Odpovede na interpelácie poslancov:
Toto sú nie poslanci a kontrolórka, ktorí pomáhajú obci, oni sa zaoberajú len tým, ako zdiskreditovať
moju osobu a dostať ma z obecného úradu. Prečo neschválili zníženie úväzku starostu, ktoré by pravdaže
platilo podľa zák. 369/1990 až od budúceho volebného obdobia? Lebo toto im predsa nevyhovuje. Čo ak
sa tam niekto predsa len dostane? Bude robiť na polovičný úväzok? Ani jedna obec na Slovensku, ktorá
má nad 500 obyvateľov nemá úväzok starostu 0,5 ako navrhovali naši poslanci znížiť mne, pretože tých
finančných prostriedkov na mzdy je podľa dôvodovej správy veľa, môj plat je v súlade so zákonom, či sa
to niekomu páči alebo nie. Aj Jarabá, ktorá má 39 obyvateľov má starostu na 0,66 úväzku.
Gubárová
Rozpočet je pripravený podľa zákona o rozpočtových pravidlách . V najbližších dňoch ho zase dostanete.
Taktiež ste ho dostali i v roku 2020. Môžete sa k nemu vyjadrovať. Vy, p. Gubárová, ste volali na ZMOS a
my na Ministerstvo financií a Finančnú správu, ktoré mi doporučilo napísať Vám to, čo som Vám napísala
v decembri. Čiže som si to nevymyslela.
Gubár
Tribúnu sme kúpili od Železiarní Podbrezová za veľmi výhodnú cenu, ktorú nám vybavil p. Roman Šteller,
za čo mu pravdaže ďakujeme. Chceme ju nainštalovať pri ihrisku, kde sa konajú tak športové ako aj
kultúrne podujatia. Išlo nám hlavne o železnú konštrukciu. Preglejka sa dá vymeniť . Priestor v interiéri
nemáme, aby sme ju schovali.
Tlačiareň sme kúpili z finančných prostriedkov štátu, ktoré sme dostali na sčítanie domov a bytov ako
oprávnený výdavok podľa § 37 ods. 1 zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 § 2
opatrenia 100/2020 Z.z. a čl. 3 metodického pokynu. Čiže sú to viazané prostriedky štátu. O finančných
prostriedkoch štátu, ktoré sú viazané nerozhodujú poslanci OZ. V rozpočte a čerpaní rozpočtu sú to
prostriedky pod zdrojom 111. Len aby ste vedeli do budúcna.
Stieranková
Na jedného otestovaného obyvateľa dostane obec 5,- Euro, podľa reportov, uverejnených na stránke
alebo na sociálnej sieti si veľmi rýchlo viete vypočítať, koľko obec za testovanie dostane. Zatiaľ sme
dostali finančné prostriedky za 4 kolá testovania. Taktiež sú to prostriedky štátu čiže zdroj 111. Podľa
zákona č. 369/1990 Z.z. par. 7, ods. 3 je použitie štátnej dotácie preskúmateľné štátnym orgánom podľa
osobitných predpisov, nie poslancami OZ. Z prostriedkov, ktoré sa nám zvýšili sme zakúpili pre všetkých
obyvateľov obce respirátory FFP2.
Nakoľko sme mali požiadavku od našich obyvateľov aby sme testovali aj v piatok, lebo sa nemôžu
testovania zúčastniť v sobotu , tak sme to našim obyvateľom umožnili. Aj keď sa príde otestovať viac než
200 našich obyvateľov je to pre nás postačujúce, z celkového počtu občanov, ktorí sa môžu zúčastniť
testovania je to stále dobré číslo, pretože už veľa obyvateľov túto chorobu prekonalo a testovať sa ísť

nemusia. A tých vyše 200 našich obyvateľov, by muselo za testovaním cestovať nikde inde. Takto to majú
blízko domu a vybavia sa v relatívne rýchlom čase. Veď sa predsa snažíme vykonávať všetko pre to, aby
naši obyvatelia boli spokojní . Neviem prečo to našej poslankyni p. Stierankovej vadí. Všetko, čo urobíme
na všetkom sa hľadajú chyby.
NKU – obec bezodkladne informuje Obecné zastupiteľstvo Dolná Lehota o výsledku kontroly na
najbližšom zasadnutí, ktoré zvolá starostka obce po ukončení PN. Táto správa bude Najvyšším
kontrolným úradom zverejnená na portáli NKU a prístupná každému.
Hajdúchová
Na margo p. kontrolórky - klame nakoľko odmeny, ktoré som obdržala, som aj vrátila. Prekontroloval to
aj NKU, na ktorý ste ma poslanci udali a pravdaže aj orgány činné v trestnom konaní na ktorý ma udala p.
Hajdúchová. K jej obšírnym nezmyselným správam sa nebudem vyjadrovať. Toto je nie kontrolór, ktorý
obci pomáha, ale ju ruinuje. Ja už neviem čo si myslí zakompexovaná p. kontrolórka, že všade mám
známosti a rodinkárstvo. Nie sme tak veľká rodina a neobsiahneme celé Slovensko. Ja mám svedomie
čisté, ak som tejto obci nepomohla, tak som jej neublížila. Nevravím, že sme bez chyby, áno, každý kto
robí, robí aj chyby /aj ja/ len naša p. kontrolórka je bezchybná. Nerobíme také chyby, ktoré by sa nedali
napraviť. Ale keď niekto tvrdí, že máme prezamestnanosť tak je blázon. Veď v dnešnej dobe máme cca
5.000 kompetencií v prenesení štátnej správy. To nie je ako kedysi keď som bola sama, jediná
zamestnankyňa na Obecnom úrade. Časy sa zmenili. Nemali sme školstvo, stavebný úrad, matriky,
overovanie atď.... Vtedy to zvládal i jeden pracovník, ale dnes to nie je možné. Veď to nie je problém
pozrieť sa do inej obce koľko má zamestnancov, napr. Horná Lehota má 4 administratívne pracovníčky, a
je to menšia obec s menším počtom obyvateľov/ 530/, Jasenie - 3 zamestnankyne, Predajná - 4
zamestnankyne, atď..... A tak isto je to aj s platmi zamestnancov. Sú podobné ako v iných obciach, ale o
platoch zamestnancov aj tak nerozhodujú poslanci OZ ale starosta obce. No našich poslancov zaujímajú
hlavne platy. To je predsa najdôležitejšie. Oni asi nechodia do práce a nezarábajú, alebo chodia a pracujú
zadarmo?
Gubár
p. Gubár – Dňa 30.03.2020 som pod reg.č. 428/2020 podala majetkové priznanie a doručila som ho na
obec Dolná Lehota. Nakoľko sa v lete vzdal funkcie zástupca starostu, p. Bella Štefan, ktorý bol
predsedom tejto komisie, na uvedenú správu komisie sa asi zabudlo. Ale ja som si svoju povinnosť
splnila. Poslanci OZ - členovia uvedenej komisie p. Gubára a p. Žilka správu nepodali, ani sa neprišli
opýtať , alebo nezavolali na OU, či majetkové priznanie od starostky bolo doručené.
Kubica
Z p. Kubicovho príspevku klebetu neurobím. Neviem o čo mu ide. V tomto koná stavebný úrad . Keď už o
tom hovoríme, každý máme rovnaké práva prečo by sme nemali dovoliť stavať p. Baboľovi a p. Gubárovi
a p. Gubárovej by sme stavbu na doline dovolili. Nemáme každý rovnaké práva? Ústava SR hovorí niečo
iné. Ak môže jeden môže aj druhý.

Kološta
p. Kološta - máte pravdu v rade našich domov rozhlas nepočujeme. Ale nakoľko tu bývam ja nechcela
som ja na to upozorňovať, hneď by ma niektorí poslanci obvinili že zvýhodňujem seba a udali by ma za
zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Teraz môžeme urobiť nápravu.

Ďakujem.

