Pripomienky starostky obce
k zápisnici z 5. zasadnutia OZ v Ovčiarsku konaného
dňa 30.05.2018
Vzhľadom na skutočnosť, že z konaných zasadnutí OZ sú na žiadosť poslancov OZ
vyhotovované zvukové záznamy a tieto sa zverejňujú na internetovej stránke obce z každého
konaného zasadnutia, dovolím si poukázať na nesprávny postup a na uvádzané nepravdivé
informácie v zápisnici zo zasadnutia OZ dňa 30.05.2018 určeným zapisovateľom Ing.
Ľubošom Tóthom a následne na nehodnoverné overenie zápisnice určenými
overovateľmi Monikou Habáňovou a Ervínom Schmiegerom.
Zapisovateľ určený obecným zastupiteľstvom Ing. Ľuboš Tóth vyhotovil zápisnicu, v
ktorej neuviedol pravdivé informácie o postupe a o prijatí uznesenia k bodu č. 6. Návrh na
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 a k bodu č. 7. Informácia o priebehu
kontrolnej činnosti v obci Ovčiarsko podaná Hlavným kontrolórom obce. Dôkazom
o nesprávnom postupe a o nepravdivých informáciách je zvukový záznam zo dňa 30.05.2018 z
5. zasadnutia OZ.
Zo zvukového záznamu zo dňa 30.05.2018 je zrejmé, že návrh uznesenia k uvedeným
bodom nebol prednesený žiadnym prítomným poslancom ani návrhovou komisiou a k týmto
bodom prítomní poslanci ani nehlasovali. Podľa zákona o obecnom zriadení sú predmetné
uznesenia neplatné.
Pri odovzdaní vyhotovenej zápisnice zo zasadnutia zo dňa 30.05.2018 overovateľom
zápisnice Ervínom Schmiegerom na obecný úrad dňa 07.06.2018, pracovníčka obecného úradu
sa p. Schmiegera spýtala, či prijali uznesenia k hore uvedeným bodom, pretože pri prehrávaní
zvukového záznamu nie je o tomto žiadny záznam. Menovaný overovateľ ju odporúčil na
zapisovateľa Ing. Ľuboša Tótha.
Z obecného úradu bol zaslaný zapisovateľovi Ing. Ľubošovi Tóthovi dvakrát mail,
ktorým bol vyzvaný, aby predložil nahrávku, ktorú vyhotovoval na svojom mobilnom telefóne
osobne počas zasadnutia, čo odmietol.
Úlohou overovateľov je nestranne overiť správnosť vyhotovenej zápisnice. Je zjavné
podozrenie, že overovatelia si neplnili svoju úlohu, svojimi podpismi vyhotovenú zápisnicu
overili s nesprávnymi a nepravdivými informáciami, čím došlo k pochybeniu pri platnosti
uznesenia č. 35/2018 a č. 36/2018. Jedná sa hlavne o návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2018.
Rozpočtové opatrenia sa evidujú v poradí v akom sa prijímajú. Rozpočtové opatrenia po
schválení je obec povinná v stanovenom termíne zverejniť v Rozpočtovom informačnom
systéme pre samosprávu. Druhé uznesenie sa týka informácie o priebehu kontrolnej činnosti
v obci Ovčiarsko podanej Hlavným kontrolórom obce.
Nepravdivými informáciami, ktoré uviedol zapisovateľ v zápisnici a následne
overovatelia svojimi podpismi potvrdili v zápisnici, zverejnením zápisnice vzniká skutočnosť,
že nepravdivými informáciami dostavajú do omylu širokú verejnosť a zároveň vznikli
pochybnosti o platnosti predmetných uznesení.
V Ovčiarsku dňa 15.06.2018
Darina Ninisová, v.r.
starostka obce

