Odpovede na interpelácie zo zasadnutia OZ konaného dňa 31. 3. 2021.
K bodu 1: Starostka obce poverila pracovníčky OU aby predložili návrh rozpočtu na roky
2021,2022,2023
K bodu 2: Nechápem interpeláciu p. Gubára o aké dokumenty mu ide. V účtovníctve bude vyznačené,
že tlačiareň bola zakúpená z prostriedkov štátu kód 111. Sčítanie domov a bytov prebiehalo od júna
minulého roku do februára tohto roku bez účasti obyvateľov. Sčítanie obyvateľov začalo prebiehať
v mesiaci marec a skončí sa v priebehu tohto roku. Ešte raz uvádzam, že prostriedky, ktoré obec
dostala na sčítanie obyvateľstva domov a bytov sú prostriedky štátu a nie prostriedky obce, čiže tieto
financie kontroluje štát. Podotýkam, že tento rok sa nám pokazili dve tlačiarne, čiže ešte jednu
tlačiareň budeme potrebovať – farebnú, ktorá scanuje aj vyhľadávateľné PDF, ale snažíme sa
nezaťažovať finančnými výdavkami obec, ale nakupujeme tieto potrebné veci z finančných
prostriedkov štátu. Ak máte záujem o nefunkčné tlačiarne, môžete si ich prísť prevziať na obecný
úrad.
K bodu 3: Tak ako v predchádzajúcej odpovedi, v účtovníctve bude vyznačené tak príjem ako aj výdaj
prostriedkov zo ŠR na testovanie. Obec nebude vyrábať tabuľky pre poslancov OZ.
K bodu 4: Správu z NKU Vám poskytneme na zasadnutí v mesiaci jún, ktoré zvolám ja, starostka obce.
K bodu 5: Údaje k 31. 3. 2021 budú spracované k 30. 4. 2021. Po tomto termíne Vám odovzdáme
výkazy za 1. štvrťrok 2021 v ktorom sú všetky dostupné požadované informácie. Údaje k 31. 12. 2020
sú spracované vo výkazoch. Ak takéto výkazy potrebujete poskytneme Vám ich.
K bodu 6: Zo strany poslancov je nezodpovedné znižovať úväzok starostu – dehonestujú tým
postavenie starostu a nehovorím o tom, že si ho vynucujú tým, že ak prepustíme dvoch
zamestnancov tak prehodnotia svoje rozhodnutie a úväzok starostovi na budúce volebné obdobie
zvýšia. Je to čisté vydieranie. Ale pravdaže poslanci OZ majú na to právo. Na Slovensku je 750 obcí od
500 do 1000 obyvateľov. Poslankyňa Mgr. Stieranková naozaj našla, ale bohužiaľ len jednu obec na
Slovensku kde starosta obce je na 0,5 úväzku je to obec Kvašov. Ospravedlňujem sa ja som ju
nenašla. V obci Studenec je starosta na plný úväzok, kde p. Stieranková neuvádza pravdivé
informácie – tieto si môžete overiť na stránke - plat starostu, kraj Prešovský, okres Levoča, obec
Studenec. Taktiež neuvádza pravdivé informácie o obci Borčice, kde síce je starosta na 0,5 úväzku,
ale mimo základného platu má príplatok + 0,60 %. Nechápem prečo p. Stieranková nedala za príklad
obec Horná Lehota, ktorá je najbližšie a majú 5 THP pracovníkov a 530 obyvateľov, alebo Jarabú, kde
starosta je na 0,66 úväzku a majú len 39 obyvateľov. V týchto obciach to vychádza však? Veď
každý si vyberie to čo mu vyhovuje.
Podotýkam, že ani to, že obec Predajná nemá dlhy nie je pravda ako tvrdí p. Stieranková. Na
www.finstat.sk si to môže každý overiť , lebo p. Stieranková si pozrela len dlhy a nedoplatky kde je 0.
Ale záväzky nižšie sú tiež / pôžičky- finančné výpomoci/, ktoré má obec Predajná vo výške 433.261,-€.

