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 III. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sečovciach dňa 20.4.2012*
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2012
schváleného uznesením č. 51/2012 z 23.2.2012 vykonala Bc. Silvia Kobzošová, hlavná
kontrolórka mesta Sečovce v čase od 30.4.2012 do 22.6.2012 kontrolu plnenia uznesení č.
75/2012 – 114/2012* prijatých na III. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach dňa 20.4.2012. Kontrolované obdobie bol apríl až jún 2012.
*Poznámka: Kontrola plnenia uznesení č. 91/2012, 93/2012, 110/2012, prebieha naďalej,
nakoľko mám pochybnosť o zákonnosti postupu mesta pri zverejnení zámeru na predaj
majetku mesta podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Naďalej preverujem
zákonnosť a správnosť plnenia týchto uznesení a zastupiteľstvu podám správu po
dôkladnom overení splnenia zákonných podmienok.
Výsledok kontroly:
MsZ na svojom III. riadnom zasadnutí dňa 20.4.2012 prijalo uznesenia pod
poradovými číslami 75/2012 – 114/2012 spolu 40 uznesení, v rámci ktorých :
schválilo - 15 uzneseniami
vzalo na vedomie - 17 uzneseniami
zrušilo – 1 uznesením
uložilo – 6 uzneseniami
neschválilo – 4 uzneseniami
súhlasilo – 2 uzneseniami
poverilo – 4 uzneseniami
volilo – 1 uznesením
nezrušilo – 1 uznesením
nevzalo na vedomie – 1 uznesením
(zarátané aj uznesenia vyňaté z kontroly)
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.
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Uznesením č. 75/2012 zastupiteľstvo neschválilo návrh na vypustenie z rokovania
bodov č. 14 – štatút mesta, č. 20 – voľba redakčnej rady, a č. 21 – vymenovanie kronikára
poslankyne Záhradníkovej z dôvodu, že neboli prerokované v komisiách.
Uzneseniami č. 76/2012 a 77/2012 MsZ schválilo program rokovania - s doplnením
bodov č. 4a a č. 17a, návrhovú komisiu, overovateľov a zapisovateľku.
Uznesením č. 78/2012 zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky
o kontrole plnenia uznesení z I. riadneho a II. riadneho zasadnutia.
Uznesením č. 79/2012 vzalo zastupiteľstvo na vedomie správu JUDr. Lemeša
o vlastníctve pozemkov v Albinove.
Uzneseniami č. 80/2012 vzalo zastupiteľstvo na vedomie informatívne správy
z komisií.
Uzneseniami č. 81/2012 až 87/2012 MsZ vzalo na vedomie informatívne správy
- o epidemiologickej situácii v meste,
- o stave kriminality,
- o činnosti na úseku sociálnych vecí,
- o činnosti školského úradu,
- o stave nedoplatkov za odpady,
- o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov,
- o stave na úseku správy domov a bytov.
Uznesením č. 88/2012 bol schválený nový Štatút mesta, ktorý bol po schválení riadne
zverejnený. Nový štatút mesta nadobudol účinnosť dňom 8.5.2012.
Uznesením č. 89/2012 zastupiteľstvo vzalo na vedomie upozornenie prokurátora
k dodržiavaniu zákona o majetku obcí, uložilo mestskému úradu zaslať prokuratúre písomnú
správu o výsledku prerokovania upozornenia. Mestský úrad v zmysle uznesenia zaslal list
o prerokovaní upozornenia prokuratúry - zo dňa 4.5.2012, uznesenie je splnené.
Uznesením č. 90/2012 zastupiteľstvo vzalo na vedomie informatívnu správu
o výsledku inventarizácie k 31.12.2011.
Uznesenie č. 91/2012 – podmienky verejnej obchodnej súťaže – revitalizácia –
kontrola plnenia uznesenia pretrváva.
Uznesením č. 92/2012 MsZ vzalo na vedomie právnu analýzu prechodu práva nájmu
bytu na Obchodnej ulici, a následne schválilo prechod práva nájmu bytu po neb. Verone
Vančákovej. Zároveň byt vyradilo z obchodnej verejnej súťaže. Na predmetný nájomný byt
bola uzatvorená štandardná nájomná zmluva v zmysle uznesenia.
Uznesenie č. 93/2012 – podmienky verejnej obchodnej súťaže – voľné byty Zetor –
kontrola plnenia uznesenia pretrváva.
Uznesením č. 94/2012 zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu rozpočtovým
opatrením, rozpočtové opatrenie je v štádiu spracovávania; uložilo hlavnej kontrolórke
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vykonať kontrolu k zmluve s Triple s.r.o. Správa bola predložená na rokovanie zastupiteľstva
dňa 31.5.2012.
Uznesením č. 95/2012 MsZ zvolilo do Redakčnej rady mesačníka Sečovčan zástupcov
a zapisovateľa s pripomienkou, že zástupca strany SMER bude doplnený na najbližšom
zasadnutí MsZ – plnenie uznesenia bude vyhodnotené po splnení pripomienky.
Uznesenie č. 96/2012 – MsZ odsúhlasilo vrátenie materiálu na prerokovanie do
komisií.
Uznesenie č. 97/2012 – MsZ schválilo návrh poslanca Bugatu na obnovenie
výpredajov v kultúrnom dome raz mesačne na dva dni, pričom finančný výnos z toho bude
účelovo viazaným na činnosť Pavičky, skupiny Mars a Požiarnickej dychovky.
Uznesenie č. 98/2012 – zmena časti textu uznesenia č. 31/2012, vrátane uvedenia
plného znenia uznesenia. Bola uzatvorená zámenná zmluva s dátumom uzatvorenia
a zverejnenia zmluvy 25.5.2012.
Uznesením č. 99/2012 MsZ vzalo na vedomie návrh poslanca Kožucha na odpredaj
bytov investorovi a aby bolo zrušené uznesenie č. 7/2007 o zákaze predaja majetku vo
vlastníctve mesta v centrálnej mestskej zóne; poslanci neschválili odpredať bytov na
Bačkovskej ulici.
Uznesenie č. 100/2012 - MsZ vzalo na vedomie správu k spolupráci mesta s realitnou
kanceláriou.
Uznesením č. 101/2012 a 102/2012 zastupiteľstvo nevzalo na vedomie poslanecký
návrh ohľadom prevodu majetku tepelného hospodárstva v rámci BHS s.r.o. formou
obchodnej verejnej súťaže; a rozhodlo o nezrušení uznesení č. 8d/IV.MsZ-23/05-2011 a č.
12/VII. MsZ-28/10-2011.
Uznesením č. 103/2012 zastupiteľstvo neschválilo zámer na prevod majetku tepelného
hospodárstva v rámci spoločnosti BHS s.r.o. obchodnou verejnou súťažou.
Uznesením č. 104/2012 zastupiteľstvo poverilo primátora mesta iniciovať pracovné
stretnutie s BHS s.r.o. do 31.5.2012. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 16.5.2012.
Uznesením č. 105/2012 MsZ schválilo nákup dvoch obytných kontajnerov,
zverejnenie výzvy na ich nákup do 10 tis. Eur., úpravu rozpočtu o 10 tis. - rozpočtovým
opatrením, a zámer mesta pokračovať podľa ekonomických možností v nákupe ďalších
kontajnerov. Zastupiteľstvo poverilo primátora mesta pre uzatvorenie zmluvného vzťahu
s úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži; súhlasilo s umiestnením kontajnerov na ul.
Novej. Vzalo na vedomie návrh poslanca Bugatu, aby sa mesto pokúsilo kúpiť náhradné byty
v inej obci alebo v meste. Prebieha verejné obstarávanie, uznesenie je v plnení.
Uznesenie č. 106/2012 – MsZ neschválilo návrh poslankyne Záhradníkovej o výške
základného platu primátora bez navýšenia.
Uznesením č. 107/2012 zastupiteľstvo schválilo zvýšenie platu primátora o 30%, plat
primátora s účinnosťou od 1.5.2012 je vo výške 2.392,- Eur.
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Uznesením č. 108/2012 zastupiteľstvo schválilo spoluúčasť mesta na výstavbe ihrísk
vo výške cca 45%, t.j. približne 25 tis. Eur.
Uznesením č. 109/2012 MsZ schválilo zámer na predaj pozemku na ul. Družstevnej
spôsobom priameho predaja.
Uznesenie č. 110/2012 – zverejnenie podmienok verejnej obchodnej súťaže –
pozemok na ul. Družstevnej – kontrola plnenia uznesenia pretrváva.
Uznesením č. 111/2012 – MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku na ul.
Mostovej spôsobom priameho predaja, a uložilo úradu zverejniť zámer na predaj majetku kontrola plnenia uznesenia pretrváva.
Uznesením č. 112/2012 zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh na výkon odborného
autorského dohľadu s projektantom diela – Ing. Repovským, a poverilo primátora mesta
zadaním vypracovania právnej analýzy. Právna analýza bola vyhotovená.
Uznesením č. 113/2012 zastupiteľstvo schválilo delegovanie zástupcov mesta do rád
jednotlivých škôl a školských zariadení.
Uznesením č. 114/2012 zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 11. – 01/IV-2011-MsZ zo
dňa 1.4.2011. Uložilo hlavnej kontrolórke urobiť kontrolu uznesení za rok 2011 s termínom
do 31.10.2012. Uznesenie v druhej časti je v plnení.

Kontrola vybraných uznesení z III. Riadneho zasadania v r. 2012* bola ukončená záznamom,
neboli zistené nedostatky a neboli uložené opatrenia
Správa obsahuje štyri číslované strany.
V Sečovciach, dňa 22.6.2012

Bc. Silvia Kobzošová
hlavná kontrolórka mesta
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