Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou
Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2020
Pre: Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o obecnom zriadení“), podľa ktorého hlavný kontrolór
predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí, predkladám mestskému zastupiteľstvu v Moldave nad Bodvou (ďalej aj ako „MsZ“)
správu o výsledku kontroly.
V zmysle ustanovenia § 18d ods. 2 písm. a) zákona o obecnom zriadení kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra podlieha aj obecný (mestský) úrad. V zmysle § 16 ods. 2 písm. d) zákona
o obecnom zriadení „obecný úrad najmä vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva
a rozhodnutia obce.“
Kontrola bola zaradená do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok
2020.
Číslo kontroly: HK/4/2020
Predkladateľ správy:
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta
Povinná osoba (kontrolovaný subjekt):
Mestský úrad Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou
Cieľ kontroly : je kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva prijatých v prvom polroku
2020.
Termín realizácie kontroly: 2.9.2020 – 12.11.2020
Povinnému subjektu bola doručená správa z kontroly č. HK/4/2020 dňa 12.11.2020.
Výsledky kontroly:
Kontrolou bolo analyzované plnenie uznesení, ktoré boli prijaté na rokovaniach mestského
zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou (ďalej aj ako „MsZ“) v prvom polroku 2020. V období od
1.1.2020 do 30.6.2020 bolo zrealizovaných 5 rokovaní MsZ.
Kontrolované boli uznesenia zo zasadnutí MsZ:
• 16. zasadnutie MsZ dňa 30.1.2020
• 17. zasadnutie MsZ dňa 18.2.2020
• 18. zasadnutie MsZ dňa 27.3.2020
• 19. zasadnutie MsZ dňa 15.5.2020
• 20. zasadnutie MsZ dňa 22.6.2020.
Prijatých bolo celkovo 72 uznesení označených v nepretržite vedenom číselnom rade, počnúc
uznesením č. 206/2020 až po uznesenie č. 277/2020.
Primátor mesta nevyužil v zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení svoje tzv. sistačné právo vo vzťahu k žiadnemu z kontrolovaných
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uznesení, t.j. nepozastavil výkon žiadneho z prijatých uznesení spôsobom, že by ho nepodpísal.
Ťažiskovým predmetom kontroly boli tie uznesenia, ktorých plnenie bolo možné objektívne
vyhodnotiť. Túto skutočnosť uvádzam z dôvodu, že prijímané boli aj uznesenia s obsahom
neumožňujúcim objektívne zhodnotiť ich reálne plnenie alebo uskutočnenie (napr. uznesenia,
ktorým MsZ nejakú skutočnosť „berie na vedomie“, resp. schvaľuje sa „zámer“ pre niečo, a pod.)
alebo samotné uznesenie už nevyžaduje ďalšie plnenie, lebo ono samotné zakladá, mení alebo ruší
právne vzťahy alebo normatívne akty (napr. uznesenie o „menovaní riaditeľa MŠK“, uznesenie o
„zrušení VZN“ a pod.).
Kontrolou bolo zistené, že podpísané originálne vyhotovenia uznesení sú archivované prehľadne a
systematicky v členení podľa jednotlivých rokovaní MsZ, na ktorých boli prijímané. Evidencia je
vedená na mestskom úrade. Systematiku usporiadania hodnotím kladne.
Evidencia originálnych exemplárov uznesení mestského zastupiteľstva korešponduje s materiálmi
zverejnenými v elektronickej podobe na web stránke mesta.
Pri zverejňovaní uznesení na web stránke mesta je zachovaná systematickosť a logika ich
usporiadania. Podľa tejto logickej štruktúry sú uznesenia umiestnené na web stránke v sekcii
„Samospráva/Mestské zastupiteľstvo/Zasadnutia MZ– 8.volebné obdobie“ a to spoločne
s materiálmi viažucimi sa k rokovaniu Msz (návrhy, dôvodové správy a pod.). Vo formáte pdf. sú
uznesenia voľne dostupné a stiahnuteľné. Uznesenia sú uvádzané bez vyobrazenia podpisu
primátora mesta. Na mieste určenom pre podpis primátora sa uvádza informácia o tom, že
uznesenie bolo primátorom podpísané a dátum, kedy bolo podpísané.
V rámci kontroly bolo cieľom zisťovať, či uznesenia, ktorých realizácia sa mala realizovať boli
v skutočnosti uskutočnené. Pri kontrole bolo zistené, že väčšina z kontrolovaných uznesení bola
riadne zrealizovaná. Niektoré z uznesení sú v štádiu realizácie.
Pri kontrole nebola zaznamenaná situácia, kedy by vo vzťahu k prijatému uzneseniu neboli
realizované zo strany mestského úradu kroky smerujúce k vykonaniu uznesenia.
V prehľade uvádzam tie uznesenia, ktorých realizácia v čase ukončenia výkonu kontroly (ku dňu
12.11.2020) aktívne prebieha:
•

Uznesenie č. 246/2020, zo dňa 15.5.2020 – uznesenie o schválení zmluvy o budúcej
zmluve na kúpu mestských pozemkov v prospech Slovenského vodohospodárskeho
podniku š.p. v hodnote 43 022,86 eur. Návrhy zmlúv, podpísané za mesto Moldava nad
Bodvou, boli doručené adresátovi 25.5.2020. Doposiaľ neboli mestu zmluvy podpísané
druhou stranou zaslané späť.

•

Uznesenie č. 247/2020, zo dňa 15.5.2020 - uznesenie o schválení zmluvy o budúcej
zmluve na kúpu mestských pozemkov v prospech Slovenského vodohospodárskeho
podniku š.p. v hodnote 121 441,64 eur. Návrhy zmlúv podpísané za mesto Moldava nad
Bodvou boli doručené adresátovi 25.5.2020. Doposiaľ neboli mestu zmluvy podpísané
druhou stranou zaslané späť.

Na tomto mieste považujem za prínosné poukázať aj na uznesenia, ktoré boli riadne vykonané
a zrealizované, avšak ich výkon nepriniesol očakávaný výsledok. A zároveň ide o natoľko
podstatné záležitosti v živote mestskej samosprávy, že bude potrebné danú situáciu opakovane
riešiť (buď opakovaným výkonom/realizáciou, alebo úpravou uznesenia, alebo zrušením
uznesenia a pod.).
•

Uznesenie č. 215/2020, zo dňa 31.1.2020 – uznesenie o schválení a vyhlásení podmienok
verejného obstarávania na zabezpečovanie zneškodňovania komunálneho odpadu v meste
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Moldava nad Bodvou. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené
20.3.2020 pod značkou 12078 MSS vo vestníku verejného obstarávania č. 68/2020 dňa
26.3.2020. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 808 938,96 EUR bez DPH.
Doba plnenia bola stanovená na 48 mesiacov. Do verejnej súťaže sa prihlásil len jeden
uchádzač. Cenová ponuka tohto uchádzača prekročila stanovenú predpokladanú hodnotu
zákazky. Verejné obstarávanie bolo z tohto dôvodu zrušené s tým, že verejný obstarávateľ
(mesto) vyhlási nové verejné obstarávanie.
Ku dňu skončenia kontroly (12.11.2020) je zvolané na deň 13.11.2020 rokovanie
mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktorého navrhovaným bodom je úprava
uznesenia č. 215/2020.
•

Uznesenie č. 227/2020, zo dňa 18.2.2020 – uznesenie o vyhlásení mestského majetku
(areál bývalého KVISTu – budovy a pozemky) za prebytočný majetok mesta a schválenie
podmienok verejnej obchodnej súťaže. Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená v období
od 1.5.2020 do 30.5.2020. Do verejnej obchodnej súťaže sa neprihlásil žiaden záujemca.
V záujme úplnej presnosti a jasnosti majetkovo-právnych vzťahov dávam do pozornosti
možnosť uvažovať o zrušení tohto uznesenia. A to z dvoch dôvodov. Za prvé, aby nebol
majetok definovaný v uznesení naďalej považovaný za prebytočný. Za druhé, aby bola
jednoznačne vyjasnená situácia, že na základe tohto uznesenia (č. 227/2020) nebude
možné vyhlásiť ďalšiu obchodnú súťaž na predmetný majetok, ale v prípade snáh a
záujmu o vyhlásenie novej súťaže bude potrebné prijať nové uznesenie zastupiteľstva.

Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Táto správa je spracovaná na 3 stranách .

V Moldave nad Bodvou, 12.11.2020
............................................................
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.
hlavný kontrolór mesta
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Uznesenie č. 342/2020
Bod č. 5 Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2020, Správa o kontrolnej činnosti HK 6/2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


berie na vedomie

1) Správu o výsledku kontroly č. HK/4/2020
2) Správu o kontrolnej činnosti HK 6/2020


schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

_________________________
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
v. r.
podpísal: dňa 15. 12. 2020

