
VYJADRENIE STAROSTKY OBCE NiŽNÝ KRUCOV

K správe o financnej kontrole c.2/2018, ktorú predložil HK obce B. Marcincin.

Dôvodová správa

Hnedv úvode chcem upozornit HKobce B.Marcincinana zákon o financnej kontrole

c.357/2015 §22 ,na základe ktorého je HKobce zo zákona povinný najprv prerokovat návrh

správy so starostkou obce a až následne na základe prerokovania spracuje návrh. Pokial'

tento proces splnený nebol, tak HKobce nemôže písat návrh a už vonkoncom nie správu.HK

obce si robí co chce a nerešpektuje zákony platné v SR.

HKobce zacal vykonávat kontrolu dna 30.03.2018 a ukoncilju až 11.5.2018.Chcemtu

zdôraznit, že cas, kedy HKobce vykonávalkontrolu bol 43 kalendárnych dní a cas, kedy som

sa ja ako starostka obce mohla ku kontrole vyjadrit kjeho návrhu správy, bol len 7

kalendárnych dní, co je podl'a môjho názoru voci mne nespravodlivé.

Kspráve HKobce uvádzam nasledovné:

A. Kontrolné zistenia

1.Kuzneseniam c.60-64/2015 chcem uviest, že sú v rozpore s § 7 ods 2 veta prvá zákona c.
357/2015 z.z. o financnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základnú financnú kontrolu v obci v súlade s citovaným zákonným ustanovením vykonáva

starostka obce a zamestnankyna obce, ktorá zodpovedá za rozpocet a financovanie a tou je

poverená Zuzana BoršcováŽipajo~á. Iná Fyzickáosoba, ktorú by schval'ovaloobecné

zastupitel'stvo ,by prichádzala do úvahy len vtedy, ak by obec takúto zamestnankynu nemala
a preto Uznesenie c.60/2015 je nezákonné, lebo je v rozpore s citovaným zákonom a obec sa

ním riadit nemôže. Vo vztahu k Uzneseniam c.60-64/2015 , ktoré boli nezákonne prijaté na

10.zasadnutí OZdna 13.11.2015, Obec NižnýKrucovuž rozhodla a to tak, že ich výkon bol

starostkou obce pozastavený ,nakol'kosú v rozpore so zákonom a upozorneniu prokurátora

okresnej prokuratúry obec NižnýKrucovnevyhovela a na svojom stanovisku zotrvala.
Starostka obce preto z vyššie uvedených zlýchschválených rozhodnutí 4 poslancov OZ,

ktorým diktuje HKobce musí obec chránit. Na porušovanie zákonov 4 poslancov OZ

upozornila vo svojej audítorskej správe za rok 2016 aj nezávislá audítorka našej obce Ing. D.

Maskál'ová.Preto musí starostka obce chránit obec a obracat sa na právnikov, co obec Nižný

Krucovaj nieco stojí. Terajší 4 poslanci OZa HKobce nepozerajú na obcanov obce a obec

samú, ale ich úmysel a ciel' je jednoznacný... snažia sa dokázat starostke nejaký trestný cin

a týmto spôsobom ju zbavit funkcie starostky obce.



2.Nakol'koposlanciOZdorucilidna 5.3.2018žiadosto zvolaniemimoriadnehoOZ,(aj ked
mimoriadne nemá oporu v zákone) tak starostka obce v zákonom stanovenej lehote obecné

zastupitel'stvo zvolala na den 20.3.2018 (v utorok) a poslanci OZsa ho nadpolovicnou

väcšinou zúcastnili, rokovanie sa konalo a poslanci boli uznášania schopní ,preto k porušeniu
zákona nedošlo a rozpor s rokovacím poriadkom je neopodstatnený v celom rozsahu.

3.Kedže kontrolu HKobce dokoncil až 11.5.2018, nemôže v kontrolných zisteniach uvádzat,

že do ukoncenia kontroly nebol dopracovaný štatút obce, pretože jeho kontrolné zistenie je

nesprávne. Do 11.5.2018 bol dopracovaný štatút obce NižnýKrucova bude predložený dna
24.5.2018 na rokovanie obecného zastupitel'stva NižnýKrucov.Uznesenie 32/2017 bolo

splnené a HKobce klame, pretože nemá prehl'ad o podstate veci samej.

4.V bode kontrolné zistenia c.4 k podpísaniu zmluvys V50,a.s. chcem uviest, že uznesenie

c.50/2017 sme nemohli splnit, nakol'koešte geodet spolocnosti V50 nevytýciltrasu a s tým

spojené m2.Ažpo porealizacnom zameraní geodeta budeme konkrétne vediet o kol'ko

metrov sa jedná a následne potom budeme môct podpísat zmluvu o vecnom bremene

s V50,a.s. Myslímsi, že ako HKobce tieto kontrolné zistenia u V50,a.s. mohol odkontrolovat,

stacil jeden telefonát. Preto konštatujem, že HKobce nekontroluje a nekomunikuje so
starostkou, ale hl'adá dôvody na pochyb€'niastarostky a snaží sa o hádzanie špiny na

starostku obce. Zvyššie uvedených skutocností vyplýva,že starostka obce musí chránit obec,

ktorej je štatutárom pred HKobce, B.Marcincinom,ktorý neustále hl'adá len rôzne dôvody
na to,aby starostku zastrašoval a bráni jej vo výkone zvel'adovania a rozvoja obce.

Návrh na opatrenia:

Návrh na opatrenia, ktoré uvádza HKobce B.Marcincinsú v rozpore so zákonom a preto

predložené návrhy sú v bode C:"l.nezákonné.Mojekonštatovanie je na základe právneho
poradenstva.

Cosa týka bodu c.2, ukladám pripravit dodatok k rokovaciemu poriadku obce, aby bol
v súlade so zákonom o obecnom zriadení c. 369/1990 Z.z.a túto úlohu zadávam hlavnému

kontrolórovi obce, pretože okrem toho, že vypisuje na prokuratúru, na políciuodbor

kriminálnej polície a píše správy o financnej kontrole ,s ktorými len osocuje starostku obce,

nic iné za mesacnú mzdu 100,- Eurnerobí. No a okrem toho, mu 4 poslanci OZ,jeho kamaráti
schváliliešte aj mastnú odmenu vo výške 265,- Eurv cistom, co pre našu obec znamená
zaplatit HKobce so všetkými odvodami do poistovní cca 510,- Eurv hrubom.

Bod c.3 bol splnený ešte v apríli, ale nakol'kosa o štatút obce NižnýKrucovHKobce vôbec

nezaujímal, pretože B.Marcincinsa viac zaujíma o kriminálnu políciua starostku obce, preto
to nemohol vediet.

Aco sa týka bodu c.4,tak si myslím,že HKobce by si mal najprv veci skontrolovat a až tak ich

napísat do svojej správy ako výhradu pre starostku. Pretože HKobce ,má zákonom dané, že



všetky kontrolné zistenia má pred návrhom so starostkou prerokovat a to ešte pred tým,

než ich napíše do zistení, co HKobce nikdy nerobí, cím porušuje zákon.

B. Kontrola dodržiavania rozp. pravidiel za 2.polrok 2017...

Kontrolné zistenia, ktoré uvádza HKobce vo svojej správe nie sú v súlade so zákonom

o rozpoctových pravidlách a rozpoctové opatrenie c.2 bolo vo výške 2.680 Eur a nie vo výške

5.360,- Eurako to nesprávne uvádza HKobce a taktiež 3.rozpoctové opatrenie bolo

v celkovej výške 1.780,- Eura nie 3.560 Eur ako to nesprávne uvádza HKobce. Tieto

rozpoctové opatrenia sú v súlade s vnútornými predpismi obce a to smernicou c.1/2012

a platným VZNc.13/2008,ktoré sú schválené orgánom obce a zverejnené na web stránke
obce.

Návrh na opatrenie:

Túto zmenu v rozpocte, ktorú urcuje zákon o rozpoctových pravidlách územnej samosprávy
c.583/2004 Z.z.v §14,je v súlade so zákonom o rozpoctových pravidlách územnej

samosprávy, nakolko k zmene došlo v zákonom stanovenom termíne a zmenu v rozpocte

v rozsahu urcenom obecným zastupitelstvom vykonal orgán obce- starostka obce, na základe
zákona o obecnom zriddení c.369/1990 Z.z.§11 ods4 od b.)

Návrh na opatrenie, ktJré uvádza HKobce vo svojej správe je preto bezpredrr.etné.

c. Priebežn á kontrola dokladov úctovníctva obce podla zákona c.357/2015 Z.z. o financnej

kontrole a vnútornom audite je dodržiavaná v súlade.so zákonom.

Pokladnicné zostatky v pokladni, tak ako ich opísal opät HKobce nie sú správne a ktýmto

som sa vyjadrovala už v námietkach HKobce v správe o financnej kontrole c.2/2017.To, že

ich tu vo svojej správe spomína HKobce opät a tie isté ,je zarážajúce a smiešne. Pretože

k zostatkom v pokladni už opatrenia boli prijaté, co som ako starostka obce sama zabezpecila

a informovala som Váso tom priamo na obecnom zastupitelstve. Po následných opatreniach

boli nedostatky hned odstránené a zostatky v pokladni sú od toho casu v súlade s platnými
vnútornými predpismi a VZNc.13/2008.

Návrh na opatrenie:

Návrhyna opatrenia v tomto prípade sú zbytocné.

Správa HKobce o financnej kontrole c.2/2018 je zavádzajúca a klamliváa nie je pravdou to,

co uvádza HKobce. Akby HKobce prerokoval správu tak, ako mu to ukladá zákon so

starostkou obce, pred návrhom správy, tak by k takýmto písomným neopodstatneným
nezrovnalostiam HKobce ,nedochádzalo.



ZÁVER

HKobce B.Marcincin, ktorého si zvolili4 poslanci obecného zastupitel'stva neustále vo

svojich správach napáda starostku obce, zastrašuje a oCiernujeju. To je ciel'jeho kontroly.

Jeho neodbornost sa prejavuje v jeho správach, ide o osobné invektívy a záujmy voci mojej

osobe a tiež zaujatost p.Marcincina, ktorá je cítit z jeho správ na základe nicím
nepodložených fabulácií ,ktoré už presahujú hranicu akceptovatel'nosti.

Ale aj napriek tomu som vplyvom svojich manažérskych schopností, pre obcanov našej

obce dokázala uspiet na Úrade vlády SRa získat financné prostriedky vo výške 10.000,-Eur

pre rozvoj obce. Tiežsom dokázala na základe svojich manažérskych zrucností dotlacit

firmu UPCk tomu, aby pre obcanov našej obce nielen zrealizovali vysokorýchlostný
internet ža vel'mivýhodnú cenu do jednej domácnosti vo výške 7 Eurna mesiac za

poskytované služby ,ale v rámci výstavby internetu som ako starostka obce dotlacila firmu

UPSk rekonštrukcii obecného rozhlasu s rozšírením až po c.d.l( po D.Pankucha}.

Odvádzanie pozornosti trápnym a prízemným spôsobom od skutocnosti, nikomu

neprospeje. Užza cias rímskeho práva platila skutocnost, že záujem obcanov a väcšiny je

nadriadený záujmom jednotlivca. Preto nepodl'ahnem primitívnym argumentom, v tomto
prípade jednotlivca pána HKobce B.Marcincina.

Úloha pre HKobce:

4 poslanci za celé 4 roky poverili HKobce, B.Marcincinalen jedným a to podávat trestné

oznámenia na starostku obce. ío, že poslanci úmyselne v roku 2016 schválilinezákonný

rozpocet, svoj rozpocet, ktorý neb~1zosúladený s rozpoctovým provizóriom, v ktorom sa
obec nachádzala do 24.6.2016, tak na to HKnielenže neupozornil, on ako HKdokonca

poslancom odporucil schválit nezákonný rozpocet poslancov .Taktiežto bolo aj v prípade

záverecného úctu v roku 2017,kedy poslanci OZzo zákona mali záverecný úcet obce

prerokovat a schválit, ci už s výhradami alebo bez výhrad.HKobce mal upozornit poslancov,

že ked záverecný úcet neschvália, tak že porušujú zákon. No napriek tomu, HKobce nielen že

odporucil vo svojej správe poslancom, aby záverecný úcet neschválili, HKobce poslancov ani

len neupozornil na rokovaní OZ,že konajú nezákonne, pretože sa stalo, že poslanci
o záverecnom úcte odmietli vôbec rokovat.

Abynedo_chádzalozo strany poslancov k porušovaniu zákona odporúcam, aby na rokovaní

dna 25.5.2018 poslanci OZneschval'ovalibod c.8 pozvánky, ktorý na každom zastupitel'stve

rieši Marek Rybarcákz dôvodu vlastného záujmu, nakol'koVZNo prevádzkovom poriadku

pohreb iska, ktoré chcú ako kolektívnyorgán schválit, nie je v súlade so zákonom. Akby ho

schválilina podnet poslanca OZMareka Rybarcáka,tak budem z toho vyvodzovat trestnú

zodpovednost kolektívneho orgánu obce.



Ja ako starostka obce na základe zákona o obecnom zriadení c.369/1990 z.z. zadávam úlohu

pre HKobce ,aby do najbližšieho OZodkontroloval a urobil kalkuláciuTKOza rok 2017, nech

HKobce vyhodnotí na základe platných právnych predpisov nakladanie s TKOa nech príjme

opatrenia na nápravu. Nakol'kosa domnievam, že HKobce vie, že ohl'adom TKOporušujú

poslanci zákon, nepodáva žiadne návrhy a správy poslancom OZna odstránenie porušovanie
zákona zo strany poslancov.

S úctou, Mgr.VladimíraHermanovská, starostka obce NižnýKrucov

V Nižnom.l(rucove,dna 24.05.2018


