Vyjadrenie starostky obce Mgr. Vladimíry Hermanovskej
k správe o kontrolnej cinnosti HK obce Bartolomeja
Marcincina za 1.polrok 2016:

Pán HK obce uvádza vo svojom stanovisku,že pocas celého obdobia l.polroka
2016 mu neboli vydané dokumenty ku kontrole,cím mu bolo bránené riadne
vykonávat kontrolu.
Tak to nieje pravda,pretože ja som HK obce, ako zamestnancovi obce, ktorý je na
pracovnú zmluvu urcila za den vykonávania kontroly stredu, nie piatok. V stredu
HK obce na obecný úrad nechodí tak, ako mu urcil jeho nadriadený, takže tu HK
obce porusuje zákon a nerešpektuje starostku obce ako štatutára.Na základe
zákonníka práce v tomto prípade HK obce porušuje zákona, cím hrubo porušuje
pracovnú disciplínu
Terazjejún 2016, to znamená, že polrok sa ešte'neskoncil,ale HK obce píše už
správu za 1.polrok 2016, cím porušuje zákon,pretože správu má HK obce
predkladat až po ukoncení celého polroka.
Poslanci OZ prijali uznesenie c.15/2016, v ktorom sami navrhli a sami sa
zaviazali, že sa stretnutia dna 6.6.2016 v pondelok zúcastnia spolu s HK obce a
výsledok?Nikto neprišiel konzultovat a riešit rozpocet na rok 2016, ktorý ešte stále
nie je schválený. Mám zato, že tu poslanci s HK obce porušili zákon.
Na základe týchto skutocností ,odmietam tvrdenie,že HK obceB.Marcincinovi bolo
bránené vykonávat mu jeho cinnost
Dalej si neprajem, aby HK obce vo svojich stanoviskách uvádzal, klamstvá, ktoré sa
nezakladajú na pravde a ktore smerujú k trestnému cinu osocovanie verejného
cinitela.
Vo svojej správe HK obce Bartolomej Marcincin svojim konštatovaním v závere sa
dopúšta trestného cinu urážky na cti starostky obce a dopúšta sa trestného
cinu poškodzovanie dobrého mena verejného cinitela.
Preto týmto upozornujem HK obce,Bartolomeja Marcincina,že ked bezdôvodne
bude nadalej ohovárat a osocovat starostku obce ,ako to vo svojich vyjadreniach
a stanoviskách uvádza a nadalej ma bude ohovárat a osocovat ako verejného
cinitela, tak podám na HK obce trestné oznámenie za trestný cin podla §373-kto
o inom oznámi nepravdivý údaj,za trestný cin podla trestného zákona c.140/1961
§206 ods. 1 a 2 ohováranie a osocovanie, za trestný cin krivého obvinenia,za trestný
cin vyhrážania sa na OZ ,že budem sediet v base... atd .Mám tiež zato, že zo strany
HK obce tu tiež ide o priamu šikanu z pozície HK obce ku starostke obce.

V Nižnom Krucove,dna 7.6.2016

Mgr. Vladimíra Hermanovská
Starostka obce

