Schválené dňa: 25.11.2011
Potvrdená právoplatnosť: 5.12. 2011

Vyvesené dňa: 5.12. 2011
Zvesené dňa: 28.12.2011
Za správnosť: Ľ.Kmecová

UZNESENIE
zo IV. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Sečovce
konaného dňa 25. novembra 2011 v Sečovciach

Účasť na rokovaní zastupiteľstva: 11 poslancov
Ospravedlnený poslanec: Ing. Cyril Korpesio
UZNESENIE č. 1/IV.MMsZ-25/11-2011
K bodu č.1 z programu rokovania MsZ:

Schválenie programu rokovania IV. mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sečovciach
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
schvaľuje
Program rokovania IV. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
Hlasovanie

za: 11

proti: 0

zdržal sa: 0

Ing. Tatiana Raničová
prednostka MsÚ

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

UZNESENIE č.2/IV.MMsZ-25/11-2011
K bodu č.2 z programu rokovania MsZ:

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení: predseda: p.Milan Mika,
členovia: p.Ján Dobránsky, p.Monika Popaďáková

Hlasovanie

za: 10

proti: 0

zdržal sa: 1

Ing. Tatiana Raničová
prednostka MsÚ

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Overovateľov zápisnice v zložení: p. Marián Rozman, p. Michal Sokoli
a zapisovateľku z rokovania: p. Ľubicu Kmecovú
Hlasovanie

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 2

UZNESENIE č.3/IV.MMsZ-25/11-2011
K bodom č.3-4 z programu rokovania MsZ:
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Sečovce a určenie jeho pracovného úväzku
a platu.
Mestské zastupiteľstvo mesta Sečovce podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
a) v y h l a s u j e
voľbu hlavného kontrolóra mesta Sečovce na 50 %-ný pracovný úväzok, ktorá sa
uskutoční dňa 04.01.2012 o 14:00 hod.
b) s ch v a ľ u j e
1. v súlade s § 11 ods.4, písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 0,5 základného
pracovného úväzku.
2. v súlade s § 11 ods.4 písm. i) - plat hlavného kontrolóra mesta nasledovne:
- podľa §18c ods.1 písm. e) - vo výške 1,82 násobku priemerného platu v národnom
hospodárstve mesačne.
3. možnosť podnikať alebo vykonávať podnikateľskú činnosť.
Podľa § 18 ods.1 Zákona 369/1990 Zb
c) u r č u j e
Kritériá pre uchádzačov :
- kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené
stredoškolské vzdelanie,
- základy práce s PC,
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť na právne úkony.
Požadované dokumenty :
- prihláška do voľby hlavného kontrolóra,
- profesijný životopis,
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- overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony.
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Kandidáti svoje prihlášky musia doručiť najneskôr do 22..12.2011 poštou alebo osobne na
sekretariát/podateľňa Mestského úradu v Sečovciach na adresu:
Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
Rozhodujúci je dátum podania.
Na obálke je potrebné vyznačiť:
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA SEČOVCE – NEOTVÁRAŤ !“
K voľbe budú pripustení iba kandidáti spĺňajúci kritériá pre uchádzačov.
d) u s t a n o v u j e
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Mesta Sečovce takto :
1. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná zvolená komisia mestského
zastupiteľstva v spolupráci s prednostom mestského úradu dňa 29.12.2011 o 15:00 hod.
v zasadacej miestnosti mestského úradu. O výsledku spíše komisia zápisnicu, ktorú
podpíšu všetci prítomní a ktorá sa bude predkladať na rokovanie mestského
zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí
obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených
a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.
V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia
podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre
ktorý tak odmietla urobiť. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené
podmienky, bude o tejto skutočnosti bezodkladne po otvorení obálok písomne
informovaný.
2. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky bude písomne pozvaný
k voľbe hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční na mimoriadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 04.01.2012 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní v časovom
rozsahu 5-7 minút. Kandidáti dostanú slovo v abecednom poradí.
3. Voľba hlavného kontrolóra je neverejná z dôvodu posudzovania osobných údajov
uchádzačov. Uskutoční sa verejným hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva.
Voľby
riadi zvolená komisia poslancov. Voľby sa konajú za prítomnosti zapisovateľa,
ktorého uznesením schvália poslanci mestského zastupiteľstva. Poslanec môže udeliť
svoj hlas len jednému z kandidátov.
4. V prvom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa nad nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých poslancov.
5. V prípade konania druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási primátor mesta
Sečovce po oznámení výsledku prvého kola voľby prestávku, počas ktorej sa
komisia organizačne pripraví na druhé kolo voľby. Po skončení prestávky predseda
komisie vyzve poslancov, aby pristúpili k voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.
Druhé kolo voľby bude prebiehať rovnakým spôsobom ako prvé kolo voľby.
V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
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Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie prebieha
v rokovacej miestnosti z volebnej urny, v ktorej budú v jednotlivých obálkach mená
kandidátov z druhého kola voľby. Obálku
s menom vyžrebovaného kandidáta
z volebnej urny vytiahne predseda komisie. Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu
predseda komisie, ktorého si zvolilo MsZ .
6. O priebehu voľby a o jej výsledkoch spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí
obsahovať najmä údaje o počte platných hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti
v prvom, resp. druhom kole voľby.
Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného
kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola voľby, musí obsahovať údaj
o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorí z nich
bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie.
V prípade, že niektorý člen volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný
do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
7. Primátor mesta Sečovce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom
mesta Sečovce uzavrieť pracovnú zmluvu. Deň nástupu do práce určí mestské
zastupiteľstvo a tento deň bude zároveň aj dňom, ktorým sa začne jeho funkčné
obdobie.
e) s c h v a ľ u j e
- zloženie komisie na otváranie obálok a riadenie voľby hlavného kontrolóra Mesta
Sečovce.
1. Mgr. Andrea Záhradníková – predseda komisie
2. MVDr. Marek Gamrát - člen
3. Marián Rozman - člen
- zapisovateľa volebnej komisie
1. Ľubica Kmecová – zapisovateľ

Hlasovanie:

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 4

Ing. Tatiana Raničová
prednostka MsÚ

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta
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