Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 31. 01. 2018
o 16.00 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 12
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová,Ing. Ján Dobránsky, Imrich Gleza,
MUDr. Marek Kožuch, Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Michal Sojka,
Ing. Katarína Straková, Mgr. Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Jeňo, PaedDr. Ing. Terézia Stanková, PhDr. Branislav Bruňák, Mgr. Janette Fedorková,
Štefan Dávid
Prizvaní - prítomní:
Ing. Renáta Strapoňová – poverená riaditeľka ZŠ Obchodná, Mgr. Ján Lukáč – riaditeľ BHS Sečovce,
s.r.o., Ján Paulovčák, vedúci TS, Jaroslav Hrinda – Stavebný úrad
Hostia:
Mgr. Rastislav Petrovič – prednosta Okresného úradu Trebišov
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát – primátor
Ing. Jozef Litvák, CSc – prednosta
JUDr. Radovan Wawrek – hlavný kontrolór mesta
Pracovníci MsÚ
1. Otvorenie:
I. 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, podnikateľov a občanov mesta. Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je
prítomných 12 a Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
2.Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice:
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p. primátor – navrhol, aby sa rokovanie riadilo programom podľa prvej pozvánky z dôvodu, že
je potrebné prerokovať protest prokurátora a hlavný kontrolór má povinnosť podľa zákona predložiť
poslancom správy z kontrol na najbližšom zasadnutí MsZ, čiže dnes.
Spýtal sa, či má niekto návrh na zmenu prípadne doplnenie programu.
p.Baranová – navrhla riadiť sa programom, ktorý predložil p.Varga, teda navrhuje vypustiť body
č.4, č.5, č.7 a č.8.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p.Baranovej.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.1)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 2/Kožuch,Vasilišin/ zdržal sa: 2/Dobránsky,Rozman/ nehlasoval: 0

prijaté

Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania so schválenou zmenou.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.1)
za: 10/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 2/Dobránsky,Vasilišin/ nehlasoval: 0
prijaté
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Interpelácie poslancov
4. Prerokovanie protestu prokurátora – bod vypustený z rokovania
5. Schválenie Požiarneho poriadku mesta Sečovce – bod vypustený z rokovania
6. Pozastavené uznesenie č. 86/2017 z 13.12.2017 – Štatút novín Sečovčan
7. Kontrolná činnosť - správy hlavného kontrolóra – bod vypustený z rokovania
8. Rôzne – bod vypustený z rokovania
9. Diskusia
10. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: p.Františka Baranová, p.Michal Sojka,
p.Jozef Varga, za zapisovateľku určil p.Ľubicu Kmecovú a overovateľov: p.Monika Popaďáková,
p.Imrich Gleza. Predsedom návrhovej komisie bola p.Františka Baranová
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.2)
za: 12/Balega,Baranová,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,
Varga,Vasilišin /
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
p.primátor – uznesenia z posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva sú splnené alebo v plnení,
okrem pozastaveného uznesenia – Štatút novín Sečovčan
3. Interpelácie poslancov:
p. Straková – poďakovala za zabezpečenie skultúrnenia priestoru bývalého kúpaliska.
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4. Prerokovanie protestu prokurátora – bod vypustený z rokovania
5. Schválenie Požiarneho poriadku mesta Sečovce – bod vypustený z rokovania
6. Pozastavené uznesenie č. 86/2017 z 13.12.2017 – Štatút novín Sečovčan
Materiál písomný, primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil. Primátor požiadal predsedníčku
návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a poslancov o 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
pozastavené uznesenie č. 86/2017 z 13.12.2017 – Štatút novín Sečovčan.
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.3)
za: 8/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 2/Dobránsky,Kožuch/ zdržal sa: 1/Rozman/ nehlasoval: 1/Vasilišin/

prijaté

7. Kontrolná činnosť - správy hlavného kontrolóra – bod vypustený z rokovania
8. Rôzne – bod vypustený z rokovania
9. Diskusia
p.Dobránsky – na železničnej stanici, nie je to mestský pozemok, po pravej strane cesty, pred domčekom
je priestor zarastený a neudržiavaný, v ktorom sa pohybujú líšky. Bolo ich vidieť už aj na Sládkovičovej
ulici. Z dôvodu zabránenia výskytu líšok v meste, navrhol osloviť Železnice SR ako majiteľa pozemku,
aby zabezpečili vyčistenie areálu železničnej stanice.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor poďakoval za účasť a ukončil I. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor

Ing. Jozef Litvák, CSc.
prednosta

Overovatelia:
Mgr. Monika Popaďáková

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

Imrich Gleza

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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