Obec Medzianky, Medzianky 86, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Pavel Bašista
Medzianky 53
094 31 Hanušovce n/T

Váš list
Zo dňa 21.08.2017

Naše číslo
ME/2017/124/OCÚ

Vybavuje
Zástupca starostu obce

v Medziankach
25.08.2017

Vec: Odpoveď na opätovnú žiadosť zo dňa 21.08.2017
Po preverení odpovedí na predmetnú žiadosť zo strany kontrolóra obce a mzdovej
učtárne je zrejme, že už dané informácie by človeku veci znalému mali postačovať.
Ale keďže ich opätovne žiadate, tak Vám poskytujeme nasledovné informácie. P.
poslanec obce Ján Miroľa sa vzdal finančnej odmeny za rok 2015 vo výške 72,09 Eur /ČM/
v prospech obce.
Za rok 2016 odmena poslancovi nebola vypočítaná. Za zastupovanie starostu obce
dostal zástupca plat /odmenu/ 362,16 Eur /ČM/. Táto čiastka bola však použitá na opravu
a inštaláciu 9 svetiel verejného osvetlenia a pre iné potreby obce.
Za zastupovanie starostu obce bola od 22.05.2017 plat /odmena/ - stanovená v zmysle
poverenia a uznesenia obecného zastupitelstva za mesiac : - máj 245,61 Eur /ČM/
- jún 632,16Eur /ČM/
- júl
632,16 Eur /ČM/
Tieto finančné prostriedky boli použité na údržbu obce – cintorína, futbalového ihriska
a ostatné potreby. Ich dôvodom použitia je 5 a viac ročné zanedbanie verejného majetku,
katastrofálny stav futbalového ihriska, jeho okolia, vrátane šatní, ďalej cintorína a iných
verejných priestorov.
Podieľajúci sa na práci dostali od zástupcu primeranú odmenu. Každý používal svoje
vlastné pracovné prostriedky nakoľko obec 5 a viac rokov nič nekúpila a takmer nič
nefunguje. Žiadna kosačka, žiadne náradie, ani len poriadny fúrik, či lopatu sme nenašli.
Ďalšie finančné prostriedky vyčlenené pre plat zástupcu starostu obce budú použité pre
poslancov OZ, pretože zodpovedne pristupujú k povinnostiam v OZ.
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Všetci nespokojní s našou prácou nás môžu čoskoro nahradiť – ak si to bude ľud želať.

Žiadam obecný úrad a správcu obecnej stránky, aby túto informáciu zverejnili na stránke
obce a na obecnej tabuli.

Poslanec OZ a zástupca starostu obce

( 1212 – 2012)

Obecný úrad Medzianky
Medzianky 86
094 31 Hanušovce nad Topľou

TEL: +42157 - 445 23 29

e-mail: obecmedzianky@gmail.com
web: www.medzianky.sk
IČO: 00 332 551
DIČ: 202 063 02 05

