Primátor mesta Sečovce
POZASTAVUJEM
výkon
uznesenia č. 32/2015
z III. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
konaného dňa 26.03.2015
v zmysle ustanovenia § 13 odsek 6 zák. 369/ 1190 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Doplnenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
1. ukladá
hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení v organizáciách mesta Sečovce za obdobie r. 2013 a
2014
a) Centrum voľného času v Sečovciach
b) Bytové hospodárstvo Sečovce s.r.o.
so zameraním na dodržiavanie zverejňovania povinných informácií podľa zák.č. 211/2000 Z.z.
v platnom znení. V Centre voľného času v Sečovciach hlavný kontrolór vykoná kontrolu
plnenia prijatých opatrení po kontrole z roku 2012.
2. Správu o výsledkoch kontroly hlavný kontrolór predloží do 30.5.2015.
3. Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach upozorňuje hlavného kontrolóra, v záujme
vytvárania účinného vnútorného kontrolného systému v meste, na plnenie povinností
hlavného kontrolóra vykonávaním pravidelných kontrol dodržiavania plnenia prijatých
opatrení z minulých kontrol a predchádzať tak v rámci dostupných možností
opakovanému porušovaniu predpisov.
4. Kontrolu zmluvy uzatvorenej dňa 16.9.2014 medzi Mestom Sečovce a Priateľstvo –
Freundschaft o.z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku (dom + pozemky)
5. Kontrolu zmluvy (označenej Kúpna zmluva č. KC/2014) uzatvorenej dňa 11.11.2014,
zverejnenej 18.11.2014 medzi Mestom Sečovce a Priateľstvo – Freundschaft o.z. o
predaji majetku mesta v hodnote 21,- Eur
6. Kontrolu zmluvy o nájme hnuteľných vecí uzatvorenej dňa 13.11.2014 medzi Mestom
Sečovce a Priateľstvo – Freundschaft o.z. v celkovej hodnote hnuteľných vecí 12.563,Eur
a postupu primátora mesta pri uzatváraní týchto troch zmlúv v rozsahu kontrolnej
činnosti podľa § 18d zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení. Výsledok kontroly predloží
hlavný kontrolór poslancom do 30.5.2015.

Primátor mesta Sečovce
Odôvodnenie:
Horeuvedený § 13, ods.6 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hovorí: „Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje
uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade.
Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
Podľa § 12 odst. 5 obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho
zmenu na začiatku zasadnutia . MsZ sa riadi v súlade s § 12 odst. 12 zák. 369/1990
Z.z. Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva zo dňa 12.11.2013 Okrem toho
sa tento materiál nedostal na žiadne rokovanie komisie a nebol predložený ani
predsedajúcemu zasadnutia MsZ - primátorovi, kde sa domievam že uznesenie v časti
3. nie je v súlade s § 13 odst. 2 . zák. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

Na základe uvedeného sa domievam, že uvedené uznesenie č. 32/2015 zo dňa 26.3.2015
odporuje zákonu a preto využívam svoje legitímne právo veta a pozastavujem vykonateľnosť
tohto uznesenia

V Sečovciach 02.04.2015
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Primátor mesta Sečovce
POZASTAVUJEM
výkon
uznesenia č. 33/2015
z III. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
konaného dňa 26.03.2015
v zmysle ustanovenia § 13 odsek 6 zák. 369/ 1190 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Opätovné vymenovanie Ing. Jaroslava Konečného do funkcie riaditeľa ZŠ Obchodná,
Sečovce
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Košice odbor
Školstva zo dňa 26.2.2015 a na základe informatívnej správy z Rady školy ZŠ Obchodná.
A/ odporúča
Primátorovi mesta MVDr. Jozefovi Gamrátovi, aby opätovne vymenoval do funkcie riaditeľ
školy ZŠ Obchodná Ing. Jaroslava Konečného do 30 dní od do dňa konania zasadnutia MsZ.
Odôvodnenie:
Horeuvedený § 13, ods.6 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hovorí: „Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje
uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade.
Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
Podľa § 12 odst. 5 obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho
zmenu na začiatku zasadnutia . MsZ sa riadi v súlade s § 12 odst. 12 zák. 369/1990
Z.z. ,Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva zo dňa 12.11.2013, okrem toho
tento materiál neprerokovali komisie a nebol predložený ani predsedajúcemu
zasadnutia MsZ - primátorovi mesta, uznesením MsZ odporúča primátorovi
vymenovať p. Konečného do funkcie riaditeľa s uvedením lehoty, dokedy má tak
urobiť - táto kompetencia MsZ neprináleží, nie je v súlade s § 11 zák. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a k znovu vymenovaniu p.
Konečného primátorom mesta neexistuje žiadny právne relevantný podklad ani žiadne
právoplatné rozhodnutie príslušného súdu alebo správneho orgánu.
Na základe uvedeného sa domnievam, že uvedené uznesenie č. 33/2015 zo dňa 26.3.2015
odporuje zákonu a preto využívam svoje legitímne právo veta a pozastavujem
vykonateľnosť tohto uznesenia

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

Primátor mesta Sečovce
POZASTAVUJEM
výkon
uznesenia č. 34/2015
z III. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
konaného dňa 26.03.2015
v zmysle ustanovenia § 13 odsek 6 zák. 369/ 1190 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Úprava počtu členov komisie finančnej, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom
bytov.

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
v súlade s § 15 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v súčinnosti s § 11 zák. č. 369/1990 Z.s. o obecnom zriadení odsek 4 písmena n.)
A/ Odvoláva
členov komisie finančnej, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom bytov
–odborník z radov obyvateľov mesta
1) MVDr. Milan Mika
Odôvodnenie:
Horeuvedený § 13, ods.6 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov hovorí: „Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje
uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade.
Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
Podľa § 12 odst. 5 obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho
zmenu na začiatku zasadnutia . MsZ sa riadi v súlade s § 12 odst. 12 zák. 369/1990
Z.z., Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva zo dňa 12.11.2013 . Okrem toho
tento materiál neprerokovali komisie a nebol predložený ani predsedajúcemu
zasadnutia MsZ - primátorovi, uznesenie nie je v súlade s § 10 bod (2) . zák.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ani Rokovacím poriadkom
stálych komisií Čl. 2 bod ods. 2 , písm c) a Čl. 5, ods. 3
Na základe uvedeného sa domievam, že uvedené uznesenie č. 34/2015 zo dňa 26.3.2015
odporuje zákonu a preto využívam svoje legitímne právo veta a pozastavujem vykonateľnosť
tohto uznesenia .

V Sečovciach 02.04.2015
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

