Vážení občania,
z dôvodu zverejňovania listiny Podozrenie z trestného činu proti životnému prostrediu,
ktorú Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina
odstúpila na Krajskú prokuratúru v Žiline dňa 22.11.2017 a to na základe podnetu, ktorý
podali na SI ŽP dňa 04.10.2017 poslanci Ervín Schmieger, Bc. Jozef Hasko, Juraj Čillík, Ing.
Ľuboš Tóth a Monika Habáňová, uvádzam:
Zverejnením listiny v predmetnej veci som bola najskôrm telefonicky a následne mailom
vyzvaná Tímom Žilinak o poskytnutie stanoviska k informáciám uvedeným na sociálnej sieti na adrese
facebooku:
https://www.facebook.com/permalink.php?
storv fbid=536368830054779&id=386185708406426.
Stanovisko na Žilinak som podala dňa 12.01.2017 nasledovné:

„Na základe mailu zo dňa 12.01.2018 v predmetnej veci prikladám stanovisko:
V Obci Ovčiarsko zo strany niektorých poslancov OZ a starostkou obce je veľmi napätá
situácia už dlhšiu dobu v tomto volebnom období. Som starostkou obce už druhé volebné
obdobie, zvolili si ma občania a svoju prácu vykonávam v prospech občanov a obce.
Pri vstupe do obce na pozemkoch pri hlavnej ceste sa nachádzal dlhodobo nelegálne
umiestnený odpad, nebolo známe, kto ho tam umiestnil, páchateľ bol neznámy. Aby obec
mohla tento odpad zlikvidovať, požiadala prostredníctvom výzvy o poskytnutie
dotácie na sanáciu miesta s nezákonne umiestneným odpadom. Dotácia bola obci pridelená a
po zrealizovaní sanácie bola riadne vyúčtovaná. Práce boli vykonané v zmysle vysúťaženej
ponuky korektne, zastávam názor, že obec nemá dôvod, aby sa finančné prostriedky vrátili
poskytovateľovi dotácie. Umiestnený odpad bol riadne uložený a zlikvidovaný na skládke, o
čom obec obdržala doklad o uložení a zneškodnení odpadu. Poznamenávam, že činnosti pri
sanácii miesta s nezákonne umiestneným odpadom boli predmetom obstarávania.
Zdôrazňujem, že pred začatím sanácie na predmetných pozemkoch bol návoz zeminy ešte za
pôsobenia bývalej starostky a na toto miesto bol odpad uskladňovaný dlhšiu dobu, ako som už
spomenula. Pri začatí prác na predmetnom mieste, kde sa vykonávala sanácia, neustále
svojou prítomnosťou znemožnňoval riadny výkon práce jeden z poslancov a to Ervín
Schmieger. Miesto sanácie taktiež obhliadal ďalší poslanec, ktorý t.č. je bývalým príslušníkom
PZ, ktorých počas priebežnej kontroly som sama zastihla na mieste sanácie. Na mieste
sanácie sa zdržiavala aj bývalá starostka obce. Takéto konanie skupiny piatich poslancov je
účelové, svedčia o tom aj ďalšie iné podania poslancov, trestné oznámenia, avšak bez ich
očakávajúceho výsledku ".
Z dôvodu, že moje stanovisko nebolo zverejnené na Žilinak tak, ako som poskytla,
dovoľujem si týmto spôsobom zverejniť ho na úradnej tabuli Obce Ovčiarsko ako aj na
internetovej stránke Obce Ovčiarsko www.ovciarsko.sk, aby boli občania pravdivo
informovaní. Dodávam, že odstúpený podnet s výsledkom kontroly Slovenskej inšpekcie
životného prostredia je v štádiu vyšetrovania a podľa môjho názoru, poslanci OZ v Ovčiarsku
nemajú právo zverejňovať predmetné postúpenie nezákonným spôsobom vylepovaním tohto
odstúpeného podnetu na budovu kultúrneho domu v obci, ktoré bolo uskutočňované v dňoch
od 01.01.2018 do 06.01.2018. Informácia o odstúpení podnetu bola daná na vedomie p.
Ervínovi Schmiegerovi na adresu Obecné zastupiteľstvo Obce Ovčiarsko, Ovčiarsko 16, 010
04 Žilina. Mne ako štatutárovi nebola doručená žiadna informácia o výsledku z kontroly,
ktorú dňa 13.10.2017 vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát

životného prostredia v Žiline. Taktiež som nebola informovaná o zverejnení listiny zo
Slovenskej inšpekcii ŽP na sociálnej sieti facebooku, ktorú pravdepodobne zásobuje
informáciami jeden z poslancov OZ v Ovčiarsku v rozpore so Štatútom obce. Tieto kroky
mohli podstúpiť iba poslanci, ktorí boli autormi podnetu. S výsledkom inšpekcie som bola
oboznámená až na zasadnutí OZ dňa 13.12.2017 poslancom Ing. Ľubošom Tóthom. Konanie
poslancov považujem za účelové, takýmto konaním poškodzujú moje meno, znevažujú moju
zodpovednú prácu zverejňovaním nepravdivých informácií pred výsledkom vyšetrovania
príslušnými orgánmi.
Na záver zdôrazňujem, že miesto pri vstupe do obce (lokalita pri regulačnej stanici
plynu v smere príjazdu do obce od Bitarovej) bolo riadne asanované podľa relevantnej štúdie
opisujúcej činnosť pre projekt „Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita
Ovčiarsko" s naceneným výkazom-výmerom a táto bola jednou z príloh k Žiadosti o
poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017.

V Ovčiarsku dňa 16.01.2018
Darina Ninisová, v.r.
starostka obce

