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VÝMENA STAROSTOV PREBIEHALA S VE¼KÝMI PROBLÉMAMI
Vo viacerých obciach v našom okrese, kde po novembrových vo¾bách došlo ku zmene
starostu, to poriadne vrelo. Najmä na obecných úradoch. Dosluhujúci starostovia využívali
medzery v zákone a snažili sa
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupite¾stva oddiali& na
posledný možný deò, resp. nezvola& ho vôbec, a na druhej
strane novozvolení starostovia
sa nemohli doèka& chvíle, kedy
prevezmú moc nad úradom.
Pozrime sa teda, k èomu došlo
na niektorých úradoch a èo hovorí naša platná legislatíva.
V KVAKOVCIACH BOJ
O ÚRAD POKRAÈUJE
Dosluhujúci starosta Kvakoviec Ján Tutko informoval, že
ráno 13. decembra vniklo na
obecný úrad 7 osôb, medzi ktorými bol aj novozvolený starosta obce Radovan Kapra¾ a
predsedníèka volebnej komisie
Alena Matejová. Títo ¾udia zapeèatili priestory úradu a na budove vymenili zámky. Tutko sa
v tom èase stále považoval za
starostu obce, ktorému ešte nezanikol mandát, preto prípad oznámil na polícii a informoval o
tom aj Okresnú prokuratúru vo
Vranove.
Novozvolený starosta Mgr.
Radovan Kapra¾ pre tlaèovú agentúru uviedol, že vo štvrtok
11. decembra na obecnom úrade v prítomnosti predsedníèky
miestnej volebnej komisie a
ïalších svedkov zložil s¾ub starostu. Pod¾a jeho vyjadrenia sa
to stalo preto, lebo dosluhujúci
starosta Ján Tutko nezvolal ustanovujúce zastupite¾stvo a oznámil mu, že úrad neodovzdá.
Po takomto zložení s¾ubu Mgr.
Radovan Kapra¾ oznámil svojmu predchodcovi, že zložením
jeho s¾ubu mandát Jánovi Tutkovi zanikol a vyzval ho, aby sa
zdržal všetkých právnych úkonov za obec Kvakovce a požiadal ho, aby spoloène pristúpili k
odovzdávaniu agendy. Ján Tutko to odmietol. V krátkom èase
prišla polícia, ktorá celú vec zaèala preverova&. Mgr. Radovan
Kapra¾ vymenil zámky na dverách úradu a zapeèatili kanceláriu. Doporuèenou zásielkou
vyzval starostu Jána Tutka, aby
mu oznámil, kedy mu odovzdá
agendu. Na www stránke obce
informoval, že tri pracovníèky
obce zodpovedné za administratívu, mzdovú, daòovú, pracovnoprávnu a inú dôležitú agendu neprišli od 15. decembra

do práce. Zablokované ostali
všetky poèítaèe obce, obecný
mail bol neprístupný, pracovníèky neodovzdali prístupy do
elektronických systémov zdravotných pois&ovní, Sociálnej pois&ovne, daòového úradu, prístupy do bánk, neodovzdali
pracovné zmluvy a podobne.
Mnohí chatári a obèania obce
volajú na obecný úrad, že ešte
nedostali daòový výmer za rok
2014 a dožadujú sa ho. Obec
Kvakovce dòa 12. decembra
nemala zabezpeèenú žiadnu
zimnú údržbu, drevo na vytápanie obecného úradu bolo zabezpeèené na dva dni, na úète
obce sa dòa 12. decembra pod¾a informácií od pracovníèky
obce nachádzalo približne 900
eur. Pod¾a vyjadrenia Mgr. Radovana Kapra¾a, od 12. decembra prebiehajú všetky práv-

ne zložený bol. Vhodným je napríklad verejné priestranstvo
pred svedkami... Bývalý starosta
Štefan Vilcega s takýmto názorom a s takýmto konaním nesúhlasí, a preto podal podnet
na Okresnú prokuratúru vo Vranove. Ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupite¾stva zvolal
až 2. januára 2015.

VÝHRADA SVEDOMIA
V MEDZIANKACH
V Medziankach sa bývalý
starosta Pavel Bašista odmietol
stretnú& s novým starostom Pavlom Èorbom pre výhradu svedomia a pre iné dôvody, preto
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupite¾stva do 30 dní
nezvolal a úrad opustil. Novozvolený starosta tak mal zloži&
s¾ub bez ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupite¾stva. Do úradu sa však nemohol dosta&, lebo nemal k¾úèe,
ale aj keï sa tie napokon našli
u bývalého zamestnanca, kancelária bola bez nábytku. Pavel
Bašista si nábytok zobral, lebo
bol v jeho osobnom vlastníctve.
ne úkony aj iné úkony súvisiace Odovzdaním pokladne a agens minimalizáciou škôd spôso- dy exstarosta poveril bývalého
bených Obci Kvakovce z dôvo- zamestnanca obecného úradu.
du neštandardného správania
ÚRAD ZAPEÈATENÝ
sa exstarostu Jána Tutka a praAJ V ÈIÈAVE
covníèok administratívy obecného úradu. V stanovisku sa
O výmene zámkov na obecïalej uvádza, že zasadnutie nom úrade v Èièave pred ustanovozvoleného zastupite¾stva, novujúcim zasadnutím obecnékde by mali zloži& s¾ub novo- ho zastupite¾stva informoval nazvolení poslanci obce, sa usku- šu redakciu aj bývalý starosta
toèní na tridsiaty pracovný deò Èièavy Ing. Ladislav Kalafa.
od volieb, t. j. 2. januára 2015. Všetkými prípadmi sa majú zaobera& orgány èinné v trestnom
NEDOÈKAVOS
konaní, resp. súdy. Ústavný súd
V JASENOVCIACH
prijal viac ako sto podnetov na
Novozvolený starosta Jase- priebeh novembrových komunoviec Ladislav Tribula sa roz- nálnych volieb. Ïalšie stovky
hodol prevzia& obecný úrad v podnetov skonèili na polícii a
polovici decembra aj bez zvo- prokuratúre. K takému chaosu
lania ustanovujúceho zasadnu- by nemuselo dôjs&, ak by naša
tia obecného zastupite¾stva. volebná legislava bola jasnejDôvodom mal by& nefunkèný ú- šia, bez môžnosti rôznych výrad, lebo starosta Štefan Vilcega kladov. Dôležité tiež je, aby si
aj pracovníèka boli na dovolen- nastupujúci starostovia osvojili
ke. Ladislav Tribula neèakal na základné pravidlá ešte predtým,
ustanovujúce zasadnutie obec- než vtrhnú na obecný úrad. Èo
ného zastupite¾stva, ale zavolal teda hovoria paragrafy?
dvoch èi troch poslancov a zoÈO HOVORÍ
pár obyvate¾ov do priestorov oNAŠA LEGISLATÍVA?
becného úradu a v podstate sa
sám vymenoval do funkcie a
V prvom rade je potrebné
úrad zapeèatil. Pozoruhodné v zdôrazni&, že starosta sa ujíma
tejto súvislosti je ústne vyjadre- svojej funkcie a zaèína vykonánie hovorkyne ministerstva vnú- va& svoj mandát zložením s¾utra, ktoré odznelo v médiách: bu. Konanie volených orgánov
Pod¾a nášho názoru je vhodné obce usmeròuje Zákon è. 369/
zachova takú formu zloženia 1990 o obecnom zriadení. V §
s¾ubu, aby bolo nad všetky o- 12 uvádza, že prvé zasadnutie
kolnosti zrejmé, že s¾ub skutoè- obecného zastupite¾stva zvolá

starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutoènilo do 30 dní od
vykonania volieb (keïže vo¾by
sa konali 15. novembra, 30 dní
od volieb vychádza na 15. decembra). Zasadnutie obecného
zastupite¾stva možno uskutoèni&
aj vtedy, ak ho starosta nezvolá.
V takomto prípade ho môže
zvola& zástupca starostu alebo
iný poslanec poverený obecným zastupite¾stvom.
V zákone sa však neuvádza
postup v prípade, že ustanovujúce zasadnutie nezvolá ani doterajší starosta, ani jeho zástupca a ani poverený poslanec.
Pod¾a Metodického návodu ministerstva vnútra z 20. októbra
2014, ak doterajší starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie,
uskutoèní sa 30. pracovný deò
od vykonania volieb. Tridsiatym
pracovným dòom po vo¾bách
bol piatok 2. januára 2015. V
metodickom návode sa uvádza,
že ak doterajší starosta odmietne zabezpeèi& ustanovujúce zasadnutie, prípadne i bez odmietnutia nekoná, prípravu ustanovujúceho zasadnutia zabezpeèí novozvolený starosta v
spolupráci so zástupcom doterajšieho starostu. Metodický návod síce neupresòuje postup v
prípade, ak zástupca bývalého
starostu odmietne spolupracova&, ale dôležité je, že ustanovujúce zasadnutie má v takom
prípade zabezpeèi& novozvolený starosta. Keïže žiadny iný
výklad nebol do 2. januára
2015 zverejnený, všetci aktéri
sa mali riadi& zákonom o obecnom zriadení a metodickým návodom ministerstva vnútra, bez
vytvárania kolíznych stavov.
Národná rada síce novelizovala
zákon o obecnom zriadení a
volebný zákon, ktoré nadobudnú právoplatnos& o pol roka,
avšak tieto problémy neriešia.
Možno by staèilo novelizova&
len zákon o postavení a platoch
primátorov a starostov, ktorý ustanovuje ich odstupné pri skonèení mandátu. Napríklad pri
štvorroènom funkènom období
patrí starostom a primátorom
odstupné vo výške 3-násobku
ich priemerného mesaèného
platu. Podmienkou je, že funkciu vykonávali aspoò 6 mesiacov. Ak by bolo ïalšou podmienkou výplaty odstupného
zvolanie (resp. poverenie zvolaním) ustanovujúceho zasadnutia obecného úradu do 30
dní od konania volieb, takéto
problémy by urèite nenastali. (da)

