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Obecné zastupitel'stvo Nižný Krucov

09301 Nižný Krucov

Váš list císlo/zo dna Naše císlo Vybavuje

Pd 89/16/77~17 JUDr. Justína Kmetová

Vranov nad
Toplou
27.03.2017

Vec
Protest prokurátora proti Štatútu obce Nižný Krucov -urgencia

Okresná prokuratúra Vranov nad Top1'0u podala dna 03.11.2016 Vašej obci
protest prokurátora sp. zn. Pd 89/16/7713-5 zo dna 27.10.2016 proti Štatútu obce
~ižný ISrucoy. _

Podl'a § 25 ods. 2 zákona císlo 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov, ak orgán verejnej správy zistí, že protest prokurátora je
dôvodný, do 30 dní od jeho dorucenia zruší alebo podl'a povahy veci zmení
napadnuté opatrenie so všeobecnými úcinkami a o takom postupe upovedomí
prokurátora.

Podl'a § 25 ods. 3 zákona císlo 153/2001 Z.z., ak sa orgán verejnej správy
domnieva, že protest prokurátora nie je dôvoqný, predloží ho do 30 dní od jeho
dorucenia spolu so spisovým materiálom nadriadenému orgánu a o tomto postupe
upovedomí v rovnakej lehote prokurátora. Nadriadený orgán protest vybaví do 30
dní od jeho predloženia. Ústredný orgán štátnej správy predloží v takom prípade
protest svojmu vedúcemu a upovedomí o tom prokurátora; vedúci ústredného
orgánu štátnej správy vybaví protest do 30 dní od predloženia na základe návrhu
ním ustanovenej komisie.

Podl'a § 25 ods. 6 zákona císlo 153/2001 Z.z., ak orgán verejnej správy nemá
svoj nadriadený orgán, vybaví protest sám do 30 dní od jeho dorucenia.
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Zo správ, zaslaných starostkou obce, i zo zápisníc za zasadnutí obecného
zastupitelstva, som zistila, že poslanci Obecného zastupitel'stva Nižný Krucov
opakovane odmietajú rokovat o proteste prokurátora tak, že ho vezmú na vedomie a
hned mu vyhovejú alebo nevyhovejú a následne o tomto postupe upovedomia
prokurátora.

Z doterajšieho postupu poslancov sa možno domnievat, že títo nerešpektujú
zákon císlo 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ani samotné
orgány prokuratúry.

Žiadam Vás teda opakovane o postup podla vyššie citovaných ustanovení
zákona o prokuratúre.
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