všetci poslanci oboznámení s tým, že hlasovanie per rollam nie je
v súlade so zákonom o obecnom zriadení a rokovacím poriadkom.
p.primátor – myslí si, že áno. Na mesto bola doručená výzva s tým, že ak mesto nezaplatí predmetný dlh
z projektu Dom seniorov Sečovce, budú zrušené ďalšie europrojekty. Stali sme sa dlžníkmi štátu.
p.Gleza – dlh uznal primátor sám bez súhlasu poslancov.
p.primátor – mesto sa stalo dlžníkom štátu a my so štátom nemôžeme vyjednávať.
p.Gleza – ide o časový sled a primátor nezvolal Mestské zastupiteľstvo.
p.primátor – to znamená, že primátor je zodpovedný za všetko a kolektívna vina poslancov neexistuje.
Za pochybenie pri verejnom obstarávaní na projekt Dom seniorov Sečovce je zodpovedné predchádzajúce
vedenie, ale on znáša dôsledky.
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p.prednostka – išlo o takú časovú tieseň, radovo niekoľko dní, že mesto, ak by to nesplnilo, nemohlo by
sa uchádzať v budúcnosti o žiadne europrojekty. Ťažko by sa poslanci zišli, keď boli mnohí na
dovolenkách. Prečo potom poslanci súhlasili hlasovaním per rollam a nevyjadrili svoju nespokojnosť
vtedy.
p.primátor – štát je nadradený mestu a on nedovolí, aby mesto prišlo o všetky europrojekty.
p.Straková - myslí si, že časová tieseň tam nemohla byť. Poslanci to schválili preto, že nevedeli, že
hlasovanie per rollam nie je v súlade so zákonom.
p.prednostka – takéto hlasovanie uplatnili mnohé mestské samosprávy napriek tomu, že vo viacerých
prípadoch sa prokuratúra vyjadrila, že to nie je v poriadku. Nebolo možné iné riešenie, preto sa použilo
toto hlasovanie aj vzhľadom na vzniknutú situáciu, ktorú nezapríčinilo súčasné vedenie mesta.
p.Straková – od doručenia výzvy uplynuli dva týždne, kým mesto reagovalo.
p.prednostka – nie je to pravda, pretože mesto okamžite reagovalo listom p.Filipa, ktorý sa ohradil, že
s takou pokutou nesúhlasíme. Najprv sa hľadali argumenty, aby mesto túto pokutu nemuselo uhradiť. Štát
tieto argumenty zamietol, a preto iná možnosť mestu neostávala, ako to riešiť týmto spôsobom.
p.Straková – nie je problém hlasovať za Dohodu o splátkach a každý uzná, že je pre mesto výhodnejšie
zaplatiť dlh v splátkach ako naraz. Ide o to akým spôsobom to majú poslanci schvaľovať.
p.primátor – je otázne, či by poslanci takto ako teraz komunikovali aj s pracovníkom ministerstva.
p.Wawreková – ako povedala pani prednostka bola to časová tieseň, čo sa týka podpisu Dohody
o splátkach. Z toho dôvodu sa pristúpilo k takémuto riešeniu. Žiadne zákonné podmienky nehovoria
o zákaze hlasovania per rollam, to znamená, že za určitých podmienok je to možné. Tento spôsob použili
viaceré samosprávy. Mesto niečo také neriešilo a postupovalo ako prikázal riadiaci orgán. Tieto veci boli
vydiskutované až potom sa pristúpilo k takému riešeniu. Rozprávala aj s poslankyňou p.Bérešovou, že
k tejto možnosti hlasovania pristúpime s tým, že následné to poslanci schvália aj na Mestskom
zastupiteľstve. K tejto veci treba pristupovať zo strany poslancov objektívnejšie, pretože to sa bežne
nedeje.
6. Monitorovacia správa – plnenie rozpočtu k 30.06.2017:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal predsedu
návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie a poslancov o hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s ustanoveniami § 11, ods. 4 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 12 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
berie na vedomie
Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2017.
Hlasovanie č. 9 (uznesenie č.62)
za: 8/Balega, Dobránsky, Gleza, Kožuch,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

7. Rozpočtové opatrenie č. 4:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Gleza – materiál bol predmetom rokovania finančnej komisie a má pozmeňujúci návrh v bode a), aby
suma bežných výdavkov bola ponížená o 17 554,59 € z dôvodu, že došlo k porušeniu rozpočtovej
disciplíny zaplatením faktúry JUDr. Vrabeľovi bez úpravy v rozpočte, čiže upraviť bežné výdavky na
sumu 32 458,17 €.
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p.Wawreková – nie je to celkom tak, pretože bola schválená Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní, v ktorej
je uvedené, že sa obidve strany vzdali trov konania. To znamená, že platí dohoda o poskytovaní právnych
služieb, ktorá bola schválená ešte v roku 2012. V tejto dohode je uvedené, že ak si právny zástupca
neuplatňuje trovy konania na súde, tak si ich uplatňuje v zmysle zmluvy.
p.Gleza – on len konštatuje, že bol porušený zákon a rozpočtové pravidlá a je to jeho pozmeňujúci návrh.
Bude mať úlohu pre pána kontrolóra, aby preveril zákonnosť postupu do 30.9. a vykonal kontrolu
opodstatnenosti nároku fakturácie JUDr. Vrabeľa na uvedenú sumu.
p.Wawreková – kontrolór nemôže odkontrolovať trovy právneho zastupovania.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu p.Glezu na zníženie bežných
výdavkov v bode a) o sumu 17 554,59 €.
Hlasovanie č. 10 (uznesenie č.63)
za: 5/Balega,Gleza,Popaďáková,Straková,Varga/
proti: 1/Kožuch/
zdržal sa: 2/Dobránsky,Vasilišin/

nehlasoval: 0

prijaté

Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
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.4
a) zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2017 podľa priloženého návrhu sa
navyšuje o :
 bežné príjmy : 30 965,56 Eur
 kapitálové príjmy: 1 040,00 Eur
 finančné operácie - príjmy: 16 638,00 Eur
 bežné výdavky : 32 458,26 Eur (nenavyšuje sa 0111 637005 o sumu 17 554,50 €)
b) zmena rozpočtu škôl a školských zariadení podľa priloženého návrhu sa navyšuje o:
 bežné príjmy mesta: 973 Eur
 bežné výdavky škôl:973 Eur
c) zmena rozpočtu Mesta v priebehu rozpočtového roka 2017
C1. Školy a školské zariadenia
 a) BV(bežné výdavky) Mesta Sečovce sa znižujú o -10 156 € :
0310 635006 41 Policajné služby Údržba budov, objektov alebo ich častí -10156 €
 b) BV Centra voľného času Sečovce sa zvyšujú o 10 156 €:
C2. Dychová hudba k 75.výročiu založenia: odmeny spolu s odvodmi vo výške 2 699€.
 a) BV sa zvyšujú :0820 637027 Ostatné kult. služby vrát. kult. domov Odmeny zamestnancov
mimopracovného pomeru +2000 € ,odvody k nim :+699 €


b) BV sa znižujú: 0820 635006 41 Ostatné kult. služby vrát. kult. domov Opravy a údržba
budov, objektov -2699 €
C3. Projekčné práce k projektu : Prístavba MŠ Obchodná 26
 a) BV:09111 716 46 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Prípravná a projektová
dokumentácia + 11880 €
 b) FOP: 454002 46 Z ostatných fondov obce +11880 €
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Hlasovanie č. 11 (uznesenie č.63)
za: 5/Balega,Gleza,Popaďáková,Straková,Varga/
proti: 1/Kožuch/
zdržal sa: 2/Dobránsky,Vasilišin/

nehlasoval: 0

prijaté

8. Návrh VZN – trhový poriadok:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na
uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa §-u 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov
ako i zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a o zmene a doplnení č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení
neskor. predpisov, ako i zákona 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona NR SR 137/1998
Z.z. a zákona č. 274/1993 Zb. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa, určuje
podmienky predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach na území mesta Sečovce
A/ uznáša sa
na tomto VZN - Trhový poriadok mesta Sečovce – upravujúci podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach 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. 12 (uznesenie č.64)
za: 8/Balega, Dobránsky, Gleza, Kožuch,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

9. Návrh – dodatok VZN – cintorínsky poriadok:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Straková – navrhovala aj na predchádzajúcich komisiách, aby bol tento materiál stiahnutý z rokovania,
pretože nie je v súlade s VZN a komplikuje ho. Predložený návrh celkové chápanie týchto hrobov
komplikuje ešte viac. Z toho dôvodu navrhovala stiahnuť tento bod z dnešného rokovania.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
na základe čl.68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 ods.1zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 22 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A/ uznáša sa
na dodatku č.1, ktorý sa vydáva k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č: 9/2016 o výstavbe, správe,
údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta SEČOVCE s prílohami chránených hrobov a
náhrobkov
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. 13 (uznesenie č.65)
za: 6/Dobránsky, Gleza, Kožuch,Popaďáková,Varga,Vasilišin/
proti: 2/Balega,Straková/
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

10. Návrh – zrušenie komisie:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na
uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s uznesením č. 66/2016 zo 15.7.2016
A / ruší
dočasnú komisiu na záchranu významných hrobov na cintoríne
členov komisie v zložení: Mgr Monika Popaďáková
Ing. Peter Sklenčár
Peter Tomčák
Hlasovanie č. 14 (uznesenie č.66)
za: 8/Balega, Dobránsky, Gleza, Kožuch,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

11. Zriadenie vecného bremena – zmluva VSD:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto 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/ schvaľuje :
v súlade s uznesením č. 65/2016 zo dňa 15.7.2016
A1)
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch:
katastrálne územie
parc. č., register druh pozemku
výmera
LV č.
2
(m )
2717/2 CKN
Zastavané plochy a 1877
4806
Sečovce
nádvoria
2619/12
Zastavané plochy a 6334
2724
Sečovce
nádvoria
3591
Ostatné plochy
4401
2724
Sečovce
ktorých vlastníkom je Mesto Sečovce - v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31,042
91 Košice , pre umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva
A2 )
Zmluvy o zriadení vecného bremena podľa predloženého návrhu .
B/ poveruje
Primátora mesta Sečovce podpísať Zmluvy o zriadení vecného bremena .
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Hlasovanie č. 15 (uznesenie č.67)
za: 8/Balega, Dobránsky, Gleza, Kožuch,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

12: Zverenie majetku – ZŠ Obchodná:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto 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 škola, Obchodná 5, Sečovce, IČO 035541202. Správa sa
zveruje na nasledujúci majetok:
 stavba – budova „ZŠ Obchodná- hlavná budova, súp.č.3 - rekonštrukcia“, ktorá sa nachádza na pozemku
evidovanom ako parcela registra „C“, parcelné č. 1368/1, obstarávacia cena 1 052 518,70 €,


stavba – budova „ZŠ Obchodná- prístavba, súp.č.4“, ktorá sa nachádza na pozemku evidovanom ako
parcela registra „C“, parcelné č. 1373/2, obstarávacia cena technického zhodnotenia 78 301,39 €,



stavba – budova „ZŠ Obchodná- prístavba telocvične, par.č.1372/1“, so súpisným číslom 1, ktorá sa
nachádza na pozemku evidovanom ako parcela registra „C“, parcelné č. 1372/1, obstarávacia cena
278 631,21 €,



stavba –„Viacúčelové ihrisko-ZŠ Obchodná“, ktorá sa nachádza na pozemku evidovanom ako parcela
registra „C“, parcelné č. 1372/2, obstarávacia cena 63 626,59 €,



pozemok – parcela registra „C“, parcelné číslo 1372/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
6838 m2, obstarávacia cena 34 053,24 €,



pozemok – parcela registra „C“, parcelné číslo 1372/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera
619 m2, obstarávacia cena 3 082,62 €,



pozemok – parcela registra „C“, parcelné číslo 1372/3, druh pozemku ostatné plochy, výmera 1024 m2,
obstarávacia cena 5 099,52 €,



dlhodobý hmotný majetok, súbor hnuteľných vecí „Výpočtová technika – vybavenie Pavilónu I- ZŠ
Obchodná“, obstarávacia cena 5 980,84 €



drobný hmotný majetok v celkovej hodnote 35 507,95, podľa inventúry k 31.12.2016

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 škole, Obchodná 5, Sečovce, IČO 035541202.

Hlasovanie č. 16 (uznesenie č.68)
za: 8/Balega, Dobránsky, Gleza, Kožuch,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
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prijaté

13. Prenájom telocviční – ZŠ Obchodná, ZŠ Komenského:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Varga – v tejto súvislosti sa poďakoval vedeniu mesta za starostlivosť o areál ihriska a podporu tohto
projektu, aby tieto aktivity pokračovali ďalej.
p.Vasilišin – spýtal sa, či táto aktivita bola zo strany komisii, poslancov alebo samotného záujemcu
o prenájom telocvične.
p.Varga – o súčinnosť požiadal p.Korytko, ako člen Rady školy ZŠ Obchodná. Následne bola oslovená
riaditeľka školy, po jej predbežnom súhlase školský úrad, aby to bolo v súlade s VZN a bolo to aj
predmetom rokovania komisie.
p.Straková – upozornila, že je potrebné dohodnúť sa na výške nájmu.
p.Varga – navrhol sumu 10,-€ do konca roka pre obe školy.
p.prednostka – vzhľadom na to, že ide o aktivitu, za ktorú nájomca vyberá peniaze, pozrela aj iné mesta
a tie majú stanovené nájomne 10,-€ za hodinu, pravdepodobne v súlade s ich VZN.
p.Varga – ide o prechodné obdobie do konce roka, potom sa to môže upraviť.
p.Wawreková – v zmysle VZN č. 5 môže mestské zastupiteľstvo upraviť výšku nájmu, ktorá je v týchto
prípadoch stanovená na 12,-€ za m2 . Je možnosť prenájmu aj formou osobitného zreteľa so stanoveným
postupom a schválením mestským zastupiteľstvom.
p.Popoďáková- to znamená, že do konca roka tak, ako teraz schválime a potom podľa VZN.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p.Vargu, t.j. 10,-€ do konca roka.
Hlasovanie č. 17 (uznesenie č.69)
za: 8/Balega, Dobránsky, Gleza, Kožuch,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanoveniami § 9a ,
odst. 9 , Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z § 12 Štatútu
mesta Sečovce a VZN 5/2015 .
A/ schvaľuje
prenájom telocvične ZŠ Komenského 4, Sečovce a ZŠ Obchodná 5
a) v termínoch – 2 x do týždňa v čase o 16 – 19 hod.
b) účel nájmu : poskytnutie za účelom futbalových aktivít
c) za nájomné v súlade s čl. 20 odstavec 7 VZN 5/2015 vo výške 10 €
d) do konca roka 2017
e) pre nájomcu
: CFT Academy Slovakia
so sídlom: Generála Svobodu 316,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO:42419123
zast.: Mgr. Daniel Štuller -prezident
B/ poveruje
Primátora Mesta Sečovce MVDr. Jozefa Gamráta vykonať právne kroky na prenájom majetku
v zmysle schvaľovacej časti uznesenia do prenájmu pre nájomcu CFT Academy Slovakia
Generála Svobodu 316 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:42419123 .
Hlasovanie č. 18 (uznesenie č.69)
za: 8/Balega, Dobránsky, Gleza, Kožuch,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
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prijaté

14. Štatún novín Sečovčan:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Vasilišin – ako doterajší predseda redakčnej rady sa spýtal predsedu komisie kultúry, z čoho vychádzal
navrhovateľ pri tvorbe tohto návrhu. Zároveň predložil pozmeňujúci návrh na zmenu v §11 – Redakčná
rada, bod 5 – Funkcia člena redakčnej rady je nezlučiteľná s funkciou primátora, zástupcu primátora
a prednostu MsÚ. Navrhuje vypustiť – zástupca primátora, pretože je to tiež poslanec a myslí si, že je to
vo všeobecnosti diskriminujúce.
p.Varga – nevie odpoveď, materiál nepripravoval on.
p.Dobránsky – súhlasí s p.Vasilišinom. Zástupca primátora je taký poslanec ako aj ostatní poslanci.
p.Straková – asi to bolo myslené tak, že keď bude primátor dlhodobo neprítomný a zastupuje ho jeho
zástupca.
p.Vasilišin – je to jeho návrh a myslí si, že aj zástupca primátora môže byť členom redakčnej rady tak
ako aj ďalší dvaja poslanci – členovia rady.
p.prednostka – spýtala sa predsedu komisie p.Vargu, či si prečítal návrh štatútu novín.
p.Varga – áno, čítal.
p.prednostka – citovala sporné veci a veci, ktoré sa navzájom vylučujú z predloženého materiálu návrhu štatútu novín.
p.primátor – spýtal sa poslancov, či nechcú tento návrh znova prerokovať v komisiách, aby to prišiel
vysvetliť predkladateľ, ktorý dnes nie je prítomný na rokovaní.
p.Varga – je to návrh, o ktorom sa môže rokovať.
p.Kožuch – navrhol tieto veci ešte raz prebrať v komisiách. Vyžaduje si to hlbšiu diskusiu, dopracovanie
a preto navrhuje stiahnuť tento bod z rokovania, keď sú tam aj sporné veci, na ktoré upozornila pani
prednostka.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p.Kožucha
Hlasovanie č. 19
za: 4/Dobránsky,Kožuch,Straková,Vasilišin/
proti: 4/Balega,Gleza,Popaďáková,Varga/ zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

neprijaté

Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu p.Vasilišina.
Hlasovanie č. 20
za: 5/Balega, Dobránsky,Kožuch,Straková,Vasilišin/
proti: 3/Gleza,Popaďáková,Varga/
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z § 14
Štatútu mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Štatút novín Sečovčan s pozmeňujúcim návrhom.
Hlasovanie č. 21
za: 4/Balega,Gleza,Popaďáková,Straková/
proti: 3/Dobránsky,Kožuch,Varga/ zdržal sa: 1/Vasilišin nehlasoval: 0
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neprijaté

15. Rekonštrukcia telocvične – spoluúčasť:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu
p.Gleza – informoval sa na cenu diela vzhľadom na schvaľovanie 10% spoluúčasti.
p.Švec – v súčasnosti sa to sumarizuje. Vo výzve je uvedené, že si ministerstvo vyhradzuje právo ponížiť
finančnú dotáciu, preto je ťažké povedať cenu, ale maximálna dotácia na jeden projekt je 150 tis. eur. To
znamená, že financovanie spoluúčasti je od 0,- do 15 tis. eur.
p.Gleza – spýtal sa prednostky, či prečítala všetky materiály na rokovanie zastupiteľstva, konkrétne
k bodu 15.
p.prednostka – samozrejme, že áno.
p.Gleza – v materiáli je uvedená výška spoluúčasti žiadateľa najmenej 25% z poskytnutých finančných
prostriedkov ministerstvom. To znamená, že ak schválime 10%, nebudeme úspešní v tomto projekte.
p.Švec – ospravedlnil sa za mylnú informáciu v materiáli, ale na poslednú chvíľu v tejto výzve došlo
k zmene z 25% na 10 %.
p.Hallér – potvrdil vyjadrenie p.Šveca, že tieto zmeny sa uskutočnili v posledných dňoch.
p.Gleza – navrhol vyššiu spoluúčasť, aby bolo lepšie bodové hodnotenie a vyššia šanca získať projekt.
p.Haller - toto nemá vplyv na úspešnosť žiadosti o NFP a spoluúčasť bola stanovená vo výzve.
p.prednostka – materiál bol pripravený a predložený skôr, ako došlo k aktuálnej zmene. Vo vyzve sú
jasne stanovené pravidlá.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu p.Glezu t.j. spoluúčasť na tomto
projekte 15%, nie 10% ako je uvedené v návrhu uznesenia.
Hlasovanie č. 22
za: 4/Balega,Gleza,Popaďáková,Varga/
zdržal sa: 2/Straková,Vasilišin/

proti: 2/Dobránsky,Kožuch/
nehlasoval: 0
neprijaté

Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce
A/ súhlasí:
A1)
s predložením žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov ku projektu s názvom:
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 , v súlade s výzvou zo dňa 6.7.2017
na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
A2)
so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo strany mesta t.j. 10% z celkových
oprávnených výdavkov projektu , na rekonštrukciu telocvične Základnej školy Komenského 4, Sečovce.
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
projektu zo strany uchádzača o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 10% z celkových
oprávnených výdavkov projektu rekonštrukcia telocvične a financovanie rozdielu medzi celkovými
výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
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C / splnomocňuje
Primátora mesta Sečovce podpísať všetky záväzkové vzťahy vyplývajúce a potrebné pre zabezpečenie
žiadosti o finančný príspevok a z toho vyplývajúce potrebné prílohy.
Hlasovanie č. 23 (uznesenie č.70)
za: 8/Balega, Dobránsky, Gleza, Kožuch,Popaďáková,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

Poslanec p. Jozef Varga sa ospravedlnil a odišiel z rokovania Mestského zastupiteľstva.
Diskusia:
p.Balega – informoval sa, či bol zrealizovaný schválený nákup kosačky na ihrisko.
p.primátor – kosačka je k dispozícií správcovi ihriska.
p.Balega – z poslaneckého prieskumu vyplynuli nejaké opatrenia, ktoré mali byť splnené v určitých
termínoch. Konkrétne hasičské auto by už malo byť uskladnené.
p.primátor – je to v štádiu prísľubu, že štát poskytne financie na jeho opravu. Auto tohto typu, ktoré
mesto dostalo je problémové, čo sa týka jeho prevádzky.
p.prednostka – auto je pripravené na repasovanie, ak príde ponuka od štátu.
p.Palfi – nevie prečo auto nie je uvedené do požadovaného stavu, ale mesto má povinnosť podľa
vyhlášky sa o zverené auto starať. Auto má byť prevádzky schopné a uskladnené podľa normy.
Poskytnutá dotácia bola využitá aj na nákup batérie. Podľa informácie vedúceho TS sa v súčasnosti
pripravuje hangár na uskladnenie auta, aby nebolo vystavené rôznym poveternostným podmienkam.
p.Timková - má informáciu, že v polovici augusta bol zrealizovaný prívod vody k Albínovu. Spýtala sa,
koho záležitosťou je zrealizovanie uličných rozvodov vody v Albinove, mesta alebo vodárenskej
spoločnosti.
p.primátor – je to aktivita vodární. Túto informáciu má od riaditeľa spoločnosti.
p.Timková – jej riaditeľ povedal, že ich záležitosť končí hlavným prívodom, ďalej to už rieši mesto.
Koho je to potom záležitosť.
p.Kožuch – voda, kanalizácia, rozvody sú majetkom vodárenskej spoločnosti, úste do kanalizácie
majetkom mesta a prípojky sú majetkom občanov.
p.Timková – spýtala sa, či by mesto malo iniciovať aktivitu vodárni, aby ďalej pokračovali.
p.primátor – nie je to záležitosť mesta.
p.Popaďáková – spýtala sa, či je pravda, že poslanci majú povolený vstup na ihrisko len so súhlasom
vedúceho Technických služieb.
p.primátor – nevie o tom. Preverí to, ale je to nezmysel.
p.primátor:
- p.Farbárová podala trestné oznámenie na primátora, pretože neprikázal jej susedom vyrúbať stromy,
ktoré ohrozujú jej dom,
- mesto zakúpilo na lízing nové auto na zber komunálneho odpadu pre TS,
- asi pred pol rokom poslanci schválili odpísanie zmarených investícii z majetku mesta za 240 tis.eur.
Na posledných rokovaniach s poslancami bola dohoda, že sa urobia rekonštrukcie chodníkov a ďalšie
investičné akcie. Oslovil projektanta, aby v najkratšom možnom termíne pripravil projekty a dnes všetko
poslanci zmietli zo stola, bez zdôvodnenia. Spýtal sa poslancov, dokedy sa budú projekty uskladňovať
v zásuvke a ako to má vysvetliť občanom mesta.
p.Balega – projekty poslanci neodmietli, ale bola dohoda, že materiály budú zaslané poslancom 5 dní
pred zasadnutím MsZ a to sa nestalo.
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p.primátor – projekty boli doručené počas zasadnutia finančnej komisie. Projekt na opravu výtlkov, bol
zaslaný poslancom už dosť dávno, ani ten nebol schválený.
p.Popaďáková – myslí si, že ak to komisia výstavby znova prerokuje, prediskutuje, nebude problém
schváliť to.
p.primátor – otázka je, kedy sa projekty zrealizujú, keď ešte nie sú ani vysúťažené. Najprv musia
zasadnúť komisie, zastupiteľstvo, verejné obstarávanie a navyše pracovník odboru výstavby je dlhodobo
práceneschopný. Znova to poslanci presunú na ďalší rok.
p.primátor – informoval, že majiteľ diskotékového klubu Galaxy podal na mesto trestné oznámenie, že
skrátením otváracej doby obmedzuje aktivity marginalizovaných skupín obyvateľstva.
p.Kožuch – toto nie je obmedzovanie marginalizovanej skupiny občanov, sú to konkrétne dôvody na
skrátenie pracovnej doby – hluk, neporiadok, výtržníctvo. Poslanci sa takto rozhodli a je to v súlade so
zákonom.
p.primátor – na uliciach Obchodná a Štefánikova telekomunikačné firmy plánujú budovanie nových
optických sietí. Aj mestská televízia bude mať takú požiadavku.
p.Balega – bolo by vhodné, aby tieto rozkopávky robili naraz a firmy sa dohodli.
p.primátor – oznámil, že Ing. Antonovi Briňarskému, dirigentovi Mestskej hasičskej dychovej hudby
Sečovce, bude udelené ocenenie „Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja“.
Do diskusie sa nikto neprihlásil. Primátor poďakoval za účasť a ukončil VI. rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor

PhDr. Anna Pančurová
prednostka

Overovatelia:
Mgr. Jozef Varga

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

Miroslav Balega

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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