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 IV. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sečovciach dňa 9.7.2012
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2012
schváleného uznesením č. 129/2012 z 9.7.2012 vykonala Bc. Silvia Kobzošová, hlavná
kontrolórka mesta Sečovce v čase od 11.7.2012 do 27.8.2012 kontrolu plnenia uznesení č.
115/2012 – 147/2012, prijatých na VI. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach dňa 9.7.2012. Kontrolované obdobie bol júl až august 2012, miestom kontroly:
v Meste Sečovce, Mestský úrad Sečovce, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce.
Kontrolované obdobie je júl až august 2012.
Výsledok kontroly:
MsZ na svojom IV. riadnom zasadnutí dňa 9.7.2012 prijalo uznesenia pod poradovými
číslami 115/2012 – 147/2012 spolu 33 uznesení, v rámci ktorých :
schválilo - 21 uzneseniami
neschválilo – 1 uznesením
vzalo na vedomie - 12 uzneseniami
uložilo – 6 uzneseniami
súhlasilo – 1 uznesením
poverilo – 8 uzneseniami
zrušilo – 2 uzneseniami
prerokovalo – 2 uzneseniami
prijalo – 2 uzneseniami
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 schválených na
IV. riadnom zasadnutí zastupiteľstva dňa 9.7.2012 dodržaná.
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Uznesením č. 115/2012 a 116/2012 zastupiteľstvo schválilo program rokovania,
návrhovú komisiu, overovateľov a zapisovateľku.
Uznesením č. 117/2012 zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky
o kontrole plnenia uznesení z III. riadneho zasadnutia.
Uznesením č. 118/2012 vzalo zastupiteľstvo na vedomie Upozornenie prokurátora
k Pd 107/12 a uložilo úradu zaslať správu o výsledku prerokovania a prijatých opatreniach.
Kontrolou plnenia uznesenia konštatujem, že uznesenie je splnené.
Uznesením č. 119/2012 vzalo zastupiteľstvo na vedomie Upozornenie prokurátora
k Pd 108/12 a uložilo úradu zaslať správu o výsledku prerokovania a prijatých opatreniach.
Kontrolou plnenia uznesenia konštatujem, že uznesenie je splnené.
Uznesením č. 120/2012 MsZ vzalo na vedomie informatívne správy z komisií
finančnej, kultúry a zdravotníckej s pripomienkou, aby všetky materiály na zasadnutie MsZ
boli prerokované v komisiách. Z uznesenia nie je zrejmé, či všetky materiály majú byť
prerokované vo všetkých komisiách, alebo len v príslušnej komisii.
Uznesením č. 121/2012 zastupiteľstvo vzalo na vedomie a schválilo Správy o činnosti
a hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Uznesením č. 122/2012 zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky
o výsledku kontroly v zmysle uznesenia č. 94/2012 (Triple).
Uznesením č. 123/2012 MsZ prerokovalo a schválilo Záverečný účet mesta za rok
2011. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu
mesta. Podľa § 16 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy „Návrh
záverečného účtu obec a vyšší územný celok prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov po
uplynutí rozpočtového roka.“ Konštatujem, že táto zákonná podmienka nebola splnená
v zákonom stanovenej lehote. Záverečný účet bol na verejnú diskusiu predložený dňa
14.6.2012 a plánované zastupiteľstvo na deň 29.6.2012 nebolo uznášaniaschopné.
Uznesením č. 124/2012 zastupiteľstvo prerokovalo a vzalo na vedomie správu o plnení
rozpočtu mesta za 1. štvrťrok 2012.
Uznesením č. 125/2012 MsZ schválilo VZN mesta o rozsahu poskytovania sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. VZN bolo po schválení riadne vyhlásené.
Uznesením č. 126/2012 MsZ schválilo VZN mesta, ktorým sa určuje postup pri
poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení v sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele. VZN bolo po schválení riadne vyhlásené.
Uznesenie č. 127/2012 – MsZ schválilo výkon autorského dohľadu – Dom seniorov
Sečovce, Ing. Pavla Repovského a schválilo návrh zmluvy. Poverilo primátora mesta
k uzavretiu zmluvy a zabezpečenie plnenia zmluvy. Konštatujem, že zmluva v zmysle
uznesenia bola uzatvorená a riadne zverejnená.
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Uznesenie č. 128/2012 – prenájom majetku mesta – kúpaliska – občianskemu
združeniu Hopp z dôvodu hodného osobitného zreteľa a poverilo primátora mesta
uzatvorením nájomnej zmluvy. Uznesenie je v plnení.
Uznesením č. 129/2012 MsZ vzalo na vedomie Návrh Plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2012 a Plán kontrolnej činnosti schválilo s pripomienkami
a zmenami návrhu; zastupiteľstvo poverilo kontrolórku vykonaním kontrol v zmysle
schvaľovacej časti uznesenia.
Uznesenie č. 130/2012 - MsZ prerokovalo a prijalo protest prokurátora Pd 32/12, na
základe ktorého následne zrušilo VZN č. 4/2011.
Uznesením č. 131/2012 zastupiteľstvo schválilo nové VZN o prevodoch vlastníctva
majetku a o nájme majetku mesta. VZN bolo riadne vyhlásené, zverejnené na úradnej tabuli
a webovej stránke mesta.
Uznesením č. 132/2012 zastupiteľstvo prerokovalo a prijalo protest prokurátora Pd
88/12, na základe ktorého následne zrušilo VZN č. 5/2007.
Uznesením č. 133/2012 MsZ schválilo nové VZN mesta o nájme nebytových priestoro
vo vlastníctve mesta. VZN bolo riadne vyhlásené. Táto časť ukladacej časti uznesenia bola
splnená. V druhej časti uložilo zastupiteľstvo úradu pripraviť novelu Zásad hospodárenia
s majetkom mesta v lehote do 30.9.2012, uznesenie je v zmysle stanovenej lehoty v plnení.
Uznesenie č. 134/2012 – MsZ schválilo financovanie stavby v rámci projektu
„Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných
priestranstiev“ formou refundácie a prijatia úveru na spolufinancovanie a predfinancovanie
projektu. Uznesením poverilo primátora mesta k uzatvoreniu zmluvy o úvere. Úverová
zmluva zatiaľ podpísaná nebola, uznesenie je v plnení.
Uznesením č. 135/2012 zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
s VVS a.s. k časti kanalizácie Sečovce – Albinov financovaného z mestského rozpočtu vo
výške 237.261,78 Eur. Uznesenie je v plnení.
Uznesením č. 136/2012 zastupiteľstvo neschválilo zámer na opravu chodníka a fasády
MsÚ.
Uznesením č. 137/2012 MsZ vzalo na vedomie podnety občanov (poplatky za
RTG/Taupal, spomaľovanie retardéry, susedské problémy p.Kolesárovej) a uložilo: 1. komisii
zdravotníctva urobiť poslanecký prieskum k poplatkom f.Taupal,. 2. Mestskému úradu –
preveriť finančnú náročnosť osadenia retardérov,. 3. Mestskému úradu – preveriť trv.pobyty
a legálnosť stavieb v susedstve p.Kolesárovej. Uznesenie nie je časovo termínované, a je
čiastočne splnené.
Uznesenie č. 138/2012 – predaj pozemku na Mostovej ulici – zastupiteľstvo súhlasilo
so stiahnutím bodu rokovania na prejednanie v komisiách.
Uznesením č. 139/2012 – MsZ schválilo predaj pozemku spoločnosti Šimkovič
protektor a poverilo primátora mesta vykonať právne kroky k prevodu nehnuteľnosti.
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Zastupiteľstvo schválilo uznesenie bez stanovenia hodnoty znaleckým posudkom. Zmluva
o predaji majetku bola stornovaná.
Uznesením č. 140/2012 zastupiteľstvo schválilo zmenu časti uznesenia č. 28/2006
týkajúcu sa ceny pozemku a poverilo primátora mesta vykonať právne kroky na prevod
nehnuteľnosti. Uznesenie je v plnení.
Uznesením č. 141/2012 zastupiteľstvo vzalo na vedomie ponuku spoločnosti Finchley
s.r.o. na odkúpenie bytových domov na Bačkovskej ulici.
Uznesením č. 142/2012 zastupiteľstvo schválilo plány a harmonogramy zasadnutí
MsZ a komisií MsZ na II.polrok 2012 a uložilo prednostke MsÚ zverejniť plány. Uznesenie
v ukladacej časti nie je termínované, plány a harmonogramy zverejnené zatiaľ neboli,
uznesenie je v plnení.
Uznesením č. 143/2012 zastupiteľstvo schválilo zámer na predlženie nájomnej zmluvy
na nebytové priestory pre MKTS s.r.o. v budove MsÚ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
s podmienkou, že cena za m2 bude zosúladená s nájomnou zmluvou s OTP bankou.
Uznesením č. 144/2012 zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov
v budove obvodného úradu občianskemu združeniu Lúč Sečovce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a poverilo primátora mesta uzavrieť nájomnú zmluvu v zmysle
schvaľovacej časti uznesenia. Nájomná zmluva bola uzatvorená a riadne zverejnená.
Uznesením č. 145/2012 zastupiteľstvo schválilo zámer na predaj majetku – pozemku
na Kollárovej ulici formou obchodnej verejnej súťaže.
Uznesením č. 146/2012 MsZ vzalo na vedomie osadenie prvej ochrannej klietky na
kontajnery a schválilo nákup ďalších troch klietok a súhlasilo s ich osadením na Okružnej
ulici. Uznesenie zostáva v plnení.
Uznesením č. 147/2012 zastupiteľstvo schválilo prevod správy ihrísk na Slavoji pod
rozpočtovú organizáciu mesta - Centrum voľného času a poverilo primátora mesta na
uzatvorenie zmluvy o prevode správy majetku mesta a vydanie Dodatku k Zriaďovateľskej
listine CVČ. Zmluva nebola zverejnená. Uznesenie je čiastočne splnené, časť uznesenia
zostáva v plnení.
Kontrola bola ukončená prerokovaním protokolu.
Správa obsahuje štyri číslované strany.
V Sečovciach, dňa 28.8.2012

Bc. Silvia Kobzošová
hlavná kontrolórka mesta
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