
Vyjadrenie starostky obce k stanovisku Bartolomeja Marcincina,
Hlavného kontrolóra obce Nižný Krucov ku kam.systému

Ako starostka obce Nižný Krucov sa chcem vyjadrit k stanovisku
k zmluve o poskytnutí nenávratného financného príspevku
C.PR02716,konkrétne k projektu na kamerový systém vo výške
95.095,20 Eur.

Ako ste si precítali ,tak náš pán HK obce Bartolomej Marcincin vo svojom stanovisku
z dna 11.9.2015 zaujal svoj postoj a vyjadril nesúhlasné stanovisko k projektu
kamerového systému pre našu obec.vo svojom stanovisku uvádza konkrétne dôvody
ako napr.;že OZ nebolo ani požiadané na odsúhlasenie podania žiadosti o poskytnutie
NFP na vybudovanie kam.systému,že OZ nedalo súhlas na vypísanie VO a nedalo
súhlas na uzavretie zmluvy o zastupovaní s f.Premier Consulting,že OZ nadalo súhlas
k podpisu zmluvy s f.Slovanet a.s. Ba,ktorá vyhrala sútaž atd.

Váž.obcania,ak si pamätáte,tak aj na 12.verejnej schôdzy,ktorá sa konala 10.4.2015
ohladom chodníkov som v závere tejto ver.schôdze spomenula obcanom firmu Premier
Consulting,s ktorou máme doposial dobrú spoluprácu ohladom projektov a že cez túto
firmu môžeme do obce dostat projekt za 1 Euro na vysokorýchlostný internet alebo
nejaký iný projekt za 1 Euro, proste -ktorý sa podarí.A kedže bola možnost podat
projekt na kamerový systém pod názvom:" Zvýšenie bezpecnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Nižný Krucov"(lebo možnost na
vysokorýchlostný internet neboa a to z dôvodu,že nie sme bielym miestom na území
SR,ktoré má slabé pokrytie),tak preto sme využili jedinecnú šancu získania financných
prostriedkov na kamerový systém.Uznajte sami,že niekedy nieje na výber a ked sa
vyskytne možnost ako do obce dostat financie,tak ja ako starostka našej obce si takúto
príležitost nedám ujst.ved každé 1 Euro do našej obce je prínosom jak pre obec,tak pre
obcanov.Tak nech tu pán HK obce neobhajuje poslancov OZ,že o nicom
nevedelLFinancné prostriedky na kamerový systém sme dostali z programovacieho
obdobia 2007-2013 z PRV,takže v konecnom dôsledku môžeme byt len radi,že sa to aj
podarilo a že sme získali pre našu obec skoro 100 tisíc eur.Co sa týka VO, tak pre
našu obec ho robila spolocnost Premier Consulting, s ktorou má obec Nižný Krucov
zmluvný vztah. Poslanci OZ nie že nadali súhlas na podpis zmluvy,ale doslova brzdili
prílev financných prostriedkov do našej obce.Nárocky sa nezúcastnili obecného
zastupitelstva a vyhovárali sa,že sa OZ nemôžu zúcastnit a hladali rôzne dôvody
k tomu,aby som zmluvu o NFP nepodpísala.

Tak Vám predkladám fakty:
1.Zasadnutie OZ ku kam.systému sa konalo dna 11.9.2015 v piatok,na ktoré som
pozvala aj zamestnancov spolocnosti Slovanet a.s. z Bratislavy,aby prišli vysvetlit
poslancom OZ o co sa konkrétne jedná.Ja ako starostka som poslancom vysvetlila,že je
tu silná spolocnost,ktorá vyhrala sútaž,že nemusíme brat úver.Tiež som im vysvetlila
všetky dojednané zmluvy,ktoré budeme musiet podpísat atd.Dopodrobna poslancom
OZ vysvetlila ešte raz Ing.Kulíková z Bratislavy.Kedže nás tlacil cas,pretože zmluvu
o NFP s pôdohospodársku platobnou agentútou ,ktorá patrí pod sekciu Ministerstva
pôdohospodárstva SR sme museli podpísat do 10 kalendárnych dní,tak som zvolala
zasadnutie obecného zastupitelstva opät 17.9.2015 vo štvrtok.Na toto zastupitelstvo
prišli len 2 poslanci OZ,takže neboli sme uznášania schopní a teda poslanci OZ nemohli
prijat uznesenie,že ma poverujú k podpisu zmluvy-bol to ich úmysel?



Tohto OZ sa zúcastnila Ing.Kulíková a Ing.Kanuch,ktorí opät prišli vysvetlit poslancom
všetko dopodrobna ohladom kamerového systému pre našu obec,lebo pán Ing.Kanuch
je špecialista na technické veci v kam.systémoch.Opät pre krátkost casu,kedy bolo
treba podpísat zmluvu na 95.095,20 Eur a to do 19.9.2015 som zvolala OZ na den
20.9.2015 t.j. nedela.Avšak poslanci OZ neprišli,neoznámili mi svoju
neúcast,neosparavedlnili sa starostke.Po netrpezlivom cakaní na svojich poslancov OZ
som zapla pocítat a v internetovej správe v pošte som sa docítala,že moji poslanci OZ
ani neprídu,lebo v sobotu vecer mi poslal poslanec Marek Rybarcák na meil správu,že
poslanci navrhujú sa stretnút až 25.9.2015,podla poslancami schváleného
harmonogramu zasadnutLTakže smutná som vecer odchádzala z obecného úradu,že
sa poslanci takto zachovali,že poslancom OZ nezáleží na našej obci,na našich
obcanoch a už vôbec nie na financiách,ktoré som do obce doslova vybavila.
Ale kedže sa len tak odbit nedám a tak tažko som financné prostriedky pre našu obec
v Ba dobíjala,aby som do obce dostala 95.095,20 eur tak som zmluvu o NFP podpísala
aj bez poslancov a už 19.9.2015 som ju poštou poslala.Konala som tak s cistým
vedomím a svädomím,že ke'd obec neberie úver a fin.prostriedky sú zabezpecené zo
spolocnosti Slovanet a.s. Ba,tak som konala správne.Taktiež som so spolocnostou
Slovanet a.s. dohodla výhodné podmienky v zmluvách o spolupráci,v zmluve
o poskytnutí návratných financných prostriedkov ako aj v darovacej zmluve.Potom na
základe e-mailu poslanca Rybarcáka som zvolala opät OZ,kde som poslancov
informovala o tom,že som už zmluvu o NFP podpísala a poslala ju do daného termínu.A
až tak následne potom schválili poslanci OZ podpis zmuvy o NFP ako aj súhlasili
s vyrokovanými podmienkami zmlúv s firmou Slovanet a.s.Bratislava.
Tak váž.obcania Nižného Krucova,takto prebiehali 4 OZ k projektu kamerového
systému pre našu obec.
Chcem vám ešte v závere tiež položit pár otázok,potrebovala naša obec kamerový
systém?Nedochádza v našej obci k divokým skládkam?Nie je potrebné v našej obci
umiestnit kamery na miestnu komunikáciu(na cestu do rovni),kde furt niekto vyváža
odpad?Nedochádza v našej obci k poškodzovaniu obecného majetku?Nemám sa
snažit ako starostka obce a nemám vybavovat fin.prostriedy cez projekty pre našu
obec? Nepotrebujeme monitorovat v obci miesta,kde vieme,že dochádza
k vandalizmu? Preco poslanci OZ nic nevedia a nic nechcejú vidiet?Ba dokonca ešte
bránia starostke v jej práci?
Odpovedzte si váž. obcania na moje otázky.Ja odpoved poznám.

V Nižnom Krucove,dna 27.9.2015

~/
Mgr.Vlad imíra Hermanovská
Starostka obce Nižný Krucov



Strana 1z 1
,izn mail.com

)d: "Marek Rybarcák" <marek.rybarcak@gmail.com>
{omu: <niznykrucov@gmail.com>
)doslané: 19. septembra 2015 17:19

Dobrý den pani starostka,

tteviem ci ste posielali potrebné doklady k zmluve o poskytnutí nenavrátneho financného príspevku v
sobotu, ako ste avizovali, že treba urobit. Navrhujeme po dohode s poslancami, aby sme to napriek
všetkému spriechodnili a urobili 25.9. o 18hod. Budú prítomní poslanci Rybarcák, Kalman, Caraba-
m-cite. Pre poslanca Gedora P. je termín 18hod. skorý, je ešte v práci. Na poslanca Hermanovského
nemám kontakt. Vtedy by sme mohli ukoncit 8. zasadanie O.Z. nebolo by potrebné robit nijaké audio
alebo videokonferencie z dôvodu neschopnosti uznášania sa O.Z. Riadna plánovaná schôdza
~astupitelstva by zacala po overení zápisnice 8. zasadnutia. Predpokladám, že potom by sa mohlo co
do poctu prítomný~h poslancov zastupitelstvo rozšírit.

~pozdravom Marek Rybarcák


