Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
z II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 23.02.2018
o 13.00 hod. v zasadačke MsÚ.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle § 13, ods. 4, bodu a) zákona č.
369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl.4. ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.
Poslanci - prítomní 8:
Miroslav Balega, RNDr. Monika Bérešová, Ing. Ján Dobránsky, Imrich Gleza,
Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Michal Sojka, Mgr. Jozef Varga
Poslanci – neprítomní, ospravedlnení 4:
Františka Baranová, MUDr. Marek Kožuch, Ing. Katarína Straková, Ing. Marián Vasilišin
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Mgr. Janette Fedorková
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Gejza Hallér, riaditeľ ZŠ Komenského, Mgr. Ján Lukáč – riaditeľ BHS Sečovce, s.r.o.
Jaroslav Hrinda – Stavebný úrad
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát – primátor
Ing. Jozef Litvák, CSc – prednosta
Pracovníci MsÚ
1. Otvorenie:
II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sečovciach otvoril primátor p. Jozef Gamrát.
V úvode privítal poslancov, členov komisií Mestského zastupiteľstva, riaditeľov škôl a školských
zariadení v správe mesta, podnikateľov a občanov mesta. Konštatoval, že z pozvaných 12 poslancov je
prítomných 8, ospravedlnili sa p.Baranová, p.Kožuch, p.Straková, p.Vasilišin a Mestské zastupiteľstvo
v Sečovciach je uznášaniaschopné.
2.Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice:
p.primátor - spýtal sa, či má niekto návrh na zmenu prípadne doplnenie programu.
p.Gleza – navrhol vypustiť z programu rokovania bod č. 7, dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra.
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Primátor požiadal o hlasovanie o návrhu p.Glezu.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.4)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

p.Balega – navrhol zaradiť do bodu Rôzne - prerokovanie správy z poslaneckého prieskumu,
vykonaného na Technických službách.
p.Dobránsky – navrhol zaradiť správu z prieskumu do najbližšieho rokovania MsZ, aby si ju poslanci
prečítali a prerokovali v komisiách.
Poslanci súhlasili s návrhom p.Dobránskeho.
p.Bérešová – informovala sa na odpredaj pozemku, ktorý bol prerokovaný na spoločnom zasadnutí
komisií, prečo nie je tento bod v programe rokovania MsZ.
p.Wawreková – z dôvodu časovej tiesne nebola vyhlásená obchodná verejná súťaž. Odpredaj bude
v programe rokovania na aprílovom zasadnutí.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania s vypustením bodu č.7.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.4)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Interpelácie poslancov
4. Prerokovanie protestu prokurátora
5. Schválenie Požiarneho poriadku mesta Sečovce
6. VZN- sociálne služby(jasle)
7. Kontrolná činnosť - správy hlavného kontrolóra – bod vypustený z rokovania
8. Prísediaci na súde
9. Rozpočtové opatrenie
10. Zberný dvor- ŽONFP
11. Vecné bremeno, kúpna zmluva- VDS- zmluvy o budúcej zmluve
12. Plán verejného obstarávania
13. Zápis do kroniky mesta
14. Termíny rokovania MsZ
15. Dodatok č.1 k VZN – určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území mesta Sečovce
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: p.Miroslav Balega, p.Michal Sojka,
p.Marián Rozman, za zapisovateľku určil p.Ľubicu Kmecovú a overovateľov: p.Monika Bérešová,
p.Ján Dobránsky. Predsedom návrhovej komisie sa stal p. Miroslav Balega.
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.5)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
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prijaté

3. Interpelácie poslancov:
p.Popaďáková – informovala sa na budovu futbalového štadióna, či sa už začali práce, stavebné úpravy
v šatniach a ďalších miestnostiach, lebo od apríla začína tréning.
p.primátor – zatiaľ nie, je to v štádiu rokovania.
p.Dobránsky – spýtal sa na ihrisko – klzisko, v akom je to štádiu.
p.primátor – zatiaľ nie je žiadna odozva od štátu.
p.Dobránsky – pred železničnými závorami pri chodníku je ešte minuloročná suchá tráva. Aj napriek
tomu, že to nie je mestský pozemok, či to nie je možné vyčistiť aspoň na pár metrov od chodníka.
p.primátor – zabezpečia Technické služby.
p.Gleza – ako je to s nebytovými priestormi po K-printe, prenájom bol schválený pre Prvú stavebnú
sporiteľňu, doteraz sa však nevyužívajú.
p.Lukáč – prvá stavebná sporiteľňa neodstúpila, má záujem o tento priestor, z dôvodu personálnych
zmien požiadali o predlženie lehoty prevzatia priestoru.
p.Gleza – pol roka mesto nemá žiaden príjem z prenájmu. Priestory nie sú ponúknuté pre iných
záujemcov.
p.Lukáč – nikto neprejavil záujem o tento priestor.
p.Gleza – ďalej sa spýtal na vedľajší priestor po p.Bugatovi, ktorého vysporiadanie bolo schválené ešte
v auguste a nič sa tam nedeje.
p.primátor – bolo by vhodné, aby poslanci videli tento priestor a aké náklady sú na jeho sfunkčnenie.
Jeden zo štyroch záujemcov po vyčíslení nákladov na sprevádzkovanie, už nemá záujem o tento priestor.
p.Gleza – prečo nie sú tieto priestory ponúknuté na prenájom na stránke mesta, aby o nich občania vedeli.
p.Lukáč – navrhol, aby sa pán Gleza prišiel pozrieť na tento priestor. Ide o to, že ak chceme ponúknuť
niečo na prenájom, musí to aj zodpovedať nejakému štandardu. Záujemcovia po obhliadke priestoru,
hneď cúvli od svojho zámeru. Nedá sa o tom rozprávať, treba to vidieť. Kým sa priestor nedá do stavu,
schopného vôbec ho ponúknuť, je s tým problém. Tiež je nutné celú zadnú časť strechy vymeniť.
p.Dobránsky – navrhol ponúknuť odpustenie platenia nájmu na 1-2 roky, aby záujemca priestor
sprevádzkoval.
p.primátor – treba sa dohodnúť, aby sa poslanci prišli pozrieť a videli, aké vysoké náklady sú potrebné
na úpravu priestoru, aby sa vôbec dal ponúknuť na prenájom.
p.Varga – na rokovaní kultúrnej komisie padla informácia, že mesto pozastaví činnosť mestských novín
z dôvodu, že nezabezpečí personálne a kapacitne vydávanie týchto novín. Spýtal sa prednostu ako to je.
p.prednosta – je to tak ako je uvedené v zápisnici z rokovania komisie. Mesto nedokáže zabezpečiť
dvoch členov do redakčnej rady ani redaktora.
4. Prerokovanie protestu prokurátora:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Popaďáková – predložila pozmeňujúci návrh, aby protest prokurátora bol prerokovaný, ale všeobecne
záväzne nariadenie nebolo zrušené.
p.primátor – podstata protestu je, že požiarny poriadok nemá byť v podobe VZN.
p.Bérešová – mesto môže prijať VZN, nikoho tým neobmedzuje. VZN platí na území mesta. Protest
prokurátora sa môže prerokovať a nemusí sa s ním súhlasiť. Aj iné mestá majú Požiarny poriadok vo
forme VZN.
p.primátor – to znamená, že protest prokurátora bude prerokovaný, ale nebude prijatý.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu p.Popaďákovej.
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.6)
za: 6/Balega,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 2/Dobránsky,Rozman/ nehlasoval: 0
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prijaté

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 8 a §11 odst. 4 písm. a zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 7 Štatútu Mesta Sečovce
A/ prerokovalo
Protest prokurátora Pd 208/17/8811-5 zo dňa 15.01.2018 proti VZN č.2/2018 Požiarny poriadok Mesta
Sečovce
B/ nevyhovuje
Protestu prokurátora Pd 208/17/8811-5 zo dňa 15.01.2018
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.6)
za: 6/Balega,Bérešová,Gleza,Popaďáková,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 2/Dobránsky,Rozman/ nehlasoval: 0

prijaté

5. Schválenie Požiarneho poriadku mesta Sečovce:
p.primátor – navrhol, aby bol tento bod vypustený z rokovania.
p.Popaďáková – v decembri 2017 bol schválený požiarny poriadok bez prílohy č. 1. Navrhla doplniť
§ 2 v bode 5 a doplniť prílohu VZN č.3 – situačný plán mesta ( citovala text doplnenia).
p.primátor – primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie
p.Wawreková – upozornila, že pred schválením zmeny VZN je nutné, aby bol návrh 15 dní pred
schválením zverejnený. Je potrebné potom hlasovať o doplnení návrhu VZN.
p.Popaďáková – spýtala sa, čo mesto chce s Dobrovoľným hasičským zborom, pretože v roku 2011 bol
zriadený DHZ, v roku 2013 bola predaná hasičská zbrojnica, v roku 2015 bolo znova schvaľované VZN
o požiarnom poriadku mesta a v roku 2017 opäť bolo schvaľované VZN, ktoré má byť podľa
prokurátorky formou uznesenia. Zo zákona má mať mesto hasičskú zbrojnicu.
p.primátor – to, čo prikazuje zákon, bude dodržané.
p.prednosta – robia sa všetky opatrenia na splnenie zákona.
p.Popaďáková – pýta sa preto, lebo nie sú žiadne materiály z predchádzajúcich rokov a na čo majú
nadviazať ďalšiu činnosť noví členovia hasičskej jednotky.
p.primátor – aj v iným mestách a obciach sú takéto hasičské zbrojnice, s ktorými sa vieme kontaktovať
a konzultovať tieto veci. Dobrovoľný hasičský zbor bude v takom stave ako má byť.
p.Balega – myslí si, že pani poslankyňa skôr narážala na to, prečo to takto dopadlo, že dobrovoľný
hasičský zbor nefunguje, budovy sú rozpredané.
p.Dobránsky – nefungovali preto, lebo neboli ľudia, ktorí to chceli robiť a tak ako p. Pálfi nemali
záujem. Je potrebné nájsť ľudí, ktorí budú mať k tejto práci vzťah a bude ich robota baviť.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach na základe ustanovenia § 4 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a §11odst.4, v zmysle Zákona číslo č. 314//2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,zákon o ochrane pred požiarmiʻʻ ), v nadväznosti
na § 36 a §37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc z § 7 Štatútu mesta Sečovce
A/ schvaľuje
návrh na doplnenie VZN 2/2018 a to :
v § 2 bod 5 v prvej vete : Zabezpečiť výstavbu a údržbu – ďalej pokračuje veta v pôvodnom znení.
B/ ukladá
Mestskému úradu vypracovať situačný plán mesta podľa § 22 VZN 2/2018 ako
prílohu č. 3 k VZN Požiarny poriadok mesta Sečovce.
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Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.7)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

6. VZN- sociálne služby (jasle):
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda návrhovej komisie
prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších
zmien a doplnkov, podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov a Zákona č. 331/2017 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
A/ uznáša sa
na Všeobecnom záväznom nariadení o poskytovaní sociálnej služby na podporu zosúladenia rodinného
života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a o úhradách za
poskytovanú službu v predloženom návrhu
B/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť VZN v súlade s § 6, ods. 8 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Termín: do 15.3.2018
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.8)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

7. Kontrolná činnosť - správy hlavného kontrolóra – bod vypustený z rokovania:
8. Prísediaci na súde:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda návrhovej komisie
prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v zmysle ustanovenia § 140, ods.1, zákona č., 385/2000 Z.z.
o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov
A/ volí
do funkcie prísediacich Okresného súdu v Trebišove na volebné obdobie 2018-2021:
1. Ing. Miroslava Čelovského, Sečovce, SNP 932/54
2. Mgr. Mariannu Vatrálovú, Sečovce, Albinovská 642/18
3. JUDr. Vieru Antonikovú, Sečove, Hviezdoslavova 1167/3
4. Evu Horňákovú, Sečovce, SNP 820/25
5. Emíliu Tomčákovú, Sečovce, Hviezdoslavova 1165/1
B/poveruje
primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta vydať zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení za
prísediacich na Okresnom súde v Trebišove na funkčné obdobie 2018-2021.
C/ukladá
Organizačnému odboru Mestského úradu v Sečovciach zaslať uznesenie mestského zastupiteľstva
o voľbe prísediacich Okresnému súdu v Trebišove na funkčné obdobie 2018-2021.
Termín : ihneď po schválení uznesenia
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Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.9)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

9. Rozpočtové opatrenie:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu.
p.Gleza – rozpočtové opatrenie bolo na komisii prerokované, nebol problém so žiadnym bodom tohto
návrhu, ale po zistení určitých náležitostí navrhuje zrušiť bod 2 – navýšenie členského príspevku pre
miestnu akčnú skupinu Sečovský región, pretože nebude sa schvaľovať niečo, čo už je zaplatené.
p.primátor – členské 4 400,-€ bolo schválené aj minulý rok. K tejto chybe došlo pochybením
zamestnanca.
p.Bérešová – spýtala sa, či sa minulý rok v júni schvaľovalo uvedené členské uznesením, pretože nikde
nenašla doklad, na základe ktorého bolo zaplatené. Nie je problém s výškou členského, ale spôsobom
úhrady.
p.Gleza – chceme byť transparentní a na komisií nebola podaná žiadna informácia o zaplatení členského
pre MAS, faktúra bola uhradená 19.1.2018.
p.Bérešová – komisia zasadala neskôr, ale nikto to neoznámil, bol problém povedať, že je nutné zaplatiť
faktúru? Nie je problém so zaplatením členského, ale so spôsobom a nestalo sa to prvýkrát.
Požiadala o faktúru, na základe ktorej bolo zaplatené členské MAS minulý rok.
p.Wawreková – minulý rok nebola faktúra, ale iná forma úhrady. Tento rok si MAS členský príspevok
schvaľovala uznesením v januári. Pri rozpočte na rok 2018 sa rátalo so sumou 1 000,-€. Je potrebné
zohľadniť náročnosť určitej práce, časovú tieseň a pochybenie zamestnanca.
p.Bérešová –stačilo na zasadnutí komisie podať informáciu a vysvetliť situáciu k danej veci, ale to sa
nestalo.
p.primátor – bude sa akceptovať rozhodnutie poslancov.
p.prednosta – myslí si, že toto združenie vznikalo dosť ťažko a bolo náročné príspevky rozdeľovať
medzi jednotlivých členov MAS. Mohla byť na finančnej komisii podaná informácia o zaplatení faktúry
za členské. Možno sa to opomenulo, došlo k nedorozumeniu, ale bolo by dobre prijať uznesenie
v predloženom znení. Je to poučenie do budúcna a nebol to úmysel. Podmienky sa menia, je to v pohybe,
ale stále myslí si, že do prvej výzvy pôjdeme a budeme úspešní.
p.Gleza – je to opakované porušovanie rozpočtových pravidiel.
p.prednosta – bolo by dobre, aby sa to týmto spôsobom nebrzdilo.
p.Bérešová – dohoda bola, že bude dodržiavaný zákon a úhrada musí byť krytá finančnými prostriedkami
v rozpočte. Požiadala o prestávku, aby sa poslanci dohodli na znení uznesenia k tomuto bodu.
Primátor vyhlásil prestávku.
Po prestávke primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu p.Glezu – vynechanie
bodu 2 v návrhu rozpočtového opatrenia.
Hlasovanie č. 9 (uznesenie č.10)
za: 7/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 1/Rozman/
nehlasoval: 0
prijaté
Po prečítaní návrhu na uznesenie, poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §14 odst. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
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schvaľuje :
Rozpočtové opatrenie - zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2018 takto :
1.Zostatok nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2017, zapojenie prostriedkov do
príjmov bežného roku:
Finančné príjmy (FP) : 131H 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov sa navyšuje o
+32 758,24 €. Schválený rozpočet:0 €
Použitie:
a) Bežné výdavky mesta : 131H 1040 642014 Rodina a deti Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia Jednotlivcom sa navyšuje o 745,58 €. Schválený rozpočet:0 €
b) Bežné výdavky škôl sa zvyšujú o 32 012,66 € - zostatok z predchádzajúcich rokov 131H a to :
normatívne finančné prostriedky 15 000 € na vybavenie tried, 12 800 € normatívne finančné prostriedky
na základe žiadosti ZŠ Komenského Sečovce , 4 196,06 € nenormatívne finančné prostriedky, 16, 60 €
finančné prostriedky hmotná núdza- učebné pomôcky MŠ Obchodná Sečovce.
- ZŠ Obchodná 5 sa zvyšujú o 8 461,7 € :
09121
09211
09121
09121
-

131 H 633 006 učebné pomôcky sa zvyšujú o 3 750 €
131 H 633 006 učebné pomôcky sa zvyšujú o 3 750 €
131 H 642 014 dopravné sa zvyšuje o 856,10 €
131 H 633 006 učebné pomôcky sa zvyšuje o 105,6 € / VZP/
ZŠ Komenského sa zvyšujú o 22 315,36 € :

09121 131 H 633 006 učebné pomôcky sa zvyšujú o 3 750 €
09211 131 H 633 006 učebné pomôcky sa zvyšujú o 3 750 €
09121 131 H 642 014 dopravné sa zvyšuje o 2015,36 €
09121 131 H 635 006 opravy a údržba objektov sa zvyšuje o 6 400 €
09211 131 H 635 006 opravy a údržba objektov sa zvyšuje o 6 400 €
- CVČ Sečovce sa zvyšujú o 1 219 €
0950 131 H 633 006 učebné pomôcky sa zvyšujú o 1 219 €
- Materská škola Obchodná , Sečovce sa zvyšujú o 16,60 €
09111 131 H 633 006 učebné pomôcky sa zvyšujú o 16,60 €
3.Bežné príjmy /BP/ Mesta Sečovce 111 312 012 01 zo ŠR na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy sa zvyšujú o 51 596 € , z toho normatívne o 18 267 € a nenormatívne finančné
prostriedky účelovo určené na sociálne znevýhodnené prostredie sa zvyšujú o 33 329 €. / Oznámenie
OU odbor školstva č. OU –KE-OS2-2018/010328-019/26. 1. 2018
Bežné výdavky škôl :
a) ZŠ Komenského , Sečovce sa zvyšujú o 63 713 €:
09121 111 612 001 osobné príplatky o 6 500 €
09121 111 620 odvody do poistných fondov o 3 500 €
09121 111 635 006 oprava a údržba objektov o 5 616 €
09211 111 612 001 osobné príplatky o 6 500 €
09211 111 620 odvody do poistných fondov o 3 500 €
09211 111 635 006 oprava a údržba objektov o 5 500 €
09121 111 611 tarifné platy – soc. Znevýhodnené prostredie o 16 000 €
09121 111 612 001 osobné príplatky /rómske triedy / o 3 700 €
09121 111 620 odvody do poistných fondov o 7 000 €
09121 111 633 006 materiál sa zvyšuje o 597 €
09121 111 633 009 učebné pomôcky sa zvyšuje o 5 300 €
b)ZŠ Obchodná, Sečovce sa znižujú o 12 117 €
09121 111 612 001 Szp sa zvyšuje o 732 €
09121 111 620 odvody do poistných fondov sa znižuje o 3 849 €
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09211 111 620 odvody do poistných fondov sa znižuje o 3000 €
09121 111 633 006 materiál sa znižuje o 6 000 €
Hlasovanie č.10 (uznesenie č.10)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

10. Zberný dvor- ŽONFP:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Sojka – v projektovom zámere mu nepasuje uvedené množstvo 300 ton vyprodukovaného odpadu za
rok. Navrhol upraviť množstvo, vidí sa mu toto číslo privysoké.
p.primátor – toto všetko bolo prekonzultované s projektovým manažérom a s týmto množstvom by mal
byť projekt úspešný.
p.Dobránsky – ak nedáme určitý objem odpadu, žiadosť nebude schválená. Ide o to, či dokážeme
vyprodukovať uvedené množstvo odpadu.
p.Lukáč – v priebehu roka triedime odpad – plasty, sklo, papier PET fľaše a tetrapack. Za minulý rok
bolo 150 ton len PET fliaš. Informoval o množstvách triedeného odpadu v minulom roku a myslí si, že
uvedené množstvo 300 ton je reálne číslo a bude aj presiahnuté.
p.Filip – dodal, že pri inštruovaní k projektu bolo povedané optimálne číslo a to je 1000,-€ na 1 tonu.
p.Sojka – chcel vedieť na základe čoho vzniklo toto číslo a táto odpoveď mu postačuje.
Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, vychádzajúc z § 9 Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO/RO
a) Názov projektu: Výstavba zberného dvora v meste Sečovce
b) Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32
c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená z
celkových oprávnených výdavkov 403.770,- Eur s DPH je 5 % čo predstavuje čiastku 20.188,Eur.
d) Prípadné neoprávnené výdavky
B/ schvaľuje :
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:
403.770,- Eur s DPH tzn. vo výške: 20.188,- Eur.
C / splnomocňuje
Primátora mesta Sečovce podpísať všetky záväzkové vzťahy vyplývajúce a potrebné pre zabezpečenie
žiadosti o NFP a z toho vyplývajúce potrebné prílohy.
Hlasovanie č. 11 (uznesenie č.11)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
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prijaté

11. Vecné bremeno, kúpna zmluva- VDS- zmluvy o budúcej zmluve:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda návrhovej komisie
prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 11 odst. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení obcí, v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 12 a § 14 , Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
A1)
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch:
Mesto Sečovce ako „Povinný“ v tomto zmluvnom vzťahu je vlastníkom pozemkov na ktoré bude uvalená
ťarcha vecného bremena líniovej stavby:
katastrálne
územie
Sečovce

parc. č.,
register
3335, "C KN"

Sečovce

3607, "C KN"

Sečovce

3397, "C KN"

Sečovce

3395/3, "C
KN"
177, "E KN"

Sečovce

druh pozemku

m2

LV č.

Ostatné plochy
Zastavané plochy a
nádvoria
Zastavané plochy a
nádvoria

548

2724

2202

2724

6296

2724

Ostatné plochy

195

2724

Ostatné plochy

1610

4806

ktorých vlastníkom je Mesto Sečovce - v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská
31, 042 91 Košice, IČO: 36599361
A2 )
Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ,( Zmluvy o zriadení vecného bremena) podľa predloženého návrhu .
A3 )
Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ,( Kúpnej zmluvy) podľa predloženého návrhu .
B/ poveruje
B1)
Primátora mesta Sečovce podpísať zmluvy o uzavretí budúcich zmlúv
B2)
Primátora mesta Sečovce podpísať Zmluvu o zriadení vecného bremena a Kúpnu zmluvu po ukončení
stavby.
Hlasovanie č. 12 (uznesenie č.12)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

12. Plán verejného obstarávania:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Gleza – predniesol pozmeňujúci návrh: jednotlivé body boli prerokované na spoločnom zasadnutí
komisie finančnej a výstavby, ale sú tu určité veci, ktoré sa udiali počas vývoja a mesto neoprávnené
vyplatilo sumu 12 441,88 € za práce, ktoré poslanci neschválili. Z toho dôvodu navrhuje plán verejného
obstarávania presunúť na marcové alebo najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
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p.primátor – potom už nie je možné uskutočniť verejné obstarávanie a treba oznámiť občanom, že sa
tento rok už nebude nič v meste robiť. Najbližšie zasadnutie MsZ je plánované v apríli, aj z toho dôvodu
nie je možné stihnúť verejné obstarávanie do konca roka.
p.Gleza – zasadnutie si môžu poslanci schváliť aj v mesiaci marec a podľa potreby.
p.primátor – je tu návrh, že o verejnom obstarávaní sa nerokuje. Nevie prečo sa potom vynaložilo úsilie
na prípravu plánu VO.
p.Bérešová – informovala sa k zmluve o dielo s firmou Janeko, v ktorej je uvedené, že cena je konečná
a nie je možné ju prekročiť. To znamená, že k tejto zmluve nie možné urobiť dodatok. Ak je dodatok
podpísaný v decembri a zverejnený pri základnej zmluve v apríli, je to porušenie zákona. Navyše na
opravu chodníkov bolo minutých viac peňazí ako bolo vyčlenených. V dôvodovej správe neboli uvedené
požiadavky občanov z jednotlivých ulíc, ktoré boli prednesené na zasadnutí komisií. Pri jednej veci, bol
porušený zákon trikrát. Nech sa robia veci v prospech mesta, ale v súlade so zákonom.
p.prednosta – v pláne verejného obstarávania na rok 2018 bolo navrhnutých 24 bodov, kvôli jednému
bodu nemôžeme neschváliť ostatné. Navrhol, aby sporný bod bol presunutý na ďalšie zasadnutie
a o ostatných, aby sa rokovalo, pretože boli prediskutované na komisiách a pripomienky boli akceptované
v návrhu plánu VO.
p.Gleza – na spoločnom zasadnutí komisií nebolo rokované o vyplatení 12 tis. € firme Janeko a minulý
rok s vyplatením tejto faktúry poslanci nesúhlasili.
p.prednosta – zdôvodnenie bolo poslancom zaslané na základe pripomienok včera t.j. deň pred
zasadnutím MsZ. Ostatné veci je škoda vynechať, týmto sa len stratí čas. Môžu sa už robiť prípravné
práce. Pripomienky boli zodpovedané.
p.Gleza – navrhol presunúť tento bod na marec
p.Varga – materiál je spracovaný, ale tu sa hovorí o nejakej vnútornej systematickej chybe. Nikto nie je
proti tomu, aby sa mesto zveľaďovalo.
p.primátor – požiadal p.Filipa, aby vysvetlil, prečo bolo uvedená suma vyplatená.
p.Filip – nevie, prečo poslanec Gleza otvára debatu v takomto štýle. Minulý rok bola podaná informácia
hneď po ukončení akcie. Na všetkých komisiách bolo vysvetlené, prečo rozhodol sám na mieste samom
pri organizovaní týchto prác.
p.Bérešová – spýtala sa p.Filipa, ako pripravoval podklady na verejné obstarávania, keď došlo k takýmto
komplikáciám. Pri každom jeho verejnom obstarávaní sa vyskytne chyba alebo problém, ktorý on
spôsobí.
p.Filip – zmenil sa rozsah prác. Túto vec bolo nutné dokončiť tak ako to bolo dokončené. Nemáme právo
užívať cestu, ktorú nezaplatíme.
p.Wawreková – upozornila, že je potrebné dodržať určitý legislatívny proces. Bol schválený zberný dvor
a to súvisí aj s týmto bodom.
p.Bérešová – je jasné, že ak bol schválený zberný dvor, je potrebné schváliť aj súťaž. Tiež je potrebné
riešiť aj problémy v budove bývalého obvodného úradu, kultúrny dom s tým, že poslanci budú vedieť, čo
sa ide robiť skôr, ako sa bude obstarávať zhotoviteľ projektu a ďalšie veci.
Navrhla, aby sa akútne veci schválili a tiež projekty MAS, o ktorých sa rokovalo. Požiadala, aby sa pri
realizácií týchto projektov a akcií dodržiaval zákon.
p.prednosta – je k dispozícii vyjadrenie finančnej komisie, čo áno, čo nie. Navrhuje vypustiť jeden bod
a ostatné schváliť, pretože boli prediskutované v komisiách.
p.Bérešová – navrhla krátku prestávku, aby sa poslanci dohodli na znení uznesenia.
Primátor vyhlásil prestávku.
p.Bérešová – plán verejného obstarávania je živý dokument a je možné do neho kedykoľvek vstúpiť.
Závisí to od toho, aké sú ciele, koľko financií je k dispozícií.
p.primátor – požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie s úpravami, na
ktorých sa poslanci počas prestávky dohodli.
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Poslanci diskutovali o ďalších úpravách návrhu uznesenia – komunitné centrum, vozidlo TKO,
veľkoobjemové kontajnery.
p.Varga – poďakoval predsedníčke klubu ôsmich nezávislých poslancov za aktivitu a koordináciu práce
klubu, ktorý pracuje pre občanov vysoko efektívne.
Predseda návrhovej komisie prečítal konečnú úpravu návrhu uznesenia a poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2018 v predloženom návrhu jednotlivo podľa predmetu zákazky
v týchto bodoch návrhu :
A2) Terénne úpravy "Kúpalisko"
A3) Energetika Obvodný úrad – Pošta
A4) Prístrešky na komunálny odpad
A5) Prístavba k MŠ ul. Obchodná
A10)MŠ Nová – obnova a nadstavba
A11)Kultúrny dom rekonštrukcia – s podmienkou predloženia projektovej dokumentácie poslaneckému
zboru za účelom konzultácie a odsúhlasenia projektového návrhu
A12) Projekty MAS -Rekonštrukcia KD
A13) Zberný dvor - TS MS - Zberný dvor Technika
A14) Zberný dvor - Stavba
A15) Dopravné značenie
A16) Likvidácia objemového odpadu- veľkoobjemové kontajnery na prevoz TKO
A17) Externé služby Projekty MAS – v 1/3 výdavkov- max. 5000 €
A18) Externé služby verejného obstarávania- pre EU projekty
A19) Externý manažment- služby projekty EU
A21) Certifikácia budovy ZŠ Obchodná
A22) Energetický audit budovy
A23) Nákup vozidla na TKO – na veľkoobjemové kontajnery
B) poveruje primátora mesta
Prípravou a zabezpečením procesu verejného obstarávania jednotlivých zákaziek v súlade so zák.
343/2015 o verejnom obstarávaní VZN a ďalšími príslušnými predpismi( príručky riadiacich orgánov pri
realizácii projektov z EÚ) , s VZN 5/2015 a ďalšími internými predpismi. Na zazmluvnenie - podpísanie
obchodno-záväzkových vzťahov z týchto procesov vyplývajúcich.
Hlasovanie č. 13 (uznesenie č.13)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

13. Zápis do kroniky mesta:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – obsahovo je materiál rozsiahly s malými chybami.
p.Wawreková – pripomienkovala obšírne písanie o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, ktoré sú
zverejnené prostredníctvom zápisníc a uznesení.
Primátor požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie a poslanci hlasovali.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v zmysle § 4 ods. 3, písm. s) a § 11, ods. 4 písm. zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje
A1)
podľa § 7 , VZN 3/2013 o kronike mesta Sečovce, návrh zápisov do kroniky v predloženom znení.
A2 )
podľa § 5 bod 5.4. VZN 3/2013 o kronike mesta Sečovce a uznesenia MsZ 30/2015 z 26.3.2015
odmenu kronikárovi PhDr. Branislavovi Bruňákovi za rok 2017 vo výške 1000 €
Hlasovanie č. 14 (uznesenie č.14)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

14. Termíny rokovania MsZ:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Gleza – navrhol doplniť do uznesenia termín zasadnutia MsZ dňa 23.03.2018 z dôvodu prerokovania
nevyhnutných a potrebných bodov.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu p.Glezu.
Hlasovanie č. 15 (uznesenie č.15)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

Po prečítaní návrhu uznesenia poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
na základe čl.4 Rokovacieho poriadku MsZ v Sečovciach , v súlade s § 11 zák. č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a Štatútu mesta Sečovce
A/ schvaľuje
termíny rokovaní mestského zastupiteľstva v Sečovciach v roku 2018 na :
23. marec 2018
18. apríl 2018
19. jún 2018
19. september 2018
12. december 2018
Hlasovanie č. 16 (uznesenie č.15)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

15. Dodatok č.1 k VZN – určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území mesta Sečovce:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na
uznesenie poslanci hlasovali.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach podľa §-u 6 ods. 1, §-u 11. odst. - 4. písm. g/zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov , § 6 ods. 12 písm.
b, c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A/ uznáša sa
na tomto Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2018, ktorým sa určujú výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Sečovce
B/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť Dodatok č.1 k VZN č. 1/2018 v súlade s § 6, ods. 8 Zákona 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Termín vyhlásenia Dodatku č. 1 k VZN : bezodkladne po správoplatnení uznesenia
C/ schvaľuje
v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z a na základe predloženej žiadosti Centra špeciálno-pedagogického
poradenstva v Sečovciach, n.o. o poskytnutie príspevku na financovanie Súkromného centra
pedagogického poradenstva a prevencie na rok 2018 , Mesto Sečovce poskytne finančné prostriedky
v súlade s navrhovaným Dodatkom č. 1 k VZN č.1, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území mesta Sečovce.
Hlasovanie č. 17 (uznesenie č.16)
za: 8/Balega,Bérešová,Dobránsky,Gleza,Popaďáková,Rozman,Sojka,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

16. Rôzne:
p.primátor – informoval o doručení Správy z vykonanej kontroly verejného obstarávania k projektu
Komunitné centrum Sečovce s výsledkom – vyhovuje.
Ďalej informoval o stretnutí s firmou Kosit a.s., na ktorom konateľka firmy oznámila zvýšenie ceny za
uskladnenie odpadu na skládke vo Veľkých Ozorovciach o 29%. Firma Kosit sa stala väčšinovým
vlastníkom skládky komunálneho odpadu.
p.Bérešová – spýtala sa, na základe čoho došlo k zvýšeniu poplatku a kto je konateľom za mesto.
p.primátor – konateľom je p. Paulovčák a materiál k tejto veci bude predložený na zasadnutie komisií.
p.Bérešová – požiadala o poskytnutie informácie o hospodárení firmy za rok 2017.
p.primátor – konateľka firmy hovorila o miernom zisku za rok 2017, presné informácie bude možné
poskytnúť po zasadnutí valného zhromaždenia.
17. Diskusia:
p.Bérešová – zistila, že je nová organizačná štruktúra Mestského úradu, preto poprosila o informáciu
o počte zamestnancov podľa jedľa jednotlivých referátov. Informáciu stačí zaslať poslancom, nie je nutné
ju zverejňovať. Ďalej sa spýtala v akom štádiu je územný plán mesta a aký bol posun od minulého roka.
p.Filip – úspešný obstarávateľ posunul termín, činnosť začne až teraz na jar.
p.Bérešová – chyba je v tom, že termíny a sankcie nie sú ošetrené v zmluve.
p.Filip – návrhy zo stavebnej komisie boli zaslané obstarávateľovi s tým, že ich spracuje a predloží, ale to
sa neuskutočnilo.
p.Balega – na komisii výstavby bolo povedané, že územný plán mesta bude uzatvorený v júli 2018.
p.Bérešová – požiadala prednostu, aby zabezpečil zahájenie spracovania územného plánu mesta.
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p.Dobránsky – pochválil činnosť pracovníkov úseku kultúry. Myslí si, že kultúra v meste ožila.
Vždy sa niečo v kultúrnom dome deje – akcie pre deti, dospelých, rôzne vystúpenia.
p.Gleza – spýtal sa, v akom štádiu je súdny spor s riaditeľkou ZŠ Obchodná a či p.Strapoňová je
poverená na ďalší polrok.
p.primátor – nemá žiadnu novú informáciu, spor rieši krajský súd. Pani Strapoňová bude naďalej
poverená riadením školy.
p.Varga – poďakoval za činnosť klubu ôsmich nezávislých poslancov. Dodal, že vďaka konštruktívnym
vystúpeniam, zväčša pani predsedníčky, sa uskutočnili investičné akcie v prospech občanov a mesto sa
zveľaďovalo.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor poďakoval za účasť, poprial prítomným pekný víkend a ukončil II. rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor

Ing. Jozef Litvák, CSc.
prednosta

Overovatelia:
RNDr. Monika Bérešová

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

Ing. Ján Dobránsky

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

Zápis: Ľ. Kmecová
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