Ing. Branislav Lengyel, bytom Komenského 90, 919 04 Smolenice,
Hlavný kontrolór obce Smolenice, tel. 0905626254

INFORMÁCIA PRE OZ:
Boli mi doručené listy - odpovede na podnet podaný na Úrad vlády SR a tiež na Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Niekto v mojom mene poslal podanie/a, zatiaľ viem
oficiálne o týchto dvoch úradoch. Toto podanie som nepodal ja osobne. Niekto využil všeobecnú
informáciu z internetovej stránky Smoleníc, že ako kontrolór som podal podnet prokurátorovi na postupy
starostu obce Smolenice.
Podanie hovorí o protiprávnych konaniach obecného úradu, použití fondov pri rekonštrukcii KSD
Neštich na iný účel ako bolo schválené, predaji stavebných pozemkov za neprimerane nízku cenu...
Keďže som v tejto veci podal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu
poškodzovania cudzích práv podľa § 375 ods.1 písm. a) Trestného zákona, na neznámeho
páchateľa neuvádzam momentálne žiadne podrobnosti.
Ako doplňujúcu informáciu len uvádzam v súvislosti s kontrolou SIEA v KSD Neštich:
Hore uvedené podanie, ktoré niekto v mojom mene poslal hovorí o použití financií z fondov na
iný účel ako bolo schválené. To som ja osobne nikdy nekonštatoval. Ja som opakovane vyčítal
starostovi, neoprávnené (OZ neschválené) objednávanie ďalších služieb a zvyšovanie hodnoty
zákazky, resp. nehospodárne nakladanie, resp. že ako štatutár obce zneužíva svoje právomoci
verejného činiteľa a porušuje tým právomoci pri správe zvereného majetku.
Z titulu funkcie Hlavný kontrolór obce, je mojou zákonnou povinnosťou, mimo iného, upozorniť
na porušovanie množstva právnych noriem v podobe Obecným zastupiteľstvom neschválených
a starostom svojvoľne objednávaných služieb, materiálu a napríklad nájomných vzťahov. Starosta
nerešpektoval upozornenie prokurátora JUDr. Jozefa Kleimana z konca roku 2020 a na konci roka 2021
starosta presne zopakoval postup z roku 2020, porušil kvantum legislatívy aj "upozornenie prokurátora" a
objednal inú službu...
Aktuálne starosta umožnil bez schválenia nájomných zmlúv OZ vykonávať zdravotnícke služby
v CIZS Smolenice.
Zákon SNR č.369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v § 10 ods. 1 určuje orgány obce, ktorými
sú
a) obecné zastupiteľstvo a
b) starosta obce.
Podľa § 11 ods. 4 bodu (a) zákona o obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo rozhoduje
o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto
majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
Podľa § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení Starosta obce podpisuje nájomné zmluvy po
dodržaní zákonného postupu.
Keďže aj napriek upozorneniu prokurátorom v roku 2020 starosta opakovane nerešpektuje platnú
legislatívu, mám za to, že ako štatutár obce zneužíva svoje právomoci verejného činiteľa a porušuje
tým právomoci pri správe zvereného majetku. V tejto veci som podal na starostu opakovane trestné
oznámenie.

