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Prijaté uznesenia súvisiace s týmto
materiálom:

Uznesenie č. 2014/313

Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle §
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle §
9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z.:

nevyžaduje sa
nevyžaduje sa
Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem
o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi.

Dôvodová správa k bodom č. 5
protest prokurátora proti schválenému uzneseniu MsZ v Moldave nad Bodvou

Vedenie mesta Moldava and Bodvou už dlhší čas upozornila na nezákonnosť postupu mesta pri
schvaľovaní Koncesnej zmluvy, predmetom ktorej malo byť vloženie pozemkov mesta v hodnote
cca 390 000 € ako prioritného majetku do Nadácie pre budúcnosť-A Jӧvőért Alapitvány. Vedenie
mesta sa viackrát snažilo vyriešiť tento protiprávny stav so samotnou nadáciou, ako aj poslancami
MsZ v Moldave nad Bodvou, avšak neúspešne.
Dňa 24.05.2017 bol mestu Moldava nad Bodvou doručený protest prokurátora proti uzneseniu
č. 2014/313 prijatého na 31. zasadnutí MsZ, konaného dňa 05.06.2014.
V proteste prokurátor uvádza, že z uznesenia č. 2014/313 je nie je jasné a zrejmé o aký majetok
sa jedná, kto ich vkladá a aká je jeho cena. Z toho dôvodu je uznesenie neurčité, nezrozumiteľné
a pre absenciu skutkových a právnych dôvodov nepreskúmateľné a nesúladné so zákonom.
Podľa § 26 zákona o prokuratúre:
(4) Ak sa orgán územnej samosprávy domnieva, že protest nie je dôvodný, uznesením mu nevyhovie.
(5) Orgán územnej samosprávy je povinný rozhodnúť o proteste prokurátora do 60 dní od jeho
doručenia. V rovnakej lehote je povinný o tom upovedomiť prokurátora.
(6) Ak orgán územnej samosprávy nevyhovie protestu prokurátora, je prokurátor oprávnený podať
proti uzneseniu žalobu na správny súd podľa osobitného predpisu.

Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2017 z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 16.06.2017.
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


berie na vedomie

protest prokurátora proti uzneseniu MsZ v Moldave nad Bodvou č. 2014/313, ktoré bolo prijaté na
31. zasadnutí MsZ v Moldave nad Bodvou konaného dňa 05.06.2014.


vyhovuje/nevyhovuje

protestu


..................

...............................................................................................................................................................

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

