Dna 25.1.2015 -stretutie poslancov OZ a HKobce k schváleniu 3.rozpoctového
opatrenia za rok 2015 a k schváleniu rozpoctu na rok 2016 o 8 hod na OCÚ.

Tohto stretnutia sa dna 25.1.2015 zúcastnil:
1. poslanec OZMarek Rybarcák
2. HKobce Bartolomej Marcincin
3. starostka obce Mgr. Vladimíra Hermanovská s úctovníckou
Z.Marcincinovou
Starostka obce privítala poslanca OZ Mareka Rybarcáka a HKobce B.Marcincina
a predložila im všetky požadované doklady k 3. rozpoctovému opatreniu za rok
2015 a tiež návrh rozpoctu na rok 2016 s tým, že starostka im maximálne vyjde
v ústrety a zmenia rozpocet podla požiadaviek poslancov OZ a HKobce. Avšak po
príchode do kancelárie starostky HKobce B.Marcincin povedal starostke obce, že
on s poslancami OZ majú takýto návrh,že starostka obce má najprv podpísat
Uznesenia, ktoré nepodpísala a využila tak sistacné právo a má uznat
zápisnicu,ktorú jej poslali poslanci poštou z dna 13.11.2015 .Ked uznesenia
starostka podpíše a uzná zápisnicu,ktorú jej poslanci OZ dorucili, tak až potom
schvália poslanci OZ 3.rozpoctové opatrenie ze rok 2015 a aj rozpocet na rok
2016.Starostka obce na to odpovedá,že si stojí za svojím rozhodnutím,že
uznesenia, v ktorých využila sistacné právo nepodpíše, pretože výkon týchto
uznesení pozastavila, nakol'ko sa domnieva,že tieto uznesenia odporujú
zákonu.Taktiež neuzná ani zápisnicu z dna 13.11.2015, ktorú poslanci napísali ako
pokracovanie OZ u Jána Carabu, lebo sa nezakladá na pravde a HKobce s urcitými
poslancami OZ klamú o tom, že OZ pokracovalo niekde mimo obecného
úradu.Starostka obce hovorí HKobce, že uznesnia ,ktoré nepodpísala ani
nepodpíše a zápisnica ,ktorú jej dorucili neprijíma. HKobce B. Marcincin hovorí
starostke, nech si dobre rozmyslí, ci to podpíše alebo nie, lebo inác jej rozpocet na
rok 2016 poslanci neschvália. Starostka obce mu odpovedá,že si stojí za svojím
rozhodnutím a nic podpisovat nebude. Vtom sa postavil HKobce B. Marcincin aj
s poslancom Marekom Rybarcákom a z obecného úradu odišli, pretože starostka
obce nechcela pristúpit na ich podmienky.
Z tohto dôvodu, že poslanci OZ s HKobce dali podmienky starostke, ktorým
starostka nevyhovela a nepodpísala uznesenia, v ktorých využila sistacné právo,
tak z tohto dôvodu sa dalšie OZ, ktoré sa malo konat 27.1.2016 (v stredu),
nekonalo. Urcitých poslancov OZ s HKobce zrazu nezaujíma, že nie je schválený
rozpocet obce na rok 2016, ignorujú starostku a celú obec. Nehladia na záujmy
obcana, ale len na záujmy niekoho...
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Vážení obcania Nižného Krucova,
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obce B.Marcincin, ktorému dali urcitý poslanci OZ právomoc
rozhodovania napísal podnety na starostku obce na
prokuratúru a na políciu. Namiesto toho, aby sa poslanci OZ
starali o rozvoj našej obce, radšej hl'adajú chyby u starostky
a brzdia chod obecného úradu ,ako aj bránia rozvoju našej
obce.
HK

Úmyselne neschválili 3.rozpoctové opatrenie za rok 2015
a úmyselne neschválili rozpocet na rok 2016.
Toto sa v našej obci ešte nikdy nedialo, aby poslanci OZ dali

svoju právomoc rozhodovania do rúk HKobce.Naco potom
poslanci kandidovali za poslancov, ked nepozerajú na záujmy
obcana, na rOS\fojsvojej obce, ale na' zájmy svoje alebo na
záujmy HKobce?
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OKRESNÁ PROKURATÚRAVRANOV NAD TOPLOU
Nám. Slobody 5, 093 80 Vranov nad Topl'ou

Obec Nižný Krucov
09301

Nižný Krucov

Váš list císlo/zo dna

Vec:

Naše císlo
Pd 9/16/7713-4

Vybavuje
JUDr. Kmetová

Vranov nad Topl'ou
11.02.2016

Podanie na preskúmanie zákonnosti postupu starostky obce

Na základe podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu starostky Obce
Nižný Krucov pri zvolávaní a vedení zasadnutí obecného zastupitel'stva a pri
zverejnovaní uznesení prijatých obecným zastupit~l'stvom, Vás v súlade s § 37 ods.
1 zákona císlo 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov žiadam o
zapožicanie nasledovného spisového materiálu k jeho preskúmaniu:
1.) uznesenie obecného za~tupitel'stva císlo 60/2015, 61/2015, 62/2015, 63/2015 a
64/2015,
2.) zápisnica zo zasadnutia obecného zastupitel'stva, na ktorom boli tieto uznesenia
prijaté a prezencná listina z tohto zasadnutia,
3.) dôkaz o zverejnení týchto uznesení v zmysle zákona císlo 369/1990 Zb.,
4.) zápisnica zo zasadnutia obecného zastupitel'stva, konaného dna 13.11.2015 a
prezencná listina z tohto zasadnutia,
5.) uznesenia prijaté na zasadnutí obecného zastupitel'stva dna 13.11.2015,
oznámte tiež, ci tieto boli podpísané starostkou obce, resp. ci nebolo využité tzv.
sistacné právo starostky obce a ci tieto uznesenia boli opätovne následne prijaté
obecným zastupitel'stvom,
6.) zápisnica zo zasadnutia obecného zastupitel'stva, konaného dna 22.01.2016,
uznesenia prijaté na tomto zasadnutí, oznámenie o ich zverejnení, prezencná listina
z tohto zasadnutia.
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Požadovaný spisový materiál mi predložte v lehote do 02.03.2016, nakol'ko
prokuratúre plynú na vybavenie podnetu zákonné lehoty.

~

JUDr. Justína Kmetová
poverená výkonom funkcie
námestnícky okresného prokurátora
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OKRESNÉ RIADITELSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
VO VRANOVE NAD TOPLOU
ODBOR KRIMINÁLNEJ POLÍCIE
Námestie slobody c. 5/137,09321 Vranov nad Toplou
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Obecný úrad
Nižný Krucov
Mgr. Vladimíra Hermanovská

.

.

Váš list'císlo/zo dna

Naše císlo

Vybavuje

Vranov nad Topl'ou

CVS:ORP-58/2- VYS- VT -2016

mjr. PhDr. Ladislav Sidor

18.02.2016

Vec

_PQrušov:;urie
povinnostipri správecudziehomajetku- žiadost o súcinnost
- zaslanie
V trestnej veci podozrenia zo spáchania precinu porušovania povinnosti pri správa
cudzieho majetku podla § 237 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona Vás pre úcely trestného konanie
v zmysle § 3 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku Vás žiadam o
Kópiu štatútu obce Nižný Krucov za obdobie od roku 2014.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce od roku 2014 ohladom práv
a povinností starostu obce pri nakladaní s financnými prostriedkami.
Internú smernicu obce ustanovujúcu sumu a úcel, ktorou by obecné zastupitelstvo
limitovalo kompetenciu starostu obce používat rozpoctované financné prostriedky.
Všetky zápisnice z riadneho a mimoriadneho zasadania obce Nižný Krucov,
zastupitelstva obce Nižný Krucov za obdobie od roku 2014.
Správu kontrolóra o hospodárení a výkaz o plnení rozpoctu obce Medzianky za obdobie
od roku 2014.
Rozpocty obce Nižný Krucov za obdobie od roku 2014.
Podanie správy zdôvodnujúcej náklady za právne služby od roku 2014 (každú faktúru)
a uviest, ci sú úhrady výdavkov za tieto služby schválené v rozpocte obce.
Podanie správy, preco uzatvorila obec Nižný Krucov Mandátnu zmluvu so spol.
RamontBuilding s.r.o., Zmluvu o dielo so spol. EEA, n.o., Zmluvu o dielo a zmluvu
o poskytnutí návratných financných prostriedkov obci so spol. MATELCO-VO s.r.o.
a Zmluvu o dielo so spol. Ing. Radoslav Šalamon na úcely, na ktoré neboli v rozpocte
obce schválené prostriedky.
Podanie správy, preco obec Nižný Krucov zadala v roku 2014 zákazky s dodávatelmi:
JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP aEL PRO KAN s.r.o. na úcely na, ktoré neboli v roku 2014
zabezpecené prostriedky.
Podanie správy, preco štatutár obce Nižný Krucov predložil v roku 2015 obecnému
zastupitelstvu v roku 2015 na schválenie rozpoctové opatrenia, kde boli zahrnuté aj už
zrealizované výdavky, ako je projektová dokumentácia pre stavebné povolenia na stavbu
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"Budovanie náucného chodníka v obci Nižný Krucov" od dodávatela L+H KOM s.r.o.
a vypracovanie projektovej dokumentácie od dodávatela a EL PRO KAN s.r.o.
Podanie správy, preco štatutár obce Nižný Krucov nepodpísal uznesenie c.60/2015 až
6412015a nezverejnil ich na webovej stránke obce.
Podanie správy k zasadaniu obecného zastupitelstva zo dna 13.11.2015.
Podanie správy, preco
neboli zvolané zasadanie Obecného zastupitelstva dna
27.11.2015. 12/2015 a 22.01.2016.
Podanie správy, preco štatutár obce Nižný Krucov bráni vykonaniu kontroly hlavnému
kontrolórovi obce Nižný Krucov oznámenej obci dna 18.11.2015.
Podanie správy, preco obec pri faktúrach od spol. Orange, spol. Ing. arch. Jozef Bednár
zverejnila sumy do výšky uhradené obcou a nie sumy uvedené vo faktúrach.
Podanie správy k nákladom na telekomunikacné služby od roku 2015.
Podanie správy k nákladom na cestovné náhrady od roku 2015.
Podaniesprávyk obstaraniuzákazky- práci na vycistenie kanála a kanalizacnej prípojky,
ktorú vyhrala spol. Jozef Homola, ktorá nemala oprávnenie na vykonanie požadovanej

. práce.
Požadované doklady žiadam zaslat do 04.03.2016 k vyššie uvedenému císlu konania na
hore uvedenú adresu.
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mjr. PhDr. Ladislav Sidor
vyšetrovatel PZ

Okresné riaditelstvo PZ
vo Vranove nad Toplou
odbor kriminálnejpo!icie
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