Vážení občania,
s poukazom na situáciu, ktorá prebieha medzi poslancami OZ a starostkou obce, s poukazom
na skutočnosť zverejňovania nepravdivých informácií poslancami OZ, týmto verejným oznamom
chcem uviesť skutočnosti o dôvodoch nefunkčnosti obecnej záhradnej kosačky.
Obecná záhradná kosačka bola zakúpená dňa 19.08.2011 z rozpočtu obce. V období, keď
som nastúpila do funkcie starostky obce, každý rok na predmetnej kosačke bola vykonávaná
posezónna prehliadka (dátumy - 10/2012-01/2013, 10/2013-01/2014, 10/2014-01/2015, 10/201601/2017) a každú sezónu bola funkčná až do septembra 2016.
Na zasadnutí OZ dňa 07.09.2016 v bode návrhu programu starostkou obce – Schválenie
návrhu rozpočtového opatrenia č. 12/2016 v otvorenej diskusii k tomuto bodu pri informovaní, že je
potrebné doschváliť finančné prostriedky na kosenie zelene v obci o 300 € s nápočtom
predpokladaného kosenia do konca októbra 2017, vystúpili proti doschváleniu finančných
prostriedkov poslanci Bc. Jozef Hasko a Ervín Schmieger. Keďže v rozpočte neboli finančné
prostriedky na tento účel, práce na kosení som pozastavila od septembra 2016.
Chcem zdôrazniť, že už v minulosti na zastupiteľstve navrhol poslanec Bc. Jozef Hasko
ponížiť plánované financie na kosenie a tieto navrhol do položky, z ktorej finančné prostriedky sa
čerpali na činnosť OFK. Bolo to práve 300 €, čo v rozpočte na kosenie chýbalo.
Na zasadnutí OZ v septembri 2016 poslanec Ervín Schmieger sa ponúkol, že bude
bezodplatne kosiť v obci. Na základe tohto jeho vyjadrenia som požiadala poslanca Ervína
Schmiegera, aby si prišiel po zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 07.09.2016, prevziať krovinorez a
obecnú záhradnú kosačku. Toto nerešpektoval a preto som ho mailom vyzvala, aby sa dňa
13.09.2016 dostavil na obecný úrad za účelom prevzatia obidvoch kosačiek (vyžínačky aj obecnej
záhradnej kosačky). Na úrad sa dostavil svojvoľne až 16.09.2016 a to v čase, keď ja som nebola
prítomná na úrade. Obidve kosačky prevzal od pracovníčky obecného úradu so zámerom ich
používania v ten deň. Stále zdôrazňujem, že obecná záhradná kosačka bola funkčná. Potom dňa
19.09.2016 po kosení obecnou záhradnou kosačkou p. Schmieger doručil na obecný úrad list, v
ktorom uvádzal závady na traktorovej kosačke. Mám za to, že obidve kosačky boli vydané p.
Schmiegerovi, aby ich osobne on sám používal na kosenie v obci.
Dňa 20.09.2016 som telefonicky nahlásila zistené závady p. Schmiegerom do servisu
Mountfield Žilina. Dňa 11.10.2016 bola obecná záhradná kosačka prevzatá do servisu a na základe
kontroly som požiadala o vypracovanie cenovej ponuky na opravu kosačky. Cenová ponuka na
opravu bola 435,80 € (cenová ponuka mimo sezóny so zľavami). Z dôvodu, že v rozpočte na opravu
kosačky neboli schválené žiadne finančné prostriedky, finančné prostriedky som na základe cenovej
ponuky predložila do OZ dňa 09.11.2017 na schválenie. Po vyslovení návrhu uznesenia starostkou
obce za schválenie finančných prostriedkov na opravu obecnej záhradnej kosačky hlasovali
poslynkyne Mgr. Adriána Hirjaková a Monika Habáňová, proti hlasoval poslanec Ing. Ľuboš Tóth a
hlasovania sa zdražli poslanci Juraj Čillík, Bc. Jozef Hasko a Ervín Schmieger. Predmetný návrh
nebol prijatý, to znamená že finančné prostriedky neboli OZ schválené. Kosačka bola dovezená
spol. Mountfield do obce v rozobratom stave a tak bola uskladnená.
V roku 2016 bolo potrebné kosiť predmetnou kosačkou. V Mountfielde zákazku z
predchádzajúceho roku zrušili a k naceneniu bolo potrebné opätovne kosačku priviezť do servisu,
bez toho nebolo možné vypracovať novú cenovú ponuku na jej opravu. Z dôvodu, že bolo potrebné
v obci kosiť niektoré plochy obecnou záhradnou kosačkou, túto som prostredníctvom občana z

našej obce opakovane odviezla do servisu, aby bolo možné jej opravu naceniť. Kosačka bola do
servisu odvezená 23.05.2017 a dňa 31.05.2017 bola vypracovaná a na obecný úrad zaslaná nová
cenová ponuka. Cena bola bez zľavy a bola vyššia oproti predchádzajúcej ponuke o 80,55 €.
Mailom som požiadala vedenie Mountfieldu o prehodnotenie cenovej ponuky vzhľadom na
situáciu, že poslanci i napriek mojej informácii, že schválené finančné prostriedky vo výške 200 €
nebudú postačovať na úhradu opravy obecnej záhradnej kosačky, schválili len 200 €. Z
Mountfieldu bola zaslaná k tejto požiadavke odpoveď, že cenová ponuka zodpovedá opotrebovaniu
traktora, oprava bola nacenená na 516,35 €, pričom len hodnota materiálu potrebného k oprave je
257,80 €, ale vzhľadom k tomu, že obec je viacročným zákazníkom, ponúkli zľavu na opravu 20 %
z celkovej sumy. Cena za opravu po zľave je 413,05 €. Cenu opravy som potvrdila, aj napriek
tomu, že som si vedomá, že v rozpočte je schválených na opravu len 200 €, čo nezodpovedá
ponúkanej cene. Obecná záhradná kosačka je v evidencii hnuteľného majetku obce zakúpená na
údržbu zelene v obce. Aby sa predmetná kosačka mohla vyyužívať na kosenie v obci, je potrebné
zabezpečiť jej opravu a následne uhradiť opravu. Doschválenie finančných prostriedkov vo výške
214 € som predložila OZ na zasadnutí dňa 21.06.2017, o čom poslanci hlasovali tak, že opakovane
finančné prostriedky neschválili. Za návrh doschválenia finančných prostriedkov na opravu obecnej
záhradnej kosačky hlasovali za poslanci Monika Habáňová a Ľuboš Hoferica a hlasovania sa zdržali
poslanci Bc. Jozef Hasko, Ing. Ľuboš Tóth a Ervín Schmieger. Finančné prostriedky OZ neboli
schválené. Nastala situácia, kedy som zabezpečila opravu obecnej záhradnej kosačky, avšak nie sú v
rozpočte schválené finančné prostriedky v požadovanej výške. Opravená obecná záhradná kosačka
je v servise, avšak bude vydaná až po úhrade finančných prostriedkov.
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