Mesto Sečovce
HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA

V súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov p r e d k l a d á m Mestskému zastupiteľstvu v Sečovciach

Správu
o výsledkoch kontroly plnenia uznesení
prijatých na I. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sečovciach dňa 27.1.2012

Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky schváleného uznesením
č. 51/2012 z 23.2.2012 vykonala Bc. Silvia Kobzošová, hlavná kontrolórka mesta Sečovce
v čase od 5.3.2012 do 13.4.2012 kontrolu plnenia uznesení č. 14/2012 – 44/2012 prijatých
na I. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sečovciach dňa 27.1.2012. Kontrolované
obdobie bol január až apríl 2012.
Výsledok kontroly:

MsZ na svojom I. riadnom zasadnutí dňa 27.1.2012 prijalo uznesenia pod poradovými
číslami 14/2012 – 44/2012 spolu 31 uznesení, v rámci ktorých :
vzalo na vedomie - 9 uzneseniami
schválilo - 23 uzneseniami
neschválilo – 1 uznesením
poverilo – 9 uzneseniami
uložilo – 7 uzneseniami
súhlasilo – 4 uzneseniami
splnomocnilo – 1 uznesením
zriadilo – 1 uznesením
menovalo – 1 uznesením
Podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
„Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od
ich schválenia obecným zastupiteľstvom.“
Konštatujem, že ani jedno z prijatých uznesení nebolo pozastavené.
Podľa § .12 ods. 7 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení „Na prijatie
uznesenie obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov“
Konštatujem, že táto zákonná podmienka bola pri uzneseniach č. 14/2012 –
44/2012 dodržaná.
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Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:
„pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ
musí byť zdôvodnený;“
Konštatujem, že táto zákonná podmienka bola pri prijímaní uznesení 14/2012 –
44/2012 dodržaná.
Uzneseniami č. 14/2012 – 20/2012 MsZ schválilo, resp. neschválilo zmeny
a doplnenia programu rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov a zapisovateľku.
Uznesením č. 21/2012 mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie interpeláciu
a poslanecký návrh týkajúci sa zníženia poplatku v sále kultúrneho domu.
Uznesenie č. 22/2012, č. 23/2012, č. 24/2012 týkajúce sa vecných bremien pre
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., SPP – distribúcia, a.s., AHA s.r.o., zostávajú
v plnení, a budú predmetom kontroly plnenia uznesení v nasledujúcom období.
Uznesením č. 25/2012 bol schválený rozpočet mesta. Po schválení bol rozpočet mesta
vyvesený na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta, 15-dňová lehota bola dodržaná, na
webovej stránke je dokument prístupný.
Uznesením č. 26/2012 zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o príprave volieb.
Uznesením č. 27/2012 a 28/2012 bol schválený Harmonogram zasadnutí MsZ
a komisií a plán činnosti MsZ a komisií na 1.polrok 2012. Plány boli zverejnené, na webovej
stránke sú dostupné.
Uznesením č. 29/2012 bol schválený Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 k prenajímaniu
bytov. Dodatok bol po schválení vyvesený na úradnej tabuli, Dodatok nadobudol účinnosť
15.2.2012.
Uznesením č. 30/2012 zastupiteľstvo schválilo a poverilo primátora mesta
k opakovanému uzavretiu nájomných zmlúv v bytovkách na Okružnej ulici. V súlade
s uznesením boli nájomné zmluvy vypracované a uzavreté.
Uznesenie č. 31/2012 je o zámene pozemkov na Štúrovej ulici, uznesenie je v plnení
a bude predmetom kontroly plnenia v nasledujúcom období.
Uznesením č. 32/2012 zastupiteľstvo schválilo zámer na prenájom priestorov pre
spoločnosť MKTS s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer bol zverejnený
v zákonnej lehote.
Uznesením č. 33/2012 zastupiteľstvo schválilo, aby sa prenájom majetku mesta,
nebytových priestorov v Dome služieb riešil verejnou obchodnou súťažou. Plnenie uznesenia
sa bude trvalo sledovať, kým nebude zapracované napr. do zásad hospodárenia.
Uznesením č. 34/2012 zastupiteľstvo schválilo zámer na prenájom priestorov v Dome
služieb spôsobom verejnej obchodnej súťaže. Podmienky súťaže boli pripravené.
Uznesenie č. 35/2012 týkajúce sa výkonu správy kanalizácie a možnosti je v plnení.
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Uznesenie č. 36/2012 týkajúce sa možnosti predať časť kanalizácie financovanej
z mestského rozpočtu je v plnení.
Uznesením č. 37/2012 zastupiteľstvo schválilo prijatie preklenovacieho úveru
k projektu rekonštrukcie ZŠ Obchodná. Zmluva o úvere bola podpísaná dňa 3.2.2012, a bola
riadne zverejnená.
Uznesením č. 38/2012 bola schválená spoluúčasť mesta vo výške 5% na financovaní
projektu Inovácia metód vzdelávania pre ZŠ Obchodná. Uznesenie je v plnení.
Uznesením č. 39/2012 bola ku dňu 1.2.2012 zriadená príspevková organizácia mesta
Rehabilitačná stanica pre vtáky a cicavce Sečovce.
Uznesením č. 40/2012 zastupiteľstvo schválilo zámer na prenájom nebytových
priestorov v budove polikliniky spôsobom verejnej obchodnej súťaže. Podmienky verejnej
obchodnej súťaže boli pripravené.
Uznesenie č. 41/2012 sa týka všetkých budúcich zmluvných prevodov majetku mesta
na poslancov zastupiteľstva prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže, na základe
štandardných zmlúv, ktoré nebudú pre mesto nevýhodné. Plnenie uznesenia sa bude trvalo
sledovať, kým nebude zapracované napr. do zásad hospodárenia.
Uzneseniami č. 42/2012 a 43/2012 zastupiteľstvo vzalo na vedomie poslanecký návrh
týkajúci sa darovania 2% daní a bonusov pre občanov.
Uznesením č. 44/2012 zastupiteľstvo vzalo na vedomie poslanecký návrh týkajúci sa
prevodu pohľadávok mesta za dane a TKO na tretie osoby. Uložilo mestskému úradu
spracovať prehľad pohľadávok mesta na daniach a poplatkoch a spracovať návrh na ich
efektívnejšie vymáhanie. Uznesenie je v plnení.
Kontrola bola ukončená záznamom, neboli zistené nedostatky a neboli uložené opatrenia

Správa obsahuje tri číslované strany.
V Sečovciach, dňa 13.4.2012

Bc. Silvia Kobzošová, v.r.
hlavná kontrolórka mesta
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