Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 13. 12. 2017
o 11.00 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 10
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová,Ing. Ján Dobránsky, Imrich Gleza,
Mgr. Monika Popaďáková, Michal Sojka, Ing. Katarína Straková, Mgr. Jozef Varga,
Ing. Marián Vasilišin
Poslanci – neprítomní, ospravedlnení 2:
MUDr. Marek Kožuch, Marián Rozman
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Jeňo, PaedDr. Ing. Terézia Stanková, PhDr. Branislav Bruňák, Ing. Ján Varga
Prizvaní - prítomní:
Ing. Renáta Strapoňová – poverená riaditeľka ZŠ Obchodná, Mgr. Ľubica Holcer – riaditeľka CVČ,
Mgr. Ján Lukáč – riaditeľ BHS Sečovce, s. r. o., Ján Paulovčák, vedúci TS, RNDr. Vladimír Švec –
Školský úrad, Jaroslav Hrinda – Stavebný úrad
Hostia:
Mjr.Bc. Ján Gruľa - riaditeľObvodného oddelenia Policajného zboru Sečovce
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát – primátor
Ing. Jozef Litvák, CSc – prednosta
JUDr. Radovan Wawrek – hlavný kontrolór mesta
Pracovníci MsÚ
1. Otvorenie:
VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach otvoril primátor p. Jozef Gamrát.
V úvode privítal poslancov, členov komisií Mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a školských
zariadení v správe mesta, riaditeľa Obvodného oddelenia PZ, podnikateľov a občanov mesta.
Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je prítomných 9, ospravedlnili sa p.Kožuch a p.Vasilišin
a chýba aj p.Rozman. 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.
p.Varga – navrhol doplniť do bodu rôzne – Štatút novín Sečovčan.
p.primátor – navrhol vypustiť z rokovania bod č. l1 – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok CVČ,
z dôvodu, že k dnešnému dňu nie sú k dispozícií relevantné čísla, koľko projekt bude stáť a koľko je 5%
účasť mesta.
p.Bérešová – spýtala sa na termín podania žiadosti o NFP.
p.primátor – priebežne.
p.primátor – spýtal sa p.Vargu, či sa niečo zmenilo v pôvodnom návrhu štatútu, pretože na poslednom
rokovaní nebol prijatý a pre neho je v tomto znení neprijateľný.
p.Varga – nie, nezmenil sa pôvodný návrh, bol prerokovaný v komisii a tá ho schválila bez výhrad.
Primátor požiadal o hlasovanie k týmto návrhom.
Doplnenie bodu rôzne:
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.71)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 1/Dobránsky/
nehlasoval: 0
prijaté
Vypustenie bodu č. 11 z rokovania MsZ:
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.71)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania s prijatými zmenami.
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.71)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
3. Interpelácie poslancov
4. Úprava rozpočtu- rozpočtové opatrenia
5. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020
6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ...
7. Návrh VZN –DHZ, zriaďovacia listina
8. Kontrolná činnosť - správy hlavného kontrolóra, plán práce
9. Prenájom majetku pre CFT Academy
10. Návrh na vyradenie majetku
11. Žiadosť o NFP – CVČ – bod vypustený z programu rokovania
12. Zmluva vecné bremeno- VVS a.s.
13. Návrh rokovacích termínov MsZ
14. Návrh –členstvo v sociálnej komisii
15. Návrh – úprava VZN-verejná zeleň
16. MAS-Sečovský región o.z.
17. Rôzne – Štatút novín Sečovčan
18. Diskusia
19. Záver
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Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: p.Katarína Straková, p.Miroslav Balega,
p.Imrich Gleza, za zapisovateľku určil p.Ľubicu Kmecovú a overovateľov: p.Ján Dobránsky,
p.Monika Bérešová. Predsedom návrhovej komisie bol p.Imrich Gleza.
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.72)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
p.Bérešová – opakovane požiadala hlavného kontrolóra mesta, aby si presadol k primátorovi.
p.primátor – konštatoval, že uznesenia z posledného zasadnutia MsZ sú splnené a niektoré sa
priebežne plnia.
p.primátor – odpovedal na interpelácie z predchádzajúceho zasadnutia.
p.Kožuch – možnosť rekonštrukcie ciest na ul. Poľná, Jarná, Súdna – stanovisko vodárenskej spoločnosti
je, že o tejto možnosti neuvažuje, pretože rekonštrukciu vodovodov vykoná tzv. mikrotunelovaním
a cestu nepoškodia.
p.Straková – dobudovanie vodovodu pre mestskú časť Albínov – v súčasnosti je rozposlaná obyvateľom
zmluva o budúcej zmluve. Po podpísaní a vrátení týchto zmlúv a prehodnotení záujmu občanov, vyzve
vodárenská spoločnosť mesto na vypracovanie projektovej dokumentácie. Toto sa týka aj ulice
Družstevnej a ul. SNP. Potom to vodárenská spoločnosť zahrnie do svojho plánu práce. Problémom je to,
že v zmluvách je uvedená pokuta za nepripojenie k vodovodu po podpísaní zmluvy. K vysvetleniu tejto
veci by sa malo konať stretnutie občanov so zástupcami vodárenskej spoločnosti.
p.Straková – osadenie dopravného zrkadla v neprehľadnej zákrute pri Tescu – bol vyzvaný majiteľ plota,
aby ho odstránil. Ak bude potrebné požiadať dopravný inšpektorát o osadenie zrkadla, postup bude
dohodnutý na komisii.
3. Interpelácie poslancov:
p.Popáďaková – zaregistrovala na parkovisku nápis „mestská záložňa“, či o tom mesto vie.
p.primátor – nemá o tejto veci žiadnu vedomosť.
p.Baranová – smerovala otázku na vedúceho úseku Technických služieb, v akom stave je príprava na
zimnú údržbu: posyp, odhŕňanie snehu, práca mimo pracovnej doby.
p.Paulovčák – sú k dispozícii dva traktory, dve radlice, jeden závesný posypovač a je zakúpený
posypový materiál – štrk a soľ.
p.Bérešová – ak je k dispozícii harmonogram služieb pracovníkov TS, požiadala o jeho sprístupnenie
poslancom.
p.Paulovčák – rozpis služieb pracovníkov je vypracovaný a je možné zaslať ho poslancom.
p.Baranová – zaujímala sa hlavne o personálnu otázku, pretože minulý rok s tým bol problém.
p.Paulovčák – zimnú údržbu zabezpečujú pracovníci TS, cez pracovnú dobu nie je problém, mimo
pracovnej doby je rozpis služieb. Za tento odpracovaný čas si potom čerpajú náhradné voľno.
V prípade potreby – sneh, poľadovica, nahlásenia polície, sú zamestnanci pripravení.
p.Bérešová – informovala sa, či je dohodnutá nejaká spolupráca alebo vzájomná pomoc so správou ciest
KSK, ako to bolo v minulosti.
p.Paulovčák – jednal s KSK, nie sú ochotní odhŕňať mestské komunikácie.
p.Straková – interpelovala v mene občanov, ktorí využívajú stránku mesta, či je možné sprehľadniť
webovú stránku mesta. Sú tam duplicitné veci a niektoré je ťažko vyhľadať.
p.Varga – na komisii bola zmienka o potrebe vykonania ďalších prác v budove bývalej palenčárne, ktorej
kúpu p. Paulovčák obhajoval. Spýtal sa ho, kedy podal žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov
na tento účel.
p.Paulovčák – budovu obhajoval, ale zvnútra ju nevidel, v akom je stave. Ani všetci poslanci pri kúpe
túto budovu zvnútra nevideli. Budova bola v dezolátnom stave. Teraz je potrebné riešiť jej
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sprevádzkovanie. Žiadosť na čiastočnú opravu podal 24. 1.2017 cez sekretariát Mestského úradu
prednostke, vedúcej finančného odboru a poslancom.
p.Bérešová – ak bola podaná žiadosť cez sekretariát, požiadala o preverenie, či bola evidovaná aj
v elektronickej pošte, pretože poslanci s ňou boli oboznámení až v novembri.
p.Paulovčák – žiadosť podal osobne p.Vargovej aj p.prednostke a považoval vec za vybavenú. Pretože
mal záujem, aby sa do budovy presťahovali pracovníci a dalo sa v nej fungovať, žiadal o sumu 50 tis. eur
na čiastočné sfunkčnenie budovy.
p.Bérešová – materiál sa k poslancom dostal až po interpelovaní na finančnej komisii.
p.Dobránsky – má mesto informáciu, aký je zámer s bývalou budovou elektrární.
p.primátor – má informáciu, že v budove má byť stredisko pre Rómov s bývaním, ale nie je to v súlade
s územným plánom mesta. Firma, ktorá ale nie je majiteľom nehnuteľnosti, ponúkla mestu budovu za
cenu necelých 1,8 mil. eur, čo je pre mesto neprijateľné a navyše pozemky okolo budovy vlastní iná
firma, ktorá je vraj v konkurznom konaní. V roku 2014 bola ponuka na odpredaj od VSE za cenu 350
tis. eur, ale mesto ju neprijalo.
p.Varga – spýtal sa pána prednostu, ako preberal agendu od bývalej pani prednostky.
p.prednosta – osobne sa nestretli, agenda bola iba v rozsahu materiálov z komisií. Niektoré veci sa riešia
za pochodu.
4. Úprava rozpočtu- rozpočtové opatrenia:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal predsedu
návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a poslancov o 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.5 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2017 :
A1)
podľa priloženého zoznamu zmien rozpočtu s názvom - Zoznam zmien rozpočtu- rozpočtové
opatrenie č.5 A1) sa navyšuje :
 bežné príjmy : 5 862,43 Eur
 bežné výdavky : 23 416,93 Eur
 kapitálové príjmy: 330 570,42 Eur
 kapitálové výdavky : 330 570,42 Eur
A1)1
upravujú sa kapitálové výdavky : ponížiť Občianska vybavenosť projekty
0610 716 o 12.000 € - a preradiť na 0510 716 Výstavba zberného dvora.
A2)
mesto – školy , školské zariadenia
a) bežné príjmy Mesta sa zvyšujú o : 58 984 € Eur
b) bežné výdavky Mesta sa zvyšujú o: 552 Eur
c) bežné transfery Mesta sa zvyšujú o 3 936,48 Eur
d) bežné príjmy rozpočtových organizácii sa zvyšujú o 10 285, 24 Eur
e) bežné výdavky rozpočtových organizácií sa zvyšujú o 72 653,72 Eur
rozpísané -A2) na mesto a RO – školy a školské zariadenia takto:
A2)a) Bežné príjmy /BP/ Mesta Sečovce sa zvyšujú o 58 984 € / 23 525 €, 34 907, 552 € /
111 312 012 01 zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na základe listu
Okresného úradu, odboru školstva č. OU-KE-OS2-2017/009170-208, č. OU – KE . OS2-2017/04355/014.
A2)b)MŠ Nová- neprávny subjekt Mesta Sečovce
09111 633 006 111 sa zvyšujú o 552
A2)d) Bežné príjmy škôl sa zvyšujú o 10 285,24 €
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A2)e)
Bežné výdavky sa zvyšujú:
ZŠ Obchodná 5 sa zvyšujú o 12 160 € :
09121 111 611 sa zvyšujú o 2 711 €
09121 111 612011 sa zvyšujú o 300 €
09121 111 61201c sa zvyšujú o 400 €
091211 111 620 sa zvyšuje o 1327 €
09211 111 611 sa zvyšuje o 4000 €
09211 111 612011 sa zvyšuje o 350 €
09211 111 612001c sa zvyšuje o 1 000 €
09211 111 620 sa zvyšuje o 2072 €
ZŠ Obchodná 5 sa znižujú o 652
€ :
09121 642 014 transfer jednotlivcovi sa znižuje / dopravné / o 1650 €
09211 642 014 transfer jednotlivcovi sa znižuje o 1745 €
09211 614 111 /VZP/ sa zvyšujú o 189 €
09211 620 sa zvyšujú o 66 €
09121 614 111 Szp/ sa zvyšujú o 1000 €
09211 614 111 / Szp/ sa zvyšujú o 1488 €
09121 642 0115 111 odchodné sa znižuje o 5 148
Centrum voľného času Sečovce sa zvyšujú o 216
0950 111 612001 osobné príplatky sa zvyšujú o 216 €
Materská škola Obchodná , Sečovce sa zvyšujú o 1 266 €
09111 633006 111 všeobecný materiál sa zvyšuje o 1 266 €
Materská škola Jarná, Sečovce sa zvyšujú o 656 €
09111 633006 111 všeobecný materiál sa zvyšuje o 656 €
ZŠ Komenského sa zvyšujú o 11 365 € :
09121 111 611 sa zvyšujú 4189,72
€
09121 111 612011 sa zvyšujú o 204 €
09121 111 61201c sa zvyšujú o 431,28 €
09121 111 620 sa zvyšujú o 1203,84 €
09211 111 611 sa zvyšujú o 3035 €
09211 111 612011 sa zvyšuje o 196,0 €
09211 111 61201c sa zvyšuje o 366 €
09211 111 620 sa zvyšuje o 1739,16 €
ZŠ Komenského sa zvyšuje o 28 985 €
Dopravné sa znižuje o 4 189 €
09121 111 642014 Transféry jednotlivcovi sa znižujú o 3500 €
09211 111 642014 Transféry jednotlivcovi sa znižujú o 689 €
VZP
09121 111 614
Odmeny VZP sa zvyšuje o 140 €
SzP sa zvyšuje o 33 034 €
09121 111 633002 Výpočtová technika sa zvyšuje o 17 977 €
09121 111 633009 Učebné pomôcky za zvyšuje o 9000 €
09121 111 612 002 ostatné príplatky sa zvyšuje o 6057 €
09121 41 611 tarifné platy, 620 poistné - Projekt „škola otvorená všetkým“ sa zvyšuje o 3 936,48 €
Bežné transfery Mesta Sečovce pre ZŠ sa zvyšujú o 3 936,48 €
Bežné transfery Mesta Sečovce pre neziskovú organizáciu 1020 41 642002 sa znižujú o 3 936,48 €
Centrum voľného času Sečovce
0950 612001 111 sa zvyšuje o 216 €
Úprava rozpočtu na základe žiadosti zo dňa 19. 10. 2017 Centrum voľného času Sečovce
223 312007 41 Granty - z rozpočtu obce -2000 €
223 223001 41 Starostl. o hendikepované živočíchy
2000 €
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0950 637035 41
Poplatky za komunálny odpad sa znižuje o -60 €
0950 635004 41
Údržba prevádzk.strojov,prístrojov,zariadení sa znižuje o -250 €
0950 633013 41
Softvérsa znižuje o -170
0950 633010 41
Pracovné odevy,obuv, prac.pomôcky sa znižuje o -170 €
0950 633009 41
Knihy, časopisy, učebnice sa znižuje o -100 €
0950 633006 41
Všeobecný materiál sa znižuje o -100 €
0950 632001 41
Energie – elektrina sa znižuje o
-300 €
0950 637014 41
Stravovanie sa znižuje o
-500 €
0950 634004 41
Doprava žiakov ZÚ sa znižuje o -400 €
0950 637002 41
Vecné dary, šport-kultúra sa znižuje o
-250 €
0950 637001 41
Školenia, semináre sa zvyšuje o 100 €
0950 632003 41
Poštové služby sa zvyšuje o
100 €
0950 612001 41
Kreditový príplatok sa zvyšuje o 1000 €
0950 614 41
Odmeny 50 €
0950 637004 41
Veterinárne služby 500 €
0950 633006 41
MTZ Chars - veterinár.materiál, krmivo 550 €
Výdavky spolu
0
Úprava rozpočtu na základe žiadosti zo dňa 23. 10. 2017 Materská škola Obchodná , Sečovce
09111 642 013 na odchodné sa znižuje o 2 000 €
09111 633006 všeobecný materiál sa zvyšuje o 1 000 €
09111 635006 údržba budov sa zvyšuje o 1000 €
09111 611 tarifný plat sa znižuje o 5 663 €
09111 612001 osobné príplatky sa zvyšuje o 2670 €
09111 612002 kreditové príplatky sa zvyšuje o 1213 €
09111 620 odvody do poistných fondov sa zvyšujú o 1 780 €
09111 612002 sa znižujú o 1630 €
09111 620 odvody do poistných fondov /podľa poisťovní/ sa zvyšujú o 1630 €
09111 620 sa upravuje v rámci tejto položky vo výške 920 €/+, -/
Výdavky spolu
0
Úprava rozpočtu na základe žiadosti zo dňa 20.11. 2017 Základná škola Obchodná 5, Sečovce
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
0950 41 611
Tarif.platy
250,-€
0950 41 612001 Os.prípl.
3300,-€
0590 41 612002 Kredit.prípl.
800,-€
0950 41 621
VŠZP
-300,-€
0950 41 623
Iné ZP
-400,-€
0950 41 625001 Nemoc.poist.
60,-€
0950 41 625002 Dôchod. poist.
830,-€
0950 41 625003 Úraz.poist.
35,-€
0950 41 625004 Invalid. poist.
-112,-€
0950 41 625005 Poistné v nezam.
-40,-€
0950 41 625007 Poistné do rezerv. fondu
-390,-€
0950 41 635004 Údržba prev.strojov
-449,-€
0950 41 637016 Prídel do SF
30,-€
0950 41 637027 Odmeny mimo prac.pomeru
-284,-€
0950 41 642015 Nemoc.dávky
100,-€
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
09602 41 611
Tarif. platy
-1000,-€
09602 41 612001 Osob.prípl.
4500,-€
09602 41 621
VŠZP
1540,-€
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09602 41 625001 Nemoc.poist.
-80,-€09602 41 625002 Dôchod.poist.
-1900,-€
09602 41 625003 Úraz.poist.
-30,-€
09602 41 625004 Invalid.poist.
-1200,-€
09602 41 625005 Poist. v nezam.
-50,-€
09602 41 625007 Poist.do rezerv.fondu
-270,-€
09602 41 632002 Vodné,stočné
-1900,-€
09602 41 633006 Všeob.materiál
2000,-€
09602 41 633010 Prac. odevy
-152,-€
09602 41 633018 Licencie
152,-€
09602 41 635006 Údržba budov
-4840,-€
09602 41 637016 Prídel do SF
-100,-€
09602 41 637027 Odmeny mimo prac. pomeru
-150,-€
09602 41 642015 Nemoc
Prenesené kompetencie - P r i m á r n e vzdelávanie
09121 111 611
Tarifný plat
1850,-€
09121 111 612001
Osobný príplatok
-2700,-€
09121 111 612002 N
Nadčasy
284,- €
09121 111 612002 T
Triednictvo
-800,- €
09121 111 612002 C
Kredit.prípl .
-1400,- €
09121 111 614
Odmeny k 50.výr.
834 ,-€
09121 621
VSZP
-1500,-€
09121 623
Iné ZP
364,-€
09121 111 625001
Poistné nemoc.
-500,-€
09121 111 625002
Poistné starobné
8500,-€
09121 111 625003
Poistné úrazové
-580,-€
09121 111 625004
Poistné invalidné
-2150,-€
09121 111 625005
Poistné v nezam.
-1750,-€
09121 111 625007
Poistné do rezerv.fondu -3272,-€
09121 111 627
Príspevok do DDP
120,-€
9121 111 632001
Energie
0 ,-€
09121 111 632002
Vodné,stočné
-500 ,-€
09121 111 633001
Interiérové vybavenie
-310 ,-€
09121 111 633002
Výpočtová technika
-1800,- €
09121 111 633004
Prev. stroje
-900,-€
09121 111 633006
Všeobecný materiál
2200,-€
09121 111 633009
Knihy,časopisy, učebnice
2006,-€
09121 111 633013
Softwér
-700,-€
09121 111 633018
Licencie
-168,-€
09121 111 635002
Údržba výpočt.techniky
-683,-€
09121 111 635004
Údržba prev. strojov
-345 ,-€
09121 111 635006
Údržba budov
-700,-€
09121 111 637001
Školenia, kurzy,semináre
-100 ,-€
09121 111 637004 Všeobecné služby
+700,-€
09121 111 637014 Stravovanie
+1200,-€
09121 111 637016 Prídel do SF
+100 ,-€
S e k u n d á r n e vzdelávanie
09211 111 611
Tarifný plat
3000,€
09211 111 612001
Osobný príplatok
2700,-€
09211 111 612002 Riadiaci príplatok
597,-€
09211 111 612002 Nadčasy
-1800,-€
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09211 111 612002 C Kreditové príplatky
500,-€
09211 111 612002 T Triednictvo
-1100,-€
09211 111 621
Poistné do VšZP
-8673,-€
09211 111 623
Poistné do ostatných ZP
553,-€
09211 111 625001 Nemocenské poist.
300,-€
09211 111 625002 Starobné poist.
2850,-€
09211 111 625003 Poistné do SP na úraz. poist.
-400,-€
09211 111 625004 Poistné na inv. poist.
750,-€
09211 111 625005 Poistné v nezam.
1050,-€
09211 111 625007 Poistne do rezerv. Fondu
2200,-€
09211 111 627
Poistne do DDP
173,-€
09211 111 631001 Cestovné náhrady
-50,-€
09211 111 632002 Vodne, stočné
-1674,-€
09211 111 632003 Poštové a telek. služby
123,-€
09211 111 633001 Interier. vybavenie
-500,-€
09211 111 633002 Výpočtová technika
-1100,-€
09211 111 633004 Prev. Stroje
-100,-€
09211 111 633009 Kniha, časopisy
309,-€
09211 111 633010 Prac. odevy
-200,-€
09211 111 633018 Licencie
-100,-€
09211 111 635006 Údržba budov, objektov
-184,-€
09211 111 637012 Poplatky banke
-300,-€
09211 111 637014 Stravovanie
1100,-€
09211 111 637016 Prídel do SF
100,-€
09211 111 642012 Odstupné
1876,-€
09211 111 642015 Náhrada príjmu
700,-€
09211 41 635006 Údržba budov
-500,-€
09211 41 633006 Všeob.materiál
500,-€
Spolu
0,-€
Úprava rozpočtu na základe žiadosti zo dňa 21. 11. 2017 ZŠ Komenského 4, Sečovce
A2)d) vlastné príjmy
41 212003 Príjmy z pren.budov sa znižuje o 350 €
41 312007 Z rozpočtu obce sa znižuje o 200 €
72f 637004 Za predaj služieb sa zvyšuje o 3000 €
131G 292017 Vrátky zdr. poist.sa zvyšuje o 2188 €
A2)c) vlastné príjmy do výdavkovej časti:
41 09121 635006 Údržba budov sa znižuje o 550 €
131G 09211 612002 Os.príplatok sa zvyšuje o 2188 €
72f 09602 637004 Všeob. služby sa zvyšuje o 3000 €
Prenesené kompetencie
09121 111 611 Tarifný plat sa znižuje o - 2000 €
09121 111 611 6 Tarifný plat sa znižuje o - 8000 €
09121 111 612001 Osobný príplatok sa zvyšuje + 12250 €
09121 111 612002 Ostatné príplatky –riad.sa znižuje o- 600 €
09121 111 612002 Ostatné príplatky –nadč. sa zvyšuje o + 1600 €
09121 111 612002 Ostatné príplatky –tried.sa znižuje o – 2500€
09121 111 612002 Ostatné príplatky –začin.ped. sa znižuje o -500 €
09121 111 612002 Ostatné príplatky –SzP sa znižuje o – 400 €
09121 111 612002 Ostatné príplatky- uvadz. ped.sa zvyšuje o 350 €
09121 111 614 Odmeny sa zvyšujú o 1100 € životné jubileum €
09121 111 620 Odvody do poistných fondov za znižujú - 3000 €
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09121 111 632003 Telekomunikačné služby sa zvyšujú o 250 €
09121 111 632004 Komunikačná infraštruktúra sa zvyšuje o + 350 €
09121 111 633001 Interiérové vybavenie sa zvyšuje o + 2300 €
09121 111 633002 Výpočtová technika sa zvyšuje o 1 794 €
09121 111 633004 Prevádzkové stroje sa znižujú o – 900 €
09121 111 633006 Všeobecný materiál sa znižuje o -850 €
09121 111 633018 Licencie sa zvyšuje o + 150 €
09121 111 635002 Údržba VT sa znižuje o – 300 €
09121 111 635006 Údržba budov,objektov sa znižuje o – 200 €
09121 111 636001 Nájomné budov, objektov sa znižuje o -200 €
09121 111 637001 Školenie sa zvyšuje o 100 €
09121 111 637012 Poplatky banke sa zvyšuje o 100 €
09121 111 637014 Stravovanie sa znižuje o - 600 €
09121 111 642015 Na nemocenské dávky sa zvyšuje o + 400 €
09121 111 633009 Knihy,uč. pomôcky za zvyšujú o 500€
09121 111 637004 Všeobecné služby sa zvyšujú o 1000 €
09211 111 611 Tarifný plat sa znižuje o - 2000 €
09211 111 612001 Osobný príplatok sa zvyšuje o + 11048 €
09211 111 612002 Ostatné príplatky riad.sa znižuje o - 1200 €
09211 111 612002 Ostatné príplatky kred. sa znižuje o - 2500 €
09211 111 612002 Ostatné príplatky nadč.sa zvyšuje o + 3000 €
09211 111 612002 Ostatné príplatky tried.sa znižuje o - 600 €
09211 111 612002 Ostatné príplatky zač. ped. Sa znižuje o – 200 €
09211 111 612002 Ostatné príplatky SzP sa znižuje o – 100 €
09211 111 612002 Ostatné príplatky- uvadz. ped.sa zvyšuje o 300 €
09211 111 631001 Cestovné sa znižuje o -200 €
09211 111 632001 Energie sa zvyšuje o 1500 €
09211 111 632002 Vodné, stočné sa znižuje o - 640 €
09211 111 632003 Telekomunikačná technika sa znižuje o – 200 €
09211 111 633001 Inter. vybavenie sa zvyšuje o 650 €
09211 111 633002 Výp. technika sa znižuje o -400 €
09211 111 633004 Prevádzkové stroje sa znižuje o – 800 €
09211 111 633006 Všeobecný materiál sa zvyšuje o + 1600 €
09211 111 633009 Knihy, učebné pomôcky sa znižuje o -500 €
09211 111 633010 Pracovné odevy, obuv sa znižuje o -100 €
09211 111 633015 Palivo sa znižuje o -80 €
09211 111 633018 Licencie sa zvyšuje o + 210 €
09211 111 635002 Údržba VT sa znižuje o -90 €
09211 111 635004 Údržba prev. strojov sa znižuje o -500 €
09211 111 635006 Údržba budov,objektov sa znižuje o -900 €
09211 111 636001 Nájomné budov, objektov sa znižuje o -150 €
09211 111 637001 Školenia, semináre sa zvyšuje o 200 €
09211 111 637004 Všeobecné služby za znižuje o -300 €
09211 111 637014 Stravovanie sa znižuje o -2000 €
09211 111 637016 Prídel do SF sa zvyšuje o 2700 €
Originálne kompetencie
ŠKD
0950 41 611 Tarifný plat sa zvyšuje o + 1000 €
0950 41 612002 Ostatné príplatky nadč. sa zvyšuje o + 180 €
0950 41 612002 Ostatné príplatky kred. sa znižuje -500 €
0950 41 620 Odvody do poistných fondov za znižuje - 50 €
9

0950 41 620 Odvody do poistných fondov za znižuje - 50 €
0950 41 632001 Energie sa zvyšuje o 200 €
0950 41 632002 Vodné, stočné sa znižuje o 1000 €
0950 41 633001 Interiérové vybavenie sa znižuje o – 300 €
0950 41 633002 Výpočtová technika sa zvyšuje 1000 €
0950 41 633006 Všeobecný materiál sa znižuje o -900 €
0950 41 633009 Učebné pomôcky sa zvyšuje o 570 €
ŠJ
09602 41 611 Tarifný plat sa zvyšuje o 500 €
09602 41 612001 Osobný príplatok sa zvyšuje o 1700 €
09602 41 620 Odvody do poistných fondov za zvyšuje o 70 €
09602 41 632001 Energie sa znižuje o 500 €
09602 41 632003 Telekomunikačné služby za znižuje o 100 €
09602 41 633004 Prevádzkové stroje sa zvyšuje o 50 €
09602 41 633006 Všeobecný materiál sa zvyšuje o 500 €
09602 41 633009 Knihy, časopisy sa zvyšuje o 300 €
09602 41 635004 Údržba prevádz. strojov sa zvyšuje o 500 €
09602 41 635006 Údržba budov,objektov sa znižuje o 2000 €
09602 41 637004 Všeobecné služby sa znižuje o 1320 €
09602 41 637016 Prídel do SF sa zvyšuje o 100 €
Hmotná núdza
1070 111 633009 Učebné pomôcky sa znižuje o 2400 €
1070 111 633011 Dotácia na stravu ZŠ sa zvyšuje o 4800 €
1070 111 637014 Dotácia na stravu Nová ul.sa znižuje o 2400 €
Úprava rozpočtu na základe žiadosti zo dňa 14. 11. 2017 , Základná umelecká škola,
Dargovských hrdinov 26, 078 01 Sečovce
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950
0950

611
612002
61200 2
612002
612002
612002
614
621
63200
632001
632003
632003
637001
637014
637027
642013
612001
612002
614
633002
633004
633006
633 018
634004

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Tarifné platy sa znižuje o
-10 301,00 €
Prípl. za triednictvo sa znižuje o
-1 913,00 €
Nadčasy sa znižuje o
-31,00 €
Prípl. za riadenie sa znižuje o
-583,00 €
Kredity sa znižuje o
-3 117,00 €
Prípl. začínajúci sa znižuje o
-21,00 €
Odmeny jubilejné sa znižuje o
-13,00 €
Poistné do VšZP sa znižuje o
-460,00 €
Plyn sa znižuje o
-985,00 €
Elektrina sa znižuje o
-2 360,00 €
Telefón sa znižuje o
-90,00 €
Mobil sa znižuje o
-70,00 €
Školenia, konfer. sa znižuje o
-650,00 €
Stravovanie sa znižuje o
-3 510,00 €
Dohody sa znižuje o
-3 170,00 €
Odchodné sa znižuje o
- 460,00 €
Osobný príplatok sa zvyšuje o
15 727,00 €
Príp. uvádzajúci sa zvyšuje o
34,00 €
Odmeny - osobitný predpis sa zvyšuje o
218,00 €
Výpočtová technika sa zvyšuje o
2 125,00 €
Hudobné nástroje sa zvyšuje o
2 000,00 €
Všeobecný materiál sa zvyšuje o
1 872,00 €
Licencie sa zvyšuje o
50,00 €
Prepravné sa zvyšuje o
250,00 €
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0950 635003
0950 635006
0950 635008
0950 637003
0950 637004
0950 637006
0950 642015
Výdavky spolu:

41
41
41
41
41
41
41

Údržba telek.. techniky sa zvyšuje o
Údržba budovy, objektov sa zvyšuje o
Údržba učeb. pomôcok sa zvyšuje o
Propagácia, reklama sa zvyšuje o
Všeob. služby -revízie sa zvyšuje o
Preventívne prehliadky sa zvyšuje o
Náhrada príjmu pri PN sa zvyšuje o

A2)c) vlastné prijmy:
0950 292017 41 Vrátky – RZZP, sa zvyšuje o
0950 292012 41 Dobropisy, sa zvyšuje o

490,00€
3 670,00 €
200,00 €
510,00 €
38,00 €
100,00 €
450,00 €
0.00 €
1 807,71 €
1 303,53 €

A2)d)Výdavky z vl. prijmov:
0950 611
41 Platy /vrátka zo RZZP/ sa zvyšuje o
0950 633004 41 Hudobné nástroje sa zvyšuje o
0950 633001 41 Inter. vybavenie sa zvyšuje o
0950 635009 41 Údržba softwaru sa zvyšuje o
0950 223001 41 Školné sa znižuje o
0950 633001 41 Inter. vybavenie sa znižuje o
0950 635009 41 Údržba softwaru sa znižuje o

451,51 €
1 356,20 €
903,53 €
400,00 €
-800,00 €
-400,00 €
-400,00 €

Úprava rozpočtu na základe žiadosti zo dňa 14. 11. 2017 Materská škola Jarná 20, Sečovce.
Bežné výdavky:
09111 611 41 Tarifné platy sa znižuje o 8261 €
09111 612001 41 Osobný príplatok sa zvyšuje o 6361 €
09111 612002 41 1 Ostatné príplatky – triednictvo sa zvyšuje o 700 €
09111 612 002 41 Ostatné príplatky – kreditový sa zvyšuje o 1200 €
09111 612 002 41 Ostatné príplatky okrem osobných sa znižuje o 4433 €
09111 614 41 Odmeny k živ. jubileu sa zvyšuje o 405 €
09 111 623 41 Poistné do ostatných poisťovní sa zvyšuje o 400 €
09 111 632001 41 2 1 Energie –plyn MŠ Jarná sa zvyšuje o 1600 €
09 111 632001 41 2 2 Energie –plyn MŠ Koch. sa zvyšuje o 400 €
09 111 632003 41 1 Poštovné a telekomunikačné služby sa zvyšuje o 1628 €
09111 631001 41 Cestovné náklady tuzemské sa znižujú o 50 €
09111 614 41 – Odmeny – deň učiteľov sa zvyšuje o 50 €
09 111 632001 41 1 2 Energie –elektrina MŠ Koch. sa znižuje o 1500 €
09 111 633001 41 Interiérové vybavenie sa zvyšuje o 1500 €
09 111 632001 41 1 1 Energie –elektrina MŠ Jarná sa znižuje o 1100 €
09 111 633006 41 Všeobecný materiál sa zvyšuje o 500 €
09 111 633009 41 Knihy, čas., publikácie sa zvyšuje o 300 €
09 111 634002 41 Servis, údržba, opravy sa zvyšuje o 60 €
09 111 635004 41 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky sa zvyšuje o 240 €
09 111 633013 41 Softvér sa znižuje o 400 €
09 111 637001 41 Školenie, kurzy, semináre sa znižuje o 470 €
09 111 637004 41 Všeobecné služby sa zvyšuje o 870 €
09 111 632002 41 Vodné, stočné sa znižuje o 500 €
09 111 637012 41 Poplatky a odvody sa zvyšuje o 500 €
09111 637016 41 Prídel do SF sa znižuje o 125 €
09 111 637015 41 Poistné sa zvyšuje o 125 €
09 601 632003 41 Poštovné a telekomunikačné služby sa znižuje o 582 €
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09 111 642 015 41 Transfery na nemocenské dávky sa zvyšuje o 582 €
09 601 611 41 Tarifné platy sa znižuje o 2000 €
09 601 612001 41 Osobný príplatok sa zvyšuje o 800 €
09 601 623 41 Odvody do ostatných zdrav. poisťovní sa zvyšuje o 300€
09 601 632002 41 Vodné, stočné sa zvyšuje o 900 €
A2)d) Príjmy :
223 29) 012 41 Vrátky zo zdravotných poisť. z RZ za rok 2016 sa zvyšuje o 3334 €
09 111 635 006 41 Rutinná a štandardná údržba budov sa znižuje o 3334€
223 223001 72 f Poplatky a platby za predaj výrobkov sa znižuje o 2200 €
223 223002 41 Poplatky za školy - školné za zvyšuje o 2200 €
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.73)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
5. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – o návrhu rozpočtu prebiehala rozsiahla diskusia, ale aj napriek tomu navrhuje vo
výdavkovej časti niektoré úpravy s tým, že nové veci navrhuje ponechať zatiaľ v rezervnom fonde alebo
na položke ostatné. Zmeny navrhuje medzi jednotlivými časťami z dôvodu navýšenia počtu
zamestnancov na aparáte a tiež navrhuje prehodnotiť u niektorých pracovníkov fond pracovnej doby.
Niekde ubrať inde pridať, toto je záležitosť mestského úradu.
Prečítala svoj pozmeňujúci návrh z písomného materiálu, ktorý predložila a je prílohou zápisnice.
K rekonštrukcii chodníkov sa bude pýtať hlavného kontrolóra, pretože tu išlo o porušenie uznesenia MsZ,
pretože najprv majú byť vyčlenené financie a potom sa môže začať s prácou.
p.primátor – spýtal sa, či sa neplánujú žiadne investície.
p.Bérešová – chceme projekty – chodníky aj cesty je potrebné opraviť, iba sme ich odložili z dôvodu, že
poslanci budú požadovať vysvetlenie k verejnému obstarávaniu. Bolo porušené uznesenie Mestského
zastupiteľstva.
p.primátor – osoba, ktorá robila verejné obstarávanie tvrdila, že nebol porušený žiadny zákon.
p.Bérešová – bolo porušené uznesenie Mestského zastupiteľstva, čo je v podstate zákon platný na území
mesta.
p.Wawreková – spýtala sa p.Bérešovej, či všetky presuny financií zostanú na položke prebytky alebo
ostatné.
p.Bérešová – na položke ostatné, aby sa dali použiť v rámci rozpočtového roka.
Pán primátor dal slovo Ing. Korpesimu, ktorý poslancom prezentoval niekoľko informácií k novému
zákonu o sociálnej službe.
Ing. Korpesio – od 01.01.2018 by mal byť v platnosti nový zákon o sociálnej službe, ktorý zásadným
spôsobom mení financovanie týchto služieb. Charita, ktorú zastupuje, prevádzkuje štyri druhy sociálnych
služieb. Jedna z nich je vo vlastnej réžii, ale tri sú závislé od projektov alebo rozpočtu mesta.
Zmenilo sa financovanie denného stacionára. Doteraz jeho prevádzku financoval štát, po novom ju bude
spolufinancovať a obce budú musieť dofinancovať. Toto je jeden problém s ktorým by mali obce rátať, ak
prezident podpíše tento zákon. Paradoxom je, že rozpočty obcí sa schvaľujú teraz a zákon bude platiť od
nového roka. Druhým problémom je, že budúci rok končí projekt opatrovateľskej služby. Charita má 11
opatrovateliek v tomto projekte. Ide o občanov mesta, o ktorých je potrebné sa postarať. Bude potrebné sa
s tým vysporiadať. Predpokladom v pokračujúcom projekte je cca 50% spoluúčasť mesta na financovaní
tejto služby.
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Z týchto dôvodov, poprosil o vytvorenie dostatočnej rezervy v rozpočte na financovanie sociálnych
služieb, pretože príspevok by mal byť schvaľovaný v rámci rozpočtu, nie v rámci dotácie ako to bolo
doteraz.
p.primátor – aká bude príjmová časť, bude známe až po schválení štátneho rozpočtu.
p.Wawreková – spomínaný zákon hovorí, že denný stacionár bude financovaný dvojitou formou, to
znamená, že charita dostane štátny príspevok podľa stupňa odkázanosti na svojich klientov a mesto sa
bude spolupodieľať na financovaní prevádzkových nákladov, podľa toho koľko je občanov s trvalým
pobytom na území mesta. Do spolufinancovania sa nezahŕňajú mzdy.
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec p. Marián Vasilišin.
Primátor požiadal, aby poslanci hlasovali o pozmeňujúcom návrhu p. Bérešovej.
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.74)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 2/Dobránsky, Vasilišin/ nehlasoval: 0

prijaté

p.Gleza – predniesol pozmeňujúci návrh v bode E návrhu uznesenia – znížiť právomoc primátora mesta
upraviť rozpočet v priebehu celého roka z 5% na 0%.
Primátor požiadal o hlasovanie.
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.74)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 2/Dobránsky, Vasilišin/ nehlasoval: 0
prijaté
Primátor požiadal o prečítanie návrhu uznesenia so schválenými zmenami a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ schvaľuje
rozpočet mesta Sečovce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov
v príjmovej a vo výdavkovej časti vyrovnaný v sume : 10 712 378 € podľa zverejneného znenia
s pozmeňujúcim poslaneckým návrhom .
B/ berie na vedomie
viacročný rozpočet mesta na roky 2019, 2020 vrátane programov a podprogramov :
 rozpočet mesta Sečovce na rok 2019
v príjmovej a vo výdavkovej časti vyrovnaný v sume : 7 909 665 €
 rozpočet mesta Sečovce na rok 2020
v príjmovej a vo výdavkovej časti vyrovnaný v sume : 7 957 330 €
C/ berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu
mesta Sečovce na roky 2019- 2020
D/ schvaľuje
použitie rezervného fondu v rozpočte roku 2018 na investičné akcie: MŠ Nová obnova a nadstavba za
22 000 €, Výstavba Komunitného centra za 17 081 €, Splácanie Palenčárne 78000 €, splátky úverov
315 002 €, lízingové splátky za auto 80 852 €.
E/ neschvaľuje
právomoc primátora mesta upraviť rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti v priebehu celého
rozpočtového roka.
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.74)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 2/Dobránsky,Vasilišin/ nehlasoval: 0
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prijaté

6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ...:
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 ods. 1, §-u 11. odst. - 4. písm. g/zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov , § 6 ods. 12 písm.
b, c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A/ uznáša sa
na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určujú výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 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 zverejnenia VZN : bezodkladne po správoplatnení uznesenia
C/ schvaľuje
V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z písmeno d, Mesto Sečovce poskytne finančné prostriedky na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Sečovce vykonávané inými Centrami
voľného času čiastku 65 € na dieťa od 5 do 15 rokov veku. Finančné prostriedky sa poskytnú na základe
žiadosti zriaďovateľa poskytovateľa / obce, mesta/ záujmového vzdelávania, zoznamom žiakov
a rozhodnutí o prijatí na záujmové vzdelávanie
Hlasovanie č. 9 (uznesenie č.75)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
7. Návrh VZN –DHZ, zriaďovacia listina:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Popaďáková – má informáciu o novej situácii v Dobrovoľnom hasičskom zbore, požiadala
o vyjadrenie niekoho kompetentného.
p.Vajda – informoval, že dočasne zastupuje p.Pálfiho, veliteľa DHZ. Sú zaškolení 11 hasiči, ktorí majú
základné skúšky. Nastala situácia, že niekoľko členov chce hasičský zbor opustiť z rodinných a iných
dôvodov. Za ostatných nemôže hovoriť, ale on odchádza z rodinných dôvodov. Do zboru vstupovali
s úmyslom pomôcť, časom však zistili, že sú čoraz väčšie nároky, hlavne časové a nedajú sa zosúladiť
s ostatnými povinnosťami. Vie asi o 6 členoch z 11, ktorí chcú odísť z tejto jednotky.
p.Popaďáková – spýtala sa, či p.Pálfi zostáva.
p.primátor – nie, pretože absolvoval školenie, ale nezúčastnil sa záverečných skúšok.
p.Popaďáková – to znamená, že tento bod je potrebné vrátiť opäť do komisie, pretože príloha nie je
aktuálna.
p.primátor – materiál bol v programe z dôvodu, že do konca roka musí byť predložený Hasičskému
zboru v Trebišove. Navrhol schváliť VZN bez prílohy.
p.Popaďáková – navrhla, aby sídlo DHZ bolo na ulici Letnej.
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p.primátor – mesto navrhuje na Technických službách, je tam starý hangár, ktorý je možné na tento účel
využiť a ušetrí sa tým na výstavbe garáže.
p.Lukáč – je to oblúková hala, ku ktorej je prístup od skleníkov a bude potrebné vytvoriť samostatný
prístup od cesty.
p.primátor –skleník je možné premiestniť.
p.Bérešová – to znamená, že toto všetko nadväzuje na vykonanú kontrolu.
V roku 2010 tu fungovala jednotka s materiálnym a priestorovým vybavením, prečo je DHZ teraz
v takom stave.
p.primátor – v roku 2011 mesto organizovalo súťaž dobrovoľných hasičských zborov a nebolo schopné
zostaviť vlastné družstvo. Takže problém bol už vtedy.
p.Balega – bolo povedané, že sa skleník preloží a v ďalšom bode je návrh na vyradenie nejakého
skleníka. Požiadal o vysvetlenie.
p.Paulovčák – existujú dva skleníky.
p.Straková – v roku 2005 bol skleník zrekonštruovaný a minimálne do roku 2010 aj plne využívaný na
pestovanie zeleniny a kvetov, ktoré sa využívali na verejných priestranstvách. Prezentovala
fotodokumentáciu skleníka, kvetinových a terénnych úprav z roku 2003. Z toho dôvodu navrhuje skleník
zachovať a používať. Zo zákona sa má majetok obce zveľaďovať a starať sa oň.
p.Vasilišin – na finančnej komisii sa o tom hovorilo, fyzicky presun nie je vyradenie ani likvidácia.
p.Bérešová – myslí si, že všetko, čo si dokážeme vyrobiť alebo zabezpečiť sami, je vždy lacnejšie ako
dodávateľským spôsobom.
p.Straková – konzultovala s p.Balegom, že je možnosť spraviť vchod do garáže vedľa skleníka.
p.Balega – spýtal sa, či ide o halu, kde parkujú aj autá TS.
p.Lukáč – nie, je to hala, ktorá sa využíva ako sklad. Dvere nie je možné preložiť z dôvodu, že je to
panelový oblúk a narušilo by to statiku.
p.Varga – spýtal sa p.Vajdu ako funguje hasičská jednotka od času, keď bola odpredaná budova Dom
pionierov - požiarna zbrojnica.
p.Vajda – pôsobí u hasičov krátko. Stretávali sa v budove úradu práce.
p.Dobránsky – budova bývalej požiarnej zbrojnice bola v dezolátnom stave a nevie, kde boli uložené
veci a vybavenie hasičov, určite sa nepredávali a boli niekde uskladnené.
p.Bérešová – informovala sa, kde sa nachádza auto, ktoré poskytol štát hasičskému zboru.
p.Paulovčák – auto bolo zagarážované v termíne, ktorý bol daný.
p.Bérešová – požiadala, aby vyjadrenia povereného vedúceho Technických služieb, typu zákaz vstupu
poslancom na ihrisko, sa neopakovali, pretože na to nemá právo, určovať niečo poslaneckému zboru.
p.Paulovčák – nebol to zákaz, iba to, že sa majú poslanci ohlásiť, aby bol prítomný v požadovanom čase
aj on.
p.Straková – v materiáloch na zasadnutie MsZ sa nachádza návrh na vyradenie skleníka s prístavbou,
a to spôsobom likvidácie demontážou kovových častí a ich odovzdaním do zberných surovín, demoláciou
murovaných častí a následná likvidácia stavebného odpadu. Toto nie je presun.
p.Bérešová – toto je predmetom rokovania v ďalšom bode programu.
p.Dobránsky – ak je skleník v použiteľnom stave, tak ho treba použiť.
p.Baranová – teraz je potrebné doplniť do VZN stanovište Dobrovoľného hasičského zboru.
p.Vasilišin – na finančnej komisii bolo dohodnuté, že dočasne to budú Technické služby s tým, že ak
bude potrebné zmeniť stanovisko DHZ premiestni sa tam, kde to bude požadované a vyhovujúce.
p.Bérešová – navrhla vrátiť na prepracovanie túto časť. O ostatných nevyhnutných veciach sa môže
hlasovať. Ak štát poskytne dotačné financie, budú sa hľadať možnosti ich využitia.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu – VZN bez príloh.
Hlasovanie č. 10 (uznesenie č.76)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
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Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a a v zmysle Zákona číslo č. 314//2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,zákon o ochrane pred požiarmiʻʻ ), v nadväznosti na § 36 a §37
vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z § 7
Štatútu mesta Sečovce
A/ uznáša sa
na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určuje Požiarny poriadok mesta Sečovce.
B/ schvaľuje
zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru mesta Sečovce
C/ berie na vedomie
ročný plán zdokonaľovacej prípravy a Mesačný plán zdokonaľovacej prípravy
D/ 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.11 (uznesenie č.76)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec p. Ján Dobránsky
8. Kontrolná činnosť - správy hlavného kontrolóra, plán práce:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Wawrek – vyjadril sa k jednotlivých správam z kontrol:
- boli prijaté 2 sťažnosti, 6 prijatých sťažností nespĺňalo náležitosti podľa zákona, 1 petícia, týkajúca sa
deratizácie priestranstva pred bytovkou Manet, ktorá bola prerokovaná na finančnej komisii s tým, že sa
to bude riešiť so správcom bytového domu.
- 9 žiadosti o sprístupnenie informácií podľa infozákona č. 211/2000 Z.z. bolo vybavených v termíne.
- súčinnosť hlavného kontrolóra pri kontrole Najvyššieho kontrolného úradu nebola požadovaná.
- kontrola pokladní škôl – odstránené nedostatky, prijaté nové smernice.
- kontrola verejného obstarávania prebieha, z dôvodu práceneschopnosti vedúceho odboru výstavby.
Spýtal sa, či poslanci budú požadovať predbežnú správu a kontrolu dokončí v roku 2018.
p.Bérešová – spýtala sa kontrolóra, čo je jeho obvyklý spôsob doručovania materiálov poslancom,
pretože návrh plánu práce nebol poslancom zaslaný, iba zverejnený na webovej stránke mesta. To
znamená, že to neurobil obvyklým spôsobom, ako bolo dohodnuté asi pred rokom, že všetky materiály
bude zasielať poslancom elektronicky. Stále opakuje tie isté chyby. Ďalej sa ho spýtala, či okrem kontroly
sťažností a stálych úloh nič iné neplánuje.
p.Wawrek – je to jeho návrh.
p.Straková – mala výhrady ku kontrole prideľovania OBP zamestnancom. Správa bola predložená ako
informatívna bez záverov a odporúčaní. Zákon o obecnom zriadení hovorí, že kontrolnou činnosťou sa
rozumie okrem iného aj kontrola dodržiavania interných predpisov obce a smernica o prideľovaní OBP
pod to spadá. V zozname poskytovania pracovných prostriedkov sú uvedení zamestnanci, ktorí nedostali
pracovné prostriedky bez odôvodnenia alebo sú tieto prostriedky po dobe použiteľnosti.
Z toho dôvodu žiada o doplnenie tejto správy a zaslanie poslancom do konca roka.
p.Baranová – aj napriek problémom s dokončením kontroly verejného obstarávania navrhla doplniť do
uznesenia úlohu preveriť správnosť postupu pri VO rekonštrukcie ulíc Pribinová, SNP a zateplení MŠ
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Kochanovce v súlade s uznesením MsZ 13/2017 v termíne do najbližšieho zasadnutia MsZ. Materiál
predložila v písomnej podobe a je prílohou zápisnice.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie s doplnením a poslancov
o hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
A1
s výhradou doplnenia záverov –správu hlavného kontrolóra o pridelenie ochranných prostriedkov pre
zamestnancov mesta podľa smerníc o BOZP za ostatné 3 roky
A2
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly dodržiavania právnych predpisov pri uzatváraní
uznania dlhu notárskou zápisnicou č. N151/2017, NZ17826/2017, NCR1s18182/2017 spísanou dňa
25.5.2017
A3
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatých opatrení na vedenie pokladne a dodržiavanie
súvisiacich predpisov na MŠ Jarná, Sečovce
A4
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatých opatrení na vedenie pokladne a dodržiavanie
súvisiacich predpisov na MŠ Obchodná 26/63, Sečovce
A5
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatých opatrení na vedenie pokladne a dodržiavanie
súvisiacich predpisov na CVČ, Nám. Sv. Cyrila a Metóda 143/46, Sečovce
A6
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatých opatrení na vedenie pokladne a dodržiavanie
súvisiacich predpisov na ZŠ Obchodná 5, Sečovce
A7
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatých opatrení na vedenie pokladne a dodržiavanie
súvisiacich predpisov na ZUŠ, Dargovských hrdinov 26, Sečovce
A8
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatých opatrení na vedenie pokladne a dodržiavanie
súvisiacich predpisov na ZŠ Komenského 4, Sečovce
A9
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatých opatrení na vedenie pokladne a dodržiavanie
súvisiacich predpisov na MsÚ, Sečovce
A10
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly uznesení a ich plnenia za I. polrok roku 2017
A11
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
B/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 doplnený :
B1) kontrola – preveriť správnosť postupu pri VO rekonštrukcie ul. Pribinovej, ul. SNP ,
zateplenie MŠ v súlade s uznesením č. 13/2017 zo dňa 24.3.2017 v termíne najbližšieho zasadnutia MsZ
C/ poveruje
Hlavného kontrolóra mesta JUDr. Radovana Wawreka vykonaním kontrol podľa Plánu kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2018
Hlasovanie č.12 (uznesenie č.77)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
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prijaté

9. Prenájom majetku pre CFT Academy:
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 § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanoveniami § 9a ,
odst. 9 , písmena c , Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vychádzajúc z § 12
Štatútu mesta Sečovce a VZN 5/2015 .
A/ schvaľuje
A1)
1)
Prenájom telocvične na ZŠ Obchodná 5,Sečovce na rok 2018
V mesiacoch: január, február, marec, november, december 3x do týždňa v dňoch: utorok,
štvrtok, piatok v čase od 16:00 – 19:00. Spolu cca 150 hodín
2)
Prenájom multifunkčného ihriska na ZŠ Obchodná 5, Sečovce na rok 2018
V mesiacoch: apríl, máj, jún, august, september, október 2x do týždňa v dňoch: utorok a štvrtok
v čase od 16:30 - 17:30. Spolu cca 60 hodín
3)
Prenájom futbalového ihriska TJ Slavoj Sečovce na rok 2018
V mesiacoch: apríl, máj, jún, august, september, október 3x do týždňa v dňoch: utorok,
štvrtok piatok v čase od 16:30 – 18:30. Spolu cca 120 hodín
A2)
a) osobitný zreteľ je účel nájmu –predmet nájmu sa bude využívať na prácu s mládežoutréningové , športové aktivity futbal
b) za cenu 150 € /ročne –jednotlivo po 50 € (podľa hore uvedeného 1),.2),.3)
c) pre nájomcu :
CFT Academy Slovakia, Gen. Svobodu 316, 093 01 Vranov nad Topľou , IČO:42419123
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, Gen. Svobodu 316,
093 01 Vranov nad Topľou , IČO:42419123
Hlasovanie č.13 (uznesenie č.78)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

10. Návrh na vyradenie majetku:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Straková – navrhla vynechať v uznesení skleník s prístavbou.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu.
Hlasovanie č.14 (uznesenie č.79)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
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prijaté

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa Článku 15 - Prebytočný a neupotrebiteľný majetok Všeobecného záväzného nariadenia Mesta
Sečovce č. 5/2015 -Zásady hospodárenia z majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Neupotrebiteľnosť a vyradenie nasledujúceho dlhodobého hmotného a drobného hmotného
majetku mesta:
- Klimatizácia inverter, inventárne číslo 02203000000000, dátum zaradenia 15.07.2011, obstarávacia
cena - 2 027,84 €, zostatková cena k 30.11.2017 - 943,68 €,
- Kávomat XX-OC E, inventárne číslo 751010000000891, dátum zaradenia 21.12.2009, obstarávacia
cena - 1 618,40 €, zostatková cena k 30.11.2017 – 0,00 €,
B/ poveruje
Primátora mesta zabezpečiť odbornú likvidáciu vyradeného majetku mesta.
Hlasovanie č.15 (uznesenie č.79)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

11. Žiadosť o NFP – CVČ – bod vypustený z programu rokovania:
12. Zmluva vecné bremeno- VVS a.s.:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Nikto sa do rozpravy 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 :
A1)
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch:
LV
parc.č. C-KN
druh pozemku
celková výmera m 2
podiel
2724
3601
ZPaN
1362
1/1
2724
3602/2
ZPaN
691
1/1
2724
3602/4
ZPaN
284
1/1
Parcely E-KN
4806
163
Ostatné plochy
5759
1/1
4806
176
Ostatné plochy
741
1/1
4806
177
Ostatné plochy
1610
1/1
4806
196/2
Záhrady
253
1/1
4806
221
Ostatné plochy
20
1/1
4806
353
Ostatné plochy
6551
1/1
4806
354
Ostatné plochy
20665
1/1
ktorých vlastníkom je Mesto Sečovce - v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice , kde bude prechádzať vodovodné potrubie , vybudované v rámci
stavby : „ Sečovce, ul. Pribinova, Jarná, Súdna- stavebné úpravy vodovodu“. Prevádzkovateľom stavby
bude závod Trebišov.
A2 )
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa predloženého návrhu .
B/ poveruje
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Primátora mesta Sečovce podpísať Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne
Zmluvy o zriadení vecného bremena .
Hlasovanie č.16 (uznesenie č.80)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

13. Návrh rokovacích termínov MsZ:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Varga – na základe doterajších poznatkov a skúseností si myslí, že 4 termíny je málo, navrhuje aspoň
8 rokovacích termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva v roku 2018.
p.primátor – mestské zastupiteľstvo je zvolávané podľa potreby.
p.Wawreková – tieto termíny sú navrhnuté podľa toho, čo ukladá zákon to znamená 4x do roka.
Ak chcú poslanci ďalšie termíny, je potrebné ich zosúladiť s termínmi predkladania napríklad
záverečného účtu a ďalších vecí. Nie je možné teraz stanoviť pevné termíny. Navrhuje predložiť ich na
najbližšom zasadnutí MsZ.
p.Vasilišin – myslí si, že predložený návrh rokovacích termínov je normálny, ak si bude situácia
vyžadovať riešiť nejakú vec, nie je problém zvolať zasadnutie.
p.Bérešová – zákon hovorí, že najmenej 4 termíny, nič sa nestane ak budú zasadnutia častejšie. V starom
zákone boli termíny zasadnutí raz za dva mesiace. Myslí si, že tento termín rešpektuje všetky veci, ktoré
je potrebné v priebehu roka riešiť. Navrhla termíny rokovaní každé dva mesiace s tým, že Mestský úrad
skoordinuje a predloží presné termíny na najbližšom zasadnutí MsZ.
Primátor vyhlásil krátku prestávku, aby sa poslanci dohodli.
Po prestávke primátor otvoril rozpravu k bodu 13.
p.Varga – po dohode s poslancami stiahol svoj pozmeňujúci návrh.
p.Bérešová – predložila svoj pozmeňujúci návrh – termíny zasadnutí každé dva mesiace s tým, že presné
dátumy budú predložené na najbližšom zasadnutí MsZ vo februári 2018.
Primátor dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu p.Bérešovej.
Hlasovanie č.17 (uznesenie č.81)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Predseda prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.

prijaté

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
na základe čl.4 Rokovacieho poriadku MsZ v Sečovciach , v súlade s § 11 zák. č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a Štatútu mesta Sečovce
A/ schvaľuje
termíny rokovaní mestského zastupiteľstva v Sečovciach v roku 2018 na :
február 2018
apríl 2018
jún 2018
október 2018
december 2018
s určením dátumov podľa návrhu predloženého na februárové rokovanie MsZ.
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B /berie na vedomie
Plán kultúrnych podujatí podľa predloženého návrhu
Hlasovanie č.18 (uznesenie č.81)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

14. Návrh –členstvo v sociálnej komisii:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Straková – spýtala sa, či je nutné odvolávať pôvodnú členku sociálnej komisie.
p.Bérešová – myslí si, že stačí zobrať na vedomie vzdanie sa členky komisie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v súlade s § 15 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
A/ berie na vedomie
vzdanie sa funkcie členky sociálnej komisie p. Lidy Sivákovej dňom 30.11.2017
B/ volí člena komisie
komisie sociálnych vecí a verejného poriadku :
člen komisie- odborník z radov obyvateľov mesta- Mgr. Janetta Fedorková
v termíne od 1.1.2018
Hlasovanie č.19 (uznesenie č.82)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

15. Návrh – úprava VZN-verejná zeleň:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – informovala sa, či bola nájdená projektová dokumentácia k verejnej zeleni, pretože
v decembri 2010 sa nachádzala v kancelárii primátora.
p.primátor – nenašla sa.
p.Bérešová – požiadala Mestský úrad o vyhľadanie spomínanej mapy verejnej zelene v archíve.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ ukladá
Mestskému úradu v Sečovciach spracovať doplnenie VZN 1/2017 o verejnej zeleni na území
mesta Sečovce o evidenciu verejnej zelene na vhodnom mapovom podklade.
Termín: marec 2018
Hlasovanie č.20 (uznesenie č.83)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
16. MAS-Sečovský región o.z.:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
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prijaté

p.Bérešová – spýtala sa, či je reálne tento zámer uskutočniť.
p.primátor – predložil materiály, ktoré sú k dispozícii. Bol podpísať dohodu o prenajatí priestorov. Myslí
si, že je to reálne, pretože necelých 700 tis. eur je na 4 roky. Stretol sa so šéfom Miestnej akčnej skupiny
Rudohorie, ktorá funguje 5 rokov a sú spokojní.
p.Wawreková – konzultovala s p.Gáborovou, ktorá zastrešuje našu miestnu akčnú skupinu, ktoré výzvy
budú v budúcom roku. Najskôr by to mala byť výzva k rekonštrukcii kultúrneho domu. Podľa nej sú
reálne všetky tri projekty v budúcom roku.
p.Bérešová – spýtala sa, či sa žiadosť o NFP týka iba kultúrneho domu v Sečovciach alebo aj ostatných
obcí.
p.Wawreková – každá obec si stanoví svoje priority, ktoré chce riešiť a skoordinuje sa to s ostatnými
členmi skupiny.
p.Bérešová – upozornila na nesprávne uvedenú adresu, aby to potom nebol problém pri podaní žiadosti
o nenávratný finančný príspevok.
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
rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej
akčnej skupiny číslo: 192KE210013 zo dňa 15.11.2017
B) schvaľuje
B1) Návrhy podania žiadostí o nenávratné finančné príspevky
v rámci PRV SR 2014-202, podopatrenie 19.4. v súlade s rozhodnutím č. 192KE210013:
a) rekonštrukcia kultúrneho domu mesta Sečovce
b) vybudovanie multifunkčného ihriska v časti Albinov
c) obnova a rozšírenie kamerového systému v meste Sečovce
B2) vyčlenenie finančných prostriedkov na prípravnú projektovú dokumentáciu a podporné
dokumenty týkajúce sa ŽONFP
C) poveruje primátora mesta
Prípravou potrebnej projektovej dokumentácie na zabezpečenie realizácie vyššie uvedených
konkrétnych projektových zámerov ako aj na podpísanie obchodno-záväzkových vzťahov z tejto
realizácie vyplývajúcich
Hlasovanie č.21 (uznesenie č.84)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

17. Rôzne – Štatút novín Sečovčan:
Primátor otvoril rozpravu.
p.Varga – dňa 10.10.2017 sa konalo zasadnutie kultúrnej komisii, na ktorej sa prerokovával aj tento bod.
Predkladateľ návrh p. Dávid Štefan vysvetlil všetky sporné ustanovenia a konštatoval, že nevidí dôvod
neschválenia štatútu v predloženom znení. On, ako predseda komisie, tento návrh podporil a aj komisiou
bol schválený.
p.primátor – prečítal stanovisko z analýzy návrhu štatútu, ktorú dal vypracovať.
p.Bérešová – spýtala sa, v čom bol presne porušený zákon.
p.primátor – znova citoval z uvedenej analýzy.
p.Bérešová – kedy bol schvaľovaný obsah novín poslancami, alebo kedy bol cenzurovaný? V tomto
ohľade je tlačový zákon veľmi dôležitý. Nerozumie však tomu, že primátora kritizovať nemožno,
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ale mestské zastupiteľstvo áno. V novinách boli poslanci zodpovední za stav technických služieb a iné
veci, či toto bolo vyvážené spravodajstvo.
p.Vasilišin – vyjadril sa pri prvom rokovaní o návrhu štatútu novín. Považoval za diskriminujúce, že
zástupca primátora nemohol byť členom redakčnej rady napriek tomu, že je poslanec a tiež nesúhlasil
s dôvodovou správou. Trvá na svojom názore a je proti predloženému návrhu štatútu novín. Mohlo sa to
riešiť pred troma rokmi a nie pred volebným rokom.
p.Varga – ohradil sa voči vyjadreniu „volebný rok“, pretože poslanci pracujú rovnako počas celého
volebného obdobia, každý rok rovnako.
p.Bérešová – spýtala sa p.Vasilišina, akú cenzúru robilo mestské zastupiteľstvo.
p.Vasilišin – nehovoril o cenzúre, tá nebola a myslí si, že ani nebude. Nevidí dôvod na zmenu štatútu.
p.Bérešová – v článku o stave TS boli obvinení za súčasný stav TS všetci poslanci, ale nie vedúci
pracovník.
p.Varga – štatút je predkladaný v dobrej viere.
p.Straková – súhlasí so zmenou v návrhu v tom, aby mohol byť viceprimátor členom redakčnej rady.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
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 v predloženom znení
Hlasovanie č.22 (uznesenie č.86)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,/
proti: 1/Vasilišin/
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

18. Diskusia
p.Popaďáková – spýtala sa pána riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Sečovciach ako je to s kamerovým
systémom na Novej ulici.
p.Gruľa – je to v riešení ide o vládne projekty.
p.Bérešová – spýtala sa pána primátora, či sa plánuje na Mestskom úrade organizačná zmena, lebo pred
troma rokmi boli niektorí pracovníci poverení vedením jednotlivých úsekov. Doteraz však nebolo
vyhlásené žiadne výberové konanie na vedúcich referátov alebo odborov.
p.primátor – pripravujú sa výberové konania.
p.Bérešová – v akom termíne to bude realizované.
p.primátor – presný termín nevie
p.Bérešová – požiadala redakciu novín Sečovčan, aby zistila, v akom časovom období sa uskutočnia
výberové konania.
p.Popaďáková – na ihrisku sa konalo pracovné stretnutie, na ktorom p. Vajda prezentoval vizualizáciu
svojich zámerov na ihrisku. Informovala sa, či budú na ich realizáciu vyčlenené finančné prostriedky,
prípadne, kedy sa začne s prácou.
p.primátor – na tento účel sú vyčlenené finančné prostriedky.
p.Popaďáková – spýtala sa, či je možnosť niektoré práce vykonať svojpomocne.
p.Vajda – nevie presne, podľa toho, čo bude schválené a o aký druh práce pôjde, ale je taká možnosť.
p.Varga – poďakoval za dôkladnú prípravu a realizáciu myšlienky prenájmu telocviční a ihriska na prácu
s mládežou.
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Bol spustený projekt miestne občianske poriadkové služby v meste Sečovce. Je v ňom spomínaná
integrácia marginalizovaných rómskych komunít, ako tomu má rozumieť z pohľadu mesta.
p.Wawreková – presne tak ako je to napísané. Z pohľadu mesta je to tak, že výzva k žiadosti o NFP
obsahovala cieľovú skupinu uchádzačov o tieto pracovné pozície. Boli klasifikovaní ľudia, ktorí sú tzv.
MRK – marginalizovaná rómska komunita. Na základe toho sa pristupovalo k výberu terajších
zamestnancov.
p.Varga – spýtal sa ako ich identifikovali.
p.Wawreková – pri výberovom konaní sa každého uchádza komisia spýtala, či je Róm.
p.Varga – je to určené len pre občanov tohto etnika?
p.Wawreková – bola presne stanovená cieľová skupina, čiže ľudia z marginalizovaných rómskych
komunít.
p.Varga – koľko občanov bolo prijatých a či majú rovnakú pracovnú náplň.
p.Wawreková – je ich 8 a všetci majú rovnakú pracovnú náplň s nástupom od 1.12.2017. Ide o projekt
koordinovaný s Ministerstvom vnútra SR a pri výberovom konaní bol prítomný aj zástupca policajného
zboru. Títo pracovníci budú zaškolení. V projekte nie sú stanovené nejaké priority, ciele alebo hodnotiace
kritéria, určujúce spôsob ich fungovania.
p.Varga – ale merateľnosť tu je. Navrhol, aby jeden pracovník tejto služby zmonitoroval nelegálne
stavby v osade Habeš. Spýtal sa, kto koordinuje týchto zamestnacov.
p.Wawreková – v súčasnosti patria pod Technické služby a administratívne práce zabezpečuje ona.
p.Varga – občania sa dotazujú, s čím sa môžu obrátiť na členov tejto služby. Ďalej sa spýtal, či
sa výberového konania zúčastnili len Rómovia.
p.Wawreková – na výberovom konaní boli občania rómskeho etnika.
p.Balega – požiadal, aby bolo dané uznesením vykonanie kontroly – poslaneckého prieskumu na
Technických službách v priebehu mesiacov december 2017 a január 2018. V rámci toho by sa poriešil aj
presun skleníka.
Po prečítaní návrhu na uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
Vykonanie poslaneckého prieskumu na mestskom stredisku Technické služby v termíne december 2017
– január 2018
Hlasovanie č.23 (uznesenie č.85)
za: 9/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

p.Bérešová – požiadala o predstavenie nového pána prednostu.
p.Litvák – v krátkosti sa predstavil poslancom.
p.primátor informoval:
- v hodnotení INECO malo mesto Sečovce za rok 2016 výborné finančné zdravie 5 zo 6 bodov,
- ministerstvo zrušilo výzvy na predkladanie žiadosti o NFP v programe podpora a rozvoj športu,
- mesto prehralo súdny spor vedený od roku 2006 s firmou Hammond-Mihalčinová a muselo zaplatiť
3285,-€ + náklady za právne služby JUDr. Fȕzera v sume vyše 5 000,-€.
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Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor v závere poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku.
Poďakoval za účasť a ukončil VII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor

Ing. Jozef Litvák, CSc.
prednosta

Overovatelia:
RNDr. Monika Bérešová

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

Ing. Ján Dobránsky

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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