žiadame zvereniť na webe e-maily od hK obce a starostky...OcÚ
----- Original Message ----From: bartolomejmarcincin
To: niznykrucov@gmail.com ; janherelmont ; Jan Caraba ; Marek Rybarčák ; Pavol Kalman ; Pavel
Gedor
Sent: Wednesday, February 15, 2017 10:07 PM
Subject: Odpoveď HK obce

Dobrý večer,
ak Vám nestačí to, že som vám odoslal citáciu § 14 ods. 2 z. č. 583/2004 Z.z. tak už neviem
čo s vami pohne, asi nič.
Ak vo vašom návrhu rozpočtu na rok 2017 sú obsiahnuté všetky potrebné financie, tak načo je
potrebné na zasadnutí schvaľovať ich ešte jednotlivo?
Asi len preto aby bola sranda. Už teraz sa teším.
Bartolomej Marcinčin, hlavný kontrolór obce

** Wed, 15 Feb 2017 19:19:16 +0100 - niznykrucov@gmail.com **
Dobrý večer,
týmto dôrazne žiadam HK obce,p.Bartolomeja Marcinčina,aby ma nešikanoval formou e-mailovej
pošty,obecný úrad riadim ako starostka obce a tiež podľa zákona o obecnom zriadení 369/1990 Z.z.
zvolávam zasadnutia OZ,čiže pripravujem aj návrh na program rokovania.Nakoľko je návrh programu
na rokovanie OZ dňa 24.2.2017 už zverejnený,nič na ňom meniť nebudem,avšak nič nebráni
poslancom OZ zmeniť ho pred rokovaním na zasadnutí tak,ako to ukladá náš zákonodarca.Čo sa týka
návrhu rozpočtu obce,tak doposiaľ návrhy ,či už na rozpočtové opatrenia alebo návrh na rozpočet
obce vždy preposielali e-mailovou poštou Vy-HK obce,prípadne ste to poslali na e-mail Jánovi
Čarabovi a ten nám to preposlal.Dňa 5.2.2017,v nedeľu,ste mi zaslali e-mail,vašu odpoveď na našu
žiadosť,z ktorej nieje zrejmé Vaše stanovisko,o ktoré som Vás žiadala, preto som sa obrátila na
okresnú prokuratúru.A čo sa týka rozpočtu obce na rok 2017,tak v návrhu rozpočtu obce,ktorý som
predložila ja,ako starostka obce,sa uvádzajú všetky príslušné položky,v ktorých sú potrebné finančné
prostriedky na jednotlivé akcie obce.Čiže Vy,ale aj poslanci OZ ste o tom boli informovaní pri
zverejnení rozpočtu na úradnej obecnej tabuli,ako aj pri zverejnení návrhu rozpočtu obce na našej
webovej stránke,ale aj v deň,keď Vám bol doručený e-mailovou poštou materiál k rokovaniu OZ ,kde
sa nachádzal aj návrh rozpočtu na rok 2017,ktorý predkladá starostka obce.Keďže na OZ dňa
24.2.2017 budú aj občania našej obce ako vždy,preto Vaše poslanecké návrhy očakávam priamo na
zasadnutí,aby ste sa opýtali aj našich občanov.
S úctou,Mgr.Vladimíra Hermanovská,starostka obce Nižný Kručov

