Informatívna s

re obcanov obce NižnÝ Krucov

Váženíspoluobcania,

vzhfadomna to, že starostka našej obce spoluso svojímzástupcomzvolávajúverejné zhromaždenie,
musímevás informovat,že podfa zákona369/1990, §U odst. 4, písmenof, zvolávatzhromaždenie
obcanov môže iba obecné zastupitefstvo, nie starostka a ani samostatne poslanci. Zvolaním
zhromaždeniastarostkaporušujezákon.
Abyste mali pravdivýobraz o stave našej obce, pripravujemevšetkydôkazya materiályna verejnú
schôdzu,ktorú chceme zvolat po tom, co bude ukoncenévyšetrovanieorgánovcinnýchv trestnom
konaní. Podaním sme poverili nášho hlavného kontrolóra, pretože sme nenašli iný spôsob ako
prinútit starostku, aby dodržiavala zákony a aby nám predkladala všetky projekty a zmluvy na
schválenie. Starostka odmieta spolupracovat s obecným zastupitefstvom na verejných
obstarávaniach,sama bez schváleniaberie pôžickya ked'sa poslancipýtajú,tak tvrdí že ona pozná
zákonya že ichdodržiava.Akoposlancimáme právokontrolovat,ci sú projektypripravené tak, aby
peniaze, ktoré do nich Investujeme boli investované správne, nie ako pri osvetlení, kde pred
nainštalovanímúspornýchsvetiel sme platilicca 1400.-€za osvetlenie a po realizáciibudeme platit
cca 2100.-€. O úcelnostiprojektu kamerovéhosystémuza 95000.-€je škodavôbec hovorit.Kamera,
ktorá mala st~žit cestu je takmer vždy nefunkcnáa ostatné snímajúzelen. Informovalisme sa aj
o projektebytoviek,no starostka nás informovala,že sa nicnedeje, žiadostsme nepodalia stavebník
nic nepodniká,tak sme toto uzneseniezrušili,[10v prípade,že sa v tejto veciniecopohne a starostka
nás bude pravdivoo tom informovat1 nie kricat že má 60 zmlúva ked požiadameo ichpredloženie,

tak námnicneukáželtaksaktomutoprojektuvrátime.
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O ostatných projektoch nás starostka neinformuje, koná v nich sama a sama aj podpisuje všetky
zmluvy.Na verejnom zhromaždeníchce, aby ste vy, obcania, legalizovalijej konanie,co však aj tak
nieje právnemožné.
co sa týka nášho podania na políciu, podali sme ho preto, že máme dôvodné podozrenie, že
starostkaporušujezákony,prekracujesvojeprávomocia falšujerôzneúradné listiny.
KeDŽevyšetrovanie ešte nie je ukoncené, nemôžeme vám povedat viac, no budete ešte vefmi
prekvapení.
Dúfame,že sa protiprávnehozhromaždenianezúcastnitea pockátena zhromaždenie,ktoré zvoláme
hned po rozhodnutísúdu.
S pozdravom podpísaní poslanci OZa hlavný kontrolór obce:

Pavol Kalman

JánCaraba

r~,

1

.-.~~

f.~~.:1
B rt I

Pavel Gedor

.M

a o ornej

. v.

'-

Wt.....

1n

_ ~rek
..~
"':> c: R barcak..:
:::-->

areinein......................................

