ZÁPISNICA
z verejného schodze občanov obce Andrejová konanej dňa 20.04.2012 o
17:00hod
v sále kultúrného domu.

PRÍTOMNÍ-podľa prezenčnej listiny.
1.Verejnú schôdzu občanov obce Andrejová otvoril a prítomných privítal zástupca starostky
obce p. Oliver Simko . Rokovanie pokračovalo podľa nasledovného programu:
PROGRAM:
1) Otvorenie schôdze.,
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zapisnice.,
3) Kontola plnenia uznesení prijatých v predchádzajúcom období.,
4) Informácia o súdnych sporoch, ktoré sú podané proti obci.,
5) Správa finančnej kontróly - informácia.,
6) Informácia o protipovodňovom projekte.,
7) Rôzne .,
8) Diskúsia.,
9) Záver.,
2. Ďalším bodom programu bola voľba zapisovateľa a overeovateľov zápisnice. Za
zapisovateľa bola zvolená p. Nataša Trudičova a za overovateľov zápisnice Jaroslav Mihalik a
p. Margita Božiková.
- Starostka obce p. Mgr. Gerženiová Milana prítomných oboznamila , že priebeh schôdze
nahráva na diktafón.
3. Kontrola plnenia uznesenia - tu starostka obce uviedla, že k tomúto bodu sa nebude
vyjadrovať, pretože bola päť mäsiacov na PN.
Mal nasledovať bod programu: Informácia o súdnych sporoch , ktoré boli podané voči našej
obci. Starostka obce však prítomným oznamila, že bude musieť začať vysvetľovať postupne
od vtedy, keď sa mandátu poslancov vzdali p. Jurečková Viera a p. Mačejova Gabriela a taktiež
sa svojej funkcie vzdala hlávna kontrolórka obce p. Ing. Korbová Ivana. Bolo to na
zastupiteľstve 30.11.2011, keď starostka už vedela, že odchádza na dlhodobú PN. Zastupoval ju
zástupca p. Jozef Iľko, ktorý sa dňa 12.12.2011 tiež vzdal mandátu poslanca obce. Obec ostala
bez starostky, zástupcu a hlávnej kontrolórky a len s dvomi poslancami. Preto p. starostka aj keď
bola na PN, bola nútená zvolať znovu zastupiteľstvo na deň 17.12.2011, aby mohli ďalší občania,
ktorí vo voľbách do obecného zastupiteľstva v r.2010 dostali najväčší počet hlasov zložiť
sľub.Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva zložili: Oliver Simko, Marek Lenart a Jaroslav
Mihalik, zaroveň bol jednohlasne všetkými poslancami zvolený za zástupcu starostky obce p.
Oliver Simko. Na tomto zastupiteľstve bolo tiež vypísané a poslancami schválené výberové

- 4V nasledujúcej časti p. Simko otvoril diskúsiu a hneď vystupil ako prvý s otázkou na p.
Jurečka, že akú veľkú majú garáž, že vraj by ju bolo treba premerať a podať nové daňové
príznanie. P. Jurečko mu odpovedal že ju môže prísť premerať sam, že má na to povolenie.
Potom sa ozvala p. Ľuba Cinová a sťažovala sa , že už niekoľkokrát žiadala obec o
jednorazovú pomoc, ale ju nedostala, pretože jej povedali že nie sú peniaze. Že ona je chorá, má
dve postihnuté deti a nemá ani kúpeľňu a že z obce odišlo veľa peňazi na opatrovateľskú činnosť.
Znovu sa ozval p. Oliver Simko, že obec zriadila v 2004 opatrovateľskú službu a vyplatila
určitým ľuďom
2.mil Sk. Obvinil bývalých poslancov, konkrétne menoval p. Kosťa, že prečo tak urobili, keď v
obci boli oveľa postihnutejší ľudia. Tu sa ktosi ozval , že nech povedia , ktorí ľudia dostávali
peniaze. Reagoval p. Akbari , že p. Iľkovej bolo vyplatené 1.mil. Sk, na to p. Simko dodal, že
opatrovné brali aj p. Švarný a p. Klebanová a že na p. Iľkovú bol ročný rozpočet 3 800,-€.
P. Akbari si vyžiadal slovo - (1 min.), že ho zaujíma firma UNISTAV Prešov, prečo sa majú
jej uhrádzať faktúty za nevykonané práce, a znovu zopakoval , že starostka aj napriek tomu, že
poslanci o ničom nevedeli vybrala od firmy 11 000,-€ pôžičku a že neplní uznesenia zo
zasadnutia OZ, nerešpektuje ľudí a svoje blízke okolie, nevykonáva obecnú schôdzu,
nepredložila správu o činnosti a hospodarení za minulý rok, " a teraz sa pýtam, vy ste ľudia
spokojní? , ja nemám toto sledovať?, nenechám to tak a budem šľapať po tom. Ona ma chce
odvolať?, uvidíš , ako dopadneš." Znovu ešte opakoval veci, ktoré už niekoľkokrát povedal ,
až ho musel pán Simko zastaviť.
Ešte raz sa ozvala p. Ľ. Cinová , že peniaze, ktoré patrili jej , rozdali iným ľuďom. P.
Simková Mária reagovala na to poznámkou, či nahodou obec nemá peniaze, aby p. Cinovej
nejaké poskytla. Odpovedal p. Simko, že obec nemá ani na zaplatenie dlhov a že oni majú svoju
terénnu kuratorku, ktorá sa má o to starať, ale nerobí nič, ba prave naopak i to čo urobí , pokazí.
Pani Simková sa ohradila, že každý , kto robí , robí aj chyby a že aj ona bola za ním s kronikou a
dodnes nie je to dotiahnuté do konca.
P. Ribár: že každý jeden dod, každá činnosť by mala byť odsúhlasená všetkými poslancami,
že len vtedy sa predíde takýto hádkam a sporom. P. Simko mu odpovedal, že doteraz takto
nebolo, ale už bude.
P. Kosť: keď takto zviažete ruky starostke, tak sa v obci neurobí nič, len bude zastupiteľstvo
stále zasadať od rána do večera.
Nasledovala p. Gajdošová , ktorá poďakovala zastupiteľstvu za opravu,vodovodu , obecného
rozhlasu a verejného osvetlenia a aj upozornila, že za obcou je čierna skládka na ktorej je uložený
eterník.
P. Božiková Margita - či aj oni majú platiť za vodu, keď ju takmer celý rok nemali.
P. Akbari povedal , že novozvolená staroska sľubovala, že urobi hrubú čiaru a pôjde ďalej, ale
ona len tlači problémy pred sebou. Na to sa ozvala p. starostka, že ako to s tou hrubou čiarou je,
že ona pred rokom vo februári na verejnom zasadnuti povedala, že robi za všetkým hrubú čiaru a
že ide ďalej a nebude sa vracať späť. K tej dovolenke povedala toľko: že za minulý rok
dovolenku nemohla čerpať z dôvodu Protipovodňového projektu, tak že jej ostalo 23 dní. S
alikvotnou čiastkou za tento rok je to dohromady 31 dní, že dovolenkový lístok má pred sekou a
dovolenku by mala do 19.6.2012. Je to len otázka dohody, povedala, ale že ona za takých
podmienok robiť nebude, že je jej to ľúto, že sklame občanov, ale kým bude hlavným
kontrolórom p. Akbari, ona sa vzda svojho mandátu. Pán Akbari zareagoval vetou: " Ty sa vzdaš

aj tak". Tu p. starostka z miestnosti odišla.
P. Hičko: je potrebné robiť verejné schôdze častejšie, aby nevybuchovali sopky.
P. Jurečko: v akom štádiu je vyšetrovanie skládky. Reagoval p. Akbari, že môže
"odpinknuť" penále.
Schôdzu
- 5 Schôdzu ukončil a prítomným za účasť poďakoval p. Oliver Simko.

v Andrejovej dňa: 28.05.2012

Zapisovateľ: Nataša Trudičová...........................................................
Overovatelia: Margita Božiková........................................................
Jaroslav Mihalik.........................................................

konanie na hlávneho kontrolóra obce. Toto sa už uskutočnilo bez starostky obce dňa: 27.01.2012
na zasadnutí OZ a za hlávneho kontolóra bol jednohlasne zvolený p. MVDr. Asadullah Akbari, s
ktorým bola od 01.02.2012 uzavretá pracovná zmluva.Ďalej starostka obce uviedla, že nie je
spokojná s tým, ako voľba hlávneho kontrolóra prebehla, pretože jej to nikto ani len
zneoznamil.Tiež zdôraznila , že hlávny kontrolór si nesplnil všetky povinnosti, ktoré mu ako
novozvolenému hlávnemu kontrolórovi prináležia a to , že nepredložil plán kontrolnej činnosti
OZ na schválenie a tiež nepožiadal OZ o súhlas na vykonávanie
- 2 inej zárobkovej činnosti , ako to vyplýva zo zákona 369/1990 Zb §18 ods.1 a § 18f ods.1/b.Potom
starostka obce prítomným prečítala tri listy - výzvy, ktoré ako uviedla jej hlávny kontrolór v deň ,
keď nastúpila po päťmesačnej PN doručil na obecný úrad. Išlo o:
1.Výzvu na písomné vyjadrenie, či záznamy zo zasadnutí OZ / zápisnice, uznesenia/ počas
dvoch funkčných období jej predchodcu riadne prebrala, alebo nie.
2. Vyjadrenie - žiadodosť na predloženie dokladov o pôžičke 11 000.-€ od firmy
UNISTAV .,
3. Predloženie dokladov ku kontrole - kde uvádza, že dňa 03.05.2012 o 10:00 zahajuje
kontrolu Protipovodňového projektu z dôvodu, že 15 bývalých zamestnancov, ktorí pracovali na
tomto projekte sa sťažovalo, že im neboli poskytnuté stravné lístky.
Starostka obce ešte zdôraznila, že vo všetkých troch výzvach je na záver upozornenie, že za
nesplnenie spomínaných požiadaviek sa kontrolór obratí na prokuratúru, alebo iné štátne orgány.
K uvedeným výzvam sa starostka hneď aj vyjadrila a to takto: Záznamy zo zasadnutí OZ
počas dvoch funkčných období predchádzajúceho starostu na obecnom úrade nenašla . Tých 11
000.-€ je akože pôžička, pretože všetky finančné prostriedky z Projektu protipovodňonej
ochrany boli firmou UNISTAV vyfaktúrované a zúčtované , takže tieto prostriedky už obci vôbec
nepatrili.Sťažnosť bývalých zamestnancov ohľadom stravných lístkov je v štádiu riešenia.
Na základe uvedených skutočnosti satrostka obce uviedla, že pán MVDr. Akbari svojim
správaním a vystupovaním obci viac škodí, ako pomáha a že ona ho ako hlávneho kontrolóra
neuznáva. Vyzvala Obecné zastupiteľstvo, aby ho odvolalo z funkcie Hlávneho kontrolóra,
pretože ona odmietá s ním spolupracovať, v opačnom prípade sa vzdá mandátu starostky obce.
4. Informácia o súdnych sporoch, ktoré sú podané proti obci
..

