Oprava obecného OMV zn. Škoda Fabia - ZA-561 GJ
Obecné OMV zn. Škoda Fábia ZA-561 GJ, ktoré má Obec Ovčiarsko v majetku obce, bolo
dňa 18.05.2017 odovzdané v servise z dôvodu poruchovosti s vykonaním prehliadky. Rok výroby je
2002.
Po zrealizovaní prieskumu trhu na náhradné diely a prácu som predložila dňa 30.05.2017 na
zasadnutí OZ v Ovčiarsku na schválenie finančné prostriedky na opravu auta vo výške 415 € z
dôvodu, že v rozpočte neboli finančné prostriedky v požadovanej výške. Z prítomných piatich
poslancov sa 4 zdržali hlasovania (Juraj Čillík, Monika Habáňová, Bc. Jozef Hasko, Ervín
Schmieger). Môj návrh uznesenia o schválení finančných prostriedkov na opravu OMV nebol
prijatý, teda fiančné prostriedky neboli schválené.
V otvorenej diskusii predniesol svoj diskusný príspevok poslanec Ervín Schmieger, ktorý
verejne uviedol, že opravu auta zrealizuje sponzorským darom pre obec. S jeho návrhom som
súhlasila za podmienok, že doručí na obecný úrad nacenenie náhradných dielov s prácou, aby bolo
zrejmé, v akej cene vykoná sponzorsky dar pre obec. Nacenenie požadovaných náhradných dielov
spolu s prácou poslanec Ervín Schhmieger mohol predložiť už na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa
30.05.2017, pretože naceňované položky mal už k dispozícii pred zasadnutím OZ tak, ako všetci
ostatní poslanci. Osobne som ho na predmetnom zasadnutí požiadala o doručenie cenovej ponuky.
Z dôvodu, že poslanec Ervín Schmieger obratom nedoručil požadované nacenenie,
prostredníctvom mailu dňa 05.06.2017 som ho požiadala o zaslanie cenovej ponuky na opravu
OMV zn. Škoda Fabia. Záväznú ponuku predložil dňa 07.06.2017, avšak s nulovými položkami.
Na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 21.06.2017, som o ponuke s nulovými položkami
informovala obecné zastupiteľstvo a zároveň som oboznámila p. Schmiegera, že pokiaľ nepredloží
cenovú ponuku tak, ako sa predkladá a nepodpíše darovaciu zmluvu, nevydám mu OMV za účelom
opravy. V nasledujúci deň, t.j. 22.06.2017 predložil cenovú ponuku informačného charakteru z
dôvodu, že oprava (náhradné diely a práca) bude vykonaná sponzorským darom bezodplatne v
prospech Obce Ovčiarsko na náklady predkladateľa.
Po telefonickom vyzvaní poslanca Schmiegera dňa 27.06.2017, aby prišiel podpísať
darovaciu zmluvu, nedostavil sa na obecný úrad a do dnešného dňa nie je darovacia zmluva p.
Schmiegorom podpísaná. Pán Ervín Schmieger nekomunikuje so mnou, ignoruje moje telefonáty,
mailové správy, svojvoľne vykonáva činnosti v obci, je s ním veľmi náročná spolupráca.
Pri výkone svojej práce som nútená používať súkromné osobné motorové vozidlo, na ktoré
mi obecné zastupiteľstvo odmietlo schváliť finančné prostriedky na vyúčtovanie cestovných náhrad.
Od 18.05.2017 súkromné vozidlo využívam na výkon svojej práce, ďalej som ho použila na
zabezpečenie tovaru na kultúrne podujatie Deň matiek, odvoz obrusov do práčovne, dovoz z
práčovne, na školenia mimo obec a pod. Vzhľadom na neschválené finančné prostriedky na
vyúčtovanie cestovných náhrad pri používaní súkromného motorového vozidla je mi znemožnené
vykonať vyúčtovanie cestovných náhrad.
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