Mestské

z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovc e

Zápisnica
zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 19.06.2018
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 11:
Miroslav Balega, Františka Baranová, RNDr. Monika Bérešová, Imrich Gleza, MUDr. Marek Kožuch,
Mgr. Monika Popaďáková, Marián Rozman, Michal Sojka, Ing. Katarína Straková, Mgr. Jozef Varga,
Ing. Marián Vasilišin
Poslanci – neprítomný, ospravedlnený 1:
Ing. Ján Dobránsky
Menovaní členovia komisií – prítomní:
Ing. Jozef Jeňo, PaedDr. Ing. Terézia Stanková, Ing. Eva Timková
Prizvaní - prítomní:
Mgr. Ján Lukáč, - riaditeľ BHS Sečovce, s.r.o., Ján Paulovčák – vedúci TS, RNDr. Vladimír Švec –
Školský úrad, Jaroslav Hrinda – Stavebný úrad
Funkcionári Mesta:
MVDr. Jozef Gamrát – primátor
Ing. Jozef Litvák, CSc – prednosta
JUDr. Radovan Wawrek – hlavný kontrolór
Pracovníci MsÚ
1. Otvorenie:
IV. 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, ospravedlnil sa p. Dobránsky, p. Bérešová bude meškať.Na základe uvedeného je
Mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
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2.Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice:
p.primátor - spýtal sa, či má niekto návrh na zmenu prípadne doplnenie programu.
p.Baranová – navrhla vypustiť z rokovania bod č. 15 z dôvodu, že nebol prerokovaný v komisiách.
Hlasovanie č. 1 (uznesenie č.28)
za: 8/Balega,Baranová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o programe rokovania so schválenou zmenou.
Hlasovanie č. 2 (uznesenie č.28)
za: 8/Balega,Baranová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Interpelácie poslancov
4. Protest prokurátora k VZN 9/2016
5. Návrh na vyradenie majetku
6. Inventarizácia majetku
7. Kontrolná činnosť - správy hlavného kontrolóra
8. Návrh záverečného účtu 2017
9. Rozpočtové opatrenie mesta
10. Návrh dohody –Lesy SR š.p.
11. Komunitný plán mesta Sečovce
12. Projektový zámer –centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti
13. Návrh zmlúv na dofinancovanie sociálnej služby (ADCH Košice, Carmel)
14. Kúpa pozemku- prístupová cesta KC
15. Kúpa pozemku – miestna komunikácia ul. Hviezdoslavova – bod vypustený z rokovania
16. Návrh dohody- ŽSR – vysporiadanie pozemkov
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
Primátor predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: p. Františka Baranová, p. Michal Sojka,
p. Miroslav Balega, za zapisovateľku určil p. Ľubicu Kmecovú a overovateľov zápisnice:
p. Monika Popaďáková, p. Marek Kožuch. Predsedom návrhovej komisie sa stala
p. Františka Baranová.
Hlasovanie č. 3 (uznesenie č.29)
za: 8/Balega,Baranová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Sojka,Straková,Varga/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

prijaté

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec p. Marián Vasilišin
3. Interpelácie poslancov:
p.Straková – obyvatelia bytového domu Babeta sa dotazujú na možnosť namaľovania parkovacích
čiar pred ich bytovým domom.
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p.primátor – je to možné.
p.Baranová – má informáciu, že sa budú búrať čierne stavby za domami na ulici kpt.Nálepku. Spýtala
sa na termín búrania, kedy budú tieto práce realizované.
p.primátor – minulý rok bola časť zbúraná, presný termín nie je stanovený, kedy sa bude v týchto
prácach pokračovať.
p.Baranová – malo sa konať pracovné stretnutie ohľadom domu p. Kolára na tejto ulici, neuskutočnilo
sa, ako sa postúpilo v tejto veci.
p.primátor – poslanec p.Kožuch zaslal list, že je zásadne proti odkúpeniu tohto domu. Bude sa
sťažovať na orgánoch činných v trestnom konaní a sú to zbytočne vyhodené peniaze.
p.Kožuch - uviedol, že nie sú to orgány činné v trestnom konaní, ale na to sú iné kompetentné orgány.
Mesto nie je realitná kancelária, aby skupovala každý dom, ktorý je v meste na predaj. Takýto problém
treba riešiť koncepčne, nie takýmto spôsobom. Spýtal sa ako boli vymáhané pohľadávky od neplatičov
z tejto ulice. K 31.12.2017 bola evidovaná suma nedoplatkov na 13 popisných číslach ulice kpt.
Nálepku vo výške 4 402,-€, to je informácia z dostupných portálov. Každý občan, ktorý sa rozhodne
odísť z mesta, môže prísť s vyhrážkou, nech mesto odkúpi jeho dom, pretože ho predá
neprispôsobivým občanom.
Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec p. Marián Rozman.
p.Baranová – súhlasí s p.Kožuchom a jeho vyjadrením v liste. Ulica kpt. Nálepku je blízko centra,
vzniká tam druhý Habeš. Je nutné tento problém riešiť alebo ho aspoň spomaliť, napríklad neustálym
búraním čiernych stavieb, ktoré spomínala.
p.Kožuch – výška pohľadávok sa oproti minulému roku nezmenila. Podľa zákona o obecnom zriadení
sa má majetok obce zveľaďovať, zhodnocovať, zachovávať a chrániť. Do majetku mesta patria aj
pohľadávky. Mesto má využívať všetky prostriedky na ich vymáhanie. V opačnom prípade dochádza
k porušovaniu zákona. Povinnosť vymáhať pohľadávky je aj v zmysle Daňového poriadku.
Myslí si, že aj toto jeden z bičov, ktorým sa dá problém s neprispôsobivými občanmi na ulici
kpt.Nálepku riešiť. Jeho snaha v liste, ktorý zaslal primátorovi a poslancom, bola s dobrým úmyslom
tento vážny problém riešiť, pretože ľudia, ktorí tam žijú, nemajú pokoj a ich majetok stráca na
hodnote. V tejto situácii sa môže ocitnúť hocikto.
p.Baranová – na tejto ulici sa tiež devastuje majetok mesta. Z chodníka si urobili ihrisko.
p.primátor – na ulici Štúrovej je takisto 5 alebo 6 domov, ktoré odkúpili Rómovia. Spýtal sa
p.Kožucha, či sa informoval u exekútorov, v akom stave je vymáhanie jednotlivých pohľadávok.
Len na 3. dom je 7 exekúcií. Pre exekútorov to nie sú zaujímavé čiastky. Mesto nemá na nich dosah.
Ide aj o to, kto týchto ľudí sem pustil, dovolil kúpiť niekomu z Horoviec dva domy a ako tomu
dokáže mesto zabrániť.
p.Baranová – tento problém je potrebné riešiť a búranie tzv. čiernych stavieb je jeden zo spôsobov.
Exekútor im nemá, čo zobrať. K tejto problematike navrhla zvolať pracovné stretnutie.
p.Kožuch – požiadal, aby mesto zároveň pripravilo podklady – súpis pohľadávok a čiernych stavieb
obyvateľov tejto ulice.
p.Gleza – spýtal sa, či mesto využilo možnosť získať z enviromentálneho fondu elektromobil
v hodnote 30 tis. eur
p.primátor – neuchádzali sme sa o takéto auto.
p.Varga – asi pred pol rokom sa pýtal p.Wawrekovej na činnosť občianskych hliadok a na čierne
stavby na Habeši. Ako sa v tejto veci postúpilo?
p.Wawreková – kompetentne sa k čiernym stavbám môže vyjadriť stavebný úrad. Ide o stavby na
cudzom pozemku alebo nelegálne. Výraz čierne stavby je laický.
Činnosť občianskych hliadok je podľa pracovnej náplne v súlade s výzvou. V súčasnosti bol
vymenený jeden člen. Výkon práce majú na dve zmeny. Kontrolou z ministerstva na činnosť týchto
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hliadok a oprávnenosť nákladov neboli zistené žiadne väčšie nedostatky. Požiadavka na vedenie
agendy duplicitne na finančnom aj personálnom oddelení bola splnená.
p.Varga – pýtal sa na efektivitu týchto hliadok pri práci.
p.Wawreková – hodnotia sa ukazovatele v zmysle výzvy, nie efektivita ako taká. Spýtala sa v akom
zmysle efektivita.
p.Varga – napríklad monitorovanie pohybu neprispôsobivých osôb v centre mesta vo večerných
hodinách.
p.Wawreková – je to mapované, zásahy hliadok sú zapisované a je súčinnosť s políciou a terénnymi
sociálnymi pracovníkmi. Ich kompetencie sú však obmedzené.
p.Baranová – najväčší problém je pohyb neprispôsobivých osôb, hlavne rómskych detí , vo večerných
hodinách pri fontáne, autobusovej stanici a Tescu.
p.primátor – možnosť výberu členov hliadok bola iba z prihlásených do výberového konania, nebol
veľký záujem o prácu zo strany rómskych spoluobčanov.
p.Wawreková – pri spustení projektu bolo uvedené, že členov MOPS vyškolí polícia, zatiaľ sa
školenie neuskutočnilo.
p.Baranová – tu ide aj o efektívne rozdelenie práce členov hliadky, rozdelenie lokalít v meste, ktoré
členovia hliadok budú strážiť. Školenie im podľa nej veľmi nepomôže.
p.Popaďáková – požiadala p.Paulovčáka o vyjadrenie k požiadavkám, ktoré boli predložené na
rokovaní komisie – monitorovanie autobusovej stanice, prechodov pre chodcov pri školách ráno
a popoludní.
p.Paulovčák – hliadky sú rozdelené 4 doobeda, 4 popoludní. Hliadkujú podľa jednotlivých úsekov,
lokalít v meste. Sú kontrolovaní. Situácia sa zlepšila, ale nie všade okolo smetných košov postrehnú
pohyb rómskych spoluobčanov, najmä detí. Nestačia pokryť celé mesto.
p.Kožuch – bolo by dobre zvážiť návrh pána primátora, ktorý predložil v minulosti na zriadenie
mestskej polície. To by bol krok vpred pri riešení takýchto problémov.
4. Protest prokurátora k VZN 9/2016:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu. Nikto sa neprihlásil, požiadal
predsedníčku návrhovej komisie o prečítanie návrhu na uznesenie a poslancov o hlasovanie.
Do rokovacej miestnosti prišla poslankyňa p. Monika Bérešová.
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
berie na vedomie
späťvzatie protestu prokurátora v zmysle § 23 odst. 3 zák. č. 153/2001 zo dňa 12.6.2018 k protestu
číslo: Pd 210/17/8811-5 zo dňa 2.2.2018 proti VZN č.9/2016 o výstavbe,
správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Sečovce
Hlasovanie č. 4 (uznesenie č.30)
za:11/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
5. Návrh na vyradenie majetku :
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal
o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
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Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa článku 15 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sečovce č. 5/2015 - Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje
 vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku mesta – stavby Kúpalisko, inventárne číslo
021020000000041, obstarávacia cena: 29 404,87 €, zostatková cena k 31.05.2018: 0,00 €, dátum
zaradenia majetku: 31.01.1970,
 vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého hnuteľného majetku mesta – Kopírovací stroj Minolta
Di 1610, inventárne číslo 022051000000029, obstarávacia cena: 995,82 €, zostatková cena
k 31.05.2018: 0,00 €, dátum zaradenia majetku: 30.11.2004,
 vyradenie neupotrebiteľného drobného hmotného majetku mesta – PC ACER Veriton M264,
inventárne číslo 751010000000844, obstarávacia cena: 504,50 €, zostatková cena k 31.05.2018:
0,00 €, dátum zaradenia majetku: 11.08.2009,
 vyradenie neupotrebiteľného drobného hmotného majetku mesta – PC zostava Acer
eMachine
ET1331, inventárne číslo 751230000000007, obstarávacia cena: 608,99 €, zostatková cena
k 31.05.2018: 0,00 €, dátum zaradenia majetku: 08.06.2010
B/ ukladá
Mestskému úradu v Sečovciach zabezpečiť odbornú likvidáciu predmetného neupotrebiteľného
majetku mesta a jeho vyradenie z účtovnej evidencie.
Hlasovanie č. 5 (uznesenie č.31)
za:11/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
6. Inventarizácia majetku:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal
o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/berie na vedomie
A1
Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta k 31.12.2017
A2
Správy inventarizačných komisií o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov v rozpočtových organizáciách mesta Sečovce k 31.12.2017
Hlasovanie č. 6 (uznesenie č.32)
za:11/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
7. Kontrolná činnosť - správy hlavného kontrolóra:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – požiadala pána kontrolóra o vyjadrenie k predloženým správam.
p.kontrolór – Po prijatí smernice o vybavovaní sťažnosti bola vykonaná kontrola v jednotlivých
subjektoch. Pri kontrole verejného obstarávania bol na jeho odporúčanie schválený plán verejného
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obstarávania na rok 2018. Kontrola prideľovania ochranných prostriedkov podľa smerníc o BOZP –
tieto prostriedky sú postupne prideľované zamestnancom, konzultoval aj s vedúcim TS.
V pláne kontrol na 2. polrok sa zameral hlavne na vymáhanie nedoplatkov pri miestnych daniach,
poplatkoch za komunálny odpad a dodržiavanie podmienok pri poskytovaní dotácií.
p.Bérešová – spýtala sa, či si kontrolór preveril prideľovanie pracovných a ochranných prostriedkov
alebo iba konzultoval s p. Paulovčákom.
p.kontrolór – áno, overil a prešiel si aj pracovné karty.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
A1
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly pridelenia ochranných prostriedkov pre
zamestnancov mesta podľa smerníc o BOZP za ostatné 3 roky doplnenú o závery.
A2
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly opatrení pri dodržiavaní zákonných postupov a
povinností mesta pri verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.
A3
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly preverenia správnosti postupu pri VO rekonštrukcie
ul. Pribinovej, ul. SNP , zateplenie MŠ v súlade s uznesením č. 13/2017 zo dňa 24.3.2017.
A4
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a ich evidencie za rok 2017.
A5
Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017.
A6
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly uznesení za II. polrok 2017.
A7
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatia smernice o postupe vybavovania sťažností
po novele(94/2017) zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov účinnej od 1.6. 2017
a vybavovania sťažností v zmysle tejto novely na MsÚ Sečovce.
A8
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatia smernice o postupe vybavovania sťažností
po novele(94/2017) zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov účinnej od 1.6. 2017
a vybavovania sťažností v zmysle tejto novely na ZŠ Obchodná, Sečovce.
A9
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatia smernice o postupe vybavovania sťažností
po novele(94/2017) zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov účinnej od 1.6.2017
a vybavovania sťažností v zmysle tejto novely na ZŠ Komenského, Sečovce.
A10
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatia smernice o postupe vybavovania sťažností
po novele(94/2017) zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov účinnej od 1.6.2017
a vybavovania sťažností v zmysle tejto novely na MŠ Jarná, Sečovce.
A11
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatia smernice o postupe vybavovania sťažností
po novele(94/2017) zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov účinnej od 1.6. 2017
a vybavovania sťažností v zmysle tejto novely na MŠ Obchodná, Sečovce.
A12
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Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatia smernice o postupe vybavovania sťažností
po novele(94/2017) zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov účinnej od 1.6. 2017
a vybavovania sťažností v zmysle tejto novely na ZUŠ Sečovce.
A13
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly prijatia smernice o postupe vybavovania sťažností
po novele(94/2017) zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v znení neskorších predpisov účinnej od 1.6. 2017
a vybavovania sťažností v zmysle tejto novely na CVČ Sečovce.
B/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018.
C/ poveruje
Hlavného kontrolóra mesta JUDr. Radovana Wawreka vykonaním kontrol podľa Plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2018.
Hlasovanie č. 7 (uznesenie č.33)
za:11/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
8. Návrh záverečného účtu 2017:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – na finančnej komisii si podrobne prešli záverečný účet. Prečítala si všetky zápisnice
z minulého roka a dáva pozmeňujúci návrh, pretože veci sú zaúčtované na jednotlivých kapitolách,
aj sú zaplatené, ale neboli všetky chválené Mestských zastupiteľstvom. Napríklad verejné obstarávanie
na mestský úrad a kultúrny dom a ďalšie veci. Navrhuje záverečný účet za rok 2017 schváliť, ale
s výhradou, že nie sú všetky veci schválené.
p.Kožuch – to mení situáciu, lebo sa robia veci, ktoré neboli schválené.
p.primátor – požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrh p.Bérešovej schváliť
záverečný účet s výhradou.
p.Bérešová – výhradu nie je potrebné špecifikovať v uznesení, stačí v zápisnici.
Hlasovanie č. 8 (uznesenie č.34)
za:11/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s ustanoveniami § 11, ods. 4 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v zmysle § 16 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
A/ prerokovalo
1. záverečný účet mesta za rok 2017
2. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2017
3. správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky Mesta Sečovce
za rok 2017
B/ schvaľuje
1. celoročné hospodárenie s výhradami ,
2. v súlade s §15 ods.1 písm. c) zákona č.583/2014 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebytok vo výške 180 271,77
EUR použiť na :
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a) tvorbu rezervného fondu vo výške 152 676,08 EUR
b) 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 25
007,27 EUR
c) tvorbu fondu rozvoja bývania z nepoužitých splátok za odpredané byty 2 588,42 EUR.
C/ berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2017
2. správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky Mesta Sečovce
za rok 2017
Hlasovanie č.9 (uznesenie č.34)
za:11/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
9. Rozpočtové opatrenie mesta:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – navrhuje doplniť do bodu 1 uznesenia odsek c), to čo bolo povedané aj na finančnej
komisii, že finančné prostriedky vyčlenené ako je uvedené v bode 1 a) budú použité po schválení
verejného obstarávania Mestským zastupiteľstvom. Je to formálna záležitosť. Projekt ešte nie je
vypracovaný a rokovanie MsZ bude nutné zvolať skôr ako je plánované.
Primátor požiadal poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu p.Bérešovej.
Hlasovanie č. 10 (uznesenie č.35)
za:11/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie so schváleným
doplnením a hlasovanie.
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
schvaľuje :
1. Financovanie stavebného diela Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kollárová:
a) Kapitálové výdavky zvýšiť:
0451 717002 59 Cestná doprava Rekonštrukcia miestnej komunikácie
ul.
Kollárová + 44 300 €
0451 716 59 Cestná doprava Prípravná a projektová dokumentácia Rekonštrukcia miestnej
komunikácie ul. Kollárová +700 €
b) Kapitálové výdavky znížiť:
41 0320 717 001 Realizácia nových stavieb Dobrovoľná požiarna ochrana -15 000 €
41 0530 717 002 Zniž. znečisťovania Rekonštrukcie a modernizácie (CVČ zateplenie)
-30 000 €
c) Kapitálové príjmy a výdavky vyčlenené podľa bodu a), b) sa použijú po predložení
a schválení projektovej dokumentácie rekonštrukcie ul. Kollárová a schválení
verejného obstarávania na dodávateľa diela- rekonštrukcia ul. Kollárova MsZ .
2. Na základe žiadosti Centra voľného času , Nám. Sv. Cyrila a Metoda 143/46 , Sečovce sa
navrhuje upraviť finančné prostriedky v rámci upraveného rozpočtu na rok 2018
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presunom medzi jednotlivými podpoložkami v rámci položky 630 – tovary a služby
nasledovne:
0950 633 006 všeobecný materiál sa znižuje o 1 584 €
0950 633 004 prevádzkové stroje, prístroje sa zvyšuje o 330 €
0950 637 012 poplatky a odvody sa zvyšuje o 550 €
0950 637 027 dohody pracovníkov mimo prac. pomeru sa znižuje o 704 €
3. Z dôvodu opráv budovy detských jaslí - poskytovateľa sociálnych služieb
a) Bežné výdavky zvýšiť:
41 0980 635 006 Vzdelávanie inde neklasifikované Údržba budov, objektov alebo ich častí
+ 5 000 €
b) Kapitálové výdavky znížiť:
41 0320 717001 Realizácia nových stavieb Dobrovoľná požiarna ochrana -5 000 €
Hlasovanie č. 11 (uznesenie č.35)
za:11/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
10. Návrh dohody –Lesy SR š.p.:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na
uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 11 odst. 4, zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení obcí, v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 12 a § 14 , Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje
Dohodu č. (04/2018/26) o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov Slovenskej
republiky, štátny podnik, Banská Bystrica uzavretú podľa zákona č.513/1991 Zb. § 269 ods.2
Obchodného zákonníka v predloženom znení
B/ poveruje
primátora mesta Sečovce podpísať dohodu podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.12 (uznesenie č.36)
za:11/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
11. Komunitný plán mesta Sečovce:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – upozornila na nedostatky formálneho aj vecného charakteru – gramatické a sčítacie
chyby, chybne uvedený názov inštitúcie, vynechanie časti vety, chýba uvedenie zodpovednej osoby,
citácia zákona, časový plán a iné. Tieto nedostatky sú na stranách: 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25,
27, 28, 30, 31, 34, 36, 40.
p.Popaďáková – preberali to aj v komisií, v teoretickej časti Komunitného plánu im chýba ako
vznikal tento plán, kto bol zapojený do jeho tvorby.
p.Wawreková – tieto informácie sú uvedené v úvode na 1. strane.
p.Popaďáková – v analytickej časti sú uvedené protichodné informácie v tabuľke a v texte, čo sa týka
nárastu obyvateľstva.
p.Wawreková - je tam uvedené, ktoré skupiny obyvateľstva narastajú a ktoré nie.
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p.Popaďáková – je vidieť, že Komunitný plán bol pripravovaný dodávateľským spôsobom.
V budúcnosti si treba dať na týchto veciach záležať, je tu dosť šikovných ľudí.
p.Wawreková - tento plán vychádza z plánu, ktorý bol vypracovaný v roku 2014 a pripravovala ho tá
istá osoba.
p.primátor – to znamená, že Komunitný plán bude schválený s pripomienkami.
Do rozpravy sa nikto. Primátor požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 11 ods. 4 písm. a)zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
schvaľuje
Komunitný plán mesta Sečovce v predloženom znení so zapracovaním pripomienok a navrhnutých
úprav.
Hlasovanie č.13 (uznesenie č.37)
za:10/Balega,Baranová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 1/Bérešová/
prijaté
12. Projektový zámer –centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Primátor otvoril rozpravu.
p.Bérešová – spýtala sa na sumu 6 000,-€ uvedenú v návrhu uznesenia, ktorá na zasadnutí finančnej
komisie nebola spomínaná, ani nebola v žiadnom rozpočtovom opatrení.
p.Wawreková – táto suma bola uvedená v návrhu uznesenia aj na aprílové zasadnutie. Na dnešné
zasadnutie uznesenie doplnil p. Filip.
p.primátor – ak sú takéto nedostatky, je potrebné presunúť tento bod na ďalšie zasadnutie, ale na
komisii sa o tejto veci rokovalo dosť dlho.
p.Bérešová – spýtala sa, či sa teraz predkladá žiadosť aj s projektom.
p.Filip – predkladá sa stavebno-technická štúdia, za ktorú je potrebné projektantom zaplatiť a tiež za
ďalšie náklady, ktoré vznikli. Druhá otázka je, či si necháme revidovať tento projektový zámer
uvedenou externou firmou. Stavebnotechnické riešenie je súčasťou projektového zámeru, na ktorý bola
výzva.
p.Bérešová – spýtala, sa či žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nedokáže mesto
vypracovať samo.
p.Baranová – predložila pozmeňujúci návrh upraviť sumu v bode B zo 6 000,-€ na 2 600,-€.
Ďalej sa informovala na energetickú úsporu, uvedenú v materiáloch, ako to ovplyvní zmluvu s firmou
KOOR s.r.o. , ktorá má na starosti vykurovanie.
p.Filip – zmluvu to neovplyvní, pretože firma účtuje za správu a za spotrebu, ktorá sa vykazuje
v ročnom vyúčtovaní. Firma nám prefakturuje skutočnosť. Úspora zo spotreby a rekonštrukcia sú dve
odlišné veci.
p.Baranová – to znamená, že to nebude mať vplyv na vypovedanie zmluvy s firmou KOOR s.r.o.
Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Primátor požiadal poslancov, aby najprv hlasovali o pozmeňujúcom
návrhu p.Baranovej a po prečítaní návrhu uznesenia o hlasovanie k tomuto bodu.
Hlasovanie č.14 (uznesenie č.38)
za:11/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
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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 v súlade s investičným rozvojom mesta pre rok
2018
A ) schvaľuje
A1) Predloženie a realizáciu projektu s názvom: CIZS – Sečovce,
Formu a druh poskytovaných služieb v CIZS - Sečovce:
 všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých
 všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
 ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým je špecialista – gynekológ, stomatológ, a ďalší
A2) Financovanie projektu a spolufinancovanie projektu minimálne ako rozdiel medzi celkovými
oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným NFP.
A3) Formu zabezpečenia partnerstva CIZS: Zmluva o partnerstve
A4) Predloženie projektového zámeru : „CIZS – Sečovce“, v rámci zverejnenej výzvy:
OP IROP - SORO: MZ SR
Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8
Špecifický cieľ výzvy: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti.
A5) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu zo strany mesta Sečovce t.j. 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu v max. výške 35 000 € , na realizáciu projektu CIZS – Sečovce
v súlade s predloženým projektovým zámerom.
B / zaväzuje
primátora mesta Sečovce podpísať zmluvné vzťahy viažuce sa k príprave vyššie uvedeného projektu
(projektový zámer) v predpokladanej výške 2600,- Eur.
C/ berie na vedomie
predloženú dôvodovú správu s prílohou: Projektový zámer „CIZS – Sečovce“ a Zmluvu o partnerstve
pre realizáciu projektu: „CIZS – Sečovce“ .
Hlasovanie č.15(uznesenie č.38)
za:10/Balega,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 1/Baranová/
nehlasoval: 0
prijaté
13. Návrh zmlúv na dofinancovanie sociálnej služby (ADCH Košice, Carmel):
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na
uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 11 odst. 4, 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)
Zmluvu o poskytovaní terénnej sociálnej služby – opatrovateľskej služby podľa predloženého návrhu
s poskytovateľom Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice ,IČO: 35514027
A2 )
Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby – denný stacionár podľa predloženého návrhu
s poskytovateľom Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice, IČO: 35514027
A3)
Zmluvu o poskytovaní terénnej sociálnej služby – opatrovateľskej služby podľa predloženého návrhu
s poskytovateľom Carmel centrum n.o. Námestie Cyrila a Metoda 51, Sečovce ,IČO: 45747857

11

B/ poveruje
Primátora mesta Sečovce podpísať zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb podľa predložených
návrhov.
Hlasovanie č.16 (uznesenie č.39)
za:11/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
14. Kúpa pozemku- prístupová cesta KC:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na
uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 9 ods. 2 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc zo VZN č. 5/2015 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
kúpu nehnuteľnosti, pozemku - parcela reg. „E“ , parcelné číslo 1955/2, druh pozemku orná pôda,
výmera 2216 m2, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva 1599, vedenom Okresným úradom
Trebišov, katastrálnym odborom, pre okres Trebišov, obec Sečovce a katastrálne územie Sečovce
od predávajúcich:
- PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD., rodená Trelová, dátum narodenia: 18.10.1956, trvale
bytom Húskova 1291/59, Košice – spoluvlastnícky podiel 1/4 za kúpnu cenu 554,00 €,
- Ján Rosipajla, rodený Rosipajla, dátum narodenia: 25.05.1954, trvale bytom Kochanovská
249/119, Sečovce – spoluvlastnícky podiel 3/4 za kúpnu cenu 1 662,00 €.
B/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky na kúpu majetku do vlastníctva mesta v zmysle schvaľovacej
časti tohto uznesenia.
Hlasovanie č.17 (uznesenie č.40)
za:11/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
15. Kúpa pozemku – miestna komunikácia ul. Hviezdoslavova – bod vypustený z rokovania:
16. Návrh dohody- ŽSR – vysporiadanie pozemkov:
Materiál písomný s návrhom na uznesenie. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Po prečítaní návrhu na
uznesenie poslanci hlasovali.
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia §11 odst. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 9 ods. 2 písm. a) a e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vychádzajúc zo VZN č. 5/2015 - Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
Návrh dohody o urovnaní vlastníckych a užívacích práv k pozemkom uzavretej v zmysle § 585
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Dohoda“)
medzi Železnicami Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501,
DIČ: 2020480121 a Mestom Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 43/27, 078 01 Sečovce,
v predloženom znení.
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Dohodou sa usporadúvajú vlastnícke a užívacie práva k pozemku parcele E KN č. 163, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 1284 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 4806 vedenom
Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom pre Okres : Trebišov, katastrálne územie :
Sečovce, Obec : Sečovce v súlade s geometrickým plánom č. 139/2017, zo dňa 16.04.2018, úradne
overený dňa 20.04.2018 pod číslom G 1-107/2018 nasledovne :
Výlučným vlastníkom pozemku :
Novovytvorenej parcely CKN č. 3612/3 vedenej ako diel 1 GP č. 139/2017 o výmere 210 m 2, druh
pozemku zastavané plochy je :
Slovenská republika, správca : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“,
Sídlo : Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO : 31 364 501.
Výlučným vlastníkom pozemku :
- Novovytvorenej parcely CKN č. 3612/4 vedenej ako diel 2 GP č. 139/2017 o výmere 343 m 2
- Novovytvorenej parcely CKN č. 3612/5 vedenej ako diel 3 GP č. 139/2017 o výmere 529 m 2
- Novovytvorenej parcely CKN č. 3560/3 vedenej ako diel 4 GP č. 139/2017 o výmere 151 m 2
- Novovytvorenej parcely CKN č. 3560/4 vedenej ako diel 5 GP č. 139/2017 o výmere 52 m 2
je : Mesto Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, IČO : 00331899.
B/ splnomocňuje
Primátora mesta MVDr. Jozefa Gamráta podpísať návrh Dohody v predloženom znení.
C/ ukladá
Mestskému úradu urobiť právne kroky na podanie návrhu na vklad tejto Dohody do katastra
nehnuteľnosti.
Hlasovanie č.18 (uznesenie č.41)
za:11/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Varga,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté
17. Rôzne:
p.Bérešová – pochválila Mestský úrad a jeho kultúrne stredisko za program pripravený na Deň mesta,
ocenila nadprácu komisie sociálnej a školskej.
p.Baranová – pripojila pochvalu aj za program na Deň detí.
p.Balega – spýtal sa na časové obdobie namaľovania parkovacích čiar pred bytovým domom Babeta,
ktoré bolo spomínané v interpeláciách.
p.primátor – do jedného mesiaca.
p.Balega- za rybársky zväz sa poďakoval pracovníkom kultúrneho domu za pomoc a ústretovosť
pri uskutočnení akcie, ktorú organizovali rybári.
p.Bérešová – spýtala sa na možnosť predloženia súpisu majetku Technických služieb a súpisu
zapožičaného majetku občianskemu združeniu Priateľstvo-Freundschaft.
p.Wawreková – boli uskutočnené inventarizácie a súpis majetku je k dispozícií.
p.Baranová – informovala sa k plánovanej rekonštrukcií jaslí v mesiaci júl, či je zabezpečené
vypratanie a späť uloženie zariadenia jaslí, aby to nerobili učiteľky a pracovníčky jaslí.
p.Švec – zabezpečí to firma, ktorá bude prevádzať rekonštrukciu, prípadne bude zabezpečená
upratovacia čata.
p.Bérešová – je reálny termín ukončenia rekonštrukcie jaslí do konca júla a je vypracovaný cenník?
p.Švec – cenník bude zaslaný na VÚC spolu s vyjadreniami hygieny, ktoré je možné získať až po
prevedení nutných opráv. Čo sa týka termínu ukončenia rekonštrukcie, ak by sa vyskytli nejaké
problémy, je možnosť dohodnúť na VÚC jeho predlženie zhruba o týždeň. Plánovaný termín
ukončenia rekonštrukcie je 20. júl.
p.Straková – pripomienkovala odstránenie formálnych chýb v uzneseniach, na ktoré už v minulosti
upozornila.
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p.Filip – poprosil poslancov o vyjadrenie k otázke kultúrneho domu, ktorá sa predčasom riešila na
komisiách. Na pracovnom stretnutí za účasti p. Mihoka z Miestnej akčnej skupiny Sečovský región
riešili aj túto vec. V priebehu 2-3 týždňov má byť vyhlásená výzva a potrebuje začať verejné
obstarávanie na rekonštrukciu kultúrneho domu. K tomu potrebuje súhlas poslancov.
Z rokovacej miestnosti odišiel poslanec p. Jozef Varga.
p.Baranová – do kedy je potrebný tento súhlas a čoho sa týka?
p.Filip – výmena okien, dverí, sociálne zariadenia. Celý projekt bol poslancom zaslaný. Čakalo sa za
výzvou v rámci MAS a či nebudú zmenené niektoré podmienky. Stavebno-technické podmienky
zostávajú bez zmeny.
p.Gleza – spýtal sa, či sa zmení hodnota zákazky.
p.Bérešová – požiadala p.Filipa, aby teraz predložil a bližšie oboznámil poslancov s projektom.
p.Wawreková – súhlas poslancov je potrebný k začatiu verejného obstarávania.
Primátor vyhlásil prestávku, aby sa poslanci dohodli v tejto veci.
p.primátor – spýtal sa na vyjadrenie poslancov po oboznámení sa s projektom.
p.Bérešová – informácie boli čiastočné. Prihovára sa za vyriešenie rekonštrukcie v rámci financií,
ktoré sú k dispozícii. Keďže to nie je pokračovací projekt, je potrebné určiť, čo je najdôležitejšie
rekonštruovať. Prioritou sú sociálne zariadenia, šatne, vstup a ďalšie veci, ktoré sa budú môcť urobiť
v rámci finančného limitu.
p.Baranová – je potrebné naformulovať uznesenie.
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 obcí, v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 12 a § 14 , Štatútu Mesta Sečovce
schvaľuje
verejné obstarávanie rekonštrukcie kultúrneho domu s prioritami rekonštrukcie:
a) vstupu vchodových a balkónových dverí
b) sociálnych zariadení
c) šatní
d) okien
e) vzduchotechniky
podľa rozpočtu a kalkulácie projektu v nadväznosti na maximálnu výšku finančných
prostriedkov určených na daný projekt.
Hlasovanie č.19 (uznesenie č.42)
za:10/Balega,Baranová,Bérešová,Gleza,Kožuch,Popaďáková,Rozman,Sojka,Straková,Vasilišin/
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
prijaté

Diskusia:
p.primátor – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo 412 tis eur na projekt prístavba Materská škola Obchodná. Návrh zmluvy je k podpisu na Košickom samosprávnom kraji.
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p.Kožuch – bolo by dobre pri zriadení mestskej polície požiadať predsedu vlády o poskytnutie
finančnej pomoci z jeho fondu.
p.Rozman – upozornil na herňu v bývalom obchodnom dome Dargov. V okolí herne sa zdržiavajú
deti a mládež, ktorá tam robí neporiadok, je tam smrad. Klienti si z okolia urobili verejné WC. Je treba
upozorniť majiteľa budovy.
p.primátor – majiteľ, bol na tento stav upozornený viackrát, ale bez výsledne. Túto vec je možné
riešiť miestnym referendom.
Do diskusie sa nikto neprihlásil. Primátor poďakoval za účasť a ukončil IV. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Sečovciach.

MVDr. Jozef Gamrát
primátor

Ing. Jozef Litvák, CSc.
prednosta

Overovatelia:
Mgr. Monika Popaďáková

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

MUDr. Marek Kožuch

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

Zápis: Ľubica Kmecová
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