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NÁVRH

Uznesenia Obecného zastupitel'stva
Obce Nižný Krucov

k bodu 5 Programu zasadnutia Obecného zastupitelstva Obce Nižný Krucov zo dna 25.11.2016
- Odvolanie hlavného kontrolóra Obce Nižný Krucov

Obecné zastupitelstvo Obce Nižný Krucov v zmysle § 18a ods. 9 písm. aj zák c. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskoršíchpredpisov od vol á v a Bartolomeja Marcincina, nar.
28.02.1970, bytom 093 Ol Nižný Krucov 110 zfunkcie hlavného kontrolóra Obce Nižný Krucov
Z dôvodu, že zvlášt' hrubým spôsobom porušil povinnosti zamestnanca alebo vedúceho
zamestnanca a to tým, že:

- presne nezisteného dna v období mesiacov máj - jún 2016 v rozpore so zákonom c.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom C. 122/2013 z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez
vedomia a bez súhlasu starostky Obce Nižný Krucov požiadal zamestnankynu obce, Zuzanu
Marcincinovú o vyhotovenie kópií všetkých súborov obecného pocítaca obsahujúceho všetky
údaje a informácie vedené a vyhotovené Obcou Nižný Krucov vo veciach územnej samosprávy a
vo veciach preneseného výkonu štátnej správy Obce Nižný Krucov, vrátane osobných údajov
všetkých obcanov Obce Nižný Krucov, ktoré mu pani Zuzana Marcincinová vyhotovila a
odovzdala a ponechal si tieto okopírované súbory u seba, .

vyhotovil si kópiu Osvedcovacej knihy Obce Nižný Krucov,

cím zvlášt hrubým spôsobom porušil povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca
uvedené v § 8 ods. l písm. aj zák c. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov a to dodržiavat Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony,
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy a uplatnovat ich podla svojho
najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovat a chránit ludskú dôstojnost a ludské práva.



Dôvodová správa

Hlavný kontrolór Obce Nižný Krucov Bartolomej Marcincin, nar. 28.02.1970, bytom 093 01
Nižný Krucov vo svedeckej výpovedi v trestnej veci vedenej Okresným riaditelstvom PZ,
Odborom kriminálnej policie, 093 01 Vranov nad Toplou pod sp. zn. CVS: ORP-58/2-VYS-VT-
2016 dna 31.10.2016 vypovedal, že:

- v máji alebo v júni 2016 požiadal zamestnankynu obce, Zuzanu Marcincinovú o vyhotovenie
kópií všetkých súborov obecného pocítaca, ktoré mu pani Zuzana Marcincinová vyhotovila a
odovzdala a

vyhotovil si kópiu Osvedcovacej knihy Obce Nižný Krucov.

Uvedenép"ocítacovésúbory nachádzajúce sa vpocítaci zamestnankyne Zuzany Marcincinovej,
ktorej náplnou práce je vedenie financnej agendy, rozpoctovanie, financovanie, PaM, správa
daní a poplatkov a vedenie agendy obecného úradu Obce Nižný Krucov obsahovali všetky
údaje a informácie vedené a vyhotovené Obcou Nižný Krucov vo veciach územnej samosprávy a
vo veciach preneseného výkonu štátnej správy Obce Nižný Krucov, vrátane osobných údajov
všetkých obcanov Obce Nižný Krucov.

Pán Bartolomej Marcincin okopírované súbory neodovzdal orgánom cinným v trestnom
konaní, ale ponechal si ich u seba.

O uvedenej skutocnosti som sa dozvedela z výsluchu Bartolomeja Marcincina, nar.
28.02.1970, bytom 093 01 Nižný Krucov vypocúvaného v trestnej veci vedenej Okresným
riaditelstvom PZ, Odborom kriminálnej policie, 093 01 Vranov nad Toplou pod sp. zn. CVS:
ORP-58/2-VYS-VT-2016 dna 31.10.2016.

Týmto konaním hlavný kontrolór Obce Nižný Krucov zvlášt hrubým spôsobom prekrocil
právomoci dané mu ako hlavnému kontrolórovi obce zákonom o obecnom zriadení a zvlášt
hrubým spôsobom ohrozil osobné údaje všetkých obcanov Obce Nižný Krucov.

Týmto konaním Bartolomej Marcincin, nar. 28.02.1970, bytom 093 01 Nižný Krucov zvlášt
hrubým spôsobomporušil najmä:

- povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca uvedené v § 8 ods. 1 písm. aj zák. c.
552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

- rozsah kontrolnej cinnosti v zmysle v § 18d a pravidlá kontrolnej cinnosti v zmysle § 18e
zák. c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

- § 18f ods. 3 zák. C. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zák. c. 122/2013 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskoršíchpredpisov.

Vzhladom na uvedené zvlášt hrubé porušenie povinností zamestnanca alebo vedúceho
zamestnanca je zotrvanie Bartolomeja Marcincina vo funkcii hlavného kontrolóra Obce Nižný
Krucov vylúcené.


