VYJADRENIE
STAROSTKY OBCE NIŽNÝ KRUCOV
K sDráve o kontrolnej cinnosti hlavného kontrolóra za 2. Dolrok 2016
K správe o kontrolnej cinnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016 zo dna 22.06.2017
uvádzam nasledovné:
11Zasadnutie obecného zastupitel'stva konané dna 23.08.2016 sa uskutocnilo v rozpore
so zákonom o obecnom zriadení.
Návrh programu zasadnutia nebol zverejnený na úradnej tabuli obce aspon tri dni pred
konaním obecného zastupitelstva a preto akékolvek rozhodnutia poslancov obecného zastupitelstva
prijaté dna 23.08.2016 sú v rozpore so zákonom.
Na tQm nic nemení ani tá skutocnost, že uvedené uznesenie bolo zverejnené na webovom
sídle obce.
21Žiadam hlavného kontrolóra obce, aby predložil doklad o tom, že v 2. polroku 2016
požiadal obec o predloženie úctovných dokladov na vykonanie kontroly.
Hlavný kontrolór nedorucil v 2. polroku 2016 obci žiadnu žiadost o predloženie
úctovných dokladov.
Obec hlavnému kontrolórovi nikdy vo výkone funkcie nebránila.
V roku 2017 obec písomne vyzvala hlavného kontrolóra, aby si plnil zákonné povinnosti a
vopred vždy oznámil obci, akú kontrolu bude vykonávat a uviedol ktoré konkrétne úctovné doklady
ku kontrole potrebuje.
31 Starostka obce rešpektuje zákon, najmä zákon o obecnom zriadení.
Ako starostka obce nebudem rešpektovat uznesenia prijaté v rozpore so zákonom a
uznesenia, ktoré sú pre obec nevýhodné.
41 Na základe stanoviska HK obce, teda na návrh HK obce B.Marcincina poslanci OZ
neschválili rozpocet obce na rok 2016 a preto bola obec v rozpoctovom provizóriu do 24.6.2016,
ktoré bolo zúctované so schváleným rozpoctom, rozpoctovým opatrením c.1/2016 a to v zákonom
stanovenom termíne do 05.02.2017, presne tak ako to ukladá zákon.
51 Obecné zastupitel'stvo Obce Nižný Krucov na rady hlavného kontrolóra obce prijíma
uznesenia, ktoré mi ako starostke obce majú bránit vo výkone funkcie.
Poslancov obecného zastupitelstva riadi hlavný kontrolór obce p.Bartolomej Marcincin,
ktorý v obci nemá poradný hlas, aký mu podla zákona prináleží, ale má rozhodujúci hlas. Poslanci
obecného zastupitelstva bez hlavného kontrolóra neschvália ani jedno uznesenie.

V Nižnom Krucove dna 27.6.2017
Mgr. Vladimíra Hermanovská
starostka obce
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