M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Sečovce
Zverejnené : 21.04.2016

Súbor uznesení
z II. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
konaného dňa 11.04.2016
UZNESENIE č.23/2016 z 11.04.2016
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
Na základe predloženého programu rokovania II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sečovciach

schvaľuje
program rokovania II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach uvedený v pozvánke
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia MsZ, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Zmluva o budúcej zmluve STAVIMAT s.r.o. – pozastavený výkon uznesenia
Kontrolná činnosti hlavného kontrolóra – pozastavený výkon uznesenia
Rôzne
Diskusia
Záver

V Sečovciach 19.04.2016
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.
UZNESENIE č.24/2016 z 11.04.2016
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach

schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Marián Vasilišin
členovia: RNDr. Monika Bérešová
Imrich Gleza
Overovateľov v zložení:

Ing. Ján Dobranský
Františka Baranová
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Zapisovateľku z rokovania:

Ľubicu Kmecovú

V Sečovciach 19.04.2016
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.
UZNESENIE č.25/2016 z 11.04.2016
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach

berie na vedomie
že v prípade splnenia náležitostí a podmienok uvedených v zmluve o budúcej zmluve č. 01/2014
uzatvorenej medzi Mestom Sečovce a firmou STAVIMAT s.r.o , podpísanej dňa 27.02.2014 a
upravenej dodatkom č. 1, zo dňa 28.2.2014 dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi mestom Sečovce
a firmou STAVIMAT s.r.o.

V Sečovciach 19.04.2016
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.
UZNESENIE č.26/2016 z 11.04.2016
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
A/ berie na vedomie
A1 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015.
A2
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly – následnej finančnej kontroly
v kontrolovanom subjekte – Mesto Sečovce, MsÚ Sečovce, Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27,
078 01 Sečovce, po predchádzajúcej kontrole, ktorá bola vykonaná v termíne od 1.1.2011 do
30.6.2012.
A3
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly dodržiavanie Zásad hospodárenia mesta
Sečovce so zameraním na proces schvaľovania použitia finančných prostriedkov v objeme nad
500 eur podľa jednotlivých ustanovení Zásad hospodárenie a to všetkých výdavkových
finančných operáciách za tovary a služby zrealizovaných za obdobie II. polroku 2015 v meste
Sečovce
V Sečovciach 19.04.2016

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.
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UZNESENIE č.27/2016 z 11.04.2016
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach

berie na vedomie
(s odporúčaním vrátiť na dopracovanie v termíne do 25.4.2016)
Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy Mesta Sečovce
V Sečovciach 19.04.2016
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.
UZNESENIE č.28/2016 z 11.04.2016

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach

schvaľuje
Upozornenie hlavnému kontrolórovi na hrubé zanedbávanie povinností vyplývajúcich z jeho
funkcie, a to tak:
Dňa 26.03.2015 na zasadnutí MsZ boli poslancami uložené úlohy hlavnému kontrolórovi,
vykonať kontrolu na Bytovom hospodárstve Sečovce s. r. o. so zameraním sa na dodržiavanie
zverejňovania povinných informácií podľa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v platnom znení v organizáciách mesta Sečovce za obdobie r. 2013 a r. 2014.
Predloženú správu o výsledku kontroly poslanci nenamietali. Máme však zato, že došlo
k hrubému porušeniu pravidiel kontrolnej činnosti a to tak, že hlavný kontrolór mesta Sečovce
v podstate skontroloval sám seba, t. j. vykonal kontrolu v spoločnosti, ktorej je zamestnancom
na plný úväzok, kontroloval výsledky vlastnej práce, resp. prácu svojich nadriadených
v spoločnosti Bytové hospodárstvo Sečovce s. r. o. , pričom táto skutočnosť nebola
v predloženej správe spomenutá. Je teda zrejmé, že došlo k zaujatosti a konfliktu záujmov.
Hlavný kontrolór vykonáva kontroly výsledkov práce nielen svojej, ale okrem toho aj práce
svojich rodinných príslušníkov – p. Wawreková, vedúca organizačného oddelenia Mestského
úradu v Sečovciach je matkou hlavného kontrolóra (blízka príbuzná), poukazujeme na konflikt
záujmov okrem iného napr. pri kontrole plnenia uznesení a následne vypracovanej správy
z kontroly plnenia uznesení, kontrolór v správe predloženej zastupiteľstvu neinformoval
o možnej zaujatosti a príbuzenskom pomere voči zamestnankyni úradu a správu predložil ako
výsledok bežnej (nezávislej a objektívnej) kontroly. Máme za to, že kontrolór pochybil
a kontroly nevykonáva plne v súlade s platnými právnymi predpismi, v prvom rade nezávisle
a nestranne.
Dňa 26.03.2015 na zasadnutí MsZ boli poslancami uložené úlohy hlavnému kontrolórovi,
vykonať kontrolu zmluvy uzatvorenej dňa 16.9.2014 medzi Mestom Sečovce a PriateľstvoFreundschaft o. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku (dom + pozemok).
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V predloženej správe sa hlavný kontrolór vyjadril, že nevidí žiadne porušenie zákona,
alebo nelegálnosť zmluvy o predaji. Máme však zato, že hlavný kontrolór vykonal kontrolu
nedôsledne a vo svojej správe neupozornil na fakt, že došlo ku konfliktu záujmov a tiež
k porušeniu predpisov, keď na strane predávajúceho vystupoval primátor mesta Sečovce
MVDr. Jozef Gamrát a na strane kupujúceho vystupoval štatutár, resp. predseda o. z. Ján
Paulovčák, ktorý je zároveň zamestnancom mesta Sečovce vo funkcií povereného vedúceho
strediska – Technické služby. V takomto prípade mala byť vyhlásená verejná súťaž na
predaj mestského majetku, teda majetok sa nemal predávať formou osobitného zreteľa.
Dňa 20.05.2015 na zasadnutí MsZ hlavný kontrolór mesta predložil poslancom správy
z vykonaných kontrol. Jednou z nich bola správa o vykonaní kontroly vybavovania sťažností.
Pani poslankyňa Bérešová upozornila hlavného kontrolóra, citujem: „dáva na zváženie, či je
vhodné, aby sa pri sťažnostiach uvádzali mená s komplet priebehom. Aj pri rozsudkoch súdov
zrejme nie sú všetky veci identifikované. Nemyslí si, že je správne, keď sú v správach citované
všetky mená, priezviská a iné citlivé údaje. " Teda máme zato, že pán Wawrek by mal ako
hlavný kontrolór a zároveň človek s právnym vzdelaním vedieť, ktoré informácie a údaje
spadajú pod zákon o ochrane osobných údajov a citlivo s nimi pri výkone svojej práce
nakladať.
MsZ upozorňuje kontrolóra JUDr. Wawreka na nedodržanie povinnosti podľa zákona 369/1990
Zb., nakoľko správu o kontrolnej činnosti nepredložil v lehote do 60 dní od uplynutia
kalendárneho roku. Kontrolór zastupiteľstvu nepreukázal, že správu predložil do 60 dní tak
ako stanovuje zákon.
Bola nariadená kontrola dodržiavanie Zásad hospodárenie mesta Sečovce so zameraním na
proces schvaľovania použitia finančných prostriedkov v objeme nad 500 eur podľa
jednotlivých ustanovení Zásad hospodárenia a to všetkých výdavkových finančných operácií za
tovary a služby zrealizovaných za obdobie II. polroku 2015 v meste Sečovce. V predloženej
kontrole sa konštatuje, že pri vykonanej kontrole neboli zistené žiadne ďalšie nedostatky a že
všetky finančné operácie boli v súlade so všeobecne záväznými.
Poslanecký klub má zato, k porušeniu zásad hospodárenia a k porušeniu zákona
o rozpočtových pravidlách v skutočnosti došlo. A nie je pravdou, že všetky kontrolované
čerpané zaúčtované finančné prostriedky, boli pred schválené zastupiteľstvom, tak ako to
upravuje obsah zásad hospodárenia. Upozorňujeme na to, že kontrola nebola vykonaná v súlade
so zákonom nezávisle, nestranne, objektívne a jej výsledkom bolo nepoukázanie na porušenie
predpisov. Následne bol na daňový úrad zaslaný výkaz plnenia rozpočtu za posledný kvartál
roku 2015, z ktorého je zrejme, že v položke 635006 boli čerpané finančné prostriedky
v objeme 8820 eur, ktoré neboli rozpočtované a ani schválené zastupiteľstvom v úprave
rozpočtu.
V Sečovciach 19.04.2016

MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta v.r.

