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Dôvodová správa
Po zvážení som sa rozhodol nepodpísať uznesenie MsZ v Bardejove č. 12/2019 zo dňa
24.1.2019 k bodu Návrh na odvolanie a voľbu člena finančnej komisie – neposlanca pri MsZ
v Bardejove ( odvolanie Ing. Dagmar Mačejovskej

z funkcie členky – neposlankyne

finančnej komisie pri MsZ v Bardejove a voľba Ing. Juraja Peteju do funkcie člena –
neposlanca finančnej komisie pri MsZ v Bardejove ).
Pôvodne bola uznesením MsZ v Bardejove č. 11/2018 - II, časť B zo dňa 20.12.2018 do
finančnej komisie pri MsZ v Bardejove zvolená ako členka komisie – neposlankyňa Ing.
Dagmar Mačejovská, ktorá bola následne uznesením MsZ v Bardejove č. 11/2018 – II, časť C
menovaná za sekretára tej istej komisie z radov zamestnancov mesta. Z dôvodu účasti jednej
a tej istej osoby v dvoch rozdielnych funkciách v rámci tej istej komisie bol predložený návrh
na jej odvolaniu z funkcie členky finančnej komisie – neposlankyne a následne bol v zmysle
dohody poslaneckých klubov na toto miesto v komisii navrhnutý zástupca mládežníckeho
parlamentu.
Počas zasadania MsZ dňa 24.1.2019 boli mimo predrokovanej dohody poslancami MsZ
navrhnutí za člena finančnej komisie – neposlanca pri MsZ nielen zástupca mládežníckeho
parlamentu, ale aj Ing. Peteja, ktorý bol následne potrebnou väčšinou poslaneckých hlasov aj
zvolený.
Na mimoriadnom rokovaní Mestskej rady dňa 7. 2. 2019 som nepodpísanie uznesenia
zdôvodnil tým, že osobne nemám žiadne výhrady a ani žiadne pripomienky voči odbornosti a
osobe Ing. Peteju, ale že je potrebné si ctiť a vážiť dohody. Jednou z hlavných úloh mestského
mládežníckeho parlamentu je aj participácia stredoškolákov na všetkých úrovniach
spoločenského a politického života a v zmysle uvedeného im bola sľúbená aj podpora
poslaneckých klubov, ktorá bola aj realizovaná voľbou členov – neposlancov aj v iných
komisiách pri MsZ v Bardejove. Preto prvotná administratívna chyba by nemala viesť
k necteniu si predrokovaných dohôd. Záverom som vyzval oboch svojich zástupcov
a ostatných členov MsR, aby opätovne v svojich poslaneckých kluboch prehodnotili
kandidáta na člena finančnej komisie – neposlanca a aby pri opätovnej voľbe v prípade, ak
nedôjde k potvrdeniu uznesenia č. 12/2019 zo dňa 24.1.2019, na najbližšom zasadaní MsZ
zvolili za člena finančnej komisie - neposlanca

kandidáta navrhnutého mestským

mládežníckym parlamentom v zmysle už skôr predrokovanej dohody.
Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov starosta ( primátor ) 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. 10 ( do 10 dní ).
Podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený,
môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov
potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia,
uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
V prípade, ak nedôjde k potvrdeniu uznesenia, bude potrebné realizovať novú voľbu
člena finančnej komisie - neposlanca pri MsZ v súlade s Rokovacím poriadkom MsZ
v Bardejove. Členovia komisií MsZ sa volia verejným hlasovaním prostredníctvom
hlasovacieho zariadenia na základe návrhov poslancov podľa jednotlivých komisií.

Varianty na uznesenie:
1. Návrh na uznesenie v prípade potvrdenia pôvodného uznesenia:
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove po prerokovaní

A/ potvrdzuje
uznesenie MsZ č. 12/2019 zo dňa 24.1.2019, ktorého výkon bol v zmysle § 13 ods. 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozastavený primátorom mesta

2. Návrh na uznesenie v prípade zrušenia pôvodného uznesenia:
Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove po prerokovaní

A/ ruší
uznesenie MsZ č. 12/2019 zo dňa 24.1.2019
B/ odvoláva
Ing. Dagmar Mačejovskú z funkcie členky – neposlankyne finančnej komisie pri MsZ
C/ volí
.................................................do funkcie člena – neposlanca finančnej komisie pri MsZ v
Bardejove

