Zápis do Kroniky Mesta Sečovce za rok 2017
a) Verejný život
SAMOSPRÁVA OBCE
Rok 2017 bol predposledným rokom siedmeho volebného obdobia mestského zastupiteľstva
Sečovce v rokoch 2014 – 2018. Funkciu primátora mesta Sečovce po komunálnych voľbách
v roku 2014 v svojom druhom volebnom období vykonával MVDr. Jozef Gamrát. Mandát
poslanca Mestského zastupiteľstva v Sečovciach v roku 2017 zastupovali občania mesta
Sečovce : Miroslav Balega (nez.), bývalá primátorka mesta RNDr. Monika Bérešová (nez.),
Ing. Katarína Straková (nez.), Ing. Ján Dobránsky (KDH), Imrich Gleza (nez.), MUDr. Marek
Kožuch(SDKU-DS-SMER-SD), Mgr. Monika Popaďáková (nez.), Marián Rozman (nez.),
Františka Baranová (nez.), Michal Sojka (nez.), Mgr. Jozef Varga (nez.) a Ing. Marián
Vasilišin (nez.), viceprimátor.
ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA
Mestské zastupiteľstvo si určilo termíny zasadnutí v roku 2017 v nasledujúcich dňoch:
15. marec 2017
21. jún 2017
20. september 2017
13. december 2017
Rozpočet na rok 2017 pre mesto Sečovce bol schválený dňa 14. decembra 2016
v príjmovej časti takto:
bežné príjmy 6 236 563 €,
kapitálové príjmy 2500 €
finančné operácie – príjmy 145 000 €
viacročný rozpočet mesta nároky 2018, 2019 vrátane programov a podprogramov:
rozpočet mesta na rok 2018
príjmy 6 653 709 €,
rozpočet mesta na rok 2019
príjmy 6 782 768 €,
výdavky 6 782 768 €.
vo výdavkovej časti takto:
bežné výdavky 2 713 472 €,
kapitálové výdavky 314 818 €
finančné operácie – výdavky 333 998 €
bežné výdavky škôl a školských zariadení 3 111 802 €
kapitálové výdavky škôl a školských zariadení 3 330 €.
rozpočet mesta na rok 2018
výdavky 6 653 709 €
rozpočet mesta na rok 2019
výdavky 6 782 768 €.
I. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo dňa 22. februára 2017
o 15.00 hod. v zasadačke mestského úradu (MsÚ).

Zúčastnilo sa ho 10 poslancov: Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján
Dobránsky, Imrich Gleza, MUDr. Marek Kožuch, Mgr. Monika Popaďáková, Marián
Rozman, Michal Sojka, Mgr. Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin, viceprimátor. Zasadnutiu
predsedal primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát. Okrem iných prítomní za exekutívu boli:
prednostka MsÚ PhDr. Anna Pančurová, vedúci odboru výstavby, regionálneho rozvoja a
životného prostredia Ing. Milan Filip, prítomný bol aj hlavný kontrolór mesta JUDr. Radovan
Wawrek. Zasadnutia sa zúčastnil prednosta Okresného úradu v Trebišove Rastislav Petrovič.
Primátor predstavil novú prednostku mesta PhDr. Annu Pančurovú (vykonávala funkciu
prednostky do septembra 2016). Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe
rokovania zastupiteľstva, po doplnení v bode rôzne o projekt komunitné centrum.
V interpeláciách poslancov okrem iného upozornila poslankyňa Bérešová, že je nutné zlepšiť
pripravenosť Technických služieb pri odpratávaní snehu a to aj počas soboty a nedele, ako
ukázali nedostatky počas zimnej kalamity v januári 2017. Ďalším bodom rokovania
zastupiteľstva bola úprava rozpočtu kvôli úveru v sume 1 129 268,25 € na projekt Blatná
(výstavba bytov na Blatnej ulici). Rozprúdila sa živá diskusia medzi poslancami a medzi
poslankyňou Bérešovou a povereným vedúcim odboru výstavby, regionálneho rozvoja a
životného prostredia Milanom Filipom. Poslankyňa Bérešová poukazovala na to, že tento
návrh je nezákonný a chceme hlasovať o niečom, čo sme nevysúťažili. Niečo iné bolo
obstarané ako je uvedené vo verejnom obstarávaní. Rovno cez Elektronický kontraktačný
systém sme sa dostali ku kúpe bytov. Filip pripustil, že vychádzal z minulých materiálov, kde
boli uvedené byty nižšieho štandardu. Je pravda, že sa to vzťahuje na bežný štandard. Podľa
Filipa je to formálny nedostatok, nie procesný. V ďalšej diskusii sa prednostu Okresného
úradu Petroviča, ktorý bol prítomný na rokovaní zastupiteľstva, spýtala poslankyňa Bérešová,
či je viac zmluva o dielo ako zmluva o budúcej zmluve. Po výmene ďalších replík primátor
stiahol obe rozpočtové opatrenia, ktoré súviseli s projektom Blatná. Siedmi poslanci Baranová, Bérešová, Gleza, Kožuch, Popaďaková, Sojka a Varga - boli proti schváleniu
rozpočtových opatrení. Ostatní sa hlasovania zdržali. Nikto z poslancov s rozpočtovými
opatreniami nesúhlasil. V šiestom bode rokovania zastupiteľstva sa poslanci venovali projektu
vybavenie učební ZŠ Obchodná. Oficiálne Zlepšenie technického vybavenia učební na ZŠ
Obchodná 5, Sečovce. Mesto odobrilo 5% účasť mesta vo výške 8 334,85 €. Nikto
z poslancov nebol proti. Zdržal sa Rozman a poslanec Vasilišin. V siedmom bode sa poslanci
venovali správam kontrolóra mesta - správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2016, správe hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly výberu daní a poplatkov v meste za
rok 2016 a správe hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly uznesení a ich plnenia za I.
polrok roku 2016. Dvaja poslanci (Rozman a Vasilišin) sa hlasovania zdržali. V bode Rôzne
sa poslanci venovali predloženiu žiadosti o NFP k projektu s názvom Komunitné centrum –
Sečovce na sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje s celkovou
výškou 313 846 €. Mesto súhlasilo so spoluúčasťou vo výške 5% t.j. 15 692, 30 €. V diskusii
sa poslankyňa Bérešová spýtala, v akom štádiu je zmena územného plánu mesta, o ktorej sa
hovorilo minulý rok. Primátor poznamenal, že územný plán bol zadaný firme, medzičasom sa
udiali personálne zmeny na odbore výstavby. Po konzultácií s firmou bude poslancov
informovať. Prednostka sa musí, vzhľadom na krátku dobu pôsobenia, s týmito
skutočnosťami bližšie oboznámiť. Poslanec Kožuch zhodnotil rokovanie zastupiteľstva
poznámkou: „ aby sme sa vyhli chaosu, ktorý nastal na dnešnom rokovaní, bolo by vhodné,
aby sa rokovania kompetentnej komisie zúčastnili všetci poslanci a prerokovali bytový plán
mesta, aby sa predišlo situáciám ako napríklad pri bytoch na Blatnej ulici. Aby poslanci
vedeli koľko, akých bytov, kde a pre koho chceme. Aby sa tým potom riadil mestský úrad.“
Poslankyňa Bérešová k rokovaniu poznamenala, že treba povedať, kto má aké kompetencie
podľa zákona o obecnom zriadení. Materiály pripravuje a predkladá mestský úrad, poslanci

rozhodujú. Poslanec Varga reagoval na vyjadrenia poslanca Kožucha s tým, že 12. októbra
2012 navrhol na mestskom zastupiteľstve výňatok VZN ohľadom predaja bytov v Sečovciach
a tiež bol jedným z navrhovateľov predaja bytových domov na Bačkovskej ulici. „Byty sme
predali a teraz kupujeme.“ Treba do toho vniesť systém a poriadok, ale mať na pamäti, že
situácia je iná ako pred piatimi rokmi. Primátor informoval v diskusii poslancov, že mesto
prijalo ponuku Slovenského zväzu ľadového hokeja na výstavbu zimného štadióna. Mesto má
poskytnúť iba pozemok, ale o tom sa ešte bude rokovať. Stavať bude firma, ktorú určí zväz
ľadového hokeja. Mesto bolo úspešné v projekte na zateplenie Materskej školy na Obchodnej
ulici. Získalo tiež finančné prostriedky na podporu opatrovateľskej služby pre 7
opatrovateliek. V súdnom spore s Bugatom Krajský súd Košice uznesením zrušil rozsudok
Okresného súdu Trebišov a vrátil predmetnú vec súdu prvej inštancie - okresnému súdu na
ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Primátor ďalej citoval z uznesenia Krajského súdu Košice
o tom, že 27. marca 2017 sa uskutočnilo pojednávanie v súdnom spore s Mgr. Kešeľovou vo
veci právoplatnosti jej odvolania z funkcie riaditeľky. Ing. Konečnému končí poverenie, kto
bude ďalší poverený riaditeľ školy, bude primátor informovať na zasadnutí mestského
zastupiteľstva. V hodnotení Národného informačného strediska SR boli vyhodnotené Sečovce
ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja spomedzi 2 926 slovenských miest a obcí. V
okrese sa Sečovce umiestnili na 6. mieste.
II. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo dňa 24. marca 2017
o 13.00 hod. v zasadačke MsÚ.
Bolo prítomných 11poslancov:
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján Dobránsky, Imrich
Gleza, MUDr. Marek Kožuch, Marián Rozman, Michal Sojka, Ing. Katarína Straková, Mgr.
Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin, viceprimátor. Zasadnutiu predsedal primátor mesta
MVDr. Jozef Gamrát. Okrem iných prítomní za exekutívu boli: prednostka MsÚ PhDr. Anna
Pančurová, vedúci odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia Ing. Milan
Filip. Primátor, po otvorení rokovania zastupiteľstva, navrhol doplniť obsah rokovania
zastupiteľstva o tri body:
1. Výstavba chodníka na Plechotickej ul. – návrh na majetkoprávne vysporiadanie
pohľadávky
2. Zvýšenie kapacity existujúcich zariadení na zhodnocovanie odpadov - technologická časť
3. Zvýšenie kapacity existujúcich zariadení na zhodnocovanie odpadov - rekonštrukcia
stavebných častí. Tento doplnok bol prijatý poslankyňou Bérešovou s výhradou. Neboli
prerokované na zasadnutí finančnej komisie a materiály neboli zaslané v termíne podľa
rokovacieho poriadku. Primátor vysvetlil, že ide o zberný dvor a mesto sa chce zúčastniť
projektu zhodnocovania odpadov.
V interpeláciách sa poslanci ohradili voči článku prednostky v mestských novinách. Najmä
poslanci Balega a Bérešová zdôraznili, že im neprišla žiadna žiadosť z technických služieb
o zakúpenie. Poslanec Varga okrem problému ihriska a kúpaliska sa v interpeláciách zaoberal
štatútom mestských novín (mesačník Sečovčan) a mechanizmom verejného obstarávania.
Ďalej poslanca Vargu trápilo verejné osvetlenie na uliciach Kochanovská, Partizánska, Letná,
Mostová vo februári po 17. hodine večer, kedy niekoľko dní nefungovalo a opakuje sa to
často. Podotkol, že občania sa pýtajú, prečo je taký stav, keď osvetlenie bolo
zrekonštruované. Poslanec Vasilišin sa chcel dozvedieť viac k mestskej polícii. Primátor
v tejto prvej časti interpelácií sa vyjadril, že všetky tieto problémy sú na hlbšiu diskusiu.
K bodom ako verejné osvetlenie zaujme písomné stanovisko z dôvodu neprítomnosti

kompetentného pracovníka. V V druhej časti interpelácií bola hlavnou témou okrem iného
„odyssea“ mestského kúpaliska. Tento problém načal ako svoju srdcovku poslanec Varga.
Nastala triáda otázok a odpovedí, ktorá vyvrcholila konštatovaním novovymenovanej
prednostky Pančurovej, že kúpalisko odpadom bolo zasypané bývalou primátorkou ešte v
roku 2008 s odôvodnením, že je to územie, do ktorého sa neoplatí investovať. Vtedy sa tiež
občania zákonnými a dostupnými prostriedkami domáhali riešenia predmetného areálu.
V ďalšej téme na otázku poslanca Vargu prednostka konštatovala, že obnova kina by stála
nemalé prostriedky. Poslanec Balega konštatoval, že na komisii výstavby bol riešený chodník
na Plechotickej ulici. Myslí si, že v tomto smere zlyhalo mesto, čo sa týka navýšenia rozpočtu
aj stavebného dozoru. Interpelácie v podstate uzavrel viceprimátor – poslanec Vasilišin
upozornením, že význam slova interpelácia poslanca sa míňa účinku. Interpelácia funguje na
princípe otázky a odpovede, ktorá je buď ústna alebo písomná v určitom termíne. Už hodinu
sa diskutuje o veciach, na ktoré hľadajú poslanci medzi sebou odpoveď. Navrhol nejakým
spôsobom to sceliť, aby to bola otázka a odpoveď.
Nasledoval dôležitý bod rokovania zastupiteľstva: Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 na
rok 2017. Šlo najmä o nákup auta na vývoz komunálneho odpadu pre TS formou finančného
leasingu. Bol navýšený výnos dane z príjmov, poukázaný územnej samospráve o 50 000 €.
Schválený rozpočet: 3106 246 € . Okrem ďalších položiek zmeny v mestskom rozpočte bola
to i zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení
sociálnych služieb pre poskytovateľa služby Dom seniorov Sečovce, n. o. s MP formou
transferu zo ŠR vo výške 445 440 €. Statické posúdenie budovy MŠ Obchodná vo výške 20
000 €. Dezinsekcia na MŠ Nová za 1848,12 €. Na opravu vonkajšej fasády budovy MsÚ a
KD za 9000 €. Na sfunkčnenie budovy č.899/120, Ul. SNP (bývalá palenčáreň) za 7000 €.
Ďalej bolo nutné vykryť financie v oblasti školstva vďaka zmenám na základe oznámenia OÚ,
odbor školstva č. OU-KE-OS2-2017/006031-019 zo dňa 27. 1. 2017. Po schválení zápisu
kroniky mesta na rok 2016 sa poslanci venovali VZN o mestskej zeleni. Následne boli
schválené dotácie mesta, poskytnuté na základe VZN 3/2015 v celkovej výške 44 000 €. Bez
diskusie boli schválené správy hlavného kontrolóra. V bode doplnenia investičných siedmich
akcií poslankyňa Bérešová navrhla doplniť opravu semaforu, ktorý často nefunguje.
V desiatom bode rokovania zastupiteľstva mesto rozhodlo vykonať prevodu majetku mesta
Sečovce kvôli možnému sídlu mestskej polície v budúcnosti. Šlo o budovu CVČ. Poslanci
svojím hlasovaním odňali správu majetku mesta správcovi Základná umelecká škola,
Dargovských hrdinov 26, Sečovce, budovy Základná umelecká škola so súpisným číslom
144, ktorá sa nachádza na pozemku evidovanom ako parcela registra C, parcelné č. 3338 za
obstarávaciu cenu 15 397,76 € a pozemok – parcelu registra C, parcelné číslo 3338, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 2012 m2 s obstarávacou cenou 1 055,76 €.
Primátora mesta Sečovce poverili podpísať dodatok k Zmluve o správe majetku zo dňa 1.7.
2002, ktorým sa správa predmetného majetku mesta odníma Základná umelecká škola,
Dargovských hrdinov 26.
Ďalším bodom rokovania bol návrh na odkúpenie majetku KSK. Následne sa poslanci
venovali prevodu verejnou obchodnou súťažou na Partizánskej ul.. Materiál písomný s
návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Po menšej diskusii ho poslanci schválili,
zdržal sa poslanec Vasilišin, proti bol predseda stavebnej komisie, poslanec Balega. Zámer
predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - tri parcely za celkovú minimálnu sumu
71 535 €. Členmi výberovej komisie na vyhodnotenie verejnou obchodnou súťažou z radov
poslancov RNDr. Monika Bérešová, Ing. Marián Vasilišin, Imrich Gleza ako náhradník a
členov výberovej komisie zo zamestnancov MsÚ Sečovce: Ing. Milan Filip a Ing. Viera
Wawreková ako náhradník. Následne poslanci schválili prevod majetku – OVS – Nová ul. V
celkovej výmere pozemku: 2 544 m2 za minimálnu cenu 30 792 €. Členmi výberovej

komisie na vyhodnotenie OVS z radov poslancov: RNDr. Monika Bérešová, Ing. Marián
Vasilišin a Imrich Gleza, ako náhradník a členmi výberovej komisie zo zamestnancov MÚ
Sečovce: Ing. Milan Filip alebo Ing. Viera Wawreková, ako náhradník . Proti boli poslanci
Balega a Varga. Zdržali sa poslanci Kožuch a Vasilišin. Potom poslanci schválili zámer
prenájmu majetku mesta v priestoroch areálu Klubu dôchodcov na Ulici SNP za cenu 12 €
za rok. Proti bol poslanec Balega. Ďalšou položkou rokovania zastupiteľstva bol chodník na
Plechotickej ulici. Šlo o majetkovoprávne vysporiadanie prác, navyše pre firmu NAJ-STAV
vo výške 9 235,65 €, ktorú poslanci Baranová, Bérešová, Gleza a Varga neschválili. Zdržali
sa poslanci Dobránsky, Kožuch, Rozman, Sojka a Vasilišin. Následne poslanci prerokovali
zvýšenie kapacity existujúcich zariadení na zhodnocovanie odpadov - technologická časť.
Primátor informoval, že ide o zberný dvor. Je možnosť zapojiť sa do projektu, maximálna
výška nákladov je do 500 000 €, z toho 80 000 € na stroje a zvyšok na rekonštrukciu, preto je
bod rozdelený na dve časti, technologickú a stavebnú. Termín podania žiadosti je 30. júna
2017. K tomu je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva, aby mesto mohlo dať vypracovať
projekt. Poverený vedúci odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia Ing.
Filip poznamenal, že je možné, že bude podporená len technologická alebo len stavebná časť,
preto je tento bod rozdelený na dve časti, aby sa mesto mohlo uchádzať o nenávratný
finančný príspevok. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na uznesenie
poslanci hlasovali. Poslanci na tento účel súhlasili s vyčlenením finančných prostriedkov z
rozpočtu mesta účelovo viazaných na povinné spolufinancovanie projektu NFP (nenávratný
finančný príspevok) vo výške 5% , ako uchádzača z celkových oprávnených výdavkov
projektu RN 500 000 €, vo výške 25 000 €. Potom schválili poslanci zvýšenie kapacity
existujúcich zariadení na zhodnocovanie odpadov - rekonštrukcia stavebných častí. Poslanci
na tento účel súhlasili s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, účelovo
viazaných na povinné spolufinancovanie projektu NFP vo výške 5%, ako uchádzača z
celkových oprávnených výdavkov projektu RN 650 000€, vo výške 32 500 €. V diskusii
primátor informoval o prebiehajúcej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá bola
zameraná na financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Ďalej informoval o záveroch z administratívnej kontroly v Dome seniorov Sečovce, týkajúcej
sa verejného obstarávania. Výsledok je, že bol porušený zákon o verejnom obstarávaní, bola
udelená pokuta vo výške 116 692 € a týka sa firmy Tender Legal. Primátor tiež informoval, že
bola prijatá ponuka Slovenského zväzu ľadového hokeja na výstavbu športovej haly s
ľadovou plochou. Zväz požaduje od mesta urobiť geologický prieskum, technickú mapu a
ďalšie veci, čo by malo stáť cca 4 500 €. Je potrebné sa rozhodnúť, či sa vykonajú
požadované náležitosti. Návrhy na miesto výstavby boli pri futbalovom ihrisku Základnej
školy Komenského. Halu vybuduje a bude spravovať Slovenský zväz ľadového hokeja. Mesto
poskytne iba pozemok na dobu 40 rokov. Hala by mala byť multifunkčná s celoročným
využitím. Poslanec Dobránsky navrhol, že pre investora by možno bol zaujímavý aj areál
kúpaliska a tým by bol vyriešený problém s jeho vyčistením. Veľa možností na výber lokality
nie je. Zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo zámer spolupráce so Slovenským zväzom
ľadového hokeja pri realizácii výstavby športovej haly s ľadovou plochou v meste Sečovce.
Bol vyslovený predbežný súhlas s prenájmom plochy v areáli ZŠ Komenského, v zmysle
požiadaviek Slovenského zväzu ľadového hokeja, na geologický prieskum danej lokality s
vyčlenením finančných prostriedkov vo výške 4 200 €. Poslanec Varga okrem iného sa
primátora spýtal, či mesto v prípade konania a prehry sporu okolo chodníka na Plechotickej
ulici vyvodí dôsledky voči zodpovednému pracovníkovi mestského úradu. Primátor odvetil,
že zamestnanec už ukončil pracovný pomer. Poslankyňa Bérešová, v snahe predísť možným
problémom, požiadala prednostku mestského úradu, aby skoordinovala prácu komisií MsZ s

tým, že finančná komisia bude zasadať posledná. To isté sa týka aj verejného obstarávania a
otvárania obálok a zasielania materiálov - minimálne, zdôraznila, 3 dni vopred.
Občan Bugata položil primátorovi dve otázky:
1. na riešenie rómskej otázky v centre mesta a celkovo v meste poukázal už viackrát. Spýtal
sa, či občania sú stotožnení s názorom, že Sečovce sú „cigánske mesto“, pretože doteraz sa
nič nevyriešilo. Že zákon nič nepripúšťa je iba výhovorka. Mesto malo tento problém riešiť s
obvodným oddelením PZ, ale policajtov v centre mesta tiež nie je vidno.
2. bol vyzvaný vedením mesta na mimosúdne vyrovnanie, čo sa týka otázky pizzerie. Bola
pripravená dohoda o mimosúdnom vyrovnaní a napriek tomu sa veci nepohli dopredu.
Požiadal o vyjadrenie vedenie mesta a poslancov. Primátor na prvú otázku odpovedal, že
vyzve listom políciu na riešenie rómskeho problému v meste. K druhej otázke primátor
konštatoval, že na mimosúdne vyrovnanie vyzval Bugatu preto, že sa nezúčastnil súdneho
pojednávania z dôvodu práceneschopnosti. Problém je, v akej výške bude mimosúdne
vyrovnanie, pretože sa hovorilo o troch sumách. Pri tej príležitosti bol primátor dokonca
obvinený z úplatkárstva. Je potrebné sa v tejto veci dohodnúť. Poslankyňa Baranová mala
výhradu, že o možnosti mimosúdneho vyrovnania s Bugatom poslanci nevedeli. Primátor
objasnil, že mesto má záujem o vyriešenie tohto problému a nebráni sa mimosúdnemu
vyrovnaniu. Je potrebné dohodnúť sa na sume. Návrh vedenia mesta bol vo výške 60 tis. €,
Bugata požaduje 80 tis. €. Poslankyňa Bérešová sa vyjadrila, že žiadny materiál k tejto veci
komisia nemala predložený, naposledy sa to riešilo pred rokom. Bugata požadoval 90 tis. € s
tým, že budú stiahnuté všetky spory. Primátor konštatoval, že je tu problém aj súdny spor
Bugatu s firmou Šíravan. Filip doložil, že je to zložité, majetok je potrebné ohodnotiť, preto
navrhuje počkať. Mgr. Ján Lukáč, riaditeľ BHS Sečovce, s.r.o. zhrnul problém, že znalecký
posudok je vypracovaný na vyššiu sumu ako to, čo bolo dohodnuté na stretnutí, ktorého sa
zúčastnil. Kto to bude chcieť prevádzkovať, bude musieť do tejto budovy vo veľkej miere
investovať, pretože v miestnosti je spadnutý strop. Právnik navrhol sumu na vyrovnanie, s
ktorou Bugata nesúhlasil. Na priestor sa pýta veľa záujemcov, ktorí by v ňom mali záujem
otvoriť prevádzku, ale vzhľadom na to, že sa do budovy nemôže dostať (neboli odovzdané
kľúče od predchádzajúceho nájomcu), nie je možné ukázať ho záujemcom, v akom stave je
toho času predmetný priestor. Bez ukončenia sporu s Bugatom nie je možné priestor prenajať.
Primátor sa spýtal predsedníčky finančnej komisie, či sú ochotní o mimosúdnom vyrovnaní s
Bugatom rokovať. Poslankyňa Bérešová odpovedala, že navrhuje, aby mesto rokovalo s
Bugatom a predložilo poslancom konkrétne materiály. Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor poďakoval všetkým za účasť a ukončil II. rokovanie Mestského zastupiteľstva v
Sečovciach.
III. zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konalo dňa 27. apríla 2017
o 15. 00 hod. v zasadačke MsÚ.
Bolo prítomných 11 poslancov:
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján Dobránsky, Imrich
Gleza, MUDr. Marek Kožuch, Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Ing. Katarína
Straková, Mgr. Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin, viceprimátor. Za exekutívu mesta boli
prítomní: MVDr. Jozef Gamrát – primátor, PhDr. Anna Pančurová – prednostka MsÚ, hlavný
kontrolór mesta JUDr. Radovan Wawrek a ako hosť riaditeľ Obvodného oddelenia PZ
Sečovce mjr. Bc. Ján Gruľa . Za mestské zložky: Jaroslav Hrinda za stavebný úrad, Ján
Paulovčák – vedúci TS, Ing. Renáta Strapoňová - poverená riaditeľka ZŠ Obchodná ul., Eva

Ferenčíková, riaditeľka MŠ Obchodná ul.. Primátor navrhol doplniť do bodu č. 12 Rôzne:
Výdajné miesta CO. Primátor oznámil poslancom, že kontrola uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ sú v plnení, alebo prebieha príprava, ostatné uznesenia sú splnené.
Interpelácie začala poslankyňa Bérešová konštatovaním, že mesto nekomunikuje s Košickým
samosprávnym krajom (KSK), pretože doteraz nedoručilo žiadny návrh alebo žiadosť vo veci
prevádzkového areálu strediska ciest KSK v Sečovciach, aj napriek výzve alebo ponuke,
ktorú z KSK dostalo. Overila si to počas služobnej návštevy KSK. Rozprávala sa s výkonným
riaditeľom ZMOS-u o kompetenciách poslancov. Poslanci majú byť iniciatívni, ale prácu
vykonáva mestský úrad. Informovala sa na verejné obstarávanie auta na zvoz TKO, na ktoré
už boli vyčlenené finančné prostriedky rozpočtovým opatrením na predchádzajúcom
zasadnutí MsZ. Spýtala sa, kedy chce mesto realizovať kúpu auta, keď nebolo začaté verejné
obstarávanie. Požiadala o predloženie organizačnej štruktúry do konca rokovania, pretože ju
na webovej stránke nenašla. Primátor poslankyni odpovedal, že podpísal list adresovaný
KSK, v ktorom mesto žiadalo o zníženie ceny o navýšený koeficient 2,1 a zároveň mesto
navrhlo, že chce rokovať o zámene podielov, ktoré vlastní a tiež bola uvedená účtovná
hodnota podielov. List vypracoval Filip. Preverí, či bol list zaslaný. K druhej interpelácii, čo
sa týka auta prebehlo rokovanie s firmou Redox Lučenec. Výroba nového auta trvá 7 až 9
mesiacov. Zástupca firmy informoval o možnosti získania auta, ktoré si objednalo mesto
Prešov a nemá o neho záujem. Zisťovali sa lízingové podmienky v jednotlivých bankách.
Zástupca firmy Redox zisťuje, či je možné toto auto získať bez ďalších úkonov, keďže už
bolo objednané. Spýtala sa pani prednostky, či prešla výberovým konaním pri prijímaní na
mestský úrad. Prednostka odpovedala, že nevyžaduje si to zákon. Potom sa rozprúdila
diskusia okolo pracovného času hlavného kontrolóra. Poslankyňa Popaďaková sa pýtala na
prevádzky, ktoré majú otváracie hodiny v čase nočného pokoja. Ľudia sa neustále sťažujú na
diskotéky v Galaxy klube, ktoré trvajú do skorých ranných hodín. Návštevníci sú zo širokého
okolia. Následné priestupky potom rieši polícia. Mali sa skrátiť otváracie hodiny, ale je
informácia, že nový majiteľ má povolenie od mesta na konanie akcie od 20.00 hod. do 3.00
hod. ráno od piatka do nedele. Ako mesto zabezpečí, aby občania mali nočný pokoj a ako je
dodržiavané VZN č. 6 z roku 2015. Primátor zdôraznil, že mestský úrad dal súhlas na konanie
takýchto akcií dvakrát za mesiac s podmienkou, že ak budú sťažnosti od občanov alebo
polície, bude súhlas zrušený. Zatiaľ nedostal žiaden podnet. Riaditeľ Obvodného oddelenia
PZ Sečovce mjr. Bc. Gruľa konštatoval, že polícii bol doručený list z mestského úradu, v
ktorom bolo uvedené, že mesto schválilo pánovi Demeterovi z Trebišova prevádzku
spomínaného klubu v čase od 20.00 hod. do 3.00 hod. ráno počas víkendov. V liste nebolo
uvedené kedy a koľkokrát sa môže konať diskotéka. Informoval, že pri poslednej diskotéke v
klube Galaxy bola dokonca nahlásená bomba. Boli tu hasiči, pyrotechnici, psovod, krajská
polícia, v pohotovosti bolo niekoľko policajných zložiek. V rámci spolupráce navrhol, že by
bolo dobre sa s políciou poradiť aj pri schvaľovaní otváracích hodín jednotlivých prevádzok.
Primátor ozrejmil, že povolenie diskotéky bolo učinené z dôvodu, ktorý spomínala aj
prednostka, aby sme neboli obviňovaní z diskriminácie a, že Rómom bránime v rozvíjaní
kultúry. S majiteľom sa dohodol, že pri prvom probléme bude súhlas zrušený, tak aj urobí.
Poslankyňa Straková sa spýtala, kedy sa obyvatelia z Okružnej ulice dočkajú dokončenej
cesty, pretože je tam problém pri prívalových dažďoch. Primátor odvetil, že na budúci rok.
Poslankyňa Baranová sa spýtala sa, či má mestský úrad vedomosť a evidenciu o čiernych
stavbách hlavne v mestskej centrálnej zóne, či komunikuje s majiteľmi a či im bola vyrubená
daň alebo zaslané penále, ak neodstránili čiernu stavbu, ako sa tieto veci riešili. Primátor
konštatoval, že najväčší problém je na Novej ul. (Habeš). Potom sa rozprúdila diskusia okolo
stavby poslanca Rozmana. Primátor požiadal poslancov, aby tento problém presunuli do
diskusie. Prednostka k územnému plánu, na ktorý sa pýtala poslankyňa Bérešová

konštatovala, že vzhľadom na personálne zmeny na odbore výstavby preverila dokumenty
okolo územného plánu so zistením, že v rámci konania sa nedialo nič. Poslankyňa Bérešová
požiadala prednostku o predloženie vývoja nedoplatkov podľa jednotlivých rokov a ako bude
mesto riešiť tie najstaršie pohľadávky.
Prednostka odvetila, že s najväčšími dlhmi sa mesto vysporiadava prostredníctvom právnika.
Poslankyňa Bérešová poznamenala, že pri najstarších sú premlčacie doby a mesto si už nič
neuplatní. Požiadala o predloženie informácií v termíne do zajtra. Prednostka odpovedala, že
bude urobená analýza všetkých pohľadávok a nájdeme riešenie ako sa vysporiadať aj s tými,
ktoré sú po lehote splatnosti. Potom sa poslanci na čele s poslancom Glezom pýtali, ako je to
s charakterom pracovnej zmluvy s externým mestským právnikom JUDr. Vrábeľom.
Primátor oznámil, že na Okresnom súde v Trebišove vyhrala spor bývala riaditeľka ZŠ na
Obchodnej ul. Mgr. Kešeľová. Mesto podá odvolanie. Poslanec Dobránsky navrhol okrem
spomínaného obstarania nákladného autu na TS, zakúpiť aj novú drvičku konárov, ak sa nedá
opraviť stará, aby sa konáre drvili hneď pri zbieraní a ušetrili sa pohonné hmoty. Následne
poslanci kládli otázky Paulovčákovi o efektivite zberu i vykonania auditu mechanizmov
technických služieb. Poslanec Varga požiadal o prípravu inventarizačných súpisov k tejto
prehliadke. Prednostky sa spýtal, v akom štádiu sú termíny plnenia z minulého zasadnutia
MsZ, na čo dostal odpoveď, že boli plnené podľa bodov. Poslanec Varga sa spýtal primátora,
prečo bolo zrušené výberové konanie na obsadenie riaditeľa CVČ. Primátor odpovedal, že na
návrh vedúceho školského úradu, kvôli legislatívnym problémom. Následne poslanci schválili
plán siedmich investičných a neinvestičných akcií mesta Sečovce. Potom poslanci schválili
projekt na multifunkčné ihrisko. Ďalej poslanci schválili projekt na zníženie energetickej
účinnosti budovy Centra voľného času (CVČ). Poslanci odobrili dotáciu na projekt
kamerového systému pod názvom Bezpečné Sečovce - modernizácia a rozšírenie kamerového
systému pre mesto s 20% účasťou vo výške 44 000 €. Potom poslanci schválili žiadosť na
nenávratný finančný príspevok na projekt prístrešku MŠ Obchodná, kedy mesto zaplatí
tradičných 5% z celkovej sumy 544 800 €. Ďalším bodom rokovania bola zmluva o budúcej
zmluve s vecným bremenom pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť (VVS). Hrinda
zo Stavebného úradu poslankyni Bérešovej odpovedal, že VVS budú meniť celé potrubie na
uliciach Jarná, Súdna a Poľná. Následne poslanci po krátkej diskusii schválili Návrh na
triedenie biologického odpadu zo záhrad s užívaním kompostovacích zásobníkov na zber
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, v ktorých
tieto domácnosti budú kompostovať nimi vyprodukovaný, biologicky rozložiteľný. Mestskej
exekutíve dalo zastupiteľstvo za úlohu zabezpečiť obstaranie kompostovacích zásobníkov pre
individuálnu bytovú výstavbu a odplatným spôsobom podľa dostupnej ponuky. Poslanci
odobrili prenájom mestského majetku združeniu Sovička spôsobom hodného osobitného
zreteľa. Následne poslanci schválili Zriaďovacie listiny výdajne odberných oprávnení.
V diskusii primátor informoval poslancov i verejnosť, že v Albínove bude vodovod po žatve.
Ďalšie pojednávanie s občanom Bugatom bude 3.mája 2017.Projekt Terénna sociálna práca
čaká na podpísanú zmluvu. Po rekonštrukcii kotolne polikliniky firmou KOOR bol preplatok
za teplo 2 200 €. Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Obchodná ul. Sečovce
je v záverečnej fáze. Momentálne prebieha kontrola verejného obstarávania pri projekte
Nadstavba MŠ Nová ul. prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa a 27. apríla 2017 je
termín ukončenia obchodnej verejnej súťaže na pozemky. V dozornej rade Bytového
hospodárstva, s.r.o na miesto bývalého poslanca Bajusa nastúpila prednostka Pančurová.
Poslanec Kožuch sa spýtal primátora, či pri rekonštrukcii infraštruktúry na uliciach Jarnej,
Poľnej, Pribinovej je potrebné urobiť aj vodu. K budove bývalej mestskej polikliniky je
potrebné dať kamery kvôli asociálom. Požiadal o aktualizáciu údajov na informačnej tabuli
vedľa výťahu v spomínanej budove. Požiadal tiež prednostku o spracovanie nedoplatkov na

dani z nehnuteľnosti, poplatkoch za odpad, dani za psa na Ulici kpt. Nálepku. Poslanec
Balega sa spýtal, ako sa pokročilo s riešením cesty na kúpalisko ku garážam, pretože tam bol
problémový jeden pozemok, resp. úsek cesty. Potom sa rozprúdila diskusia medzi poslancami
o mechanizme vyvážania odpadu, ktorú začala poslankyňa Baranová, najmä na Ulici kpt.
Nálepku. Tiež kto platí za odpad - s cieľom vylepšiť čo najadresnejšie a najspravodlivejšie
tento mechanizmus. Niektorí nesolidárni občania nášho mesta, aby nemuseli platiť za svoj
nadmerne veľký odpad, prezentujú, že majú návštevu. Poslanec Balega oznámil, že termín
prehliadky strojov na technických službách navrhnú poslanci.
IV. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo dňa 21. júna 2017
o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ.
Bolo prítomných 8 poslancov:
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Imrich Gleza, Mgr. Monika
Popaďáková, Marián Rozman, Michal Sojka, Ing. Marián Vasilišin, viceprimátor.
Za mestskú exekutívu sa zúčastnili: primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát, hlavný kontrolór
mesta JUDr. Radovan Wawrek, vedúca odboru organizačného a sociálneho Ing. Viera
Wawreková i mestské zložky: riaditeľ BHS Sečovce, s.r.o., Mgr. Ján Lukáč, vedúci TS Ján
Paulovčák, poverená riaditeľka ZŠ Obchodná ul. Ing. Renáta Strapoňová, riaditeľ ZŠ
Komenského ul. Mgr. Gejza Hallér, riaditeľ CVČ Mgr. Ján Hreňo. Rokovania zastupiteľstva
sa zúčastnil tiež zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Sečovce kpt. Mgr. Daniel Dulai.
Primátor po otvorení zasadnutia zastupiteľstva navrhol doplniť do bodu Rôzne:
A. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok( NFP) miestne občianske poriadkové služby v
meste Sečovce
B. Dohoda o splátkach – Zmluva o poskytnutí NFP – Dom seniorov (NFP-DSS)
C. Správa o výsledku poslaneckého prieskumu na technických službách
D. Výstavba pavilónu C Materská škola Obchodná ul. 26
E. Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní s Bugatom
F. Oprava výtlkov miestnych komunikácií
Primátor poznamenal, že materiál k týmto doplňujúcim bodom bol zaslaný poslancom
elektronicky. Poslankyňa Popaďáková navrhla stiahnuť z rokovania návrh na ukončenie
činnosti komisie, čo bolo poslancami akceptované. Poslanec Rozman položil otázku k bodu
Oprava výtlkov miestnych komunikácií . Bol za navýšenie rozpočtu pri oprave výtlkov na
sídlisku tak, ako pri chodníku na Plechotickej ulici. K dohode o mimosúdnom vyrovnaní s
Bugatom bol poslanec Rozman za mimosúdne vyrovnanie a zdôraznil nutnosť urobiť
obhliadku predmetného priestoru. Navrhol prehodnotiť alebo stiahnuť tieto body. Poslanci sa
dohodli, aby tieto návrhy predniesol poslanec Rozman v rozprave pri konkrétnych bodoch.
V interpeláciách sa poslankyňa Bérešová spýtala primátora, či sa stretol s vládnym
splnomocnencom pre marginalizované skupiny. Primátor poslankyni odpovedal, že
splnomocnenec tu bol na pozvanie Charity Košice. Otvárali dielničky na výrobu sviečok v
komunitnom centre. V tom čase sa konali Dni mesta. Potom sa rozprúdila debata okolo
otázky poslanca Glezu ohľadom zmluvy s externým právnikom mesta Vrabeľom, koľko má
zmluva dodatkov a prečo mesto vypláca o 150 € viac, ako je uvedené v zmluve. Jadrom
debaty bola otázka, či zmluva, aj keď je uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka, platí až
deň po jej zverejnení, pretože mesto je subjekt verejnej správy. Túto debatu ukončila
Wawreková, ktorá citovala zo zákona o verejnom obstarávaní, že finančný limit na právne
služby v tomto prípade nebol naplnený. To znamená, že dodatok bol uzatvorený v zmysle
zákona, ktorý bol platný. Poslanec Rozman sa vyjadril k problematike, ku ktorej sa vyjadril v

podstate už na začiatku rokovania. Zopakoval svoj postoj k navýšeniu rozpočtu na opravu
výtlkov na sídlisku Juh a v súvislosti s tým navýšenie sumy pri chodníku na Plechotickej
ulici. Navrhuje túto vec zosúladiť, buď každému doplatiť alebo nikomu. Mesto radšej nech
investuje do opráv alebo do budovania nových chodníkov, ako predčasne splácalo úver.
Chodníky na Partizánskej ulici a na Ulici SNP smerom na Zbehňov sú v dezolátnom stave.
Spýtal sa primátora, či sú uchádzači o prenájom priestorov Pizzerie Amigo. Potom poslanci
zobrali na vedomie s p r á v u Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31. decembru 2016 a správu
inventarizačných komisií o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov v rozpočtových organizáciách mesta Sečovce k 31. decembru 2016. Ďalej sa
poslanci zaoberali dôležitým bodom : Záverečným účtom mesta na rok 2016. Poslankyňa
Bérešová sa spýtala, či bol záverečný účet doplnený o veci, ktoré boli prerokované na
finančnej komisii, to znamená o organizáciu, ktorá bola založená mestom, ako Dom seniorov
Sečovce a neobjavila sa v záverečnom účte. Povedala to vedúcej finančného odboru Ing. Ivete
Vargovej, ktorá na to zabudla a nie je prítomná na dnešnom rokovaní o tak dôležitom
dokumente ako je záverečný účet mesta. Požiadala doplniť do záverečného účtu organizáciu
založenú mestom Dom seniorov Sečovce. Zároveň túto požiadavku doplniť do návrhu
uznesenia, ktoré poslanci schválili. V záverečnom účte na rok 2016 mesto schválilo záverečný
účet mesta za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. V súlade s ods.8 §16 zákona
č.583/20014 schválilo spôsob financovania schodku zisteného podľa §10 ods.3 písm. a) a b) v
sume 182 985,50 € zo zostatku finančných operácií. Tvorbu rezervného fondu vo výške 475
018,42 €. Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv, zriadeného podľa ustanovenia § 18 ods.2
zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p. v sume
22 231,27 €. Tvorbu fondu rozvoja bývania z nepoužitých splátok za odpredané byty 1 697,95
€. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
mesta za rok 2016 a správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky Mesta
Sečovce za rok 2016. Zastupiteľstvo v súlade s návrhom poslankyne Bérešovej uložilo
doplniť Záverečný účet mesta Sečovce o organizáciu založenú mestom - Dom seniorov
Sečovce n. o. Ďalším bodom rokovania bol návrh použitia rezervného fondu. Poslankyňa
Bérešová upozornila, že niektoré čísla nesúhlasia, napríklad schválený rozpočet vo
finančných príjmoch nie je 108 tis. ale 145 000 €. Navrhla schváliť veci, ktoré prešli
finančnou komisiou, ostatné riešiť na ďalšom zasadnutí. Poslanci vyjadrili nespokojnosť
s neprítomnosťou vedúcej finančného odboru. Schválili použitie rezervného fondu na asi
desať úloh zahrňujúcich opravy, rekonštrukcie a modernizácie najmä dopravnej siete
v celkovej výške 208 318 €. Potom nasledoval špeciálne dôležitý bod zasadnutia
zastupiteľstva, a to Rozpočtové opatrenie č.2 rozpočtu roku 2017.
Poslankyňa Bérešová v nadväznosti na záverečný účet mesta za rok 2016 sa spýtala, ktorý
úver sa ide platiť, pretože nie je uvedený v rozpočtovom opatrení. Primátor odpovedal, že je
to municipálny úver s možnosťou splatenia bez sankcie. Po technickej prestávke v rámci
zasadnutia poslankyňa Bérešová v návrhu uznesenia vytkla, že oprava chodníka na Ul.
Rybníková, SNP a Plechotická nebola schválená vo finančnej komisii.
Primátor navrhol tento bod, pretože občania opravy požadujú a je to vysúťažené. Rozhodnú
poslanci, či áno alebo nie. Poslankyňa Bérešová kontrovala, že k oprave chodníka na
Rybníkovej ul.sa môžu vrátiť poslanci na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva,
nezavrhuje to a peniaze na tento účel sú. Poslanec Vasilišin podporil poslankyňu Bérešovu, že
tieto opravy neboli odsúhlasené v komisii. Poslanci to chcú riešiť, ale nie je to tak urgentné,
aby sa to nemohlo najprv odsúhlasiť v komisii a následne schváliť na zasadnutí MsZ.
Primátor však kontroval, že nie je možné za túto sumu urobiť všetky ulice. Je treba sa
dohodnúť postupne, najprv veci urgentné. Občania ho denne oslovujú s takýmito

požiadavkami. Poslanec Sojka sa vyjadril, že mesto realizuje opravy a rekonštrukcie s
neporovnateľne vyššími nákladmi na 1 m2 ako iné mesta. Argumentoval faktúrami z iných
miest na porovnanie. Primátor požiadal predsedu o prečítanie návrhu na uznesenie
a hlasovanie, pri ktorom sa zdržal poslanec Rozman. Potom sa poslanci venovali kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra. Po krátkej vysvetľujúcej i doplňujúcej diskusii zastupiteľstvo
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vedenia pokladne a
dodržiavanie súvisiacich predpisov na MŠ Jarná ul. Sečovce za rok 2016, správu hlavného
kontrolóra z vykonanej kontroly vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov na
MŠ Obchodná ul. Sečovce za rok 2016, správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov na ZŠ Komenského ul. Sečovce za rok
2016, správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vedenia pokladne a dodržiavanie
súvisiacich predpisov na ZŠ Obchodná ul. Sečovce za rok 2016, správu hlavného kontrolóra z
vykonanej kontroly vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov na CVČ Sečovce,
Sečovce za rok 2016, správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vedenia pokladne a
dodržiavanie súvisiacich predpisov na ZUŠ Ul. Dargovských hrdinov Sečovce za rok 2016,
správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vedenia pokladne a dodržiavanie
súvisiacich predpisov na MsÚ Sečovce, mesto Sečovce za rok 2016, správu hlavného
kontrolóra z vykonanej kontroly prijatých opatrení vyplývajúcich z auditu účtovných závierok
rokov 2014 a 2015, správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly hospodárenia s
finančnými prostriedkami pridelenými v roku 2016 subjektom štátnej správy v školstve a
školskej samosprávy, so sídlom na území mesta, v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej alebo fyzickej osoby Cirkevná spojená
škola, Kollárova 17, správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly hospodárenia s
finančnými prostriedkami pridelenými v roku 2016 subjektom štátnej správy v školstve a
školskej samosprávy so sídlom na území mesta, v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej alebo fyzickej osoby – Centrum
špeciálno - pedagogického poradenstva Obchodná ul. 25/57. Poslanci zároveň schválili
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017, doplnený stálymi úlohami,
ako výkon dozoru nad evidenciou sťažností a petícií a ich vybavovaním, výkon dozoru nad
poskytovaním informácií a vybavovaním podnetov občanov, poskytnutie súčinnosti pri
výkone kontroly ostatným kontrolným orgánom, tiež vyhľadávať, analyzovať a navrhovať
opatrenia z kontrolnej činnosti. Zastupiteľstvo poverilo hlavného kontrolóra mesta vykonaním
kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017. Následne poslanci schválili zmenu
VZN 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta. Potom MsZ schválilo VZN o organizácii miestneho referenda. Nato poslanci
schválili zverenie správy majetku mesta správcovi Základná umelecká škola. Zastupiteľstvo
schválilo tiež nájomnú zmluvu pre Prvú stavebnú sporiteľňu na dobu neurčitú. Poslanci
navrhli udeliť cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za významné výsledky a
mimoriadne zásluhy v umeleckej činnosti Ing. Antonovi Briňarskému, nar. 14. júna 1944 v
Sečovciach, bytom Hviezdoslavova ul. 1168/4. Ďalším bodom rokovania bola žiadosť
o nenávratný finančný príspevok pre miestne občianske poriadkové služby v meste Sečovce.
Primátor informoval, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná, pretože bol
termín. Primátor zdôraznil, že sa nejedná o veľkú sumu, 5% spoluúčasť mesta. Je to projekt
pre 8 ľudí podľa počtu obyvateľov, je to poriadková služba, ktorú v minulosti mesto malo.
Poslankyňa Bérešová doplnila, že sa táto žiadosť prerokovala na finančnej komisii, ktorá
tento projekt podporila. Poriadková služba by mala spolupracovať s políciou. Poslanec Sojka
poznamenal, že členovia poriadkovej služby by mali dodržiavať predpisy. Primátor
informoval, že v minulosti bol upozornený políciou, že poriadková služba má obmedzené
kompetencie a nesmie používať putá. Poslankyňa Bérešová spresnila, že budú to zamestnanci

mesta a platí pre nich zákonník práce, interné pravidlá, predpisy a pracovný poriadok. Potom
poslanci schválili túto žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre miestne občianske
poriadkové služby. Nasledoval bod, v ktorom poslanci prerokovali zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku pre Dom seniorov. Primátor informoval, že bol osobne
na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za správcom tohto projektu, ktorý ho
upozornil, že mesto je dlžníkom štátu a ak sa nedohodne na splácaní, budú pozastavené ďalšie
financie pre mesto. Takýchto miest je na Slovensku viac. Partnerom pre ministerstvo je Mesto
Sečovce, nie firma Legal Tender, ktorá tvrdí, že pri projekte nepochybila. Došlo k dohode o
splátkach, ktorá je predmetom rokovania s tým, že právny zástupca zvažuje, ako bude mesto
postupovať voči firme Legal Tender. Ak dôjde k súdnemu sporu, bude to dlhodobá záležitosť.
Poslankyňa Bérešová odpovedala, že nezazlieva primátorovi to, že sa budú vracať peniaze,
ale to, že prekročil svoje kompetencie, keď podpísal notársku zápisnicu o uznaní dlhu a
neprerokoval ju s mestským zastupiteľstvom. Nemal k tomu mandát poslancov. Primátor sa
bránil, že inú možnosť, ako to podpísať, nemal, aby zachránil iné projekty, ktoré mesto má.
Tento dlh musíme splatiť. Poslankyňa Bérešová konštatovala, že aj napriek dlhu, mesto
dostalo dosť peňazí od štátu, ale zopakovala, že ona zazlieva primátorovi podpísanie notárskej
zápisnice o uznaní dlhu bez toho, aby ju prerokoval s poslancami, čím prekročil svoje
kompetencie. Z toho dôvodu navrhuje, aby poslanci uložili hlavnému kontrolórovi mesta
úlohu, aby preskúmal dodržiavanie právnych predpisov pri uzatváraní uznania dlhu notárskou
zápisnicou v termíne do 7. júla 2017. Podľa výsledku preskúmania tejto veci, aby sa poslanci
stretli k prerokovaniu predmetnej dohody o splátkach. Primátor prízvukoval, že treba povedať
aj kto firmu Legal Tender vybral. Do päťdesiat dní bolo potrebné zaplatiť celú čiastku dlhu.
Chcel dobre, preto požiadal o splátkový kalendár, aby sa dlh splácal až budúci rok.
Poslankyňa Bérešová v podstate zopakovala, že nebol problém, aby sa v tom čase
zastupiteľstvo stretlo. Trvá na pozmeňujúcom návrhu, aby hlavný kontrolór preskúmal
dodržiavanie právnych predpisov pri uzatváraní tejto dohody. Primátor odporoval, že túto
dohodu nepodpíše a počká na vyjadrenie kontrolného orgánu a mesto bude musieť zaplatiť
celú čiastku naraz. Wawreková vysvetlila, že kontrolný orgán oznámil, že návrh o uznaní
dlhu musí byť vo forme notárskej zápisnice a na základe toho zaslal dohodu o splátkach, ktorá
je teraz predmetom schvaľovania. Poslankyňa Bérešová kontrovala, že hovoríme iba o
podmienkach splácania, dlh už bol uznaný. Citovala z návrhu dohody o splátkach.
Nespochybňuje to, že mesto musí vrátiť peniaze. Spochybňuje iba spôsob, pretože v tejto veci
štatutárny zástupca mesta porušil rozpočtové pravidlá. Wawreková odpovedala, že z
objektívnych dôvodov by bolo dobré túto dohodu schváliť. Poslankyňa Bérešová
kompromisne odpovedala, že nie je problém schváliť to, po predložení zistení pána
kontrolóra. Poslanci predloženú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre
Dom seniorov neschválili. Zdržal sa poslanec Sojka. Nehlasovali poslanci Balega, Baranová,
Bérešová, Gleza a Popaďáková. Prešiel až pozmeňujúci návrh poslankyne Bérešovej, kde
mesto uložilo kontrolórovi mesta preskúmať dodržiavanie právnych predpisov pri uzatváraní
uznania dlhu notárskou zápisnicou č. N151/2017, NZ17826/2017, NCR1s18182/2017
spísanou dňa 25.mája 2017 z dôvodu predloženia Dohody o splátkach č. DOS22120120119-1,
s uznaním dlhu formou notárskej zápisnice, medzi riadiacim orgánom Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a prijímateľom Mestom Sečovce. Zdržali sa poslanci
Balega, Rozman a Vasilišin. Potom sa poslanci venovali správe o výsledku poslaneckého
prieskumu v technických službách. Zastupiteľstvo uložilo:
a) Kontrolórovi Mesta preveriť pridelenie ochranných prostriedkov pre zamestnancov mesta
podľa smerníc o BOZP za ostatné 3 roky (aj zápis o prevzatí na kartách) do septembra 2017

b) Mestskému úradu riešiť zamestnanie záhradníka v technických službách (napr. využitím
programov UPSVaR) s víziou pestovania sadeníc pre skrášlenie verejnej zelene v Meste
Sečovce. najneskôr do februára 2018.
c) Uložilo mestskému úradu spojazdniť vozidlo dobrovoľného hasičského zboru (DHZZ) a po
oprave zaparkovať v hangári, pripravené pre možný zásah, do 1.augusta 2017.
d) Dokončiť opravu a údržbu novokúpenej budovy technických služieb, so sfunkčnením
vykurovania, sociálneho zázemia (šatne, toalety, sprchy…), do októbra 2017.
e)Vozidlá Mesta Sečovce označiť logom Technických služieb, resp. Mesta Sečovce, do 30.10.
2017. V ďalšom bode Výstavba pavilónu C Materská škola Obchodná ul. 26 MsZ zobralo na
vedomie, že informáciu o stave rozpracovanosti projektu Prístavba MŠ Obchodná ul. 26,
Sečovce v aktualizovanom znení Výstavba pavilónu C Materskej školy Obchodná ul. 26,
s prílohou zmluvy o dielo č. 15/2017/KC. Potom nasledoval bod Dohoda o mimosúdnom
vyrovnaní s občanom Bugatom. Tento bod uviedol v diskusii primátor konštatovaním, že
bola vznesená interpelácia k tomuto bodu a prezentované že je veľký záujem o tento nebytový
priestor. Informoval, že o pizzeriu bol jeden vážny záujemca, ktorý žiadal odpočítanie
nákladov za sprevádzkovanie priestoru z nájomného a dobu nájmu 20 rokov. Ďalší
záujemcovia boli ľudia, ktorí vlastnia výherné prístroje a chcú tento priestor využiť. Nájom
tohto priestoru musí ísť cez verejnú obchodnú súťaž. Je na poslancoch ako sa rozhodnú.
Poslankyňa Baranová doplnila, že po vyhlásení verejnej súťaže bude záujemcov o tento
priestor oveľa viac. Poslanec Rozman bol za prenájom tohto priestoru, ktorý je roky
nevyužitý. Poslankyňa Bérešová zdôraznila, že pokyn právnemu zástupcovi, aby pripravil
dohodu môže dať iba štatutár. Tri roky sa rieši to isté. Spýtala sa primátora, či dal pokyn na
vypracovanie tejto dohody. Primátor odpovedal, že dal pokyn na základe požiadavky
finančnej komisie. Stretli sa právni zástupcovia oboch strán. Pripravili dohodu, ktorá je
predložená mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Poslanec Vasilišin bol za mimosúdne
vysporiadanie tohto záväzku už od začiatku. Spýtal sa, z čoho vychádza navrhovaná suma a či
je adekvátna záväzku, alebo je to kompromis, pretože dôvodová správa je pre neho
nepostačujúca a na poslednom rokovaní finančnej komisie nebol.
Poslankyňa Bérešová informovala, že na komisii sa o sume nehovorilo. Vyšiel návrh na
základe pokynu štatutára. Primátor navrhol, aby sa poslanci išli pozrieť do priestorov a
potom budú rokovať, či je suma 80 tis. eur adekvátna alebo nie, pretože každý po obhliadke
môže povedať inú sumu. Poslankyňa Baranová povedala, že nejde len o vysporiadanie tejto
veci, ale aj o ostatné súdne spory. Podľa nej je lepšia dohoda ako súdny spor.
Občan Bugata je k dispozícii, po obhliadke sa môžu poslanci stretnúť znova.
Poslanec Sojka sa spýtal, o čo ide, vysporiadanie záväzku alebo o budovu. Nech to niekto
ohodnotí. Občan Bugata povedal, že navrhovaná suma je kompromis po niekoľkých
stretnutiach s primátorom, pracovníkmi MsÚ Lukáčom, Filipom a právnymi zástupcami
oboch strán. Dohodnutá suma z posledného stretnutia bola 80 tis. eur. S touto čiastkou
súhlasil aj jeho právny zástupca, s podmienkou stiahnutia všetkých súdnych sporov.
Oddialenie je podľa neho účelové a pripadá si ako rukojemník. Stav pizzerie je adekvátny
súdnym konaniam. O rok to bude ešte horšie, navýšia sa súdy. Poslanec Vasilišin sa pýtal na
cenu, z čoho vznikla, lebo dohoda mala byť predložená a suma sa mala riešiť až na komisii.
Filip odpovedal, že stretnutia s občanom Bugatom sa zúčastnil, ale iba ako svedok a suma 80
tisíc na tomto stretnutí nebola spomínaná. Lukáč doplnil, že požiadavka občana Bugatu bola
oveľa vyššia a pod sumu 80 tisíc už nechcela ísť ani jedna strana. Primátor konštatoval, že
každý nájomca musí do toho priestoru investovať, ak ho chce sprevádzkovať. Preto mesto z
toho priestoru tak skoro prostriedky nebude mať. O pizzeriu mali záujem dvaja záujemcovia,
ktorých spomínal. Treba sa ísť pozrieť do týchto priestorov a potom znova rokovať. Občan
Bugata sa spýtal, prečo sa až teraz chcú pozrieť na priestor. Za dva roky nikto z komisie ani z

poslancov neprejavil záujem o obhliadku, kľúče mal vždy pri sebe a bol k dispozícií. Myslí si,
že teraz je to účelové. Poslankyňa Bérešová spresnila, že počas dvoch rokov sa rokovalo na
komisiách vždy o inej sume a vždy niekto svoj návrh stiahol. Primátor kontroval, že na
komisii zaznelo, aby najprv bol vybavený občan Funfrovič a potom občan Bugata.
Poslankyňa Baranová uzavrela diskusiu, aby sa už hlasovalo, lebo diskusia k ničomu nevedie.
Mesto schválilo dohodu o mimosúdnom vyrovnaní s občanom Bugatom k stavbe PIZZERIA
AMIGO bez súpisného čísla v Sečovciach, uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka.
Zdržali sa poslanec Rozman a viceprimátor Vasilišin. Posledným bodom rokovania
zastupiteľstva bola oprava výtlkov miestnych komunikácií. Poslankyňa Bérešová upozornila
na nedodržiavanie pravidiel, pretože materiály na rokovanie majú byť zaslané poslancom
aspoň tri dni vopred. Včerajšie zasadnutie finančnej komisie malo prerokovať iba jeden bod, a
to dohodu o mimosúdnom vyrovnaní a boli predložené ďalšie materiály ako dohoda o
splátkach a aj tento bod. Nepáči sa jej, že najprv sa niečo zazmluvní na 1 300 m2 a na to
potom ešte 850 m2 . Dohoda bola, že rozdiel môže byť do 10%. Filip vysvetlil, prečo bolo
vyfrézovaných o 850 m viac, ako bolo pôvodne plánované. Poslanec Sojka odvetil, že netreba
žiadne rozpočty. Ak sa ide niečo robiť, treba to jasne zamerať, zapísať na papier, spočítať čo a
za koľko sa ide robiť, aby sa predišlo takýmto problémom a peniaze boli dobre zužitkované.
Filip sa spýtal poslanca Sojku, či si myslí, že mesto zle investovalo. Poslanec Sojka lakonicky
odvetil, že dobre určite nie. Nakoniec tento bod poslanci neprijali. Proti bol poslanec Gleza.
Zdržali sa poslanci Bérešová, Popaďáková, Rozman a Sojka. V diskusii primátor informoval,
že projekt Zlepšenie technického vybavenia učební ZŠ Obchodná postúpil do 2. kola a
projekt na výstavbu komunitného centra bol schválený vo výške 298 tis. eur. Mesto Sečovce
bolo pozvané 28. 6. 2017 ministrom výstavby na prevzatie ceny za progresívne a cenovo
prístupné bývanie vďaka výstavbe bytového domu na Blatnej ulici. Cena je spojená s
finančnou odmenou. Občan Bugata sa spýtal na diskotéky v klube Galaxy. Bolo povedané, že
mesto dalo povolenie do 22.00 hod., ale majiteľ predložil polícii povolenie do 02.00 h. Sú to
dve rôzne tvrdenia. Zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Sečovce kpt. Mgr. Dulai
odvetil, že vyjadrenie polície, resp. správa bola predložená komisii sociálnych vecí a
verejného poriadku. Občan Leškanič sa ozval, že zastupuje obyvateľov Partizánskej ulice,
ktorí ho poverili, aby informoval poslancov o stave chodníkov na tejto ulici. Chodníky sa
nachádzajú v katastrofálnom stave, môže tam dôjsť aj k úrazom detí, starších ľudí a kto za to
ponesie zodpovednosť. Treba sa prísť pozrieť. Vytvoriť komisiu, ktorá to posúdi. Pred asi
dvoma rokmi bolo sľúbené, že aspoň jedna strana sa urobí, ale doteraz sa nič neudialo. Sú tiež
občanmi mesta. Na tejto ulici sa za posledných 30 rokov dokopy nič neurobilo. Cesta bola
urobená vďaka Košickému samosprávnemu kraju, za čo patrí poďakovanie predsedovi KSK.
Občan Mazar sa ozval, že je obyvateľom tejto ulice a môže potvrdiť, že keď prší, po jednej
strane nie je možné prejsť. Deti chodia na bicykloch, môže dôjsť k úrazom. Po tejto ulici
jazdia kamióny, je tu hustá aj osobná doprava, môže dôjsť k havárii, kto za to ponesie
zodpovednosť. V minulosti mali poslanci pridelené jednotlivé ulice. Dnes sa nie je na koho
obrátiť. Všetci zodpovedajú za všetko, ale konkrétne za nič. Čo je dôsledok stanovenia
jedného volebného obvodu.
V. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo dňa 1. augusta 2017
o 14.30 hod. v zasadačke MsÚ.
Bolo prítomných 9 poslancov:
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján Dobránsky, Imrich
Gleza, MUDr. Marek Kožuch, Mgr. Monika Popaďáková, Michal Sojka, Ing. Katarína

Straková. Za mestskú exekutívu sa zúčastnil zasadnutia primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát,
prednostka PhDr. Anna Pančurová, hlavný kontrolór mesta JUDr. Radovan Wawrek, vedúca
odboru organizačného a sociálneho Ing. Viera Wawreková, odborná referentka odboru
financií a správy majetku mesta Ing. Iveta Vargová za mestské zložky riaditeľ BHS Sečovce,
s.r.o., Mgr. Ján Lukáč, riaditeľ CVČ Mgr. Ján Hreňo.
Primátor sa po otvorení zasadnutia spýtal, kto má návrh na zmenu alebo doplnenie
programu. Poslankyňa Baranová tlmočila názor poslaneckého klubu, že toto zastupiteľstvo
by sa malo niesť v duchu mimoriadneho zasadnutia, pretože bol na začiatku roka určený plán
práce. Po menšej výmene názorov bol program riadneho zastupiteľstva schválený.
Interpelácie poslancov, kontrolná činnosť a dohoda o splátkach NFP- DSS boli vypustené
z programu rokovania zastupiteľstva. Poslanci schválili uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve
KŽP-PO4-SC431-2015-6/213 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu
projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Obchodná ul. 26, Sečovce.
Poslanci vzápätí schválili spolufinancovanie stavebných prác realizovaných v rámci projektu
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Obchodná ul. 26, Sečovce,
s príslušnou povinnou 5% účasťou na projekte. Potom nasledoval bod, ktorý vyvolal
najbúrlivejšiu diskusiu, a to vysporiadanie majetkových práv občana Bugatu. Poslankyňa
Baranová predniesla pozmeňujúci návrh Doplnenie lehoty vyplatenia finančných
prostriedkov do 3 dní od chválenia mestským zastupiteľstvom, aby to korešpondovalo s
dohodou. Vynechať text: „doložených znaleckým posudkom Ing. Silvie Ihnátovej“, pretože
ide o vysporiadanie práv a toto je podľa nej zbytočné. Doplniť text: „a následné vyplácanie
mesačných splátok vo výške 5 000 € na základe dohody o splátkach“.
Wawreková požiadala poslankyňu Baranovú, aby predložila svoj pozmeňujúci návrh v
písomnej forme, pretože predkladateľ právnik mesta JUDr. Vrábeľ nie je prítomný.
Vargová upozornila, že nikde, ani v dohode, ani v uznesení nie je uvedené číslo účtu, na ktoré
je potrebné zaslať finančné prostriedky. Poslanec Kožuch zdôraznil, že lehota je do 3 dní. Čo
sa stane, ak primátor uznesenie nepodpíše. Znalecký posudok je dosť dôležitý a mal byť
uvedený, to je jeho protinávrh. Poslankyňa Bérešová spresnila do 3 dní po správoplatnení
uznesenia. Poslankyňa Baranová sa vyjadrila, že k tejto veci sa nemalo zasadať, pretože bolo
rozhodnuté bez poslancov, o ktorej zmluve vlastne hlasovali. Komunikovala s Wawrekovou a
nevie, prečo zasadala finančná komisia deň pred mestským zastupiteľstvom. Komisia mala
doriešiť detaily, ktoré mali byť zapracované v zmluve a neboli. Wawreková odvetila, že
materiál predkladal Vrábeľ, má k tomu všetky podklady. Ona sa k tomu nemôže vyjadrovať,
pripomienkovať, iba tento materiál predložila poslancom. To isté povedala poslankyni
Baranovej v telefonickom rozhovore. Poslankyňa Baranová kontrovala, že Wawreková
zaslala poslancom elektronicky starú pôvodnú dohodu, ktorá bola zlá, lebo v nej bol uvedený
neaktuálny dátum. Nemôže za to, že nebol posun informácií z finančnej komisie Wawrekovej,
ktorá povedala, že nemá kompetenciu opraviť zmluvu. Opravu vykonal právny zástupca
Bugatu. Poslanci dostali na stôl kópiu dohody s opraveným dátumom a zmenou jedného
bodu, ktorý bol prerokovaný na komisii. Primátor poznamenal, že bolo toho viac. Informoval,
že na liste vlastníctva sú dve plomby, ktoré muselo mesto preveriť, aby mohlo dôjsť k zápisu
do katastra. Súdny spor so Šíravanom, s. r. o. stále prebieha. Na katastrálnom úrade bolo
povedané, že jedna plomba je neoprávnená a bude odstránená. V prípade, že Šíravan podá
odvolanie, mesto nebude môcť narábať s listom vlastníctva a môže to trvať aj rok. Na základe
týchto informácii môže byť vyplatená časť ceny. Ak list vlastníctva nebude čistý, bez plomb,
ďalšie splátky nebudú uhradené. Poslankyňa Baranová dodala, že má takú informáciu, že
pokiaľ katastrálny úrad dostane rozsudok súdu, že obidve strany sa vzdali nároku na
odvolanie, prevedie vlastníctvo na mesto a všetky nároky Šíravanu padajú, preto tieto plomby
nerieši. Po ďalšej diskusii poslankyňa Baranová prečítala svoj pozmeňujúci návrh, ktorého

jadrom bolo vyplatenie časti ceny v sume 40 000 € z celkovej ceny prác 80 000 € v lehote do
3 dní od právoplatnosti uznesenia a následné vyplácanie dohodnutých mesačných splátok vo
výške 5 000 €, na základe dohody o vysporiadaní práv a povinností k stavbe Pizzeria Amigo,
bez súpisného čísla v Sečovciach, uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka medzi
účastníkmi Mestom Sečovce a Romanom Bugatom, bytom Ul. SNP 819/19, 078 01 Sečovce,
podpísanej dňa 19. 7. 2017. Pozmeňujúci návrh poslankyne Baranovej bol prijatý. Proti bol
poslanec Kožuch. Zdržal sa poslanec Dobranský. Vargová konštatovala, že to znamená, že
toto uznesenie MsZ mení dohodu, ktorá bola podpísaná 19. 7. 2017, a to v bodoch, v ktorých
bolo uvedené, že do 3 dní od zápisu vkladu vlastníckeho práva na vlastníka Mesto Sečovce a
tiež jej tam chýba číslo účtu, ktoré už spomínala. Ide o prevod finančných prostriedkov, nie je
to záloha. Poslankyňa Bérešová zdôraznila, že je v záujme protistrany, aby požadované číslo
účtu doložila, ak chce dostať peniaze. Následne poslanci schválili dohodu o vysporiadaní práv
a povinností k stavbe Pizzeria Amigo bez súpisného čísla v Sečovciach uzatvorenej podľa §
51 Občianskeho zákonníka medzi Mestom Sečovce a Romanom Bugatom, bytom Ul. SNP
819/19. Proti bol poslanec Kožuch. Zdržal sa poslanec Dobranský.
VI. zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konalo dňa 20. septembra 2017
o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ.

Bolo prítomných 8 poslancov:
Miroslav Balega, Ing. Ján Dobránsky, Imrich Gleza, MUDr. Marek Kožuch, Mgr. Monika
Popaďáková, Ing. Katarína Straková, Mgr. Jozef Varga, Ing. Marián Vasilišin, viceprimátor.
Za mestskú exekutívu sa zúčastnil zasadnutia primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát, hlavný
kontrolór mesta JUDr. Radovan Wawrek, vedúca odboru organizačného a sociálneho Ing.
Viera Wawreková, za školský úrad RNDr. Vladimír Švec, stavebný úrad Jaroslav Hrinda,
za mestské zložky poverená riaditeľka ZŠ Obchodná ul. Ing. Renáta Strapoňová, riaditeľ ZŠ
Komenského ul. Mgr. Gejza Hallér, riaditeľ CVČ Mgr. Ľubica Holcer, riaditeľ BHS Sečovce,
s. r. o. Mgr. Ján Lukáč. Rokovania zastupiteľstva sa zúčastnil aj zástupca riaditeľa
Obvodného oddelenia PZ Sečovce kpt. Mgr. Daniel Dulai. Hneď na začiatku prešiel návrh
poslanca Balegu o vypustení kontrolnej činnosti pre neprítomnosť hlavného kontrolóra na
rokovaní zasadnutia. Primátor chcel rozšíriť program rokovania zastupiteľstva o
rekonštrukciu chodníkov na Ul. SNP, rekonštrukciu chodníkov na Ul. Pribinovej a o
rekonštrukciu a zateplenie na MŠ Kochanovská ul. Proti boli poslanci Balega, Gleza,
Popaďáková, Varga. Poslankyňa Straková navrhla vypustiť z rokovania návrh k dodatku
VZN k cintorínskemu poriadku, z dôvodu, že materiál nebol dopracovaný tak, ako bolo
pripomienkované, čo nebolo prijaté. Proti boli poslanci Dobránsky, Gleza, Kožuch,
Popaďáková a Varga V interpeláciách sa poslanec zas spýtal, či primátor 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. Primátor rozprával s riaditeľom vodární, ktorý mu sľúbil, že sa bude snažiť
zahrnúť túto požiadavku do ich rozpočtu, zatiaľ sa neozval. Viceprimátor Vasilišin sa
informoval, či mesto požadovalo úpravu toku Trnávky (stav zarastenia brehov) na podnet
občanov. Ak nie, požiadal, aby mesto vyvinulo túto aktivitu. Primátor sa 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. Poslankyňa Popaďáková
sa spýtala, či boli vyčlenené finančné prostriedky na stavebné práce v klube dôchodcov,
opravu zatekajúcej strechy, následne vymaľovanie stien v miestnostiach, či sa už niečo
urobilo. Primátor odpovedal, že zatiaľ prebieha výberové konanie na firmu, ktorá tieto práce

urobí. Poslankyňa Popaďáková sa spýtala, či mesto zaregistrovalo Detské jasle ako
poskytovateľa sociálnych služieb na úrade Košického samosprávneho kraja. Švec odpovedal
zatiaľ ešte nie, termín je do 31. decembra 2017. Pracuje sa na organizačnom poriadku a
štatúte, ide o formálne záležitosti, ale do spomínaného termínu to bude zrealizované. Potom
krátku diskusiu vyvolal poslanec Varga, keď sa spýtal, kto je zodpovedný za úpravu, ochranu
a kontrolu verejnej zelene podľa platného VZN a kto je tvorcom spomínaného VZN.
Napríklad pred bytovkou pri supermarkete Fresh 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. Tým sa
porušuje všeobecne záväzné nariadenie. Primátor odvetil, že vie o tom, spomínaného Róma
už viackrát upozornil. Nevieme čo s ním, či ho nahlásiť polícii, alebo akým spôsobom ho
donútiť, aby sa na tomto mieste nezdržiaval. Zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia PZ
Sečovce kpt. Mgr. Dulai doplnil, že pokiaľ si občan sadne pod strom, nedopúšťa sa žiadneho
priestupku. Potom sa rozprúdila diskusia medzi poslancami a exekutívou k ochrane zelene
a vlastne verejnému poriadku, z hľadiska toho, kto má ukladať pokuty. Nakoniec primátor
povedal, že na najbližšom zasadnutí MsZ, bude informovať, ako mesto postúpilo v tejto veci.
Potom sa poslanec Varga spýtal primátora, ako by špecifikoval organizačnú štruktúru
technických služieb z personálneho pohľadu ľudských zdrojov a štruktúru pracovníkov. Akí
pracovníci tam pracujú, aký je ich výkon. Primátor odpovedal, že 90% je to marginalizovaná
skupina, čiže Rómovia. Poslanec Varga sa následne spýtal, prečo nie je svojpomocne
vyčistené kúpalisko za pomoci technických služieb. Primátor odvetil, že 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 zvýšenie financií na tento účel nebol finančnou komisiou
prijatý. Potom sa rozprúdila krátka diskusia medzi primátorom a poslancom Vargom na tému
vyčistenia kúpaliska. Poslanec Dobránsky poznamenal. že 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. Po ďalšej
diskusii na sečovskú večnú tému kúpaliska sa poslankyňa Straková spýtala, ako je
zabezpečená voda pre mestskú časť Albinov. Primátor odpovedal, že podľa informácie od
riaditeľa vodárenskej spoločnosti by mali začať stavať vodovod smerom od bývalej Palmy na
Albinov po žatve. Poslankyňa Straková sa tiež spýtala na osadenie dopravného zrkadla na
ulici Hviezdoslavovej pri Tescu, o ktorej sa pred rokom rozprávalo na komisiách. Zdôraznila,
že je tam neprehľadná zákruta. Spýtala sa, či sa s týmto niekto zaoberal.
Primátor odpovedal, že nemá o tejto veci informáciu, po preverení bude informovať na
najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Poslankyňa Straková sa informovala, kedy bude
zhotovený posledný prístrešok na kontajnery pri garážach na sídlisku SNP. Primátor
odpovedal, že firma RIOS, s.r.o Sečovce zrealizuje postupne tieto prístrešky do konca tohto
roka. Poslankyňa Straková sa ďalej spýtala, či mesto neuvažuje nad zabezpečením sociálneho
zariadenia pre pracovníkov TS, ktorí pracujú v meste, to znamená prenosné WC. Konkrétne
bola svedkom toho, že osoba vykonávala osobnú potrebu na Okružnej ulici za kontajnerom.
Predpokladá, že išlo o pracovníka TS, pretože mal na sebe reflexnú vestu. Hlavne z
hygienického hľadiska to nie je vhodné. Wawreková informovala, že nejde 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.
Primátor dodal, že 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 vyviezť podľa ich požiadaviek bez ohľadu na rozpis vývozu
odpadu. Svoje konanie odôvodňujú platením daní a poplatkov. Poslanec Dobránsky otvoril
ďalší problém mesta a to konštatovaním, že 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 potrebné väčšie náklady. Autá by mali
využívať poľné cesty a prechody na polia. Poslanec Balega doplnil, že tá istá požiadavka bola
aj na Štefánikovej ulici z jednej aj druhej strany, aby cez ňu neprechádzali nákladné autá,
doteraz sa tak nestalo. Dulai za políciu dodal, že na Štefánikovej ulici je dopravné značenie,
ktoré tam dalo mesto, a to 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 poslanec
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. Následne poslanci neschválili dohodu o splátkach č.
DOS22120120119-1 (dohoda o splátkach NFP – DSS), medzi riadiacim orgánom
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a prijímateľom Mesto Sečovce, na
základe hlasovania per rollam zo dňa 18. júla 2017. Nehlasovali poslanci Balega, Gleza,
Popaďáková, Straková a Varga. Primátor upozornil poslancov, že ak z toho budú sankcie,
budú zodpovední všetci. Tento stav nespôsobil on a prístup poslancov k tejto veci je
benevolentný. Prednostka dodala, že s hlasovaním per rollam poslanci súhlasili a teraz to
neschválili. Poslankyňa Straková sa spýtala, či boli všetci poslanci oboznámení s tým, že
hlasovanie per rollam nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení a rokovacím
poriadkom. Primátor odpovedal, že myslí si, že áno. Na mesto bola doručená výzva s tým, že
ak mesto nezaplatí predmetný dlh z projektu Dom seniorov Sečovce ( DSS), budú zrušené
ďalšie europrojekty. Stali sme sa dlžníkmi štátu. Poslanec Gleza kontroval, že dlh uznal
primátor sám bez súhlasu poslancov. Ide o časový sled a primátor nezvolal mestské
zastupiteľstvo. Primátor odvetil, že mesto sa stalo dlžníkom štátu a my so štátom nemôžeme
vyjednávať. 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. Prednostka doplnila, že 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 s hlasovaním per rollam a nevyjadrili svoju
nespokojnosť vtedy. Primátor zdôraznil, že štát je nadradený mestu a on nedovolí, aby mesto
prišlo o všetky europrojekty. Poslankyňa Straková odvetila, že časová tieseň tam nemohla
byť. Poslanci to schválili preto, že nevedeli, že hlasovanie per rollam nie je v súlade so
zákonom. Prednostka informovala, že 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. Poslankyňa Straková však odvetila, že
od doručenia výzvy uplynuli dva týždne, kým mesto reagovalo.
Prednostka kontrovala, že nie je to pravda, pretože mesto okamžite reagovalo listom 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. Poslankyňa Straková odpovedala, že 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. Primátor
poznamenal, že je otázne, či by poslanci takto, ako teraz, komunikovali aj s pracovníkom
ministerstva. Wawreková diskusiu ukončila zhrnutím, že to bola 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 Bérešovou, že k tejto možnosti
hlasovania pristúpime s tým, že následne to poslanci schvália aj na mestskom zastupiteľstve.
K tejto veci treba pristupovať zo strany poslancov objektívnejšie, pretože to sa bežne nedeje.
Potom poslanci schválili monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta k 30. júnu 2017.
Následne sa poslanci venovali rozpočtovému opatreniu č. 4, kde sa spustila diskusia, ktorú
vyvolal poslanec Gleza. Podľa poslanca Glezu bol materiál predmetom rokovania finančnej
komisie a má pozmeňujúci návrh v bode a), aby suma bežných výdavkov bola znížená o 17
554, 59 € z dôvodu, že došlo k porušeniu rozpočtovej disciplíny zaplatením faktúry
právnikovi mesta JUDr. Vrábeľovi bez úpravy v rozpočte, čiže treba upraviť bežné výdavky
na sumu 32 458, 17 €. Wawreková kontrovala, že 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. Poslanec Gleza si stál na svojom.
Konštatoval, 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.septembra 2017
a vykonal kontrolu opodstatnenosti nároku fakturácie JUDr. Vrábeľa na uvedenú sumu.
Wawreková poznamenala, že kontrolór nemôže odkontrolovať trovy právneho zastupovania.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu poslanca Glezu na
zníženie bežných výdavkov v bode a) o sumu 17 554, 59 €, s čím poslanci súhlasili. Proti bol
poslanec Kožuch. Zdržali sa poslanci Dobranský a Vasilišin, viceprimátor. Takisto potom
poslanci hlasovali aj pri schválení rozpočtového opatrenia č. 4 ako celku. Potom poslanci
schválili Trhový poriadok mesta Sečovce upravujúci podmienky predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach mesta Sečovce. Ďalším bodom bol návrh dodatku
VZN ku cintorínskemu poriadku. Poslankyňa 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. Následne poslanci schválili
dodatok č.1, ktorý sa vydával 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. Proti boli poslanci Balega a Straková. V nasledujúcom bode
bola zrušená dočasná komisiu na záchranu významných hrobov na cintoríne, ktorej členmi
boli poslankyňa Monika Popaďáková, Ing. Peter Sklenčár a Peter Tomčák. V ďalšom bode
poslanci schválili zriadenie vecného bremena na pozemkoch, ktorých vlastníkom je Mesto
Sečovce v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, pre
umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva. V ďalšom bode
zastupiteľstvo schválilo zverenie správy majetku mesta správcovi Základnej škole na
Obchodnej ul. 5 v Sečovciach. Nasledujúcim bodom, o ktorom rokovali poslanci bol
prenájom telocviční ZŠ Obchodná ul. a ZŠ Komenského ul.. Na začiatku diskusie poslanec
Varga poďakoval vedeniu mesta za starostlivosť o areál ihriska a podporu tohto projektu, aby
tieto aktivity mohli pokračovať ďalej. O súčinnosť požiadal občan Korytko, ako člen Rady

školy ZŠ Obchodná ul.. Následne bola oslovená riaditeľka školy, po jej predbežnom súhlase
aj školský úrad, aby to bolo v súlade s VZN a bolo to aj predmetom rokovania komisie. Po
krátkej diskusii bol prijatý doplňujúci návrh poslanca Vargu, ktorý navrhol nájom vo výške
10 € do konca roka. Hoci prednostka v iných mestách našla 10 € za hodinu. Zastupiteľstvo
potom schválilo prenájom telocvične ZŠ Komenského 4, Sečovce a ZŠ Obchodná ul.5 v
oboch prípadoch 2 - krát do týždňa v čase od 16. – 19. hod. za účelom poskytnutie priestoru
na športové aktivity, konkrétne futbalu za nájomné vo výške 10 € do konca roka 2017 pre
nájomcu CFT Academy Slovakia so sídlom Ul. generála Svobodu 316 vo Vranove nad
Topľou, v zastúpení Mgr. Daniel Štuller, prezident spoločnosti. Ďalším bodom rokovania
zastupiteľstva bol nový štatút novín Sečovčan. Viceprimátor Vasilišin v pozícií predsedu
redakčnej rady sa spýtal predsedu komisie kultúry poslanca Vargu, 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. Navrhol vypustiť zástupca primátora, pretože je to tiež
poslanec a myslí si, že je to vo všeobecnosti diskriminujúce s čím súhlasil poslanec
Dobránsky. Poslankyňa Straková poznamenala, že asi to bolo myslené tak, že keď bude
primátor dlhodobo neprítomný a zastupuje ho jeho zástupca. Prednostka citovala sporné veci
a veci, ktoré sa navzájom vylučujú z predloženého materiálu - návrhu štatútu novín. Primátor
sa spýtal poslancov, či nechcú tento návrh znova prerokovať v komisiách, aby to prišiel
vysvetliť predkladateľ, ktorý dnes nie je prítomný na rokovaní. Poslanec 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
prednostka. Prednostka povedala, že sa na štatút bližšie pozrie aj preto, že má skúsenosti
v tejto oblasti. Stála pri vzniku Sečovčanu. Žiaľ, nikto vtedy nevedel, že je to jej posledné
zasadnutie zastupiteľstva. Vzdala sa funkcie prednostky a odišla. Poslanci hlasovaním
neprijali návrh poslanca Kožucha. Proti bol Balega, Gleza, Popaďáková a Varga. Poslanci
však prijali návrh viceprimátora Vasilišina. Proti boli poslanci Gleza, Popaďáková a Varga.
Po týchto úpravách nebol nový štatút schválený. Proti boli poslanci Dobránsky, Kožuch,
Varga a zdržal sa viceprimátor Vasilišin. Nasledoval bod rekonštrukcie telocvične –
spoluúčasť. Poslanec Gleza sa informoval na cenu diela, vzhľadom na schvaľovanie 10%
spoluúčasti. Švec informoval, že v súčasnosti sa to sumarizuje. Vo výzve je uvedené, že si
ministerstvo vyhradzuje právo znížiť finančnú dotáciu, preto je ťažké povedať cenu, ale
maximálna dotácia na jeden projekt je 150 000 €. To znamená, že financovanie spoluúčasti je
od 0 € do 15 000 €. Poslanec Gleza poznamenal, že 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. Švec sa ospravedlnil za mylnú
informáciu v materiáli, ale na poslednú chvíľu v tejto výzve došlo k zmene z 25% na 10 %.
Riaditeľ Hallér potvrdil vyjadrenie Šveca, že tieto zmeny sa uskutočnili v posledných dňoch.
Poslanec Gleza navrhol vyššiu spoluúčasť, aby bolo lepšie bodové hodnotenie a vyššia šanca
získať projekt. Riaditeľ Hallér dodal, že toto nemá vplyv na úspešnosť žiadosti o NFP a
spoluúčasť bola stanovená vo výzve. Prednostka konštatovala, že 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 poslanca Glezu, t.j.
spoluúčasť na tomto projekte 15%, nie 10% ako je uvedené v návrhu uznesenia. Tento návrh
poslanci zamietli. Proti boli poslanci Dobránsky a Kožuch. Zdržali sa poslanci Straková
a viceprimátor Vasilišin. Poslanci súhlasili 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. júla 2017 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
V diskusii sa poslanec Balega spýtal, či sa realizoval nákup kosačky, čo primátor potvrdil a je
v k dispozícii správcovi ihriska. Poslanec Balega konštatoval, že z poslaneckého prieskumu
vyplynuli nejaké opatrenia, ktoré mali byť splnené v určitých termínoch. Konkrétne hasičské
auto by už malo byť uskladnené. Primátor odpovedal, že 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. Prednostka doplnila, že auto je pripravené na repasovanie, ak príde
ponuka od štátu. Poverený veliteľ dobrovoľného hasičského zboru Palfi reagoval, že 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 technických
služieb (TS) sa v súčasnosti pripravuje hangár na uskladnenie auta, aby nebolo vystavené
rôznym poveternostným podmienkam. Občianka Timková reagovala, že má informáciu, že v
polovici augusta bol zrealizovaný prívod vody k Albinovu. Spýtala sa, koho záležitosťou je
zrealizovanie uličných rozvodov vody v Albinove, mesta alebo vodárenskej spoločnosti.
Primátor odpovedal, že je to aktivita vodární. Túto informáciu má od riaditeľa spoločnosti.
Timková odvetila, že jej riaditeľ povedal, že ich záležitosť končí hlavným prívodom, ďalej to
už rieši mesto. Koho je to potom záležitosť. Poslanec Kožuch konštatoval, že voda,
kanalizácia, rozvody sú majetkom vodárenskej spoločnosti, úste do kanalizácie majetkom
mesta a prípojky sú majetkom občanov. Timková sa spýtala, či by mesto nemalo iniciovať
aktivitu vodární, aby ďalej pokračovali. Primátor konštatoval, že nie je to záležitosť mesta.
Poslankyňa Popaďáková sa spýtala, či je pravda, že poslanci majú povolený vstup na ihrisko
len so súhlasom vedúceho technických služieb. Primátor odpovedal, že nevie o tom. Preverí
to, ale je to nezmysel. Primátor informoval, že občianka 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 240 000 €. 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.
Poslanec Balega kontroval, že projekty poslanci neodmietli, ale bola dohoda, že materiály
budú zaslané poslancom 5 dní pred zasadnutím MsZ a to sa nestalo. Primátor odpovedal, že
projekty boli doručené počas zasadnutia finančnej komisie. Projekt na opravu výtlkov bol
zaslaný poslancom už dosť dávno, ani ten nebol schválený. Poslankyňa Popaďáková
povedala, že ak to komisia výstavby znova prerokuje, prediskutuje, nebude problém schváliť
to. Primátor poznamenal, kedy sa projekty budú zrealizovať, 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.
Primátor informoval, že majiteľ diskotékového klubu Galaxy podal na mesto trestné
oznámenie, že skrátením otváracej doby obmedzuje aktivity marginalizovaných skupín
obyvateľstva. Poslanec Kožuch podotkol, že toto nie je obmedzovanie marginalizovanej
skupiny občanov, sú to konkrétne dôvody na skrátenie pracovnej doby a to hluk, neporiadok,
výtržníctvo. Poslanci sa takto rozhodli a je to v súlade so zákonom. Následne primátor
informoval, že na uliciach Obchodná a Štefánikova telekomunikačné firmy plánujú
budovanie nových optických sietí. Aj mestská televízia bude mať takú požiadavku. Poslanec
Balega doplnil, že bolo by vhodné, aby tieto rozkopávky robili naraz a firmy sa dohodli.

Primátor oznámil, že Ing. Antonovi Briňarskému, dirigentovi Mestskej hasičskej dychovej
hudby Sečovce bude udelené ocenenie Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja.
Primátor poďakoval za účasť a ukončil VI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.
VII. zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konalo dňa 13. decembra 2017
o 11.00 hod. v zasadačke MsÚ
Bolo prítomných 10 poslancov:
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján Dobránsky, Imrich
Gleza, Mgr. Monika Popaďáková, Michal Sojka, Ing. Katarína Straková, Mgr. Jozef Varga a
Ing. Marián Vasilišin, viceprimátor. Za mestskú exekutívu sa zúčastnil zasadnutia primátor
mesta MVDr. Jozef Gamrát, prednosta Ing. Jozef Litvák, CSc, hlavný kontrolór mesta JUDr.
Radovan Wawrek, vedúca odboru organizačného a sociálneho Ing. Viera Wawreková,
odborná referentka odboru financií a správy majetku mesta Ing. Iveta Vargová, za školský
úrad RNDr. Vladimír Švec, Stavebný úrad Jaroslav Hrinda, za mestské zložky poverená
riaditeľka ZŠ Obchodná ul. Ing. Renáta Strapoňová, riaditeľ ZŠ Komenského ul. Mgr. Gejza
Hallér, riaditeľka CVČ Mgr. Ľubica Holcer, riaditeľ BHS Sečovce, s. r. o. Mgr. Ján Lukáč,
vedúci TS Ján Paulovčák. Rokovania zastupiteľstva sa zúčastnil riaditeľ Obvodného
oddelenia PZ Sečovce Mjr. Bc. Ján Gruľa. Poslanec Varga navrhol doplniť do programu
rokovania Štatút novín Sečovčan. Primátor navrhol vypustiť z rokovania 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. Poslankyňa Bérešová
opakovane požiadala hlavného kontrolóra mesta Wawreka, aby si presadol k primátorovi.
Poslanec Kožuch informoval, že možnosť rekonštrukcie ciest na uliciach Poľná, Jarná, Súdna
je, že o tejto možnosti vodárenská spoločnosť neuvažuje, pretože rekonštrukciu vodovodov
vykoná tzv. mikrotunelovaním a cestu nepoškodia. Poslankyňa Straková konštatovala, že k
dobudovaniu vodovodu pre mestskú časť Albínov je v súčasnosti 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 Družstevnej ul. i 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. Ďalej poslankyňa Straková sa spýtala na 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. V interpeláciách poslancov zaujímala najmä pripravenosť technických
služieb čeliť kalamite, aká mesto postihla začiatkom roka. Okrem iného sa poslankyňa
Bérešová spýtala, či je k dispozícii harmonogram služieb pracovníkov TS, požiadala o jeho
sprístupnenie poslancom. Zaujímala sa hlavne o personálnu otázku, pretože minulý rok s tým
bol problém. Paulovčák odpovedal, že rozpis služieb pracovníkov je vypracovaný a je možné
zaslať ho poslancom. 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, a pod. sú
zamestnanci pripravení. Poslankyňa Bérešová sa informovala, či je dohodnutá nejaká
spolupráca alebo vzájomná pomoc so správou ciest KSK, ako to bolo v minulosti. Načo
dostala od Paulovčáka odpoveď, že z KSK nie sú ochotní odhŕňať mestské komunikácie.
Poslankyňa Straková sa spýtala, či je možné sprehľadniť webovú stránku mesta. Sú tam
duplicitné veci a niektoré je ťažko vyhľadať.

Poslanec Varga sa informoval o potrebe vykonania ďalších prác v budove bývalej
palenčárne, ktorej kúpu Paulovčák obhajoval. Spýtal sa ho, kedy podal žiadosť na poskytnutie
finančných prostriedkov na tento účel. Paulovčák reagoval, že 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 sprevádzkovanie. Žiadosť na
čiastočnú opravu podal 24. januára 2017 cez sekretariát mestského úradu prednostke, vedúcej
finančného odboru a poslancom. Poslankyňa Bérešová dôrazne reagovala, že 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 2017. Paulovčák prízvukoval, že
žiadosť podal osobne Vargovej aj prednostke a považoval vec za vybavenú. Pretože mal
záujem, aby sa do budovy presťahovali pracovníci a dalo sa v nej fungovať, žiadal o sumu
50 000 € na čiastočné sfunkčnenie budovy. Primátor reagoval na otázku poslanca
Dobránskeho, čo s bývalou budovou elektrárne. Má informáciu, že v budove elektrárne 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. €,
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 350 000 €, ale
mesto ju neprijalo. Potom poslanci schválili rozpočtové opatrenie č.5 v priebehu
rozpočtového roka 2017. Ďalším bodom rokovania bol návrh programového rozpočtu mesta na
roky 2018 – 2020. Po krátkej diskusii a príhovore riaditeľa charity Ing. Cyrila Korpesia na
tému nového financovania v zákone o sociálnej službe, najmä ohľadom na denný stacionár
poslanci najprv schválili pozmeňujúce návrhy poslankyne Bérešovej ohľadom rozpočtu. Zdržali
sa poslanci Dobránsky a Vasilišin. Potom schválili poslanci návrh poslanca Glezu, ktorý
predniesol pozmeňujúci návrh v bode E návrhu uznesenia – znížiť právomoc primátora mesta
upraviť rozpočet v priebehu celého roka z 5% na 0%. Zdržali sa poslanci Dobránsky a Vasilišin.
Potom schválili poslanci viacročný vyrovnaný rozpočet mesta do roku 2020. Zdržali sa
poslanci Dobránsky a Vasilišin. Následne poslanci schválili VZN o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Sečovce vo výške 65 € na dieťa od 5 do 15 rokov veku.
Potom poslanci rokovali o zriaďovacej listine, ktorá sa týkala dobrovoľného hasičského
zboru. Diskutovalo sa o tom, že z 11 členov dobrovoľného hasičského zboru 6, podľa
zastupujúceho veliteľa dobrovoľného hasičského zboru Vajdu, chcú odísť. Rozprávalo sa
o sídle dobrovoľného hasičského zboru - buď na Letnej ulici, alebo v areáli technických
služieb, kde je však nutnosť zbúrať skleníky. Práve skleník a stav hasičského vybavenia
vyvolal pomerne ostrú diskusiu medzi poslancami a vedením technických služieb, najmä
medzi poslankyňami Bérešovou a Strakovou na jednej strane a povereným vedúcim
technických služieb Pauloučákom. Poslankyňa Straková na rokovaní využila videoprojektor
na podporu zachovania skleníka. Nakoniec zriaďovaciu listinu dobrovoľného hasičského
zboru i požiarneho poriadku mesta Sečovce. poslanci schválili. Otázkou je, či zbor bude mať
dostatok členov. Potom nasledoval bod o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Hlavný
kontrolór stručne informoval o svojej činnosti. Poslankyňa Bérešová sa spýtala 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. Poslankyňa Straková mala výhrady ku kontrole
prideľovania OBP zamestnancom. Správa bola predložená ako informatívna bez záverov a
odporúčaní. Poznamenala, že 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. Na záver rozpravy poslankyňa Baranová doplnila, že aj napriek problémom s
dokončením kontroly verejného obstarávania navrhla doplniť do uznesenia úlohu preveriť
správnosť postupu pri VO rekonštrukcie ulíc Pribinova, SNP a zateplení MŠ Kochanovce v
súlade s uznesením MsZ 13/2017 v termíne do najbližšieho zasadnutia MsZ. Materiál
predložila v písomnej podobe a je prílohou zápisnice. Potom poslanci schválili správy
hlavného kontrolóra. Tiež schválili prenájom telocvične na ZŠ Obchodná ul. 5, Sečovce na
rok 2018 pre CFT Academy Slovakia z Vranova nad Topľou 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. Prenájom multifunkčného ihriska na ZŠ Obchodná ul. 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 do 17. 30. Spolu cca 60 hodín. 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
za cenu 150 € /ročne – jednotlivo po 50 €. Následne poslanci schválili návrh na vyradenie
majetku, okrem skleníka na návrh poslankyne Strakovej. Potom poslanci schválili vecné
bremeno pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Po krátkej diskusii i prestávke sa
dohodli na tom, že v roku 2018 sa budú stretávať každý párny mesiac, okrem augusta 2018.
Poslanci schválili za člena sociálnej komisie od 1. 1. 2018 Mgr. Janettu Fedorkovú. Ďalej
schválili úpravu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o verejnej zeleni č. 1/2017, rokovali
o projektoch Miestnej akčnej skupine (MAS) Sečovský región. Primátor informoval
poslancov, že bol podpísať dohodu o prenajatí priestorov. Myslí si, že je to reálne, pretože
necelých 700 000 € je na 4 roky. Stretol sa so šéfom Miestnej akčnej skupiny Rudohorie,
ktorá funguje 5 rokov a sú spokojní. Wawreková vysvetlila, že konzultovala s Gáborovou,
ktorá zastrešuje našu miestnu akčnú skupinu (MAS), 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. Každá obec si stanoví svoje priority, ktoré chce riešiť a skoordinuje
sa to s ostatnými členmi skupiny. Poslanci zobrali na vedomie rozhodnutie o schválení
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny
číslo 192KE210013 zo dňa 15. novembra 2017, schválili návrhy podania žiadostí o
nenávratné finančné príspevky v rámci PRV SR 2014-202, pod opatrenie 19. 4. v súlade s
rozhodnutím č. 192KE210013: rekonštrukcia kultúrneho domu mesta Sečovce, vybudovanie
multifunkčného ihriska v časti Albinov a obnova a rozšírenie kamerového systému v meste
Sečovce. Zároveň súhlasili s vyčlenením finančných prostriedkov na prípravnú projektovú
dokumentáciu a podporné dokumenty týkajúce sa žiadosti o nenávratný finančný príspevok
(ŽONFP). Následne sa rozprúdila rozprava k štatútu mesačníka Sečovčan. Poslanec Varga
z pozície predsedu komisie konštatoval, že dňa 10. októbra 2017 sa konalo zasadnutie
kultúrnej komisie, na ktorej sa prerokovával aj štatút mesačníka Sečovčan. Predkladateľ
návrhu, člen komisie Dávid Štefan vysvetlil na zasadnutí komisie všetky sporné ustanovenia a
konštatoval, že nevidí dôvod neschválenia štatútu v predloženom znení. Predseda komisie
tento návrh podporil a aj komisiou bol schválený. Primátor prečítal negatívne stanovisko z
analýzy návrhu štatútu, ktorú dal vypracovať. Poslankyňa Bérešová sa spýtala, v čom bol
presne porušený zákon. Potom položila otázku, ktorá v podstate charakterizuje 7. volebné
obdobie: „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, ale mestské zastupiteľstvo áno. V novinách boli poslanci zodpovední za

stav technických služieb a iné veci, či toto bolo vyvážené spravodajstvo? Narážala tým na
článok bývalej prednostky.
Poslanec Vasilišin sa vyjadril 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. Tým vlastne poukazoval na § 13 b zákona o obecnom zriadení, ktorý však popiera
dôsledné oddelenie zákonodarnej a výkonnej moci. Samozrejme, to Sečovce nemôžu
ovplyvniť. Poslanec Varga sa ohradil voči vyjadreniu „volebný rok“, pretože poslanci pracujú
rovnako počas celého volebného obdobia, každý rok rovnako. Poslankyňa Bérešová sa priamo
spýtala poslanca a viceprimátora Vasilišina, akú cenzúru robilo mestské zastupiteľstvo.
Poslanec Vasilišin konštatoval, že nehovoril o cenzúre, tá nebola a myslí si, že ani nebude.
Nevidí dôvod na zmenu štatútu. Poslankyňa Bérešová odpovedala, že v článku o stave TS boli
obvinení za súčasný stav TS všetci poslanci, ale nie vedúci pracovník, čím zas spomenula
článok bývalej prednostky. Poslankyňa Straková súhlasila so zmenou v návrhu v tom, aby
mohol byť viceprimátor členom redakčnej rady. Bol schválený predložený štatút Sečovčana
bez úprav. Poslanec Vasilišin bol proti. Primátor tento novoschválený štatút Sečovčana
pozastavil. V diskusii sa poslankyňa Popaďáková spýtala riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v
Sečovciach Gruľu, ako je to s kamerovým systémom na Novej ulici. Poslankyňa Bérešová sa
spýtala 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. Primátor jej
odpovedal, že sa pripravujú výberové konania, ale termín ešte nevie určiť. Poslankyňa
Bérešová požiadala redakciu novín Sečovčan, aby zistila, v akom časovom období sa
uskutočnia výberové konania. Potom sa poslanci zaoberali úpravou ihriska. Poslanec Varga
poďakoval za dôkladnú prípravu a realizáciu myšlienky prenájmu telocviční a ihriska na
prácu s mládežou a spýtal sa na spustený projekt miestne občianske poriadkové služby v
meste Sečovce. Je v ňom spomínaná integrácia marginalizovaných rómskych komunít, ako
tomu má rozumieť z pohľadu mesta. Navrhol, aby jeden pracovník tejto služby zmonitoroval
nelegálne stavby v osade Habeš. Spýtal sa, kto koordinuje týchto zamestnancov. Wawreková
dodala, že v súčasnosti patria pod technické služby a administratívne práce zabezpečuje ona.
Poslanec Varga informoval zastupiteľstvo, že občania sa „dotazujú“, s čím sa môžu obrátiť
na členov tejto služby. Ďalej sa spýtal, či sa výberového konania zúčastnili len Rómovia.
Wawreková zopakovala, že na výberovom konaní boli občania rómskeho etnika. Poslanec
Balega požiadal, aby bolo dané uznesením vykonanie kontroly – poslaneckého prieskumu v
technických službách v priebehu mesiacov december 2017 a január 2018. V rámci toho by sa
„poriešil“ aj presun skleníka. Následne si poslanci odhlasovali vykonanie poslaneckého
prieskumu v mestskom stredisku technické služby v termíne december 2017 – január 2018.
Na vyzvanie poslankyne Bérešovej primátor predstavil nového prednostu, ktorý sa následne
predstavil. Na záver primátor informoval poslancov, že 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 a mesto prehralo súdny spor
vedený od roku 2006 s firmou Hammond Mihalčinová a muselo zaplatiť 3 285 €, aj náklady
za právne služby JUDr. Fȕzera v sume vyše 5 000 €. 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.
ŠTÁTNA SPRÁVA

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky A. Danko stanovil rozhodnutím z 23. júna 2017
dátum konania volieb do orgánov samospráv na sobotu 4. novembra 2017 od 7.00 do 22.00 h.
V našom meste si volili občania osem zástupcov za okres Trebišov, ktorí sa zaradia medzi 57
členov poslaneckého zboru Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK). Občania
mali na výber spomedzi 69 kandidátov (za okres) na post poslanca a 15 kandidátov sa
uchádzalo o post predsedu KSK. Zo Sečoviec, žiaľ, nikto neprešiel. V siedmich volebných
okrskoch bolo v Sečovciach zapísaných spolu 6387 oprávnených voličov. Na voľbách sa
zúčastnilo 1657 občanov, ktorí odovzdali svoj hlas, čo predstavuje účasť 25,94 percent. 1603
osôb volilo poslancov a 1297 zakrúžkovalo aj kandidáta na post predsedu KSK. Spomedzi
kandidátov zo Sečoviec, ktorí sa uchádzali o post poslanca KSK získal (v Sečovciach) najviac
hlasov M. Mika (583) a za ním nasledovala M. Ducárová (519). Zo Sečoviec kandidovalo
celkom osem ľudí, pričom za zmienku ešte stoja kandidáti, ktorí získali viac než štyristo
hlasov, konkrétne J. Gamrát (496), M. Vanci (458) a C. Korpesio (406). Pri voľbe predsedu
KSK v Sečovciach so ziskom 548 hlasov vyhral R. Raši pred R. Trnkom (420). Celkovo v
Košickom kraji malo možnosť pristúpiť k volebným urnám 630 178 občanov. Svoje právo
však využilo iba 26,73 percent oprávnených voličov. Novým predsedom Košického
samosprávneho kraja sa stal Rastislav Trnka (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA, Šanca) s počtom
hlasov 59 599, čo predstavuje 37,80 percent voličov. Veľmi tesne za ním skončil Richard
Raši (Smer-SD, SMK-MKP, Strana zelených Slovenska, Starostovia a nezávislí kandidáti) s
počtom hlasov 58 724, čo predstavuje 37,24 percent. V regionálnom parlamente bude celkovo
57 poslancov, z toho 16 za Smer-SD, 16 za koalíciu OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, 16
nezávislých poslancov, šiesti za stranu Most- Híd, po jednom za SNS, SMK-MKP a ŠKV.

b) Hospodársky život
Mesto dňa 22.februára 2017 odobrilo účasť ŽoNFP na projekte Zlepšenie technického
vybavenia učební na ZŠ Obchodná ul.5, Sečovce, v rámci Integrovaného Regionálneho
operačného programu, kód výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-13. Z rozpočtu mesta sa mesto
rozhodlo povinne spolufinancovať, podľa zákona, € o projektu vo výške 5% vo výške 8 334,
85 € z celkových oprávnených výdavkov projektu 166 697, 00 €. Mestskému úradu sa uložilo
zabezpečiť s vybratým uchádzačom, poskytovateľom služby, činnosť ekonomických
poradcov pre eurofondy Projektový spis týkajúci sa žiadosti o NFP a všetkých potrebných
príloh, finančné prostriedky maximálne do výšky 1 % z oprávnených nákladov ŽoNFP, t. j.
maximálne do výšky 1 666 €.
Mesto súhlasilo s predložením žiadosti o NFP ku projektu s názvom Komunitné centrum –
Sečovce na sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, Kód výzvy
OPLZ-PO6-SC613-2016-2. Vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu mesta účelovo viazané
na povinné spolufinancovanie europrojektu zo strany uchádzača o NFP vo výške 5% z
celkových oprávnených výdavkov projektu 313 846 € s DPH, vo výške 15 692, 30 € a
financovanie rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu.
Dňa 23. marca 2017 II. zastupiteľstvo roku 2017 schválilo rozpočtové opatrenie č.1 zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2017 na nákup auta na vývoz
komunálneho odpadu pre TS formou finančného leasingu za 50 000 €. V bežných výdavkoch
sa zvýšili dane o 8 000 €. V doplnkovom dôchodkovom sporení sa výnos dane z príjmov,
poukázaný územnej samospráve zvýšil o 5 200 € pri schválenom rozpočte 3 106 246 €. V
bežných výdavkoch sa tiež uskutočnili zmeny, ktoré jednotlivo nepresiahli sumu 600 €,

okrem príspevku do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 3 145€. V zmluve o
poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych
služieb pre poskytovateľa služby Dom seniorov Sečovce, n. o. s MP SV a R SR sa uskutočnil
transfer prostriedkov zo ŠR vo výške 445 440 € na nákup nových počítačov a softwaru, aj do
pôvodných sa takisto vyčlenili finančné prostriedky. Havarijný stav MŠ Obchodná ul. donútil
mesto zabezpečiť statické posúdenie, piliere použitím rez. fondu na rekonštrukciu a
modernizáciu v sume 20 000 €. V MŠ Nová ul. mesto uvoľnilo prostriedky na dezinsekciu vo
výške 1 848,12 €. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov sa zvýšil o 2 395,18 €.
Rodina a deti Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - Jednotlivcom sa zvýšil o 2 395,18 €. Na
opravu vonkajšej fasády budovy MsÚ a KD sa uvoľnilo 9 000 €. Okrem iného sa uvoľnili
prostriedky na výstavbu prístupovej cesty na cintorín vo výške 28 500€. V kultúrnej oblasti sa
na kultúrne akcie zvýšili na 10 912 €. Na sfunkčnenie budovy č.899/120, Ul. SNP (bývalá
palenčáreň) sa na rekonštrukciu uvoľnilo 7 000 € na údržbu ciest a chodníkov sa zvýšilo o 12
000 €. Na základe oznámenia OÚ odbor školstva č. OU-KE-OS2-2017/006031-019 zo dňa
27. januára 2017 sa normatívne výdavky znížili o 30 496 € a nenormatívne finančné výdavky
sa zvýšili o 10 800 € / lyžiarsky kurz/ a 15 000 € na školu v prírode. Zníženie normatívnych
finančných prostriedkov o 30 496 € na prenesených kompetenciách je z toho dôvodu, že pri
tvorbe rozpočtu sa zvýšenie miezd a odvodov o 6 % napočítalo od 1. januára 2017. Skutočné
zvýšenie bude však až od 1. septembra 2017. Na základe poslaneckého návrhu sa výnos dane
z príjmov, poukázaný územnej samospráve zvýšil o 33 999,78 €. Pre ZUŠ sa zvýšil (doložený
poslanecký návrh), neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby sa
zvýšil o 4 000 €. Schválený rozpočet bol len 40 000 €. Dotácie mesta, poskytnuté na základe
VZN 3/2015 na rok 2017 boli rozdelené:
Žiadateľ / IČO

Žiadosť - Rozpočet

2/ Ing. Peter Sklenčár PASTEL IČO 10798862
:Vydanie knihy
ZABUDNUTÉ
SEČOVCE
3/Arcidiecézna charita
Košice IČO 35 514 027 :
Poskytovanie sociálnych
služieb

Tlač knihy Vlastné zdroje
3 200€ Dotácia 3 500€

5/ SZTŠ Slovtranzgaz
Sečovce IČO
30813433001 :
Organizácia podujatia
Dubiny 2017 /23.-24.9./

Rok 2017 Materiál
pracovné a ochranné
pomôcky 600€ Mzda a
odvody na zastupovanie
2,5
priem.hod.mzdax8hod*30
dni*12opatr.7200€
Ostatné náklady/
kancelárske, hygienické,
nájomne, aktivity ...1
200€ Hradenie nákladov
na kom. Centrum 4 000€
23.-24.9., Rozhodcovia 3
000 € Hygienické zabezp.
800 € Ceny pre
pretekárov 2 500 €
Úprava trate 3 500 €
Reklamné predmety 2 500

Schválená výška dotácie
r. 2017
3450 €

9000 € - opatrovateľské
služby
1000 €- kom. Centrum

4000 €

€ Vykosenie areálu 1
000€ Záchrana a hasičská
služba 1000€
Bezpečnostná služba 1
500 € Mobilne WC 1 500
€ Energie 1 250 €
Sprievodný program 1
500 € Odťahovacia
technika 750 €
6/MOTORSPORT M.Š.M Rechberg Austria 2600€
/ŠUTLAK IČO
Marec Zaluž Poľsko 1
2020031761 : Náklady
500 Máj Jahodná1 000€
spojené s účasťou na
Máj Štenberk 2 000 Jún
automobilových súťažiach Homôlka 1 200€ Jún
Dobšinský kopec 2 000 €
Júl Jankov Vršok 1 700 €
Júl Ostra lúka 1 500€
August BABA 1 500
September / MS, ME
Čierna Hora, Chorvátsko,
Taliansko,
Nemecko 7000 €
8/Rímskokatolícka cirkev Práce na veži 21 641,70€
farnosť Sečovce IČO
Práce na kostole 16
31978037
090,86
9 /MO SRZ Sečovce IČO Práca s deťmi v krúžku
00178209809 : Športová
200€ Súťaž v love
činnosť a práca s
sumčeka 50 € Pretek v
mládežou
LRU 400 € MDD 150 €
Kaprarský maratón 500 €,
mat. techn. vybavenie,
vecné ceny
10/Viceprovincia sv. CaM Deň rodín /máj/ 500€
sestier Rádu sv. Bazila
Košice /október/ doprava
Veľkého na Slovensku
-150€ ubytovanie,
IČO 31992161 : Kultúra
vstupenky 300€ Záver
cestovania, ochrana
školsk. roka /Jún, Júl /
životného prostredia a
ceny 110€, 90€. Letný
spoznávanie krásy
tábor /júl.aug. / V.
Slovenska
Ružbachy doprava 500€
vstupenky 350 € ,
ubytovanie 4 000 € ceny
100€ , MTZ 100€
Maďarsko -ZOO /august/
doprava, vstupenky 900€
Rozlúčka s prázdninami
/aug. / ubytovanie 100 € .
V. Tatry /august/doprava
360€ Vysoká n/U /októb./

1000 €

7000 €- ochrana
životného prostredia
800 €

2000 €

11/ OZ BALAMBIR IČO
50506315 :Zachovanie
ľudových tradícií a
zemplínskeho nárečia

12/ OZ Materské centrum
Sovička IČO 50319132 :
Vytvorenie priateľského a
vyhovujúceho priestoru
pre deti prevažne vo veku
0-3 roky...

13/ FK Sečovce, v
Sečovciach IČO
42408652 : Činnosť FK

14/RaP pri SŠ Kollárova
17, Sečovce - Silový
Trojboj : Účasť a
organizácia na
podujatiach v silovom
trojboji

15/Tenisový klub
SENIOR : Úprava
povrchu tenisových
ihrísk, oplotenie, sociálne

doprava 160€, MTZ 100€.
Tlač knihy/ brožúry 1
100€ Tlač knihy Červené
maky 1 200€ Úprava,
prepis, edícia textov 100 €
Organizácia divadelných
predstavení v zempl.
nárečí 500€
Miľa pre mamu 650€
Maličký deň detí 300€
Spoločné rodinné
prázdniny 280€ Mini
vianočný
večierok+1.Sovičkové
narodeniny 270€ Externé
ihrisko 3 850€ - majetok
mesta
Doprava - 4 200 € /rok
2016 vyúčtované 1350 € /
/Jarná časť : žiaci 5 zápasí
- 250 km, dorast 6 zápasí
- 450 km, muži 4 zápasí
200 km / Poplatky SFZ
3500 € / rok 2016
vyúčtované cca 1 300€ /
MTZ- 1 100 € / rok 2016
vyúčtované 1350€ /
Turnaje/prípravne zápasy
1 200€
Zemplínsky pohár
Sečovce - účasť a
organizácia 880€
Majstrovstva ČR a SR Příbram Doprava
150€,štartovné
100€,ubytovanie 150€
ME - Bialsko Biala
doprava
300€,štarovné100€,
ubytovanie150€ MS Trutnov doprava
150€,štartovné 100€,
ubytovanie150€
Karpatský pohár
štartovné80€
Umelohmotné čiary 800€
Valcovanie 350€ Náradie
na úpravu povrchu 850€
Pomocný materiál 450 €

2050 €

3000 €

1500 €- I.polrok
( vyúčtovanie)
1500 € II.polrok

2200 €

500 €

zariadenie a kultúrna
akcia
16/Grekokatolická cirkev,
farnosť Sečovce IČO
31952518 : Pekné
prežívanie voľného času a
prázdnin

Siete 300€ Krycie
plachty640€ Antuka 1
300€, Doprava antuky
200€ Koncert 800€
Cestovné náklady 2 500€
Ubytovanie 6 000
Športové pomôcky 500€
Týždňový tábor pre deti 1
osoba -130 € / 50 osôb / ,
Poráč slovenský Raj
spolu

5000 €

44000 €

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach, kvôli možnosti vytvoriť budúcu mestskú políciu
odňalo správu budovy v majetku mesta správcovi - Základnej umeleckej škole na Ulici
Dargovských hrdinov 26, Sečovce, a to budovu Zákl. umelecká škola, so súpisným číslom
144, ktorá sa nachádza na pozemku, evidovanom ako parcela registra C, parcelné č. 3338,
obstarávacia cena 15 397,76 € a pozemok – parcela registra C, parcelné číslo 3 338, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 2012 m2, obstarávacia cena 1 055,76 €.
Mesto schválilo predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Sečovce zapísaný na liste
vlastníctva č. 2724, nachádzajúci sa v k. ú. Sečovce, obec Sečovce, okres Trebišov, a to:
a) pozemok, parcela C - KN, parc. č. 2109 o výmere 476 m2, Partizánska ul.. Minimálna cena
parc.č. 2109 – trvalé trávnaté porasty: 15 € / m2. Minimálna cena 7 140 €.
b) pozemok, parcela C - KN, parc. č. 2 111 o výmere 1802 m2, Partizánska ul.. Minimálna
cena parc. č. 2111 – zastavané plochy a nádvoria 15 € / m2. Minimálna cena: 27 030 €
c) pozemok , parcela C-KN, parc. č. 2112 o výmere 2491 m2, ulica Partizánska. Minimálna
cena parc. č. 2109 – zastavané plochy a nádvoria : 15 € / m2. Minimálna cena 37 365 €.
Obchodnou verejnou súťažou pod č. 291/2017 s celkovou výmerou pozemkov 4769 m2
za minimálnu cenu spolu 71 535 €. Takisto sa uskutočnil prevod majetku na Novej ul.:
Zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Sečovce zapísaný na liste
vlastníctva č. 2724, nachádzajúci sa v k. ú. Sečovce, obec Sečovce, okres Trebišov, a to:
a) pozemok, parcela C - KN, parc. č. 3 227 o výmere 696 m2, na Novej ul. s minimálnou
cenou 10 440 €.
b) pozemok, parcela C - KN, parc. č. 3 228 o výmere 2 544 m2 na Novej ul. s minimálnou
cenou 20 352 €, pod obchodnou verejnou súťažou č. 302/2017 za minimálnu cenu spolu 30
792 €.
Mesto dňa 27. apríla 2017 schválilo prenájom majetku Mesta Sečovce spôsobom hodného
osobitného zreteľa, postupom podľa ustanovenia § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, 3/5-inovou väčšinou zo všetkých poslancov
a) časti pozemku o výmere maximálne 1000 m2, nachádzajúceho sa v priestoroch areálu
Klubu dôchodcov, Ulica SNP, súpisné číslo 829, evidenčné č. 57, parcela č. 2566. Účel nájmu
je predmetný pozemok, ktorý sa využíva na neformálne stretnutia, kde bude zriadené detské
ihrisko, ktoré sa bude plnohodnotne využívať pre matky s deťmi za účelom zlepšenia
socializácie/ pohybových aktivít a podobne za cenu 12 € /ročne nájomcovi Materskému
centru Sovička, o.z. na Družstevnej 1181/1 v Sečovciach. Zastupiteľstvo jednomyseľne
schválilo zámer spolupráce so Slovenským zväzom ľadového hokeja pri realizácii výstavby
športovej haly s ľadovou plochou v meste Sečovce. Bol vyslovený predbežný súhlas s
prenájmom plochy v areáli ZŠ Komenského ul., v zmysle požiadaviek Slovenského zväzu
ľadového hokeja. Na geologický prieskum danej lokality s vyčlenením finančných
prostriedkov vo výške 4 200 €. Dňa 27. apríla 2017 mesto schválilo zriadenia vecného

bremena pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Povinní sú spoluvlastníkmi /resp.
vlastníkom/ nehnuteľnosti v katastrálnom území: Sečovce - intravilán
LV parc.č. C - KN druh pozemku celková výmera m2 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
Dňa 27. apríla 2017 mesto súhlasilo s prenájmom majetku mesta pre Materské centrum
Sovička, Družstevná ul. 1181/1. Tento prenájom bol zriadený spôsobom hodného osobitného
zreteľa.
Časti pozemku o výmere 1057 m2, nachádzajúceho sa v priestoroch areálu Klubu dôchodcov,
Ulica SNP, súpisné číslo 829, evidenčné č. 57, Sečovce. Parcela č. 2566, druh pozemku
záhrady. Osobitný zreteľ je účel nájmu - predmetný pozemok sa bude využívať na neformálne
stretnutia, kde bude zriadené detské ihrisko, ktoré sa bude plnohodnotne využívať pre matky s
deťmi za účelom zlepšenia socializácie/ pohybových aktivít a za cenu 12 € /ročne.
Dňa 21. júna 2017 mesto schválilo Záverečný účet mesta rok 2016. Mesto schválilo
záverečný účet mesta za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad,
2. a) v súlade s ods.8 §16 zákona č.583/20014 spôsob financovania schodku zistený podľa
§10 ods.3 písm. a) a b) v sume 182 985, 50 € zo zostatku finančných operácií,
b) tvorbu rezervného fondu vo výške 475 018,42 €
c) tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv, zriadeného podľa ustanovenia § 18 ods.2
zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z. n. p.
v sume 22 231,27 €
d) tvorbu fondu rozvoja bývania z nepoužitých splátok za odpredané byty 1 697, 95 € .
Dňa 21.06.2017 mesto schválilo rozpočtové opatrenie č. 2 - zmenu rozpočtu Mesta Sečovce
v priebehu rozpočtového roka 2017 takto:
I. Mesto
1.vodné a stočné
Bežné výdavky (BV): Nábož. a iné spol. služby, vodné a stočné sa zvýšilo o 150 €. Schválený
rozpočet 150 €. Ochrana prírody a krajiny, vodné a stočné sa znížilo o 150 €. Schválený
rozpočet 150 €.
2.nákup odpadových nádob
Nakladanie s odpadmi, odpadové nádoby sa zvýšilo o 1410 €. Schválený rozpočet 1000 €.
Nakladanie s odpadmi, všeobecné služby sa znížilo o 1410 €. Schválený rozpočet 8 000 €.
3.prenájom LED
Býv. a občian. vybav. inde nekl. Nájomné za nájom budov, objektov sa zvýšilo o 1 115 €.
Schválený rozpočet 18 000 €.
4.kuchynský odpad (Contax Eko)
Vzdelávanie inde neklasifikované, všeobecné služby sa zvýšilo o 300 €. Schválený rozpočet
500 €.
5. Miestna akčná skupina (MAS)

Nábož. a iné spol. služby, členské príspevky sa zvýšili o 4 400 €. Schválený rozpočet 2700 €.
6. Osvetlenie kultúrneho domu, pretože akcia sa zrušila. Ostatné kult. služby vrát. kult. domov
prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia sa znížili o 5 500 €.
Schválený rozpočet 5 500 €.
7. Projekt rekonštrukcie rozvodov tepla sa znížil, výzva nebola pre mestá,
projekt rekonštrukcie rozvodov tepla sa znížil o 15 000 €. Schválený rozpočet
15 000 €,.
8. Mzdy a odvody
a) Terénna sociálna práca z dôvodu zmeny zmluvy. Terénna sociálna práca - projekt
Európskeho sociálneho fondu (ESF) sa znížil o 43 727 €. Schválený rozpočet 75 002 €.
Ďalšie soc. služby - pomoc obč. v hmot. Núdzi. Tarifný plat sa znížil o 22 087 €. Schválený
rozpočet 40 177 €. Ďalšie soc. služby, ako pomoc obč. v hmot. Núdzi. Osobný príplatok sa
znížil o 10 315 €. Schválený rozpočet 15 400 €.
Odvody k tomu sa znížili o 11 325 €.
b) Opatrovateľky - projekt MPSVaR SR
Zo štátneho rozpočtu – národný projekt Podpora opatrovateľskej služby sa zvýšil
o 32 188 €.
Choroba, Tarifný plat, sa zvýšil o 21 862 €.
Choroba, Osobný príplatok sa zvýšil o 2 051€.
1011 odvody k tomu sa zvýšili o 8 276 €.
Bežné výdavky (vlastné zdroje na opatrovateľky sa znižujú)
Choroba, Tarifný plat sa znížili o 21 862€. Schválený rozpočet 39 445 €.
Choroba, Osobný príplatok sa znížili o 2 051€. Schválený rozpočet 4 232 €.
Odvody k tomu – 8 276 €.
c) Úprava platov v aparáte zvýšili 15 307€.
Tarifný plat sa zvýšil o 3 491€. Schválený rozpočet 184 264 €.
Osobný príplatok - Aparát sa zvýšil o 6 742. Schválený rozpočet 59 751 €.
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - Aparát sa zvýšil o 1 110 €. Schválený rozpočet
3 628 €.
Odvody k tomu sa zvýšili o 3 964 €.
d) Úprava platov - školský úrad (297)
Odmeny - školský úrad sa zvýšili o 220 €.
Odvody k tomu sa zvýšili o 77 €.
e) Úprava platov – kultúra (9 632)
Ostatné kult. služby vrát. kult. domov, tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat,
hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad sa zvýšili o 5 417€. Schválený rozpočet 38 832 €.
Ostatné kult. služby vrát. kult. domov, osobný príplatok sa zvýšili o 1 854€. Schválený
rozpočet 8 148 €.
Odvody k tomu sa zvýšili 2 361 €.
f) Úprava platov - detské jasle (681)
BV: 0980 612002 Vzdelávanie inde neklasifikované. Ostatné príplatky okrem osobných
príplatkov sa zvýšili o 505 €. Schválený rozpočet 342 €.
Odvody k tomu sa zvýšili o 176 €.
g) Úprava platov - opatrovateľky(1910)
BV:1011 611 Choroba. Tarifný plat sa zvýšil o 426 €. Schválený rozpočet 39 445 €.
1011 612001 Choroba. Osobný príplatok sa zvýšil o 5 €. Schválený rozpočet 4 232 €.
1011 614 Choroba. Odmeny sa zvýšili o 1000 €. Schválený rozpočet 0
Odvody k tomu sa zvýšili o 479 €.
h) Úprava platov - technické služby (12 463)

Všeobecná pracovná oblasť. Tarifný plat, sa zvýšili o 6262 €. Schválený rozpočet 115 938 €.
Všeobecná pracovná oblasť. Osobný príplatok sa zvýšil o 2439 €. Schválený rozpočet 39 582
€. Všeobecná pracovná oblasť. Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov sa navýšil o 590
€. Schválený rozpočet 240 €. Odvody k tomu sa zvýšili o 3172 €.
9. Investičné akcie, zdroj rezervný fond. V súlade so zákonom č.583/2004 Z. z. §10 ods.7 sa
pôvodne rozpočtované kapitálové výdavky, uhrádzané z prebytku bežného alebo kapitálového
rozpočtu uhradili z RF a na finančné výdavky - úhradu návratných zdrojov financovania sa
použije prebytok bežného alebo kapitálového rozpočtu. Z rezervného fondu obce sa zvýšili o
208 318 €. Schválený rozpočet 108 000 €.
Rekonštrukcia MŠ Kochanovská ul. - šlo o zvýšenie energetickej efektívnosti/ zateplenie –
fasáda - strecha/ sa zvýšili o 30 000 €. Prípravná a projektová dokumentácia chodníka
Zbehňov – Jánošík + chodník Pribinova ul. okolo starej pošty zvýšili o 7 000 €.
Rekonštrukcia mestských komunikácií sa zvýšila o 30 000 €. Všeobecná pracovná oblasť.
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia sa zvýšila o 3 000 €.
Transakcie ver. dlhu z bankových úverov dlhodobých - vo výške zostatku úveru 167 174,90 €.
Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou. Rekonštrukcie a modernizácie sa znížili o
42 492 €. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou. Rekonštrukcie a modernizácie
sa zvýšili o 42 492 €. Nákup ostatných nehmotných aktív - Aparát sa znížil o 5000 €.
Nákup ostatných nehmotných aktív - Aparát sa zvýšil o 5000 €.
Verejné osvetlenie Rekonštrukcie a modernizácie sa znížili o 40 244, 90 €.
Verejné osvetlenie. Rekonštrukcie a modernizácie sa zvýšili o 40 244,90 €.
Rozvoj obcí. Realizácia nových stavieb sa znížila o 15 438 €.
Rozvoj obcí. Realizácia nových stavieb sa zvýšila o 15 438 €.
Nábož. a iné spol. služby. Realizácia nových stavieb sa znížila o 7500 €.
Nábož. a iné spol. služby. Realizácia nových stavieb sa zvýšila o 7500 €.
10. Oprava chodníka Rybníková ul. (28 386, 22 + 1 839,88€ SNP a Plechotická)
Verejné osvetlenie. Rekonštrukcie a modernizácie sa znížili 23 643,10 €. Schválený rozpočet
bol 67 888 €. Verejné osvetlenie. Rekonštrukcie a modernizácie sa zvýšili o 23 643,10 €. Z
rezervného fondu obce sa navýšili o 23 643,10 €. Schválený rozpočet 108 000 €.
11. Na nákup materiálu ako prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie sa
zvýšili prostriedky o 2000 €. Schválený rozpočet bol 1 000 €. Ochrana prírody a krajiny.
Všeobecný materiál sa zvýšil o 2000 €. Schválený rozpočet bol 4 000 €. Verejné osvetlenie.
Rekonštrukcie a modernizácie sa znížili o 4 000 €. Verejné osvetlenie. Rekonštrukcie a
modernizácie sa zvýšili o 4 000 €. Z rezervného fondu obce sa zvýšilo o 4 000 €. Schválený
rozpočet bol 108 000 €.
II. Školy a školské zariadenia
Bežné príjmy (BP) Mesta Sečovce sa zvýšili o 30 365 €.
Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa nenormatívne výdavky na
základe listu školstva č. OU-KE-OS2-2017/006029-009, OU-KE-OS2-2017/009899-040 a na
základe listu ZŠ Komenského ul. o vrátení finančných prostriedkov, o neorganizovaní školy v
prírode (vrátenie 6 750 €) sa znížilo o 8 833 €. Transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy Zmluva č.2017 MPC ŠOV ZŠ 090 o vzájomnej
spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Škola otvorená
všetkým sa zvýšilo o 33 318 € a transfery sa zvýšili o 5 880 €.
Bežné výdavky škôl sa zvýšili o 30 365 €:
ZŠ Obchodná ul. 5 sa znížili o 3000 €:
sa znížili o 3 000 €/ lyžiarsky výcvik
a ZŠ Komenského sa zvýšili o 33 365 €:
tarifné platy sa zvýšili o 27 887 €

osobné príplatky sa zvýšili o 1153 €
odvody do poistných fondov sa zvýšili o 10 158 €
09121 111 637007 sa znížili o 6750 € / škola v prírode
odchodné sa zvýšilo o 917 €.
3. Spojená MŠ Jarná ul. Sečovce na základe žiadosti č. 25/17
sa znížili o 405 €. Na odchodné sa zvýšili o 405 €. Na údržbu sa znížili o 4 500 €.
Interiérové vybavenie o 4 500 €.
Mesto Sečovce na základe žiadosti Spojená materská škola Jarná ul. Sečovce navrhlo
zrealizovať úpravu z toho dôvodu, že schválený rozpočet na rok 2017 v položke údržba je 5
020 € a skutočné čerpanie k 7. 6. 2017 bolo 0 €.
Dňa 21. júna 2017 zastupiteľstvo rozhodlo o zverení správy majetku mesta správcovi
Základnej umeleckej škole na ul. Dargovských hrdinov 26 v Sečovciach. Správa sa zverila na
majetok mesta parcelu registra C, s parcelným číslom 3277, zastavanej plochy a nádvoria s
výmerou 1609 m2 s obstarávacou cenou 8 012,82 €. To všetko ako dodatok k zmluve o správe
majetku zo dňa 1.7. 2002, ktorým sa zverila správa predmetného majetku mesta Základnej
umeleckej škole, Ul. Dargovských hrdinov 26 v Sečovciach.
Dňa 21. júna 2017 mesto schválilo
nájomnú zmluvu pre nájomcu Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Krajná ul. 787/11, 0 75 01 Trebišov, v zastúpení územného riaditeľa Ivana Eštoka, na dobu
neurčitú.
Dňa 21. júna 2017 zastupiteľstvo súhlasilo s predložením ŽoNFP na SO, Kód výzvy OPLZP05-2017-1, názov projektu Miestne občianske poriadkové služby v meste Sečovce, pričom
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta. Na základe tohto rozhodnutia
mesto zároveň súhlasilo so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. 5%
z celkových oprávnených nákladov, kde celkové náklady sú vo výške 201 610,80 € i so
zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak budú
relevantné). Dňa 01. augusta 2017 Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
súhlasilo a schválilo rozpočtové opatrenie č. 3 - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu
rozpočtového roka 2017:
Vyplatenie časti ceny v sume 40 000 € z celkovej ceny prác 80 000 € v lehote do 3 dní od
právoplatnosti uznesenia a následné vyplácanie dohodnutých mesačných splátok vo výške 5
000 €, na základe dohody o vysporiadaní práv a povinností k stavbe Pizzeria Amigo bez
súpisného čísla v Sečovciach, uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka medzi
účastníkmi Mestom Sečovce a Romanom Bugatom, bytom Ul. SNP 819/19, podpísanej dňa
19. 7. 2017. Dňa 21. septembra 2017 mesto schválilo Rozpočtové opatrenie č.4:
zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2017 sa zvýšila v bežných
príjmoch o 30 965, 56 €. V kapitálových príjmoch o 1 040,00 €. Príjmy finančných operácií
16 638,00 €. Bežné výdavky na 32 458, 26 € (nezvýšila sa o zaplatenie faktúry mestského
právnika v sume 17 554, 50 €). Zmena rozpočtu škôl a školských zariadení podľa
priloženého návrhu sa zvýšila - bežné príjmy mesta o 973 € a bežné výdavky škôl o 973 €.
Školám a školským zariadeniam sa bežné výdavky Mesta Sečovce znížili o 10 156 €. Bežné
výdavky Centra voľného času Sečovce sa zvýšili o 10 156 €.
Dychová hudba k 75. výročiu založenia: odmeny spolu s odvodmi vo výške 2 699 €.
Bežné výdavky sa zvýšili pre Ostatné kult. služby vrát. kult. Domov, odmeny zamestnancov
mimopracovného pomeru sa zvýšili o 2000 € a odvody k nim sa zvýšili o 699 €
Bežné výdavky sa znížili pre Ostatné kult. služby vrát. kult. Domov, opravy a údržba budov,
objektov a to 2 699 €.
Projekčné práce k projektu Prístavba MŠ Obchodná ul. 26:

Bežné výdavky pre predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou, Prípravná a
projektová dokumentácia sa zvýšili o 11880 €. Položka Z ostatných fondov obce sa zvýšila o
11880 €.
Dňa 20. septembra 2017 mesto schválilo Zriadenie vecného bremena na pozemkoch, ktorých
vlastníkom je Mesto Sečovce - v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská ul.
31, 042 91 Košice, pre umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva a to
na:
katastrálne
územie

parc. č., register

druh pozemku

výmera (m2)

LV č.

Sečovce

2717/2 CKN

Zastavané plochy
a nádvoria

1877

4806

Sečovce

2619/12

Zastavané plochy
a nádvoria

6334

2724

Sečovce

3591

Ostatné plochy

4401

2724

Dňa 20.septembra 2017 mesto zverilo správu majetku mesta správcovi Základnej škole na
ulici Obchodnej ul. č. 5 v Sečovciach 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 €,
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
€,
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 ul., 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 ul., obstarávacia cena 5 980, 84 €

drobný hmotný majetok v celkovej hodnote 35 507, 95, podľa inventúry k 31. decembru
2016.
Dňa 13. decembra 2017 rozpočtovým opatrením č.5 mesto súhlasilo so zmenou rozpočtu
Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2017 a to:
sa zvýšili:
bežné príjmy o 5 862, 43 €
bežné výdavky o 23 416, 93 €
kapitálové príjmy o 330 570, 42 €
kapitálové výdavky o 330 570, 42 €
V kapitálových výdavkoch sa upravili prostriedky tak, že sa znížili z Občianskej vybavenosti
projektov o 12 000 € a preradili sa na Výstavbu zberného dvora. Vo financiách škôl a
školských zariadení sa štruktúra finančných prostriedkov zmenila nasledovne:
a) bežné príjmy Mesta sa zvýšili o 58 984 €
b) bežné výdavky Mesta sa zvýšili o 552 €
c) bežné transfery Mesta sa zvýšili o 3 936, 48 €
d) bežné príjmy rozpočtových organizácií sa zvýšili o 10 285, 24 €
e) bežné výdavky rozpočtových organizácií sa zvýšili o 72 653,72 €
Dňa 13.12. 2017 mesto schválilo rozpočet Mesta Sečovce na rok 2018 vrátane programov a
podprogramov, v príjmovej a vo výdavkovej časti vyrovnaný, v sume 10 712 378 €.
Mesto si vytýčilo viacročný rozpočet mesta na roky 2019, 2020 vrátane programov a
podprogramov takto:
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 €
Mesto tiež schválilo použitie rezervného fondu v rozpočte roku 2018 na investičné akcie: MŠ
Nová ul. obnova a nadstavba za 22 000 €, Výstavba komunitného centra za 17 081 €,
Splácanie palenčárne 78 000 €, splátky úverov 315 002 €, lízingové splátky za auto 80 852 €.
Mesto však neschválilo právomoc primátora mesta upraviť rozpočet v príjmovej a výdavkovej
časti v priebehu celého rozpočtového roka.

c) Výstavba a zmeny charakteru mesta
V mesiaci január a február 2017 z dôvodu extrémne nízkych teplôt sa činnosť
Bytového hospodárstva Sečovce, s.r.o. zamerala najmä na bezproblémové
zabezpečenie chodu kotolní PK-1 na Ul. SNP a kotolne CK-1 na Ul. Štúrova.
Na kotolni PK-1 na Ul. SNP dochádzalo k zamŕzaniu komínov, ktoré bolo
potrebné každý deň rozmrazovať plynovými horákmi. V kotolni CK-1 na Ul.
Štúrova bolo vymenené čerpadlo v cene 1 290 €, svojpomocne pracovníkmi BHS.
Svojpomocne bolo zabezpečené vymaľovanie priestorov chodby a čakárne
pri detských ambulanciách v budove bývalej mestskej polikliniky na Ul. Dargovských
hrdinov v dňoch 23. - 25. 2. 2017. Dňa 23. marca 2017 zastupiteľstvo na svojom druhom
rokovaní schválilo plán investičnej výstavby pre rok 2017 v uvedenom znení:
1. Výroba a montáž prístreškov na komunálny odpad s rozpočtovým nákladom 9 400 €.
Schválené v rozpočte mesta na r. 2017.
2. Oprava strechy Blok F – Sídlisko Dargov II. Sečovce s rozpočtovým nákladom 11 759 €.
Schválené v rozpočte mesta na r. 2017.

3. Dom služieb Sečovce - oprava strechy s rozpočtovým nákladom 29 972 €. Schválené v
rozpočte mesta na r.2017.
4. Oprava chodníka Rybníková ul., s rozpočtovým nákladom 28 682 €. Schválené v rozpočte
mesta na r.2017.
5. Rekonštrukcia chodníka Ul. SNP a Plechotická, s rozpočtovým nákladom 34 754 €.
rozpočtové opatrenie - rozpočet mesta na r. 2017.
6. Oprava vonkajšej fasády budovy MsÚ a KD s rozpočtovým nákladom 17 992, 30 €.
Schválené v rozpočte mesta na r. 2017 v sume 9 000 €, rozpočtové opatrenie - rozpočet mesta
na r. 2017 znížil o 9 000 €.
7. Oprava semaforu - svetelná križovatka.
8. V priebehu rozpočtového roku, podľa vývoja financií v kapitole 700 a 600 schváliť zoznam
investičných a neinvestičných akcií, po schválení MsZ vyhlasovať verejné obstarávania na
plánované akcie.
Dňa 27. 4. 2017 mesto schválilo plán investičných a neinvestičných akcií mesta Sečovce,
pričom výsledky verejného obstarávania na investičné a neinvestičné (údržba) akcie boli
zvážené, zmerané a rozhodnuté takto:
1. Výstavba chodníka Komenského ul., s rozpočtovým nákladom 22 194 €
Úspešný uchádzač Ján Rudzík – BERTA, Ul. M. R. Štefánika 1209/15, 078 01 Sečovce
2. Výstavba prístupovej cesty na cintorín, s rozpočtovým nákladom 36 749,16 €
Úspešný uchádzač Ján Rudzík – BERTA, Ul. M. R. Štefánika 1209/15, 078 01 Sečovce
3. Oprava vonkajšej fasády budovy MsÚ a KD, s rozpočtovým nákladom 17 992, 30 €
Úspešný uchádzač Ján Rudzík – BERTA, Ul. M. R. Štefánika 1209/15, 078 01 Sečovce
4. Oprava výtlkov miestnych komunikácií, s rozpočtovým nákladom 29 827, 52 €
Úspešný uchádzač JANEKO, s.r.o., Ul. Hurbanova 188/15, 075 01 Trebišov
5. Oprava chodníka Ul. SNP a Plechotická, s rozpočtovým nákladom 34 012, 36 €
Úspešný uchádzač SPEEDCOM, s.r.o., Kláštorná ul. 23, 076 05 Brehov
6. Oprava chodníka Rybníková ul., s rozpočtovým nákladom 28 386, 22 €
Úspešný uchádzač RUPE, Vrbovská ul. 64, 071 01 Michalovce
7. Poradenské služby pre verejné obstarávanie, s rozpočtovým nákladom 4 400,00 €
Úspešný uchádzač ELAUK, s.r.o., Kaluža 633, 072 36 Kaluža
Dňa 27. 4. 2017 mesto rozhodlo s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok
(NFP) ku projektu s názvom Výstavba multifunkčného ihriska - Albínov na
sprostredkovateľský orgán pre program Podpora rozvoja športu na rok 2017.
Mesto tiež odobrilo povinné zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany mesta vo
výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu Kód výzvy Podpora rozvoja športu na
rok 2017a taktiež so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami
projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. Na základe týchto skutočností mesto
schválilo vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta účelovo viazaných na povinné
spolufinancovanie europrojektu zo strany uchádzača o NFP vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu RN 35 000 € s DPH, tzn. vo výške 1 750 € a financovanie
rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami
projektu. Mesto súhlasilo s predložením žiadosti o NFP ku projektu s názvom Zníženie
energetickej účinnosti budovy CVČ - Sečovce na sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program KŽP a so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo strany mesta vo
výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu Kód výzvy OPKZP-PO4-SC4312017-19. Dňa 27. 4. 2017 mesto rozhodlo o prístavbe v MŠ Obchodná ul. pre 20 detí s
predložením žiadosti o NFP ku projektu s názvom Prístavba MŠ Obchodná ul. 26, Sečovce na
sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP). So zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo strany mesta

vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu ; Kód výzvy: IROP-PO2-SC221PZ-2016-1. So zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a
celkovými oprávnenými výdavkami projektu. Mesta tak následne muselo schváliť
vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta účelovo viazaných na povinné
spolufinancovanie euro projektu zo strany uchádzača o NFP vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu RN: 544.800 € s DPH tzn. vo výške: 27.240 € a
financovanie rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu. Dňa 24.04.2017 mesto súhlasilo s predložením žiadosti o NFP ku
projektu s názvom: „Zníženie energetickej účinnosti budovy CVČ - Sečovce“ na
sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (KŽP). So
zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo strany mesta vo výške 5% z
celkových oprávnených výdavkov projektu ; Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 a so
zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu. Mesto schválilo vyčlenenie finančných prostriedkov z
rozpočtu mesta účelovo viazaných na povinné spolufinancovanie euro projektu zo strany
uchádzača o NFP vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu RN: 440.000,Eur s DPH tzn. vo výške: 22.000 € a financovanie rozdielu medzi celkovými výdavkami
projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. Dňa 27.04.2017 taktiež rozhodlo s
predložením žiadosti o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v
oblasti prevencie kriminality- projekt s názvom : Bezpečné Sečovce- modernizácia a
rozšírenie kamerového systému so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo
strany mesta do výšky 20% predpokladaných projektových nákladov vo výške 44 000 €. Dňa
21.06.2017 mesto schválilo
použitie rezervného fondu v rozpočte roku 2017 na investičné akcie v sume spolu 208 318 €:
a) Rekonštrukcia MŠ Kochanovská na zníženie energetickej efektívnosti / uteplenie na fasáda
a strecha/ - 30 000 €
b) Prípravná a projektová dokumentácia chodníka Zbehňov – Jánošík + chodník Pribinova
okolo starej pošty - 7 000 €
c)Rekonštrukcia mestských komunikácií - 30 000 €
d)Všeobecná pracovná oblasť Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a
náradia - 3 000 €
e)Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Rekonštrukcie a modernizácie
- 42 492 €
f) Nákup ostatných nehmotných aktív Aparát - 5000 €
g)Verejné osvetlenie Rekonštrukcie a modernizácie - 67 888 €
h) Rozvoj obcí Realizácia nových stavieb -15 438 €
i)Náboženské a iné spol. služby Realizácia nových stavieb - 7500 €
Dňa01.08.2017 mesto zobralo na vedomie uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve KŽP-PO4SC431-2015-6/213 o poskytnutí NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti
budovy Materskej školy Obchodná 26, Sečovce“.
Mesto taktiež 01.08.2017 schválilo spolufinancovanie stavebných prác realizovaných v rámci
projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Obchodná 26, Sečovce,
ITMS2014+ kód: 310041A658, Výzva - kód Výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6,
nevyhnutných na sanáciu statickej poruchy v časti jestvujúcej kuchyne, miestností č. 1.37 a
1.38. , jestvujúceho vstupu ako aj miestností č. 1.12 a 1.21., ktoré zastabilizujú nosné časti
stavebnej konštrukcie a zabránia ich sadaniu v uvedených miestach. Takisto mesto súhlasilo
s uvoľnením finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie týchto prác v
rámci projektu vo výške 5% z oprávnenej výšky rezervy na nepredvídané výdavky súvisiace
so stavebnými prácami v časti zateplenie obvodového plášťa. Mesto sa zároveň zaviazalo na

financovanie prípadných vzniknutých neoprávnených výdavkov, súvisiacich s týmito prácami
na projekte. Dňa 20. 9. 2017 mesto súhlasilo 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. So zabezpečením povinného spolufinancovania projektu zo strany
mesta, t.j. 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu, na rekonštrukciu telocvične
Základnej školy Komenského ul. 4, Sečovce. Aj so zabezpečením financovania rozdielu
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. Mesto
súčasne súhlasilo s vyčlenením 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. Dňa 13.12. 2017 mesto schválilo zriadenie vecného
bremena na pozemkoch LV parc.č. C-KN druh pozemku celková výmera m2 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 Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Komenského ul. 50, 042 48 Košice , kde bude prechádzať vodovodné
potrubie, vybudované v rámci stavby Sečovce, Ul. Pribinova, Jarná, Súdna, na ktorých sa
budú realizovať stavebné úpravy vodovodu. Prevádzkovateľom stavby bude závod Trebišov.
Od októbra 2017 sa postupne do konca roka vynovovala fasáda budovy oddelenia PZ
Sečovce. Rekonštrukcia prebiehala aj začiatkom roku 2018.
d) Školstvo, kultúra a umenie
Deň 27. január 2017 je medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu ako spomienka na
oslobodenie koncentračného tábora v Osvienčime. V predvečer tohto pamätného dňa sa v
Mestskej knižnici v Sečovciach uskutočnila prednáška pod vedením Mgr. Mareka Marjova s
projekciou pod názvom Živé svedectvo. Zúčastnilo sa jej takmer štyridsať ľudí.
V nedeľné popoludnie 29. januára 2017 dvesto záujemcov prišlo do kultúrneho
domu na muzikálovú rozprávku Ľadové kráľovstvo. Niektoré deti si dokonca priniesli figúrky
postáv z rozprávky, alebo si obliekli obľúbené šaty s vyobrazením animovaných hlavných
hrdinov. Mesto Sečovce usporiadalo pre svojich najmenších a najmladších obyvateľov
nezabudnuteľný zážitok, muzikálové spracovanie známej a populárnej animovanej rozprávky
Frozen. Bonusom pre deti bolo, že pesničky z rozprávky spievali herečky, ktorých hlas mohli
deti počuť v slovenskom znení. Ako Anna vystúpila Lucia Bugalová a ako Elza účinkovala
Andrea Somorovská. Vo februári 2017 Jozef Madár predstavil svoj siedmy titul Okamih na
internáte. Minuloročný Ronaldo i spomínaný Okamih..., obsahuje poéziu, prózu, krátke
literárne útvary na 53 slov a výber z uverejnenej i neuverejnenej publicistiky. V roku 2017
pribudli ešte parafrázy známych prozaických diel. Poéziu v Okamihoch tvorí lyrika, irónia až

satira, veľa básničiek je v tzv. haiku. Ide o oprášenú japonskú krátku techniku veršovania,
starú niekoľko storočí, ktorá sa ujala v celom svete. Oproti minulosti nájdeme na stránkach
knižky až 5 poviedok. Tematickými okruhmi sú napríklad redakčná porada, život na internáte
a v meste, dve poviedky sú so športovou tematikou. Madár sa vracia, tak ako už viackrát
predtým, do prostredia Bratislavy, v ktorej v 60. rokoch študoval.
Dňa 12. februára 2017 o 16. 00 hod. sa v Kultúrnom dome v Sečovciach uskutočnilo
podujatie s názvom Fašiangy s FS Ľeľija. Vstupné bolo 2 €. Tanečné a spevácke umenie, ale
aj vtipné dialógy ocenilo takmer 120 - členné publikum potleskom. No keď prišiel záver,
diváci tlieskali postojačky a vyžiadali si prídavky, čo im členovia Folklórneho súboru Ľeľija s
radosťou splnili.
Dňa 22. februára 2017 zastupiteľstvo schválilo predloženie ŽoNFP za účelom realizácie
projektu Zlepšenie technického vybavenia učební na ZŠ Obchodná ul. 5, Sečovce, v rámci
Integrovaného Regionálneho operačného programu na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v
základných školách pre ZŠ Obchodná ul., Sečovce, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a platným programom rozvoja nášho mesta. Mesto bolo úspešné v
projekte na zateplenie Materskej školy na Obchodnej ul. Základná umelecká škola aj tento rok
zorganizovala pre svojich žiakov niekoľko súťaží, v ktorých si mohli mladí umelci zmerať
medzi sebou svoje nadanie, 15. marca 2017 sa uskutočnila v školskej koncertnej sále súťaž
strunového oddelenia Sečovská struna 2017, ktorej sa zúčastnilo celkovo tridsaťjeden žiakov.
Medzi huslistami v prvej kategórii bolo poradie nasledovné: 1. G. Miklošová, 2. E. Jenčová,
3. F. Gasperová. V tretej kategórii sa umiestnili súťažiaci takto: 1. P. Šalátová, 2. K.
Kohutová, 3. J. K. Bernát. V ten istý deň súťažili aj gitaristi. Vyhodnotenie prvej kategórie: 1.
L. Ferková, 2. M.Jacko, 3. Z. Farkašová. V druhej kategórii sa súťažiaci umiestnili
nasledovne: 1. N. Zambová, 2. B. Madárová, 3. J. Sauer. Tretia kategória mala nasledovných
víťazov: 1. S. Buzinkai, 2. S.Šamko, 3. M. Paulišinová. Výsledková listina štvrtej kategórie je
nasledovná: 1. V. Szucsová, 2. E. Hvozdíková, 3. X. Oleksík.
22. marca 2017 sa uskutočnila na „zuške“ súťaž klávesového oddelenia Šikovné pršteky.
Tentoraz boli súťažiaci podľa výkonov zaradení do pásma. Celkovo sa súťaže zúčastnilo13
žiakov. V zlatom pásme sa umiestnili C. Héžeľová, S. Jeňová, M. Leškanič a S. Vargová.
Strieborné pásmo obsadili M. Guteková, A. Macko, S. Székelyová, M. Baranová a K.
Jakubová. Do bronzového pásma boli zaradené J. Brozová, S. Buzinkaiová, S. Tóthová a
N.Tóthová. Koncom marca oslávila ZUŠ vo svojej koncertnej sále Deň učiteľov. Pozvaní boli
učitelia vo výslužbe, vyučujúci pedagógovia, ale aj široká verejnosť. Koncert bol kvalitne
pripravený. Zastúpenie počas programu mali všetky odbory – striedali sa jednotlivci i skupiny
(spevokol, Giocata, Musica Violini a Magnet). Vystúpili tiež bývalé žiačky školy, dnes
konzervatoristky – huslistka M. Babinčáková a klaviristka K. Gizelová. Dňa 25. apríla 2017
bola vyhlásená Kráľovná čitateľov Mestskej knižnice v Sečovciach. Spomedzi vyše 400
zapísaných čitateľov získala tento titul žiačka III.B triedy zo ZŠ na Obchodnej ul. Ema
Romanová. V období od marca 2016 do marca 2017 prečítala 104 kníh, čo je úctyhodné číslo.
Vládu jej odovzdala spolužiačka, ktorá kraľovala predchádzajúce obdobie, Laura Kamenská.
Dňa 26. apríla 2017 sa na Základnej škole Obchodná ul. 5 uskutočnila súťaž v čitateľskej
gramotnosti v predmetoch biológia, chémia a matematika pod záštitou pedagógov Mgr. O.
Ondovčíka, PaedDr. L. Puciovej a Mgr. D. Sotákovej. Na súťaži sa zúčastnilo spolu 29žiakov,
ktorým boli pridelené otázky podľa príslušného ročníka. Zhodnotili sme výsledné vedomosti a
zručnosti žiakov a odovzdali im vecné ceny. Víťazi v jednotlivých ročníkoch: 5. ročník –
Michal Tyník, 6. ročník − Šimon Korytko, 7. ročník − Sofia Rozmanová, 8. ročník − Andrea
Čeľovská a 9. ročník − Jakub Ferko.

Dňa 27. marca 2017 sa uskutočnilo pojednávanie v súdnom spore s Mgr. Kešeľovou vo veci
právoplatnosti jej odvolania z funkcie riaditeľky. Plaketu J. A. Komenského pri príležitosti
Dňa učiteľov prebrala PaedDr. L. Puciová zo ZŠ Obchodná ul., Mgr. Ľubomíru Doložickú a
Mgr. Ľubomíru Vargovú, učiteľku 1. – 4. ročníka s rozšírenou pedagogickou spôsobilosťou z
anglického jazyka riaditeľstvo ZUŠ na Ul. Dargovských hrdinov navrhlo na ocenenie Mgr.
Martinu Kukľovú, DiS. art. Riaditeľstvo MŠ na Jarnej ul. navrhlo oceniť Ing. Darinu
Ovčarikovú. Nominovaná bola aj učiteľka prírodovedných predmetov matematika a chémia
Mgr. Jarmila Košíková. ZŠ Komenského ul. ďalej navrhla na ocenenie Mgr. Igora Haščáka,
učiteľa telesnej a športovej výchovy, triedneho učiteľa 8. B triedy. Riaditeľstvo ZŠ
Komenského tiež nominovalo Mgr. Katarínu Rabatinovú, zástupkyňu riaditeľa školy. Mgr.
Máriu Hadingerovú na ocenenie primátora navrhla Špeciálna základná škola Sečovce na
Kollárovej ul. nominovalo na ocenenie Ing. Andreja Horgoša, ktorý absolvoval Strojnícku
fakultu VŠT Košice. Centrum voľného času v Sečovciach navrhlo na ocenenie Jozefa Tótha,
Cirkevná spojená škola navrhla na ocenenie Mgr. Beátu Kutnú, ktorá pracuje na škole od roku
2009 . Spomínanú cenu udeľuje sečovský primátor každý rok na základe nominácií škôl
a školských zariadení pedagógom za mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti a osobný
prínos v školských službách. Dovedna bolo nominovaných dvanásť pedagógov, ktorí si cenu
z rúk primátora mesta a prednostky mestského úradu prevzali v utorok 28. marca 2017 na
pôde úradu v sobášnej miestnosti. Základná umelecká škola na ulici Dargovských hrdinov
usporiadala vo svojej koncertnej sále podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov. Slávnostný
koncert sa uskutočnil v stredu 29. marca 2017, 6. apríla 2017 sa uskutočnil jubilejný, desiaty
ročník Veľkonočnej výstavy. Dá sa povedať, že toto podujatie sa v Sečovciach natoľko
udomácnilo, že je namieste, ak ho označíme za tradičnú súčasť celoročných aktivít na úseku
kultúry v meste. Zo Sečoviec prišli ZŠ Komenského ul., ZŠ Obchodná ul., Cirkevná spojená
škola, ZUŠ na Ul. Dargovských hrdinov, Spojená škola. Výstavy sa prvýkrát zúčastnili
mamičky z Materského centra Sovička. Tradičným vystavovateľom bol aj Reedukačný detský
domov z Bačkova. Pri príležitosti okrúhleho výročia Veľkonočnej výstavy bol súčasťou
otvorenia o 10. 00 hod. kultúrny program pre verejnosť, ktorý svojimi vystúpeniami obohatila
Pavička a žiaci a učitelia ZUŠ na Ul. Dargovských hrdinov. V úvode programu priblížila Mgr.
Zuzana Michvocíková význam nielen sviatkov jari, ale aj veľkonočných zvykov. Potom
nasledoval takmer hodinový kultúrny program. V ňom sa predstavila hrou na zobcovej flaute
Simona Vargová, na husliach Patrícia Šalátová a Gabriela Miklošová, ktorá zároveň
zaspievala aj ľudové piesne. Po nich vystúpil s pásmom Macere a dzeci DFS Pavička. Na
ľudovú nôtu tiež zaspievala Nikola Jenčíková, Nataly Kristanová a Kiara Kristanová. Na
klavíri a akordeóne žiačky sprevádzal Mgr. Ján Urban Dis. art. Záver vystúpenia patril znova
Pavičke, ktorá sa tentokrát predstavila s pásmom Vitaňe jari. Vystupujúci nielen otvorili a
svojimi vystúpeniami skrášlili Veľkonočnú výstavu, ale jej dodali slávnostnejší ráz.
Divadlo MASKA zo Zvolena pozvalo najmä deti do Kultúrneho domu v Sečovciach na
hudobno-divadelné pásmo SMEJKO A TANCULIENKA – Kde bolo tam bolo. Predstavenie
sa uskutočnilo 7. apríla 2017 so začiatkom o 17. 00 hod.
V dňoch 6., 10., 11. a 12. apríla 2017 si v Sečovskom akorde mladí umelci zmerali teoretické
vedomosti z hudobnej náuky. Vyhodnotenie prvej kategórie: 1. T. Mikolášová, V.
Kočišová,M. Vaľovčinová; 2. N. Jenčíková, P. Gutek; 3. S. Kuciková a D.H. Balla, K.
Nemčíková. Druhá kategória mala nasledovných víťazov: 1. S. Valkošáková, K.Funfrovičová,
L. Ferková; 2. F. Gasperová, Z. Farkašová, E.Tokárová; 3. M. Guteková, L.Kocák. V tretej
kategórii bolo poradie víťazov nasledovné: 1. E. Rožoková, S. Vargová; 2. T.Hrušovská, T.
Bernát; 3. Jakub Sauer. Vo štvrtej kategórii sa súťažiaci umiestnili nasledovne:1. L.
Vožňáková, V. Popaďáková; 2. N. Zambová, P. Koško; 3.L. Lehončáková, S. Királyová.

Piatu kategóriu vyhodnotila porota na: 1. M. Leškanič, K.Ferenčiková; 2. Š. Korytko, S.
Buzinkaiová; 3. T. Prítoka, S.Hanusin. V šiestej kategórii dopadli súťažiaci nasledovne: 1.
S.Buzinkai, L. Kuková; 2. T. Kučmová, R. Petruška; 3. M. Macková, F. Jenčík. Siedma
kategória mala nasledovných víťazov:1. E. Gasper, A. Gasperová, N.Gasperová; 2. D.
Bereščíková, A. Stanková, A. Čeľovská; 3.M. Hrbánová, K. Krupšová, K.Rožoková.
V piatok 28. apríla 2017 sa už tradične uskutočnilo podujatie pri príležitosti stavania mája.
Pracovníci technických služieb postavili máj na Námestí sv. Cyrila a Metoda poobede o 18.
00 h. Počas stavania bohato zdobenej briezky upevnenej na drevenom stožiari hrala Mestská
dychová hudba pieseň Máj, máj zelený. V programe pri fontáne vystúpili aj deti z Tanečnej
skupiny Mars. O 19. 00 hod. sa v kultúrnom dome uskutočnilo vystúpenie folklórneho súboru
Chemlon z Humenného. Napriek tomu, že ide o kvalitný folklórny súbor bola účasť na
predstavení veľmi nízka. V piatok 5. mája 2017 sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov k
Pomníku Červenej armády na Námestí sv. Cyrila a Metoda. Pripomenuli sme si tak 72.
výročie ukončenia druhej svetovej vojny a porážku fašizmu. Na detskom dopravnom ihrisku
ZŠ na Obchodnej ul. 5 sa v utorok 9. mája uskutočnilo okresné kolo dopravnej súťaže Na
bicykli bezpečne. Zúčastnilo sa na ňom dvadsaťosem žiakov so sprievodom zo siedmich škôl.
Po teoretickej (test) a praktickej (jazda zručnosti) skúške bolo poradie súťažiacich
nasledovné: 1. ZŠ Obchodná ul. Sečovce, 2. ZŠ Michaľany, 3. ZŠ Parchovany, 4. ZŠ M. R.
Štefánika Trebišov, 5. ZŠ Novosad, 6. ZŠ Komenského ul. Sečovce, 7. Cirkevná ZŠ sv.
Rodiny Sečovce. Nad regulárnosťou súťaže dohliadal J. Cibák a dozor nad súťažou
vykonávali príslušníci OR PZ Trebišov a OO PZ Sečovce. Organizačne sa na podujatí
podieľali aj pracovníčky CVČ Sečovce. Materské centrum Sovička v rámci členstva v Únii
materských centier sme sa rozhodli tento rok dňa 13. mája 2017 zapojiť do celoslovenskej
akcie s názvom Míľa pre mamu. Kultúrny dom v dňoch 12., 13. a 14. mája 2017 žil v duchu
osláv Dňa matiek. Už v piatok 12. mája 2017 hostil vo svojich priestoroch Materskú školu
(ďalej len MŠ) na Obchodnej ul.. Tá pripravila akadémiu nielen k sviatku všetkých mám, ale
v prvom rade pri príležitosti 35. výročia založenia MŠ. Na vystúpenie boli pozvaní
predstavitelia samosprávy mesta, rady školy a školstva v Sečovciach, ale aj bývalí
zamestnanci. V programe sa predstavili všetky triedy škôlky. Jednotlivé výstupy sprievodným
slovom uvádzala riaditeľka MŠ Eva Ferenčíková.
Mesto Sečovce srdečne pozvalo občanov na mestský majáles 20. mája 2017 o 19. 00 hod. v
Kultúrnom dome Sečovce. Hrala kapela The Singers. Vstupné 15 €. V mestskej knižnici 30.
marca 2017 makom pokrstili v poradí už siedmu knihu autora Jozefa Madára s názvom
Okamih na internáte. Kniha obsahovala poéziu, prózu, krátke literárne útvary na 53 slov a
výber z uverejnenej i neuverejnenej publicistiky. Pred samotným krstom bolo prečítaných
niekoľko úryvkov z obsahu knihy. Po krste si autor tiež zaspomínal na svoje životné osudy.
V dňoch 25. a 26. mája 2017 sa uskutočnil 56. ročník súťaže Poddargovské hry žiakov.
Okrem žiakov sečovských škôl (z Ulíc Komenského, Obchodná, Cirkevná ZŠ, Osemročné
gymnázium) sa zúčastnilo aj ďalších deväť škôl. Z Trebišova prišli štyri školy, ďalší účastníci
boli z Kuzmíc, Bačkova, Slanca, Cejkova a Parchovian. Počas prvého dňa sa súťažilo v
atletike – behy, vrh guľou i skok do výšky. Druhý deň patril futbalu chlapcov a hádzanej
dievčat. Po celkovom súčte bodov bolo poradie súťažiacich nasledovné: 1. ZŠ M.R. Štefánika
(TV), 1. ZŠ Obchodná ul. Sečovce, 3. ZŠ Komenského ul. (TV), 4. ZŠ Komenského ul.
Sečovce, 5. ZŠ a MŠ Kuzmice, 6. Reedukačné centrum Bačkov, 7. ZŠ Sv. rodiny Sečovce, 8.
ZŠ Cejkov, 9. Osemročné gymnázium Sečovce, 10. ZŠ Parchovany, 11. ZŠ a MŠ Slanec, 12.
Osemročné gymnázium(TV), 13. ZŠ I. Krasku (TV).To, že uvádzame dve prvé miesta nie je
chyba, pretože obe školy mali zhodne 62 bodov.„Nastala situácia, ktorú pravidlá hier zvlášť

neriešia, preto sme udelili prvé miesto dvom školám,“ vysvetlil Mgr. G. Hallér, riaditeľ ZŠ
Komenského ul. ako hlavný usporiadateľ. Okrem toho, že žiaci zbierali body pre celkovú
klasifikáciu škôl, boli v jednotlivých kategóriách odmenené aj prvé tri miesta podľa výkonu
športovcov diplomom a medailou či pohárom.
Dňa 10. júna 2017 sa uskutočnilo stretnutie maturantov Jedenásťročnej strednej školy v
Sečovciach (predchodcu dnešného gymnázia), ktorú navštevovali v r. 1954-1957. Zo 41člennej triedy sa na stretnutí zišlo 23 spolužiakov. Pred začiatkom stretnutia vykonali pietny
akt pri hrobe svojho triedneho profesora, básnika Mikuláša Kasardu položením kytice a
krátkou spomienkou.
Dni mesta Sečovce v dňoch 16. a 17. jún 2017 sa uskutočnili na
Námestí sv. Cyrila a Metoda, pred budovou mestského úradu (MsÚ) s podobným programom,
ako po ostatné roky. Dni mesta Sečovce otvorila fanfárami Mestská hasičská dychová hudba
16. júna 2017 o 15.00 hod. v kultúrnom dome. Po slávnostnom príhovore primátora mesta
naša 75-ročná dychovka odohrala koncert, po ktorom sa začal hlavný program, plný ľudového
tanca, spevu i muziky. Začiatok patril DFS Pavička. Na záver druhého dňa, posledným bodom
programu, ktorý uzatváral Dni mesta Sečovce v roku 2017 bol koncert košickej fankovej
kapely Jungle Label. Na 18. jún 2017, teda na tretiu júnovú nedeľu, pripadol Deň otcov.
Nielen im vzdali svojim vystúpením vďaku deti z DFS Pavička a Malej Pavičky. Program
ukázal výsledok práce počas celého školského roka 2016/2017, čím pred prázdninami
zakončili verejné vystupovanie. Rodičia, rodinní príslušníci ale aj priaznivci folklóru si od
15.00 hod. mohli v kultúrnom dome vychutnať spev chlapcov i dievčat, tance a hry detí, ktoré
počas roka obveseľovali publikum nielen v Sečovciach, ale aj na rôznych súťažiach a
prehliadkach. Naposledy získal DFS Pavička v apríli strieborné pásmo na krajskom kole
súťaže detských súborov. ZŠ Komenského ul. - „horná škola“ pripravila pre žiakov letnú
školu tvorivosti, relaxu a športu pod názvom Dráčik. V období od 10. – 14. júla 2017 denne
od 8.00 do 16.00 hod. na účastníkov čakali zaujímavé aktivity, napríklad jazdecká škola,
tvorivé dielne, šport, kúpalisko, opekačka, hľadanie pokladu a iná zábava. ZŠ Obchodná ul.„dolná škola“ v tom istom čase pripravila pre žiakov Letnú školu hier. Pre deti mali
pripravené zaujímavé aktivity, hry, súťaže, tvorivé dielne, športovú olympiádu i celodenný
výlet. Už prvý deň Letnej školy bol bohato naplnený, pretože sa niesol v pirátskom duchu.
Deti sa rozdelili do štyroch družstiev: Morskí vlci, Pirátska kotva, Čierna lebka a Čierna perla.
Náplňou dňa bolo hľadanie pokladu, streľba do pirátskej lode, pirátska reťaz, lúpež dukátov,
hádzanie záchranného kolesa, streľba na cieľ. Za všetky vykonané úlohy získavali súťažiaci
pre svoje tímy body a na konci dňa ich čakalo vyhodnotenie a odmeny. Centrum voľného
času v Sečovciach malo pre deti pripravený program počas celého leta. Program plný aktivít
bol pripravený v júli v dvoch turnusoch: 17. – 21. a 24. – 28. júla 2017. Tematicky bol každý
deň turnusu venovaný inej oblasti. V pondelky (Šikovníček) si na svoje prišli šikovníci, počas
utorkov (Vodníček) bolo naplánované kúpanie a vodné hry, stredy (Obratníček) obsahovali
netradičné športové hry, vo štvrtky (Turista) sa chodilo na turistiku, či opekať a v piatky
(Olympionik) si deti zasúťažili v rôznych športoch. Okrem spomínaných aktivít bol v CVČ
naplánovaný turnaj v stolnom tenise (10. júl), strelecká súťaž (31. júl), turistická vychádzka
do Bačkovskej doliny (11. august), návšteva trebišovského kúpaliska (23. august),
nohejbalový turnaj pre deti a mládež (25. augusta). Deti mali počas pobytu v školských
zariadeniach zabezpečený pitný režim i stravovanie.
Na besedu s cyklistami v našej knižnici 20. júla 2017 prišlo až 32 ľudí. Mgr. Josef Macko,
ktorého rodičia sú bývalí Sečovčania, okomentoval svoju cestu s partnerkou Mgr. Janou
Kašparovou po Latinskej Amerike. Zároveň premietal farebné zábery zo svojich ciest
prostredníctvom notebooku. Za takmer tri hodiny návštevníci besedy sledovali predovšetkým
jedinečné pohľady na prírodu i tam žijúcich domorodcov. Spokojnosť s prospešne stráveným

večerom vyjadrili diváci v závere potleskom. Pri príležitosti 75. výročia vzniku dychovej
hudby v Sečovciach bola otvorená v priestoroch Kultúrneho domu v Sečovciach výstava
zachytávajúca jej históriu, ktorá sa uskutočnila 25. augusta 2017. Výstava bola prístupná
verejnosti až do 17. novembra 2017. Na fotografiách mali možnosť obyvatelia mesta ale aj
návštevníci zo širokého okolia uzrieť bohatý výber z fotodokumentácie, ktorá je súčasťou
kroniky našej dychovky. Mnohé zábery zachytené fotoobjektívom nemala verejnosť možnosť
doteraz vidieť. Výstava ponúkla zábery od úplných začiatkov dychovky v 40-tych rokoch
minulého storočia až po súčasnosť. Fotografie dopĺňa text z kroniky, článkov o histórii
dychovky v našich novinách (Sečovčan, Sečovský obzor), ale aj z článkov, ktoré vyšli v iných
periodikách. K príležitosti vzniku dychovej hudby v Sečovciach sa uskutočnil aj bohatý
kultúrny program .V oficiálnej časti večera dostal slovo okrem primátora mesta aj bývalý
prezident DPO SR Vendelín Fogaraš a mnoho iných významných osobností verejného
a kultúrneho života v našom regióne.
Pri príležitosti 73. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania sa 28. augusta
2017 v Sečovciach uskutočnil pietny akt kladenia vencov k Pomníku Červenej armády.
V podaní Mestskej hasičskej dychovej hudby odznel smútočný pochod ako aj hymna
Slovenskej republiky. Jej tóny sprevádzali aj samotný pietny akt, počas ktorého položili vence
k pomníku primátor mesta, zástupcovia občanov i klubu dôchodcov. Začiatok pietnej
spomienky patril básni, po ktorej príhovorom oslovil účastníkov primátor mesta MVDr. Jozef
Gamrát. Pri tejto príležitosti vo svojom prejave pripomenul tragické udalosti tých dôležitých
dní v našej histórii a vyzdvihol obeť padlých hrdinov, ktorí so zbraňou v ruke položili životy
v boji proti okupantom Slovenska. V knižnici dňa 12. oktobra 2017 od 16.00 hod. sa
uskutočnila beseda ku knihe Ing. Petra Sklenčára PhD. Zabudnuté Sečovce. Autor modernými
prostriedkami prezentoval svoju monografiu, ako zdôraznil, popularizačného charakteru pred
širokým publikom, ledva sa všetci pomestili. Starší si zaspomínali na staré Sečovce.
Súčasnosť bola skritizovaná pre svoju neúctu k svojej minulosti - podľa výroku Jorge
Augustína Nicolása Ruiz de Santayana: Každý, kto nepozná svoju minulosť je odsúdený si ju
zopakovať. V priebehu besedy sa vyhranil pocit, že táto publikácia by sa mohla stať buď
vzpruhou pre Sečovčanov ku kolektívnej obrode, alebo pomníkom, že Sečovce niekedy
existovali.
Dňa 15. októbra 2017 bolo podujatie, venované seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším. Pre občanov pozvalo mesto Sečovce do kultúrneho domu Petra Stašáka. Záujem bol
veľký, o čom svedčila aj účasť vyše 200 divákov. Dňa 26. októbra 2017 prevzal z rúk
predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu Ing. Anton Briňarský, kapelník
Mestskej hasičskej dychovej hudby v Sečovciach plaketu predsedu KSK za dlhoročné
úspešné vedenie orchestra, mimoriadne zásluhy pri rozvoji kultúrneho života mesta Sečovce a
reprezentáciu doma i v zahraničí. Slávnostný akt sa uskutočnil v Štátnom divadle v Košiciach.
Okrem nášho kapelníka boli udelené plakety aj ďalším jednotlivcom a kolektívom.
e) Cirkevný život
Cirkevná škola usporiadala krížovú cestu mestom v stredu 12. apríla 2017. Začínala sa v
škole, posledné zastavenie bolo pred gréckokatolíckym chrámom v Sečovciach. V chráme
krížovú cestu ukončili a duchovný správca Stanislav Činčár všetkých povzbudil duchovným
slovom i poďakovaním za prínos pre túto nezvyčajnú akciu. Dievčatá celú krížovú cestu
sprevádzali spevom, chlapci sa striedali pri nesení kríža.
f) Šport a telesná kultúra
Počas víkendu 14. a 15. januára 2017 sa v Mestskej hale na Kollárovej ul. v Sečovciach
uskutočnil turnaj starších žiakov v hádzanej. Memoriál Petra Rusinka má ambíciu konať sa

pravidelne. V názve nesie meno osobnosti už zosnulého prezidenta a funkcionára hádzanej v
Sečovciach. Prvý ročník absolvovali tri družstvá: HK Slavoj Trebišov (hlavný usporiadateľ),
Tatran Prešov a Velká Bystřice (CZ). Konečné poradie vyzeralo nasledovne: 1. Velká
Bystřice, 2. Tatran Prešov, 3. Slavoj Trebišov. Pripomíname, že polovicu trebišovského kádra
tvoria Sečovčania. Koncom januára sa strelci zúčastnili 3. kola Okresnej streleckej ligy
v športovej streľbe a Novoročného turnaja v športovej streľbe. V polovici februára sa naši
strelci zúčastnili Krajského kola v športovej streľbe, ako víťazi Okresného kola v športovej
streľbe, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci november 2016. Víťazom v kategórii mladších žiakov
sa stal Samuel Varga, žiak ZŠ Komenského ul. Sečovce, víťazom v kategórii starších žiakov
bol Marek Tomko zo ZŠ Obchodná ul. Sečovce. Na 2. mieste v kategórii mladších dievčat sa
umiestnila Viktória Pristášová zo Spojenej školy Sečovce – 8. roč. gymnázium. Všetci
uvedení víťazi pracujú v záujmovom útvare CVČ Sečovce – športová streľba.
V piatok 27. januára 2017 sa uskutočnilo 1. kolo Satelitného turnaja žiakov v malom futbale.
Ako tradičné podujatie Centra voľného času Sečovce je Valentínsky turnaj žiačok a žiakov v
hádzanej, ktorý sa uskutočnil 16. februára 2017. Zúčastnili sa štyri družstvá, dve sečovské
školy a to ZŠ Komenského ul. a ZŠ Obchodná ul. Z Trebišova to boli ZŠ Komenského ul. a
ZŠ M. R. Štefánika. Víťazom turnaja bola domáca škola na Obchodnej ul.. Druhé miesto
obsadila ZŠ Komenského ul. Trebišov a tretiu priečku ZŠ Komenského ul. Sečovce. Hneď 17.
februára 2017 sa v športovej hale v Sečovciach uskutočnilo 2. kolo Satelitného turnaja v
malom futbale chlapcov. Tohto podujatia sa zúčastňuje RC Bačkov, 8 – roč. gymnázium
Sečovce, CZŠ sv. Rodiny Sečovce, ZŠ Vojčice a ZŠ Komenského ul. Sečovce. Tento turnaj
sa hrá každý mesiac na inej škole. Víťaz je známy až po poslednom kole. Dňa 22. februára
2017 mesto prijalo ponuku Slovenského zväzu ľadového hokeja na výstavbu zimného
štadióna. Mesto má poskytnúť iba pozemok, stavať bude firma, ktorú určí zväz ľadového
hokeja.
Dlhoročným podujatím je už 26. ročník halového turnaja žiakov 7. ročníka ZŠ v malom
futbale, ktorý sa uskutočnil 24. februára 2017. V mesiaci február si žiaci 8. a 9. roč. ZŠ a žiaci
1. roč. 8 - roč. gymnázia preverili svoje vedomosti z hudobného žánru na podujatí POP MIX
pre ZŠ a SŠ. Vedomosti z oblasti zdravých potravín, zdravej výživy si žiaci 7. a 8. roč. ZŠ
súťažnou formou zopakovali na podujatí pod názvom Zdravá výživa. Zábavnou formou
žiakom 1. roč. všetkých ZŠ v meste, pod patronátom Okresnej hvezdárne v Trebišove sa
odhalili tajomstvá našej Slnečnej sústavy na podujatí s názvom Slnko a jeho rodina.
Dňa 17. marca 2017 sa uskutočnila v telocvični na ZŠ Komenského ul. súťaž v skoku do
výšky dievčat a chlapcov (9. ročník) za účasti škôl z Trebišova - ZŠ M.R. Štefánika a ZŠ
Komenského ul., Sečovce reprezentovali žiaci zo ZŠ Obchodná ul. a ZŠ Komenského ul..
Výsledky – dievčatá: 1. Lacková Michaela (ZŠ M.R. Štefánika Trebišov), 2. Lučanská
Simona (ZŠ Komenského ul. Trebišov), 3. Kožuchová Sára (ZŠ M. R. Štefánika Trebišov).
Výsledky – chlapci: 1. Blahut Miroslav (ZŠ Komenského ul. Trebišov), 2. Toropila Simon
(ZŠ Komenského Trebišov), 3. Torkos Lukáš (ZŠ Obchodná ul. Sečovce). 23. marca 2017
primátor informoval poslancov, že bola prijatá ponuka Slovenského zväzu ľadového hokeja
na výstavbu športovej haly s ľadovou plochou. Zväz požaduje od mesta urobiť geologický
prieskum, technickú mapu a ďalšie veci, čo by malo stáť cca 4 500 €. Je potrebné sa
rozhodnúť, či sa vykonajú požadované náležitosti. Návrhy na miesto výstavby boli pri
futbalovom ihrisku Základnej školy Komenského ul.. Halu vybuduje a bude spravovať
Slovenský zväz ľadového hokeja. Mesto poskytne iba pozemok na dobu 40 rokov. Hala by
mala byť multifunkčná s celoročným využitím. Dňa 7. apríla 2017 (piatok) sa uskutočnilo
obvodné kolo speváckej súťaže Zemplin špiva i hutori v Trebišove. Žiakom ZŠ Obchodná ul.

sa darilo a získali veľmi pekné umiestnenia: v 1. kategórii získala Nikola Jenčíková z II. C 1.
miesto, v 2. kategórii obsadil Šimon Korytko zo VI. A tretie miesto, v 3. kategórii získala
Ema Sokolová z VIII. A druhé miesto a spevácka skupina z VIII .A získala vo štvrtej
kategórii druhé miesto. V Kultúrnom dome v Sečovciach sa 25. februára 2017 uskutočnil
Zemplínsky pohár v mŕtvom ťahu. V otvorenej pohárovej súťaži pretekali nielen zástupcovia
klubov v rámci SAST, ale aj nečlenovia. Hlavným usporiadateľom podujatia bol OST
Spojená škola Sečovce, teda naši trojbojári. Na súťaž sa prihlásilo dovedna 60 pretekárov, čo
je na prvý ročník úctyhodná účasť.V kategórii Ženy (raw) si prvenstvo za celkový počet
bodov 305, 04(výkon 205kg) vybojovala J. Vašková (KSTaK Matej Bardejov), druhé miesto
obsadila s počtom bodov 293, 50 (výkon 200 kg) Kristína Huttová (Bratislava XenaClub),
tretia skončila so súčtom bodov 226,10 (výkon140 kg) Enikő Tóth (Strong Fit Komárno).
Kategóriu Dorastenci (raw) vyhral domáci D. Minárik s počtom bodov 262,58 (výkon 205
kg), druhý skončil J. Velgos (KSTaK Matej Bardejov), ktorý dosiahol 256, 95 bodov (výkon
250 kg), svojím výkonom vytvoril nový slovenský rekord. Tretiu priečku obsadil P. Bodolai
(Heaven/HU) za 255, 30 bodov (výkon 255 kg).V kategórii Juniori získal prvú priečku D.
Marusinec (Strong Fit Komárno) počtom bodov 284,95. Svojím výkonom 305 kg vytvoril
nový slovenský rekord. Na druhom mieste skončil D. Grega (Trebišov) s 268, 24 bodmi
(výkon 270 kg), tretie miesto obsadil T. Molnár (Mezőkövesd/HU). V kategórii Masters 1
bolo poradie nasledovné: prvé miesto Á. Lehotkai (Strong Fit Komárno) s počtom bodov
256,75 (výkon 295 kg – rekord), druhé miesto N. Hablicsek (Top Gym Veszprém/HU) získal
234,41 bodov (výkon 250 kg), tretie miesto Ľ. Trstenský (Powerlifting Liptov Beňadikova) za
215, 86 bodov (výkon 250 kg). Kategóriu Masters 2 vyhral M. Mikulčík (Zvolen) s počtom
bodov 306, 98 (výkon 182 kg), druhý skončil P. Herák (SKV Považan) za 280, 98 bodov
(výkon 225 kg), tretie miesto obsadil J. Šulc (Košice) za 252, 03 bodov (výkon 210 kg).V
kategórii Masters 3 súperili dvaja pretekári. Prvú priečku obsadil domáci Z. Jurko za 272, 38
bodov (výkon 135 kg) a druhý skončil S. Jurčišin (Košice) s počtom bodov 263, 29 (výkon
175 kg). Kategóriu Muži open (EQ) vyhral D. Bendík (Dido Powerlifting – Giraltovce) s
počtom bodov 254, 38 (výkon275 kg), druhý skončil M. Rudy (KSTM Stropkov) za 247, 28
bodov (výkon 220kg), tretie miesto obsadil I. Lazor (Henckovce) za 216, 96 bodov (výkon
240 kg).V kategórii Ženy (EQ) súťažila iba K. Huttová (Bratislava XenaClub), ktorá získala
278, 54 bodov (320 kg). Posledná kategória Muži open (raw) skončila nasledovne: prvé
miesto V. Balász (Rožňava) s počtom bodov 272,32 (výkon 320 kg), druhé miesto M. Lipták
(Bratislava) za súčet 272 bodov (výkon 320 kg), tretie miesto obsadil Z. Farkaš (Rožňava) za
268,16 bodov (výkon 295 kg). Členovia oddielu silového trojboja zo Sečoviec sa zúčastnili v
dňoch 7. – 9. apríla 2017 na Medzinárodných majstrovstvách Českej republike a Slovenskej
republike v Příbrami. Na pretekoch mali silnú konkurenciu, keďže celkovo súťažilo takmer
270 pretekárov, z toho bolo šesťdesiat zo Slovenska. Dominik Minárik v dorasteneckej
kategórii do 17 rokov (do 75 kg) vytvoril dva slovenské rekordy. V drepe zdvihol 185 kg a v
mŕtvom ťahu 202, 5kg. Zoltán Jurko vo svojej kategórii nad 75 rokov (do 90 kg) vytvoril dva
svetové rekordy. V drepe zdvihol 112, 5 kg, v mŕtvom ťahu 137, 5 kg. Do zostavy oddielu
silového trojboja Spojenej školy v Sečovciach sa vrátil Dominik Grega a hneď štartoval na
otvorených Majstrovstvách SR a ČR v tlaku na lavičke. Súťaž sa uskutočnila v dňoch 29. −
30. apríla 2017 v Trnave s účasťou 265 pretekárov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.
D. Grega štartoval v juniorskej kategórii do 90 kg. Konkurencia bola veľká, hlavne v jeho
vekovej a váhovej kategórii, do ktorej sa prihlásilo desať športovcov. Svojím výkonom 177, 5
kg vytvoril slovenský rekord a získal striebornú medailu. Zaujímavosťou je, že pokorený
rekord trval päť rokov. Dňa 6. mája 2017 sa uskutočnil 26. ročník súťaže dobrovoľných
hasičských zborov o Zemplínsky pohár. Sečovce hostili súťaž zručnosti dobrovoľných
hasičov Zemplínsky pohár. Na ihrisku Slavoj sa predstavilo dvadsaťjeden družstiev z okresov

Humenné, Michalovce, Vranov nad Topľou, Sobrance, Snina, Medzilaborce a domáceho
Trebišova. Priaznivé slnečné počasie a výkony súťažiacich vytvorili ideálnu atmosféru
pretekov. Súťaž sa v Sečovciach uskutočnila aj z dôvodu osláv 150. výročia založenia
dobrovoľného hasičstva v našom meste. Na otváracom ceremoniáli sa za Hasičský a
záchranný zbor (HaZZ) zúčastnil pplk. Ing. M. Sučka (okresný riaditeľ OR HaZZ TV), pplk.
Ing. M. Bajus (vedúci OPT OR HaZZ TV), plk. Mgr. M. Tejgi (riaditeľ OR HaZZ MI), mjr.
Mgr. M. Pavlov (riaditeľ OR HaZZ HE) a mjr. Ing. J. Ondrej. Za DPO boli prítomní okresní
predsedovia: ÚzV Ing. V. Rótrh z Trebišova a Ing. J. Bloščičák z Michaloviec a tiež
tajomníci ÚzV DPO S. Hreško (TV), Z. Matina (MI) a M. Čerevík (HE). Prítomný bol aj
poslanec NR SR Ing. R. Puci, primátor mesta Sečovce MVDr. J. Gamrát a primátor mesta
Trebišov PhDr. M. Čižmár. Počas slávnostného otvorenia súťažného dňa boli udelené
ocenenia. Medaila za spoluprácu s Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(DPO SR) bola udelená primátorovi Sečoviec a medailu za zásluhy udelili DHZ Sečovce,
ktoré tiež získalo plaketu pri príležitosti 150. výročia. Plaketu získal aj DHZ Zemplínska
Teplica za spoluprácu s DPOSR. Za dlhoročnú spoluprácu boli udelené plakety jednotlivcom:
V. Lapitkovi, M. Štabrilovi a S. Pajtášovi. Od 9. 30 hod. sa na ihrisku Slavoj v Sečovciach
uskutočnil v rámci súťažnej disciplíny požiarny útok s vodou. Súťažiace družstvá mali po
dvoch pokusoch, z ktorých lepší čas sa zarátaval ako výsledok. Podľa rýchlosti zásahu boli
vyhodnocovaní súťažiaci v jednotlivých kategóriách. Profesionálni hasiči súťažili ako
osobitná kategória a boli vyhodnotení samostatne. Každý z účastníkov získal diplom,
súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach si odniesli vecnú cenu a medailu.
Putovný Zemplínsky pohár získali už po niekoľkýkrát za sebou členovia DHZ Staré. Medzi
profesionálmi mali najlepší čas OR HaZZ Vranov nad Topľou.
20.septembra 2017 mesto schválilo prenájom telocvične ZŠ Komenského ul. 4, Sečovce a ZŠ
Obchodná ul.5 2 - krát do týždňa v čase o 16. – 19. hod. za účelom poskytnutie priestoru na
športové aktivity, konkrétne futbalu za nájomné vo výške 10 € do konca roka 2017 pre
nájomcu CFT Academy Slovakia so sídlom Ul. generála Svobodu 316 vo Vranove nad
Topľou, v zastúpení Mgr. Daniela Štullera, prezidenta spoločnosti. Miestny odbor
slovenského rybárskeho zväzu pripravil v mesiaci máj na sečovskom rybníku už tradičné
súťaže. V sobotu 7. mája sa uskutočnila súťaž v love sumčeka. Medzi detskými súťažiacimi
zvíťazil s piatimi úlovkami (0, 26 kg) O. Domanič, druhé miesto získal so siedmimi úlovkami
(0, 22 kg) T. Smržík a tretí skončil s troma rybkami (0, 12 kg) M. Tinik. Medzi dospelými,
ktorých bolo 21, zvíťazil s 81 kusmi rýb (1, 92 kg) G. Skoromaslej, na druhom mieste sa
umiestnil s 19 kusmi (1, 18 kg) R. Breza, tretie miesto obsadil R. Andráši s 26 úlovkami (1, 1
kg). Celkovo napočítali organizátori 446 úlovkov o celkovej hmotnosti 12, 23 kg. 14. mája sa
na rybníku pri Sečovciach zišlo tridsaťpäť súťažiacich (z toho sedem detí) na pretekoch v love
rýb udicou – plávaná. Po vážení a zrátaní úlovkov sa na prvých troch priečkach umiestnili
nasledovní súťažiaci: kategória detí – 1. T. Smržík (6 ks, 0, 125kg), 2. O. Domanič (6 ks,
0,095),3. M. Tinik (3 ks; 0,095); kategória dospelí – 1. J. Pavlík (12 ks, 8, 1 kg), 2. M. Va
rtáš (6 ks, 5, 145kg), 3. E. Ivanišin (2 ks, 3, 22 kg). Celkovo súťažiaci ulovili 119 kusov rýb o
hmotnosti 26, 482 kg. V skončenej jarnej časti roč. 2016/17 Východ, skupiny Sever, docielil
ŠK Sečovce pomerne úspešnú bilanciu. Jeho áčko síce skončilo v 7. lige druhé za Dargovom
zo 6 mužstiev, no za predpokladu, že do 6. ligy postúpia prví dvaja, uvidíme v meste zápasy
6. ligy. Rozhodnutie padne do konca júna, na ťahu je Oblastný futbalový zväz (ObFZ),
výkonný výbor Trebišov. Dňa 3. júna 2017 sa na kurtoch TK Senior uskutočnil tenisový
turnaj pre deti a mládež do 20 rokov s názvom Senior Juniorka. Spolu 9 mladších talentov
bojovalo medzi sebou v dvoch skupinách, z ktorých dvaja najlepší z každej skupiny ďalej
bojovali o celkové víťazstvo. Z víťazstva sa tešil Matúš Pigula, ktorý vo finále zdolal

Dominiku Pigulovú. Tretie miesto pripadlo Pavlovi Kelbelovi. Kategórie 18 - 20 rokov sa
zúčastnili 5 hráči, ktorí hrali systémom každý s každým. Víťazom sa stal Dominik Vasiľ, na
druhom mieste skončil Tomáš Konečný a tretiu priečku obsadil Jakub Popovič. Oddiel
silového trojboja pri Spojenej škole Sečovce sa dňa 28. a 29. júna 2017 zúčastnil v poľskom
meste Biala Podlasna na Majstrovstvách Európy v mŕtvom ťahu. Zoltán Jurko sa stal
majstrom Európy so ziskom zlatej medaily v kategórii do 90 kg Masters M8 nad 75 rokov.
Dominik Minárik vo váhovej kategórii do 75 kg sa tiež stal zlatým majstrom Európy s
výkonom 206 kg, čím vytvoril nový svetový i európsky rekord. V absolútnom hodnotení
získal druhú priečku a pohár. Majstrovstiev sa zúčastnilo 285 štartujúcich z ôsmich štátov
Európy. Súťaž prebiehala vo veľmi pekných priestoroch za vysokej účasti divákov.
V dňoch 1.- 3. septembra 2017 sa v prírodnom prostredí vodnej nádrže medzi Sečovcami a
Trnávkou uskutočnila rybárska súťaž Kaprársky maratón. Miestna organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu (MOSRZ) usporiadala túto udalosť už po ôsmykrát. Víťazstvom sa môže
popýšiť tandem Volenszky - Skoromaslej M., ktorí ulovili 110, 72 kg rýb (40 kaprov, 10
amurov), druhé miesto si „vylovila“ dvojica Skoromaslej - Vanci so 60, 84 kg úlovkov (40
kaprov, 1 amur), na treťom mieste skončili Hrabovský st.- Hrabovský ml. s celkovou
hmotnosťou rýb 57, 56 kg (27 kaprov, 6 amurov). Najväčším úlovkom sa mohol pochváliť G.
Skoromaslej, ktorému sa podarilo na udicu chytiť 76cm dlhého kapra o hmotnosti 4,72 kg.
V dňoch 16. až 23. septembra 2017 sa v Trutnove (Česká republika) uskutočnili Majstrovstvá
sveta v Silovom trojboji zvlášť aj v drepe, tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu. Na týchto
majstrovstvách sveta sa zúčastnilo 650 pretekárov a v jednotlivých disciplínach štartovalo 930
pretekárov. Za oddiel silového trojboja (OST) Spojenej školy Sečovce štartovali traja
pretekári v mŕtvom ťahu: Zoltán Jurko vo váhe do 90kg, Dominik Minárik vo váhe do 67, 5kg
a Samuel Rozkoš do 90kg. Zoltán Jurko vo veku 77 rokov (M8) získal zlatú medailu
výkonom 132, 5kg a stal sa majstrom sveta. Dominik Minárik ako dorastenec získal
striebornú medailu s výkonom 200 kg. Samuel Rozkoš v kategórii juniorov získal zlatú
medailu s výkonom 255kg a stal sa tak majstrom sveta. Oddiel silového trojboja ďakuje mestu
Sečovce za finančnú podporu a Spojenej škole za dobré materiálne vybavenie pre prípravu
počas celého roka. Rok 2017 bol pre oddiel úspešný, hlavne na Majstrovstvách Európy a
sveta. V roku 2018 usporiada OST otvorené Majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu , ktoré sú
naplánované na koniec februára. Pri týchto majstrovstvách bude udeľovaný aj Pohár
primátora mesta Sečovce pre pretekára s najlepším výkonom. V Sečovciach na pomyselnom
tróne v športe sečovskú hádzanú nahradil svojimi úspechmi trojboj. V poslednom čase sa
začal zviechať aj sečovský najstarší známy šport, a to futbal. Sečovské dorastenecké áčko,
odohralo rok 2017 so striedavými úspechmi a skončilo v dolnej polovici tabuľky 6. ligy,
skupiny Sever. Medzi úspechy dorastencov patrí pokorenie Dargova, po veľmi dobrom
výkone 3:1, Kysty takisto 3:1. Ďalšie výhry : Sečovce – Kuzmice 4:2, Sečovce – Milhostov
4:2. Boli aj prehry. Napr. s Veľatami Sečovce prehrali 2:4 a s Vojčicami, v poslednom dueli
jesene 2:6. V Hrani sme prehrali 4:1, v Slivníku 3:0, v Z. Teplici 4:1. Vonku sme naplno
bodovali v Kuzmiciach 2:4 a v Milhostove 1: 2. Medzi najlepších hráčov počas jesene patril
S. Bajus (kapitán celku), L. Ridaj a D. Varga.

g) Počasie a príroda
Od Troch kráľov, t. j. od 6.januára 2017 prepadla mesto snehová nádielka, akú mesto
nezažilo posledných tridsať rokov. Napadlo asi 15 až 20 cm snehu, ktorý mesto trápil v
podstate až do konca februára 2017. Táto snehová kalamita ovplyvnila aj politický život
nášho mesta z hľadiska posudzovania výsledkov a efektivity činnosti technických služieb.

Najväčšie horúčavy kulminovali začiatkom septembra. Dňa 1. septembra 2017 v Sečovciach
dosiahli horúčavy 30° C. Dňa 4. septembra 2017 však zrážky priniesli mestu 15 mm vody, 3.
decembra 2017 bol prvý sneh v Sečovciach, ale 15. decembra 2017 sa netradične zablyslo
a zahrmelo okolo 8.00 hod.
h) Sociálna starostlivosť
V januári 2017 zhorel provizórny príbytok Ladislavovi Kariškovi na Novej ul., ktorý spolu s
manželkou a 5 deťmi ostali bez strechy nad hlavou. Na základe oznámenia OO PZ v
Sečovciach o vzniku mimoriadnej udalosti bol rodine Ladislava Karišku pridelený voľný byt
v bytovom dome na Novej ul. 1623. Krízový štáb, zvolaný primátorom mesta vo večerných
hodinách zabezpečil do prázdneho bytu 8 ks matracov, drevo na kúrenie, potravinovú pomoc
a v spolupráci s Charitou ošatenie pre dospelých a deti. Pri hasení požiaru v rómskej osade
Habeš zasahovali 2 ks hasičskej techniky z Trebišova. Mesto 22. februára 2017 odobrilo
projekt Komunitné centrum - formou predloženia žiadosti o NFP ku projektu s názvom
Komunitné centrum – Sečovce na sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské
zdroje. Zakladajúca členská schôdza Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) sa konala
24. februára 2017 o 15. 00 hod. v mestskej časti Kochanovce v klube K s cieľom oživiť
spolužitie ulíc. Pôvodne nulté stretnutie bolo plánované v miestnej knižnici, prispôsobilo sa
však ľahšiemu organizačnému variantu – Kochanovciam. Okresný výbor v TV reprezentovala
novinárka a patrónka oblasti Tokaj na Slovensku Magda Haburová. Prípravný výbor v
Sečovciach tvorila bývalá poslankyňa MsZ Mgr. A. Ferková za Kochanovce a Albinov, v
MČ stred a v nových uliciach Mgr. T. Hohošová a za jediný Klub dôchodcov v meste jeho
vedúca R. Kratochvílová.
Boli získané finančné prostriedky na podporu opatrovateľskej služby pre 7 opatrovateliek,
13. marca 2017 zorganizoval Klub dôchodcov pre svoje členky už tradičné posedenie pri
príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ). Na posedenie prišiel aj primátor Sečoviec
MVDr. Jozef Gamrát, ktorý otvoril slávnostné popoludnie o 14. 00 hod. Členkám klubu sa
prihovoril a poďakoval im za ich prínos pre spoločnosť. Okrem iného tiež vyzdvihol ich
angažovanosť v rámci kultúrno-spoločenského života v meste. „ Chcem sa vám poďakovať aj
za výzdobu, ktorú ste inštalovali v centre mesta na fontáne, kde ste vytvorili nadrozmerný
adventný veniec,“ spomenul v príhovore primátor. Potom obdaroval každú členku drobnou
pozornosťou. K prítomným ženám sa prihovorila aj vedúca klubu R. Kratochvílová, ktorá v
krátkosti priblížila dejiny vzniku MDŽ. Tradičnou súčasťou osláv v Klube dôchodcov bolo aj
vystúpenie DFS Pavička. Po úvodných piesňach „Ej,nebulam naveľo“ a „Rokita, rokita“
pripojili staršie dievčatá aj krátky vinš:„ Dnes je sviatok všetkých žien, prajeme vám šťastie
len“.
i) Obyvateľstvo
V meste ku dňu 1. januára 2017 žilo 8 373 obyvateľov. Počas roku 2017 sa narodilo 123 detí.
Zomrelo 74 občanov. Do stavu manželského vstúpilo 55 párov.
j) Rôzne
Dňa 7. decembra 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ na Ul. Dargovských hrdinov v Sečovciach
uskutočnil spomienkový koncert, venovaný zosnulej bývalej učiteľke školy Valérii Begalovej.
Iniciátorom tohto podujatia bol významný husľový virtuóz a pedagóg VŠMU v Bratislave
prof. Peter Michalica ArtD. Pre viac než 200 členné publikum predniesol skladby od baroka
až po súčasnosť. Medzi dielami Pergolesiho, Vivaldiho, Schuberta, Kodályiho, ale aj
slovenských autorov Cikkera a Zeljenku, pričom vynikal jeho pútavý opis samotných
skladieb.

Klienti sečovského Domu seniorov majú k dispozícii aj kaplnku pre duchovné potreby. Každý
1. piatok sa v zariadení konajú spovede a od decembra 2016 sa po dohode s tunajšími
duchovnými konajú aj bohoslužby podľa potreby. Mestská knižnica v Sečovciach usporiadala
7. decembra 2016 vo svojich priestoroch akciu pod názvom Čítanie pri adventnom venci.
Školáci si v knižnici čítali svoje obľúbené knihy a rozprávali sa o nich. Vzniklo materské
centrum Sovička, náplňou, ktorého je rozvíjanie schopností detí v predškolskom veku. Medzi
sponzorov tejto pozoruhodnej činnosti patrili podnikatelia poslanec Imrich Gleza, Roman
Sokirka – A DEKOR, FINSUN, s.r.o. - Ing. Martin Bizub, Lekáreň Monika − Mgr. Monika
Kandráková, Marek Pipa, M. M. MONT, s.r.o. Trebišov, Papier, tabak − Janka Kačuráková,
Mária Hredzáková, Ing. Peter Sklenčár - PASTEL, Peter Sýkora – Sycolor, Jaroslav
Malackanič - JAMALA, Renáta Jacková - KOVOPLAST. Dňa sa 14. decembra 2016
uskutočnilo podujatie Hansov vianočný dar. Tento titul si vyslúžilo už každoročne sa
konajúce podujatie Základnej umeleckej školy na Ulici Dargovských hrdinov v Sečovciach Vianočný koncert patrí k akciám, ktorých cieľom je preniknúť do rutinného a uponáhľaného
spoločenského života obyvateľov tohto mesta a oživiť u mnohých kultúrno - estetické vyžite
sa a stráviť spoločnú chvíľu v „rodinnom“ kruhu. Dňa 26. decembra 2016 sa uskutočnil
záverečný turnaj sezóny Tenisového klubu Senior. Zúčastnilo sa ho 26 hráčov, z ktorých bolo
13 dvojíc do dvoch skupín. Z každej skupiny postupovali 4 najlepšie dvojice, ktoré bojovali o
putovný pohár. Ten napokon získala dvojica J. Titko a M. Bača.
„Námorníci, tí tvrdí muži, ktorí sa nikdy nevzdávajú. Ušľachtilý a drsný zápas so živlami,
farbistý život i odvaha, patrí dodnes k ideálom.“ Toto je úryvok z článku exministra
zahraničných vecí Československej republiky B. Chňoupka (1925 - 2004) o Milanovi
Handlovičovi (nar. 1944), uverejnený ešte 12. 10. 1963 v denníku Pravda. Protagonista článku
pochádza zo Sečoviec, teraz žije v Trebišove. Dosiahol hodnosť námorného poručíka na
nákladnej lodi Tatra, kapitánska hodnosť mu unikla. Do dôchodku odišiel v roku 1999. V
roku 1982 mu dali výpoveď. Odvtedy až do roku 1991 žil v Trebišove, robil rozličné práce,
napr. vodiča.

