
Do zápisnice uviest k listom z prokuratúry :

Poslanci OcZ vyjadrujú svoju nespokojnost s tým, ako im na zasadnutí obecného

zastupiterstva dna 25.11.2016 boli starostkou obce dorucené písomnosti z Okresnej

prokuratúry vo Vranove nad Toprou, a to: Protest prokurátora zo dna 27.10.2016 císlo: Pd

89/16/7713-5 (k štatútu obce), protest prokurátora zo dna 27.10.2016 c. Pd 88/16/7713-5

(rokovací poriadok) a upozornenie prokurátora zo dna 12.10.2016 c. Pd 86/16/7713-6.
Uvedené protesty a upozornenie boli dorucené bez akejkorvek dôvodovej správy, bez

analýzy a dorucené bez casového predstihu (starostke nic nebránilo tieto písomnosti dorucit

spolu s pozvánkou na obecné zastupiterstvo, aby mali poslanci dostatocný casový priestor

oboznámit sa s nimi a zaujat k nim stanovisko

Poslanci OcZvyjadrujú svoju nespokojnost s tým, ako obecný úrad pod vedením starostky
obce vedie administratívnu agendu obecného zastupiterstva minimálne v kontexte vyššie
uvedeného

Poslanci oeZ vyjadrujú svoju nespokojnost s prácou obecného úradu pod vedením starostky

obce, ktorý nie je schopný sledovat aktuálnost základných dokumentov obce (v danom

prípade štatút a rokovací poriadok), zabezpecit ich aktualizácie tak, aby korešpondovali s

legislatívnymizmenami vztahujúcim sa na cinnost a právne postavenie obce a jej orgánov.

Poslanci OcZvyjadrujú pocudovanie nad tým, že starostka obce -ak sa domnievala,že castí
štatútu obce a rokovacieho poriadku obce sú v rozpore so zákonom - neupozornila na túto

skutocnost obecné zastupiterstvo a nepredložila resp. nezabezpecila predloženie návrhu na
zmenu týchto dokumentov na rokovanie obecného zastupiterstva, ale obrátila sa

s podnetom priamo na okresnú prokuratúru

Poslanci oeZ vyjadrujú nespokojnost s tým, že uvedené dokumenty im neboli na

prerokovanie predložené tak, aby o nich mohli rokovat v zákonom stanovených lehotách

Poslanci oeZ vyslovujú nespokojnost nad tým, že štatút obce nie je zverejnený na webovom
sídle obce, hoci to ukladá obci zákon c. 211/2000 Z.z. a nikto z nich k tomuto dokumentu

nemal prístup

Poslanci OcZ upozornujú na to, že podra zákona o obecnom zriadení je úlohou obecného

úradu zabezpecovat organizacné a administratívne veci obecného zastupiterstva, o. i. je

podaternou orgánov obce a jeho úlohou je zabezpecovat odborné podklady a iné písomnosti

na rokovanie obecného zastupiterstva. Vsúvislosti s vyššie uvedenými protestmi

a upozornením prokurátora však obecný úrad pri plnení svojich povinností jednoznacne

zlyhal. Upozornujú na to, že za chod obecného úradu zodpovedá v obci starosta obce, ktorý

riadi prácu obecného úradu. Vzhradom na vyššie uvedené majú poslanci dôvod domnievat

sa, že vo vztahu k povinnostiam, ktoré má obecný úrad voci obecnému zastupiterstvu,
starostka obce riadenie práce obecného úradu nezvláda dostatocne.

Poslanci OcZopakovane kladú starostke otázku, na základe coho zazmluvnila právnicku na

poskytovanie právnych služieb obci a v com spocíva jej práca pre obec (žiadajú uviest

konkrétne cinnosti, ktoré právnicka pre obec vykonala a na najbližšie zasadnutie obecného

zastupiterstva predložit správu.

PoslancioeZ kjednotlivýmpísomnostiamzOkresnej prokuratúryvo Vranovenad Toprou
zaujalitoto stanovisko:
Upozornenieprokurátora podra § 28 ods. 1 z. c. 153/2001 Z.z.zo dna 1;2.10.2016c. Pd
86/16/7713-6prerokovali.Zárovensa oboznámilis vyjadrenímhlavnéhokontrolóraobce
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/
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p. BartolomejaMarcincinaktomuto upozorneniu , ktoré dorucil okresnej prokurátorke
JUDr.Kmetovejdna 5.12.2016. a s týmto vyjadrenímsa stotožnujú a žiadajú, aby toto
vyjadreniehlavného kontrolóra bolo prílohouzápisnicezdnešného zasadnutia obecného
zastupitefstva (vyjadrenieodovzdávajústarostke obce prítomnej na zasadnutr). Poslanci
proces zvolaniaa konaniazasadnutia obecného zastupitefstvadna 23.8.2016pokladajúza
plne v súlade zo zákonom c. 369/1990 Zb. a uznesenia na nom prijaté za platné.
Zuvedenýchdôvodovpokladajúupozornenieprokurátorkyza nedôvodnéa navrhujú,aby ho
vzala spät.

Protest prokurátora podfa § 23 ods. 1 a § 25 z.c. 153/2001 Z.z. zo dna 27.10.2016 c. Pd

89/16/7713-5 proti tam uvedeným castiam štatútu obce zo dna 4.12.2008 na zasadnutí OcZ

prejednali. KeDŽevšak nemajú k dispozícii predmetný štatút obce (na zasadnutie im nebol

predložený a nie je zverejnený na webovom sídle obce), nemôžu posúdit relevantnost
protestu a rozhodnút o nom. Preto sa ním budú zaoberat na najbližšom zasadnutí obecného

zastupitefstva s tým, že im zo strany obecného úradu bude mailom bezodkladne po dnešnom

zasadnutí obecného zastupitefstva zaslaný štatút obce, ktorého casti prokurátor svojim

protestom napadol.

Protest prokurátora podfa § 23 ods. 1 a § 25 zákona C.153/2002 Z.z.zo dna 27.10.2016 c. Pd

88/16/7713-5 proti tam uvedeným castiam Rokovacieho poriadku obecného zastupiterstva

obce Nižný Krucov zo dna 27.08.2010 , ktorý bol schválený uznesením obecného

zastupitefstva Nižný Krucov c. 4/2010 bod C/6 na zasadnutí oeZ prerokovali a vzali ho na

vedomie. Poslanci zastávajú názor, že prokurátor nie je oprávnený podat protest proti

samotnému rokovaciemu poriadku, ale iba proti uzneseniu, ktorým bol tento rokovací
poriadok prijatý. Podfa ustálenej právnej praxe uznesenia obecného zastupitefstva sú svojou

povahou opatrením orgánu verejnej správy suigeneris a nemožno ich pokladat za opatrenia

orgánov verenej správy so všeobecným úcinkom podfa § 21 ods. 3 písm. c) z.c. 153/2001 Z.z.
. Vzmysle§ 24 ods. 1 zákona o prokuratúre protest proti rozhodnutiu alebo opatreniu

orgánu verejnej správy m,?»žeprokurátor podat v lehote do 3 rokov od právoplatnosti
rozhodnutia alebo od vydania opatrenia. KeDŽeuznesenie, ktorým bol schválený rokovací

poriadok obce bolo prijaté dna 27.8.2010, trojrocná lehota uplynula 27.8.2013. Napriek tejto
skutocnosti obecné zastupitefstvo ukladá obecnému úradu, aby rokovací poriadok obecného

zastupitefstva podrobil analýza v zmysle nedostatkov vytýkaných mu zo strany okresnej

prokuratúry a túto analýzu spolu s návrhom na riešenie predložil na najbližšie zasadnutie
obecného zastupitefstva a v dostatocnom casovom predstihu pred týmto zasadnutím ju

dorucil aj poslancom obecného zastupitefstva a hlavnému kontrolórovi obce..


