M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
Zverejnené : 27.3.2018

Súbor uznesení
z III. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
konaného dňa 23.3.2018
UZNESENIE č. 17/2018 z 23.3.2018
Schválenie programu rokovania III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
Na základe predloženého programu rokovania III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach , na návrh poslankyne RNDr. Bérešovej vypustiť bod 7 , bod 12 A, 12 B a 12
C, na návrh poslanca Balegu doplniť do bodu rôzne 12 D .

schvaľuje
program rokovania III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach uvedený v pozvánke
upravený vypustením bodu :
7. Kontrolná činnosti - správy hlavného kontrolóra
12 A Návrh VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
12 B Návrh VZN o prevádzke ihrísk na území mesta Sečovce

12 C Investičná výstavba – Informatívna správa za sledované obdobie
Doplnený do bodu rôzne:
12 D- Správa z výsledku poslaneckého prieskumu vykonaného v areáli TS mesta Sečovce
V Sečovciach 26.3.2018

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.

UZNESENIE č. 18/2018 z 23.3.2018
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach

schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Imrich Gleza
členovia: Mgr. Monika Popaďáková
Mgr. Jozef Varga
Overovateľov v zložení: Miroslav Balega
Michal Sojka
Zapisovateľku z rokovania:

V Sečovciach 26.3.2018

Ľubicu Kmecovú

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
UZNESENIE č. 19/2018 z 23.3.2018
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
na základe ustanovenia § 4 ods. 1 a podľa ods 3. písm. f, g, h, n a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 24/2003 Z.z ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
A/ uznáša sa
na prílohe č. 1 k VZN č. 1/2017 o verejnej zeleni mesta Sečovce, s názvom Inventarizácia drevín na
vybraných lokalitách v meste Sečovce v predloženom návrhu

B/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť prílohu č. 1 k VZN č. 1/2017 v súlade s § 6, ods. 8 Zákona
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
V Sečovciach 26.3.2018

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.

UZNESENIE č. 20/2018 z 23.3.2018
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
na základe § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ,
§ 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2015 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Sečovce ,

A / schvaľuje
dotácie podľa nižšie uvedeného zoznamu:

Dotácie 2018-rozpočet
Žiadateľ/IČO
1. FK Sečovce
IČO:42408652
Činnosť futbalového
mužstva

2. Tenisový klub
SENIOR IČO:31299407
Úprava vstupnej časti
areálu tenisových kurtov
a prístrešok na
uskladnenie antuky

Žiadosť- rozpočet
Poplatky SFZ(muži, dorast, žiaci)
-4000€ Doprava(muži 14 zápasov,
dorast 14 zápasov, žiaci 10
zápasov)- 1900€,
prípravné zápasy,turnaje-500€
MTZ-kopačky, lopty, tréningové
pomôcky-1500€
Zámková dlažba vrátane
montáže, mreže- 2600€
Prístrešok na antuku- 1700€

Požadovaná
Schválená
výška dotácie výška dotácie
r.2018
v roku 2018
6 900 €

2 000 €

3 800 €

2 000 €

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
3. SZTŠ Slovtransgaz
Sečovce
IČO: 30813433001
Autokrosový areál
Dargov- Dubiny

4. Arcidiecézna Charita
IČO:35514027
Komunitné centrum
Sečovce

Rozhodcovia- 4000€ Záchranná
služba-2000€ Úprava trate a
vykosenie areálu- 3000€
Odťahovacia technika pre
pokazené súťažné vozidlá- 700€
Súkromná bezpečnostná služba400€
Reklamné predmety1200€
Mobilné
WC- 700€
Nájomné- 4200€
Elektická energia-2400€
Spotreba plynu-1800€
Vodné, stočné- 1600€
Ostatné náklady-5000€

Žiadateľ/IČO

Žiadosť- rozpočet

5. Miestna organizácia
Slovenského rybárskeho
zväzu
IČO: 00 178 209 809
Športová činnosť a práca
s mládežou
6.AUTO ŠUTĽÁK
IČO: 46473459
Preteky automobnilov do
vrchu Majstrovstvá
Slovenska a Majstrovstvá
Európy

Práca s deťmi organizovanými v
krúžku mladých rybárov- 200€
Súťaž v love sumčeka- 50€
Pretek v LRU- plávaná- 400€
MDD- 150€
Kaprársky maratón- 500€
Rechberg 20-22.4.2018- 2 600€
Zaluž 11.-13.5.2018- 1 500€
Jahodná 19.-20.5.2018-1 000€
Ožďany 09.-10.6.2018- 1 500€
Baba 07.-08.7.2018- 1 500€
Dobšiná 21.-22..7.2018- 2 000€
Jankov Vŕšok 03.05.8.2018- 1
700€
Ústecká 21
24.-26.8.2018- 2 000€
Ostrá Lúka 08.-09.9.2018- 1 500€
MS Európy, Čierna Hora,
Chorvátsko, Taliansko,
Nemecko- 7 000€

7.Združenie rodičov pri
Spojenej škole Sečovce
silový trojboj
IČO:42098459
Účasť na súťažiach

24.2.2018 OPEN-Majstrovstvá
Slovenska v mŕtvom ťahu-EQ-RAW
Sečovce-účasť a organizácia- 1 758€
7.-8.4.2018 OPEN-Majstrovstvá
Slovenska v PWL,SQ,EQ-RAWNové Zámky- 260€
28.-29.4.2018- OPEN-Majstrovtvá
Slovenska v tlaku na lavičke, EQRAW-Lipt.Mikuláš- 155€
26.5-2.6.2018- GPC-Majstrovstvá
Európy-PWL,SQ,BP,DLNancy(Francúzsko)-550€ 4.8.2018Victoria Cup- Medzinárodný pohár
v mrtvom ťahu-EQ-RAW-TrnavaSiska- 300€
25.8.2018- OPEN- Bardejovský
Jarmočný pohár Primátora mesta
Bardejov v tlaku na lavičke-EQRAW- 125€
15.-21.10.2018- Wuap- Majstrovstvá
sveta-PWL-BP,DLTrnava(Slovensko)- 218€

12 000 €

5 000 €

6 000 €

5 000 €

Požadovaná
Schválená
výška dotácie výška dotácie
r.2018
v roku 2018
800 €

800 €

13 000 €

1 500 €

3 366 €

3 000 €
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8. Ing. Peter SklenčárPastel
IČO: 10798862
Vydanie knihy ,,Kostol
Nanebovzatia Panny
Márie v Sečovciach
9. Materské centrum
Sovička
IČO: 50319132
Zabezpečenie podujatí,
programu pre deti a ich
rodičov
Vytvorenie a dotvorenie
bezpečnej hracej plochy v
exteriérovej záhrade
Sovička

10. SRTG Sečovce
IČO: 50417274
Dostavba tréningového
centra SRTG Sečovce,
Reprezentácia mesta na
súťažiach a reprezentačné
oblečenie
11. Centrum
futbalových talentov
Academy Slovakia
IČO:42419123
Naštartuj svoj futbalový
sen
12. Viceprovincia sv.
Cyrila a Metoda sestier
Rádu sv. Bazila
Veľkého na Slovensku
IČO:31992161
Spoznávanie kultúry a
duchovného dedičstva sv.
Cyrila a Metoda štátov
EÚ.
13. Gréckokatolícka
cirkev, farnosť Sečovce
IČO: 31952518
Revitalizácia fasády
chrámu sv. Cyrila a
Metoda- okolia
14.Rímskokatolícka
farnosť Nanebovzatia
Panny Márie, Sečovce
IČO: 31978037
Duchovné a športové
vyžitie deti nášho mesta
počas prázdnin
15. Športom k radosti
IČO: 50550918
Medzinárodná detská
Onko Olympiáda 2018 vo
Varšave

Úprava fotografií, príprava
ilutrácií- 400€
Sadzba
textu, nátlačky, korektúry- 1
900€
Tlač- 4 500€
Doprava a iné náklady- 300€
Marketingové náklady- 100€

3 600 €

1 500 €

Prednáška ,,Zdravá výživa a deti"60€
Prednáška ,,Barefoot a
bosé nôžky"- 100€
Podujatie
,,Míľa pre mamu"- 840€
Prednáška Hráme sa so slovíčkami"100€ Podujatie ,,Maličký deň detí"910€
Podujatie ,,Spoločné rodinné
prázdniny"- 810€
Výlet ,,Septembrový výlet za
kultúrou"- 200€
Prednáška ,,Deti a zvieratá"- 170€
Podujatie ,,Medzinárodný deň
materských centier"- 400€
Podujatie ,, 2. Sovičkine
narodeniny"- 610€
Podujatie
,,Vianočný večierok a Mikuláš"350€
,,Exteriérová záhrada"- 2 028€
Drevené hranoly a OSB dosky- 1
000€
Lak a farby130€
Podkladový materiál a obrubníky350€ Spojovací materiál- 20€
Oblečenie- 1 000€

6 578 €

4 000 €

2 500 €

1 500 €

Tréneri- 2 500€
Štartovné na turnaje-1 000€
Tréningové pomôcky-800€
Školenie pre trénerov- 300€
Účtovníčka- 500€

1 500 €

500 €

Deň rodín- 500€
Kultúrne podujatie- Košice- 400€
Poľsko-3 050€
Letný tábor-4 950€
Maďarsko- 450€
Ľutina, Litmanová- 400€
Vysoká nad Úhom- 260€

4 000 €

3 000 €

Lešenie- 2 500€
Vyčistenie stien- 4 000€
Ošetrenie stien- 2 500€
Dezinfekcia stien- 3 000€
Nový náter- 9 500€
Terénne úpravy- 1 000€
Výsadba stromčekov- 1 500€

10 000 € 7 000€
ochrana
život.prostredia
prezentácia
duch. a kult.
hodnôt

Ubytovanie a stravovanie- 6 000€
Cestovné výdavky- 1 500€
Vstupné na kúpalisko- 300€
Vstupné do ZOO- 200€

6 500 €

3 000 €

Náklady na jedno dieťa aj so
sprievodom-300€

1 200 €

1 200 €
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16. Zdenka
Skoromaslejová
IČO:14334046
Medzinárodná výstava
holubov

17. Rímskokatolícka
farnosť Nanebovzatia
Panny Márie Sečovce
IČO: 31978037
Požehnaná a bezpečná
cesta do Božieho chrámu

Posudzovateľ z USA- letenka, strava
a ubytovanie- 2 000€
Prevoz z letiska dovoz aj odvoz- 1
000€
Dovoz aj odvoz klietok na
570ks holubov z Rumunskapožičané- 2 000€
Fólie do telocvične rozmer na celú
plochu, aby nedošlo k poškodeniu
podlahy- 600€
Reklamy a
prihlášky- 300€
Ceny pre ocenené holuby 56ks- 700€
Posudzovacie štítky- 200€
Výzdoba- 300€
Požičanie stolov- 60€
Výstava 5-6-7 krmivo pre 540ks
holubov plus individuálne krmitka a
napájačky-250€
Po ukončení
výstavy dezinfekcia priestorov- 240€
Prezent pre posudzovateľa-500€
Oprava múrika- 13 329,49€

4 000 €

1 500 €

12 000 € 7 000€
ochrana
životného
prostredia a
ochrana zdravia
obyvateľstva

18.Centrum voľného
času IČO: 35544678
Športové podujatiapodpora talentov a rozvoj
telovýchovy a športu

Dotácia z rozpočtu Mesta sa
nevzťahuje na poskytovanie dotácií
subjektom v zriadovateľskej pôsobnosti
mesta. Financovanie akcií si má CVČ
naplánovať pri tvorbe rozpočtu na
požadovaný rok.

19. FK TJ Roma
Sečovce
IČO:
42249121
Činnosť klubu- dlhodobé
súťaže

Nedodržanie zmluvy 9/2016,
nezaplatená sankcia 33€
Podľa VZN 3/2015 čl.4 ods.7 dotáciu
možno poskytnúť právnickej osobe
alebo fyzickej osobe-podnikateľovi,
ktorý nemá daňový nedoplatok na
miestnych daniach a miestnom
poplatku voči mestu a v minulosti
žiadnym spôsobom neporušil svoje
záväzky pri použití dotácií od mesta.

SPOLU:

V Sečovciach 26.3.2018

300 €

0€

3 500 €

0€

101 544 €

49 500 €

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.

UZNESENIE č. 21/2018 z 23.3.2018
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §14 odst. 1 a ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

A/ schvaľuje :

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
1. Na základe oznámenia OU odbor školstva č. OU –KE-OS2-2018/010328-019 sa
navyšujú nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na lyžiarsky výcvik vo výške
6 600 € a školu v prírode o 18 000 €
Bežné príjmy /BP/ Mesta Sečovce :
111 312 012 01 zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zvyšujú
24 600 €
Bežné výdavky škôl :
412 ZŠ Komenského , Sečovce sa zvyšujú o 10 200 / škola v prírode / €:
09121 111 634 004 prepravné 1 500 €
09121 111 637 007 cestovné náhrady 8 700 €
b) ZŠ Obchodná, Sečovce sa zvyšujú o 14 400 €
09211 111 637 007 cestovné náhrady /lyžiarsky výcvik/ o 6600 €
09121 111 637 007 cestovné náhrady /škola v prírode/ 7 800 €
2. Bežné výdavky Mesta Sečovce / originálne kompetencie/ na základe žiadosti
CVČ Sečovce :
a)Bežné výdavky Mesta Sečovce: 09602 642 005 Vedľajšie služby poskytované v rámci
primárneho vzdelávania Súkromným školám CŠPP sa znižujú o 1 000 €
b) Bežné výdavky škôl CVČ Sečovce
0950 637004 Všeobecné služby sa zvyšujú o 1000 €
3.Na základe žiadosti Spojená MŠ Jarná na riešenie havarijnej situácie
a) Finančné príjmy /BP/ Mesta Sečovce :
46 454001 Z rezervného fondu sa zvyšujú o 5000, € , schválený rozpočet: 512 935 €
b) Bežné výdavky Spojená MŠ Jarná:
46 09111 635006 Opravy a údržba budov sa zvyšujú o 5000,- €
4 .Po otvorení predložených ponúk k verejnému obstarávaniu „Energetika – Obvodný
úrad“(56000,€)
Bežné výdavky:
41 0660 635006 Býv. a obči. Vybavenosť inde nekl. Údržba budov, objektov alebo ich častí sa
navyšujú o 30 000 €, Schv. Rozpočet : 85000 €
41 0950 637005 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Špeciálne služby sa znižujú o 20 000 €, Schv.
Rozpočet 53 600 €
46 0660 635006 Býv. a obči. Vybavenosť inde nekl. Údržba budov, objektov alebo ich častí sa
navyšujú o 26 000 €, Schv. Rozpočet : 0 €
Finančné príjmy :
46 454002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku sa navyšujú o
26000 €, Schv. Rozpočet : 0 €

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
Kapitálové výdavky:
41 0111 713004 01 VaZO Nákup Výpočtovej techniky Aparát sa znižuje o 10 000 €.
Schv.rozp.:10 000 €
5.Po otvorení predložených ponúk k verejnému obstarávaniu „Terénne úpravy – areál bývalého
kúpaliska“ (21200,- €)
Bežné výdavky:
0810 635006 Rekreačné a športové služby Údržba budov, objektov alebo ich častí sa navyšujú
o 21200 €, Schv. Rozpočet : 0 €.
0810 642002 Rekreač. A šport. Služby – Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne
prospešné služby sa znižujú o 10 000 €, Schv. Rozpočet: 60 000 €
Kapitálové výdavky:
0412 713004 Všeobecná pracovná oblasť Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a náradia sa znižujú o 11200 €, Schv. Rozpočet: 15 000 €

B/ ukladá
Prednostovi MsÚ zabezpečiť úpravu podmienok zmluvy Terénne úpravy - areál bývalého
kúpaliska týkajúce sa odvozu a uskladnenia sutiny na skládku

V Sečovciach 26.3.2018

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.

UZNESENIE č. 22/2018 z 23.3.2018
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s §9, §9a
Zákona 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, VZN 5/2015 Zásadami hospodárenia
s majetkom mesta Sečovce, podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov,
A/ schvaľuje :
A.1 schvaľuje
Zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Sečovce zapísaný na liste vlastníctva
č. 4806 nachádzajúci sa v k. ú. Sečovce, obec Sečovce, okres Trebišov, a to:
➢

pozemok , parcela E-KN, parc. č. 3436/1 o výmere 835 m2, vedeného na LV č. 4806 , druh
pozemku – orná pôda, nachádzajúceho sa na území Sečovce, obec Sečovce, pozemok je
umiestnený v zastavanom území obce časti Albinov, okres Trebišov, vo vlastníctve
mesta
Sečovce

Spôsobom - Obchodná verejná súťaž č. 320/2018
A.2 schvaľuje
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností podľa A.1 v tomto znení:

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
➢ účastník súťaže (navrhovateľ) predloží kúpnu zmluvy na celý predmet obchodnej verejnej
súťaže : minimálna cena pozemku parc. č. 3436 – orná pôda : 10 € / m2 celková
výmera pozemku: 835 m2 , minimálna cena

:

8350

€

➢ navrhovateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu v plnej výške do 10 dní od podpísania kúpnej
zmluvy všetkými zmluvnými stranami
➢ navrhovateľ je povinný zložiť peňažnú zábezpeku vo výške 835,- €, (10 % zo stanovenej ceny)
na bankový účet vyhlasovateľa súťaže, číslo účtu SK1202000100300019229622 vedený
vo VÚB pobočka Sečovce a.s., var. symbol: 320/2018, špec. symbol: IČO alebo v prípade
fyzickej osoby, dátum narodenia účastníka súťaže. Zaplatením sa rozumie pripísanie sumy na
uvedený účet vyhlasovateľa.
➢ vybranému účastníkovi súťaže sa výška zloženej peňažnej zábezpeky započíta do kúpnej ceny;
neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia
súťaže; v prípade zrušenia súťaže a v prípade odvolania alebo odmietnutia súťažného návrhu
bude zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú,
alebo odo dňa odvolania súťažného návrhu, alebo odo dňa odmietnutia súťažného návrhu
➢ správny poplatok spojený s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Kupujúci zaplatí pred podaním návrhu na vklad
➢ v prípade, že úspešný uchádzač neuzatvorí do 7 dní od oznámenia víťaza OVS zmluvu
, neuhradí kúpnu cenu najneskôr do 10 dní od podpísania zmluvy všetkými stranami alebo inak
zmarí uzatvorenie zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech Mesta Sečovce titulom zmluvnej
pokuty
2. Prihláška –súťažný návrh do obchodnej verejnej súťaže musí obsahovať:
A) kúpnu zmluvy podľa bodu 3 (podmienky OVS) ( v štyroch rovnopisoch)
B)

písomné čestné prehlásenie navrhovateľa (štatutárneho zástupcu v prípade
právnickej osoby) o tom, že účastník nemá záväzky voči Mestu Sečovce, voči
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sečovce, resp. v ktorých má
Mesto Sečovce majetkovú účasť, ani voči príslušnému daňovému úradu
( v jednom rovnopise)

C) originál výpisu alebo úradne overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie
staršie ako jeden mesiac -právnické osoby
( v jednom rovnopise)
originál výpisu alebo úradne overenú kópiu výpisu živnostenského oprávnenia nie
staršie ako jeden mesiac- pri fyzických osobách - podnikateľoch
( v jednom rovnopise)
vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním
osobných údajov v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov

( v jednom rovnopise)

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
D) písomné prehlásenie navrhovateľa (peňažná zábezpeka) – že si je vedomý, že
v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy z dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné
podmienky, alebo z iných dôvodov, na základe ktorých on spôsobil neuzavretie kúpnej zmluvy,
zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa titulom zmluvnej pokuty
( v jednom rovnopise)
E) kópia potvrdenia o zaplatení zábezpeky

( v jednej kópii)

F) písomné oznámenie navrhovateľa s uvedením
zábezpeka ( v jednom rovnopise)

banky a čís. účtu

na ktoré sa vracia

3. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu
-

Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu,
podľa bodu 1. písmena A – F

-

zmluva nesmie obsahovať podmienky a záväzky na strane vyhlasovateľa, ktoré neboli obsahom
súťažných podmienok
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah
súťažného návrhu (chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu), vyzvať uchádzača na jeho
doplnenie (opravu),navrhovateľ musí opravu urobiť v termíne stanovenom vyhlasovateľom,
v opačnom prípade sa to bude považovať za nedodržanie podmienok s titulom zmluvnej pokuty
v prípade neúplnosti súťažného návrhu, z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa, vyhlasovateľ má
právo návrh vyradiť z obchodnej verejnej súťaže,

-

-

4. Miesto a lehota na predkladanie návrhov

-

-

-

-

-

obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mesta
Sečovce, Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce a webstránke Mesta Sečovce
www.secovce.sk
forma predloženia návrhu: Súťažný návrh a všetky požadované dokumenty, ktoré budú
súčasťou súťažného návrhu je nutné doručiť v písomnej forme v uzatvorenej obálke
označenej odosielateľom na adresu: Mestský úrad Sečovce, Nám. sv. Cyrila a Metoda
43/27, 078 01 Sečovce, s viditeľným označením hesla: „NEOTVÁRAŤ - Predaj
majetku mesta – OVS - 320/2018
jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský
lehota na predkladanie návrhov je po uverejnení súťaže na úradnej tabuli Mesta
Sečovce a na internetovej stránke mesta do .....2018 do 12.00 hod. (hmotnoprávna
lehota) do podateľne Mestského úradu Sečovce. Rozhodujúci je dátum doručenia
návrhu do podateľne Mestského úradu Sečovce. Dodržanie uvedeného dátumu sa
dotýka aj návrhov zaslaných poštou.
predložený návrh nemožno meniť alebo dopĺňať.
do uplynutia lehoty určenej pre predkladanie návrhov možno predložený návrh odvolať
do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po uplynutí lehoty na predkladanie
návrhov ani návrh, ktorého obsah nezodpovedá uverejneným podmienkam súťaže
a nespĺňa povinné náležitosti. Takéto návrhy vyhlasovateľ odmietne.
každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy; návrh
podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy
súťažné návrhy doručené iným spôsobom, v otvorenej obálke bez uvedenia hesla, bez
obálky alebo po stanovenej lehote na predkladanie návrhov nebudú do obchodnej
verejnej súťaže prijaté

5. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa

-

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s ich účasťou v tejto
obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady
spojené s ich účasťou v obchodnej verejnej súťaži.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
- V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva
z dôvodov na strane navrhovateľa (napr. navrhovateľ odstúpi od zmluvy, resp.
v určenom termíne nepodpíše zmluvu, prípadne v stanovenej lehote neuhradí kúpnu
cenu), môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení
obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
-

vyhlasovateľ podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti po splnení
podmienok a do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa; kúpna zmluva
nadobúda vecno-právne účinky dňom rozhodnutia Okresného úradu Trebišov, katastrálneho
odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

-

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez
výberu súťažného návrhu,
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa §
283 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník; o zmenách súťaže prípadne o zrušení
súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zmena resp.
zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Mesta Sečovce a na webovej stránke
mesta www.secovce.sk

-

6. Otváranie obálok so súťažnými návrhmi – termín otvárania je do 10 dní od ukončenia lehoty
na predkladanie návrhov. Otváranie obálok bude neverejné.

a. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov
Predloženie dokladov v zmysle bodu 3. a bodu 4. týchto podmienok súťaže. V záujme
vylúčenia akýchkoľvek pochybnosti pri hodnotení splnenia podmienok účasti
jednotlivými účastníkmi, vyhlasovateľ trvá na predložení jednotlivých dokladov podľa
bodu 3. a bodu 4. týchto podmienok súťaže vo forme stanovenej súťažnými podkladmi.

Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní predložených návrhov, bude hodnotiť kritérium,
ktorým je:
ponúknutá cena (1 - 5 bodov, najvyššia cena 5 bodov, každá nižšia o bod menej, piata
a ďalšia ponúknutá cena 1 bod)

Predložené návrhy hodnotí každý člen hodnotiacej komisie samostatne podľa
hodnotiacich kritérií.
Poradie účastníkov určuje – najvyšší počet bodov –ako súčet bodov pridelený
jednotlivým návrhom od každého člena hodnotiacej komisie.
V prípade rovnosti bodov rozhodne komisia hlasovaním.
b. Vyhodnotenie súťaže - Uskutoční sa v termíne do 10 dní od ukončenia termínu
predkladania návrhov, pokiaľ si komisia nevyhradí právo a neurčí neskorší termín na
vyhodnocovanie súťažných návrhov.
7 . Informácie o OVS

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
Súťažné podmienky je možné získať na Mestskom úrade Sečovce, Nám. sv. Cyrila
a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, v pracovných dňoch pondelok - piatok v čase
od 8:00 do 14:00 hod. – kontaktná osoba : Ing. Viera Wawreková- 056/ 285 02 22 ,
viera.wawrekova@secovce.sk , alebo na webovej stránke mesta www.secovce.sk.
Termíny obhliadky objektu
-

Termín obhliadky si môžu účastníci dohodnúť telefonicky alebo osobne.
Kontaktná osoba : Ing. Michal Minárik, 056/285 0229 , 0918 993 097,
michal.minarik@secovce.sk

8. Vyhlásenie výsledkov súťaže
Výsledok obchodnej verejnej súťaže bude jej účastníkom oznámený písomne do 15 dní
od schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže .
Podmienky vyhlásenej obchodnej súťaže sú v plnom znení uverejnené na úradnej tabuli a
na internetovej stránke mesta www.secovce.sk .V prihláške je potrebné uviesť aj kontaktné
telefónne číslo.
A.3 schvaľuje
Členov výberovej komisie na vyhodnotenie OVS z radov poslancov- (2 členovia)
▪ Ing. Marián Vasilišin
▪ RNDr. Monika Bérešová
▪ Imrich Gleza- náhradník
Členov výberovej komisie zo zamestnancov MÚ Sečovce: - ( 1 člen)
▪ Ing. Michal Minárik
▪ Ing. Viera Wawreková- náhradník
V Sečovciach 26.3.2018

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.

UZNESENIE č. 23/2018 z 23.3.2018
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, §
18a ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších, vychádzajúc zo VZN č. 5/2015-Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sečovce

A/ schvaľuje
1. Prevod vlastníctva pozemku, parcela registra “C“, parcelné číslo 1412, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 250 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Sečovce, okres Trebišov, obec Sečovce, vedeného na liste vlastníctva č. 2724, vedenom
Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a
katastrálne územie Sečovce, pre nasledujúcich kupujúcich:
a)

pre kupujúcu v prvom rade MVDr. Vieru Jakubčiakovú, rodné priezvisko Vaňová,
dátum narodenia ..., rodné číslo ..., trvale bytom Hviezdoslavova 1169/5, 078 01
Sečovce, do výlučného vlastníctva, podiel 11471/47180 na pozemku, parcela registra

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
“C“, parcelné číslo 1412, ktorému zodpovedá výmera 60,78 m2, za cenu 302,68 €,
b)

pre kupujúcu v druhom rade Katarínu Serbinovú, rodné priezvisko Koreňová, dátum
narodenia..., rodné číslo..., trvale bytom Okružná 1696/4, 078 01 Sečovce, do
podielového spoluvlastníctva 1/2, podiel 11719/47180 na pozemku, parcela registra “C“,
parcelné číslo 1412, ktorému zodpovedá výmera 62,10 m2, za cenu 154,63 €,

c)

pre kupujúcu v treťom rade Martinu Hmurčik Solárovú, rodné priezvisko Koreňová,
dátum narodenia ..., rodné číslo ..., trvale bytom Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce, do
podielového spoluvlastníctva 1/2, podiel 11719/47180 na pozemku, parcela registra “C“,
parcelné číslo 1412, ktorému zodpovedá výmera 62,10 m2, za cenu 154,63 €,
pre kupujúcu v štvrtom rade Máriu Tomášovú, rodné priezvisko Morozová, dátum
narodenia ..., rodné číslo ..., trvale bytom Hviezdoslavova 1169/5, 078 01 Sečovce, do
výlučného vlastníctva, podiel 11991/47180 na pozemku, parcela registra “C“, parcelné
číslo 1412, ktorému zodpovedá výmera 63,54 m2, za cenu 6,35 €,

d)

e)

pre kupujúcu v piatom rade Magdalénu Begalovú, rodné priezvisko Gubašová, dátum
narodenia ..., rodné číslo ..., trvale bytom Hviezdoslavova 1169/5, 078 01 Sečovce, do
výlučného vlastníctva, podiel 11999/47180 na pozemku, parcela registra “C“, parcelné
číslo 1412, ktorému zodpovedá výmera 63,58 m2, za cenu 6,36 €.

2. Prevod vyššie uvedeného pozemku mesta sa pre kupujúcich v prvom, druhom a treťom rade
schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa. Prevod pozemku mesta sa pre kupujúcich v štvrtom a piatom rade schvaľuje
podľa ustanovení § 18a ods. 2 a 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v znení neskorších, ktoré zaväzuje mesto previesť vlastníctvo
zastavaného pozemku na vlastníka bytu za regulovanú cenu 0,10 €/ m2. Kupujúci v prvom až
piatom rade sú vlastníkmi bytov v bytovom dome súpisné číslo 1169, postavenom na
pozemku, parcela registra “C“, parcelné číslo 1412, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č.
4741, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec
Sečovce a katastrálne územie Sečovce.
3. Správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti vo výške 66,00 €
znášajú kupujúci v pomernej výške prislúchajúcej na byt ( 16,50 € na byt).

B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky na predaj majetku mesta v zmysle príslušných
ustanovení zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších a
schvaľovacej časti tohto uznesenia.
Termín: po schválení uznesenia MsZ najneskôr do šiestich mesiacov
V Sečovciach 26.3.2018

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.

UZNESENIE č. 24/2018 z 23.3.2018
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
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

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
A/ súhlasí :
s kúpou nehnuteľnosti od predávajúceho Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, v celosti, ktorá pozostáva z pozemku a stavby. Jedna sa o kúpu pozemku
parc. C KN č.1537, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 56 m2 za cenu 0,50 €
a stavby trafostanica MTR č.17, súpisné číslo 1686, postavenej na pozemku parc. C KN č.
1537 za cenu 0,50 €. Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v Sečovciach, k.ú. Sečovce,
obec Sečovce, okres Trebišov a sú evidované na liste vlastníctva č. 5841.
B / schvaľuje
Kúpnu zmluvy v predloženom znení
C/ splnomocňuje
primátora mesta Sečovce pre zabezpečenie prevodu vlastníckych práv k uvedenému
majetku.
D / berie na vedomie
dôvodovú správu o možnosti budúceho využitia nadobúdajúceho majetku pre potreby
mesta.

V Sečovciach 26.3.2018

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.

UZNESENIE č. 25/2018 z 23.3.2018
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
zadať spôsobom trhovej konzultácie tzn. vyzvať min. troch potenciálnych dodávateľov, ktorí
predložia plánovaný rozsah stavebných prác a použitú technológiu na výšku hodnoty zákazky
na predpokladaný zámer rekonštrukcie ul. Kollárova
V Sečovciach 26.3.2018

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.

UZNESENIE č. 26/2018 z 23.3.2018
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
termín aprílového rokovania mestského zastupiteľstva v Sečovciach na 27. apríl 2018

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
V Sečovciach 26.3.2018

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.

UZNESENIE č. 27/2018 z 23.3.2018
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §14 odst. 1 a ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

A/ berie na vedomie
Správu o výsledku poslaneckého prieskumu vykonaného v areáli Technických služieb
Mesta Sečovce zo dňa 26.1.2018

B/ ukladá
1.Mestskému úradu riešiť zamestnanie záhradníka na Technických službách (napr. využitím
programov UPSVaR) s víziou pestovania sadeníc pre skrášlenie verejnej zelene v Meste
Sečovce.( prijatá p. Dudková – je potrebný zamestnanec s odbornosťou)
Termín: najneskôr 1.4.2018
2. Ukladá Mestskému úradu spojazdniť vozidlo DHZZ a po oprave zaparkovať v hangári,
pripravené pre možný zásah.
Termín: po repase
3. Dokončiť opravu a údržbu novokúpenej budovy Technických služieb, so sfunkčnením
vykurovania, sociálneho zázemia (šatne, toalety, sprchy...)
Termín: 14. september 2018
4. Vozidlá mesta označiť erbom a logom Technických služieb, resp. Mesta Sečovce
Termín: 16.4.2018
5. Doplniť inventárny súpis zvereného majetku a inventárny súpis v jednotlivých miestnostiach
Termín: 27.3.2018
6. Poskytnúť informácie akým spôsobom preukázateľne a koľko krát za rok mesto zabezpečuje
čistiace a hygienické prostriedky pre zamestnancov.
Termín: 27.3.2018
7. Upratať dvor a priľahlé priestory v areáli pre regeneračné potreby zamestnancov
Termín: priebežne
V Sečovciach 26.3.2018

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.

