Vyjadrenie starostky obce k nepodpísaným uzneseniam zo dna
24.6.2016 a zo dna 22.1.2016 (nové):

Pozastavila som výkon uznesenia OZ c.9/2015, 22/2016, 29/2016 , ktoré schválilo OZ na návrh
návrhovej komisie na rokovaní OZ dna 24.6.2016 nakolko sa domnievam,že uznesenia
odporujú zákonu a sú pre obec zjavne nevýhodné.Tiež sa domnievam, že tu poslanci OZ spolu
s HK obce porušujú zákon o obecnom zriadení c.369/1990 Z.z. .Využila som sistacné právo.

Pozastavila som výkon uznesení,ktoré dorucila návrhová komisia a ktoré som zverejnila na
návrh poslancov OZ po 2.krát zo dna 22.1.2016.Ide o uznesenia cA/20 16, 5/2016, 6/2016,
7/2016.
Aj napriek tomu,že návrhová komisia predložila návrh uznesení z dna 22.1.2016 nový,sa
domnievam,že tu došlo k porušeniu zákona zo strany poslancov OZ a HK obce Bartolomeja
Marcincina,ktorý návrhovej komisii kontroluje správnost navrhovaných uznesení.
Návrh uznesení z 11.zasadnutia OZ zo dna 22.1.2016 dorucila návrhová komisia OZ bez bodov
c.8,c.9,c.1O,c.11.Kjednotlivým bodom poslanci OZ hlasovali a v návrhu uznesení,ktorý dorucili
poslanci OZ,chýbajú.Preto sa domnievam,že poslanci OZ spolu s HK obce tu porušili zákon.
K týmto bodom návrhová komisia nedorucila návrh uznesení.Domnievam sa, že návrh
uznesení,ktorý dorucila návrhová komisia odporuje zákQnu,poslanciOZ s HK obce porušujú
zákon 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a §12 TRETIA HLAVA Rokovacieho poriadku
Obecného zastupitelstva v Nižnom Krucove.

Mgr.Vladimíra Hermanovská
Starostka obce

V Nižnom Krucove,dna 3.7.2016
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