
Vyjadrenie starostky obce Mgr. Vladimíry Hermanovskej
k stanovisku HK obce Bartolomeja Marcincina.

Som starostkou obce 3.volebné obdobie a touto cestou sa chcem vyjadrit
k stanovisku HK obce B.Marcincina,ktorý úmyselne nabáda poslancov OZ
(precítate si to v stanovisku HK obce k návrhu rozpoctu na rok 2016)
k neschváleniu rozpoctu na rok 2016.
Toto sme tu v našej obci ešte nikdy nemali, aby poslanci OZ neschválili rozpocet!
Poslanci OZ nemajú svoj názor,svoj rozum a pocúvajú HK obce B.Marcincina na
slovo.4 poslanci OZ zámerne dotlacili HK obce Margitu Orlíkovú ,aby sa vzdala
svojej funkcie,lebo už vtedy mali úmysel zvolit si za HK obce B.Marcincina,naša
HK obce M Orlíková mala byt HK obce ešte 4 roky.

Vo svojom stanovisku HK obce B.Marcincin uvádza vetu ciernym napísanú
a podciarknutús výkricníkom na konci vety:

Údaje uvedené v položke ocakávaná skutocnost' nie sú uvedené v hodnotách už
známych v case vypracovania tohto rozpoctu!
-tu HK B.Marcincin klame,pretože údaje uvedené vpoložke ocakávaná skutocnost
sú uvedené v hodnotách už známych v case vypracovania tohto rozpoctu, nakolko
predložené 3.rozpoctové opatrenie bolo poslanco"! OZ predložené na schválenie
dna 22. 1.2016, kedy sme už skutocnost za rok 2015 vede/io3.rozpoctové opatrenie
poslanci OZ aj napriek tomu -podla pokynov HK obce Bartolomeja
Marcincina,NESCHV ÁLILI!
Dalej HK obce B.Marcincin vo svojom stanovisku k návrhu rozpoctu na rok 2016
píše:
Jednotlivé položky rozpoctu so mnou neboli konzultované,aj ked o to poslanci
žiadali starostku obce.Starostka odmietla lsonzultovat' návrh rozpoctu na rok
2016 aj napriek predchádzajúcej dohode s poslancami zfin ancn ej komisie
a hlavným kontrolórom obce.
-v tejto vete je samé klamstvo a HK obce tu zámerne zavádza našich obcanov
-dna 22.1.2016(v piatok) na OZ som pozvala poslancov aj HK obce B.Marcincina
na pondelok 25.1.2016 ráno na 8 hod na obecný úrad, aby všetci prišli vykonat
kontrolu všetkých dokladov za rok 2015,aby sme sa potom v stredu zišli a aby
poslanci OZ s HK obce po vykonaní kontroly schváli rozpocet na rok 2016(svädcí
o tom nahrávka z obec.zastupotelstva z dna 22.1.2016)
-pozvala som poslancov a HK obce na den 2501o2016,aby sme odkonzultovali
položky rozpoctu, aby poslanci videli úctovníctvo,faktúry,zmluvy a všetky
dokumenty za rok 2015
-v pondelok ráno dna 25.1.2015 o 8 hod prišiel len 1poslanec OZ Marek Rybarcák
s HK obce Bartolomejom Marcincinom. Všetky úctovné doklady, ba aj dokumenty
obecného úradu interné doklady sme mali pripravené a nachystané na kontrolu
a konzultovanie.



-nezakladá sa na pravde, že som odmietla konzultovat návrh rozpoctu ,ja som na
obecnom zastupitelstve dna 22.1.2016 dokonca pozvala všetkých poslancov OZ
s HK obce na obecný úrad a podla dohody som ich aj dna 25.1.2016 (vpondelok)
ráno o 8 hod cakala s dokladmi

-lenže kedprišiel na OcÚ HK obce B.Marcincin,tak mi hned' povedal, že poslanci
OZ mi odkazujú,že mám najprv podpísat uznesenia, ktoré som ako starostka
nepodpísala a využila som sistancné právo alebo,že mám prijat zápisnicu z dna
13.11.2015, ktorú vraj napísali poslanci OZ u poslanca Jána Carabu doma, ktorú
chceli prelomit sistancné právo starostky obce
-po tom,4o mi HK obce povedal, tak som mu hned odpovedala, že nic podpisovat
nebudem a uznesenia, ktoré som nepodpísala, tak za tými si stojím a zápisnicu, ktorú
vykonštruoval HK obce s poslancami u Jána Carabu,tak tu nepodpíšem
a neprijmem, lebo v nej poslanci klamú a nezakladá sa na pravde
-po týchto slovách sa pán HK vyjadril,že tak potom nic kontolovat a konzultovat
nebudeme a rozpocet mi poslanci OZ neschvália, lebo poslanci pocúvajú jeho-HK
obce ,nie mna. V zápätí sa HK obce B.Marcincin postavil spolu s poslancom
Marekom Rybarcákom(,ktorý ako jediný z poslancov OZprišiel) a odišli
-zrazu netrebalo nic kontrolovat a nic konzultovat

-poslancni OZ mali len plné reci kontroly a konzultácie a zrazu im všetko bolo
lahostajné,zrazu nic netreba kontrolovat a za všetko je na vine starostka a HK
obce B.Marcincin sa nehanbí klamat vo svojom stanovisku k rozpoctu na rok 2016
ale ešte navrhuje a povzbudzuje poslancov OZ k tomu, aby neschválili rozpocet!

Toto moje vyjadrenie zverejnujem na základe skutocnosti ako sa všetko naozaj
stalo a deje na obecnom úrade a cestne prehlasujem,že moje vyjadrenie sa zakladá
na pravde.

V Nižnom Krucove ,dna 27.5.2016

Mgr. Vladimíra HermaJkovská
Starostka obce


