
Starostka obce Terany

Váž. poslanec
Ing. Daniel Melich
Terany 91

Vec: Odpoveď na interpeláciu zo dňa 6.2.2017

1. Správa o požívaní kamerového systému v obci Terany.
V obci Terany je rozmiestnených 16 kamier.  S ich rozmiestnením boli oboznámení poslanci na
OcZ.  Z dôvodu možného zneužitia a prezradenia stojísk túto informáciu písomne nepodám. T.č. nie
sú funkčné 3 kamery. Na odstránení poruchy pracuje firma zo Šiah, ktorá sa uvedeným servisom
venuje od r.2017. V druhom polroku 2016 zanikla firma, ktorá nám kamery inštalovala. Naposledy
bola kontrolovať kamery v júni 2016, kde bola chyba na prenose informácií do počítača. Jedna
kamera bola chybná. Technik zo Šiah z firmy M-Tech bol v mesiaci 2/2017 opätovne preskúšať
kamery a práve na tých 3 kamerách sú poškodené 3 súčiastky / zatečené a zhorené /, ktoré má
priniesť  nové  a  do  jestvujúcich  nainštalovať.  Kamerový  systém nahráva  pri  pohybe  a  záznam
ukladá cca 2 týždne, po uvedenom termíne sa záznam automaticky maže.
Do t.č. sme 2x poskytli kamerový záznam polícii, 1 x sme zaznamenali znečisťovanie verejného
priestranstva pri ihrisku, l x znečisťovanie priestranstva v cintoríne, 1 x poškodzovanie obecného
majetku v širokej ulici, 1 x strata dokladov v širokej ulici, 1 x poškodzovanie majetku SSC  pri hl.
ceste, 1 x drobnú krádež cudzieho majetku pri bráne do areálu obec. úradu.

       2.  Dodržiavanie smernice.
Za  zamestnancov  a  ich  dodržiavanie  BOZP  zodpovedá  starosta.  Zamestnanec  podľa  zákona
o cestnej premávke vozidiel spĺňa všetky náležitosti potrebné pre výkon povolania / viesť motorové
vozidlo /.  Stanovisko bezpečnostného technika a Národného inšpektorátu práce je v prílohe.
Naša  smernica  je  celá  chybná  a  na  nasledujúcom OcZ  bude  podaný  návrh  na  jej  zrušenie  aj
s odôvodnením.

       3.  Aktualizácia stránky www.obecterany.sk.

Stránku  obce  už  3  roky  aktualizuje  a  prevádzkuje  p.  Milan  Václavík.  Ukončené  verejné
obstarávania sú už uložené do ukončených.  Aj keby neboli, sú tam dátumy z ktorých je jasné, že už
nie sú aktuálne. 

4. Organizačno-technické zabezpečenie údržby obecných komunikácií r. 2016, 2017.

V roku 2016 
Letná údržba chodníkov a ciest v roku 2016.
Náklady : 140 € postrek na burinu / chodníky /, 4,50 € cement na opravu mosta /.
Sponzorsky sa vysprávkovala cesta od č.d. 53 po rímsko-kat. faru až po starý cintorín, od č.d. 226
až po nový cintorín. Dve nákladné autá doviezli asfalt,  na vysprávkach pracovali 4 ľudia počas
dvoch dní.  Okrem uvedenej  cesty sa  upravil  poškodený a  prepadnutý  vjazd ku bytovke č.225.
Zakúpili sa dve dopravné zrkadlá / rímsko-kat. fara a nová ulica /, ktoré majú napomôcť lepšej

http://www.obecterany.sk/


viditeľnosti.
Zimná údržba ciest v roku 2016.
Sneh bol len 4.1. a 5.1.2016 a vrstva nižšia ako 5 cm. Odhŕňanie technikou nebolo potrebné. Všetky
práce na cestách a chodníkoch vykonali aktivační pracovníci.
V roku 2016 a 2017 mala obec k dispozícii traktor s odhŕňačom, vodič Balko Štefan ml. a st.
Sponzorsky sme získali v roku 2015 cca 620 kg posypovej soli, ktorú aktivační pracovníci sypali na
cesty a chodníky. Časť   z tejto soli nám ostala v zásobe aj do roku 2017.
Zimná údržba v roku 2017.
4.1.2017 odhŕňanie  snehu v  celej  obci  technikou od 9.00 –  13.00 hod.  +  dočisťovanie  ciest  a
čistenie všetkých chodníkov v obci.
12.1.2017 odhŕňanie snehu v celej obci technikou 2 hod. + dočisťovanie ciest a čistenie všetkých
chodníkov v obci.
13.1.2017 odhŕňanie snehu v celej obci technikou 5 hod. + dočisťovanie ciest a čistenie všetkých
chodníkov v obci.
1.2.2017 odhŕňanie snehu v celej obci technikou od 10.00 hod. - 13.00 hod. + dočisťovanie ciest a
čistenie všetkých chodníkov v obci.
V roku 2017 sa sneh udržal na cestách oveľa dlhšie ako v predchádzajúcich rokoch a z uvedeného
dôvodu  bolo  potrebné  cesty  stále  dočisťovať  zamestnancami  a  aktivačnými  pracovníkmi.
Zamestnanci  niekoľkokrát  v  roku  2017  dočisťovali  a  rozbíjali  ľad  na  cestách  a  chodníkoch,
zametali sneh.
Dňa 14.1.2017 / sobota / sa v dopoludňajších  hodinách  pracovalo a čistilo na všetkých chodníkoch
a to pracovníci úradu a starostka obce. Máloktorí majitelia domov si svoje úseky pred domami
odhrnuli.
V roku 2017  sme nezískali  sponzora  na  posypovú  soľ  a  preto  sme  ju  zakúpili  v  Železiarstve
Dudince. Nákup 100 kg soli a dňa 31.1.2017 sme ešte vyplatili 75 kg soli, ktorú nám následne dňa
1.2.2017 priviezli zo Šiah.

S pozdravom                                                                               Mgr. Iveta Gajdošová
                                                                                                         starostka obce



Vážený pán poslanec,

 Tvoje  ataky, obvinenia a vyvolávanie roztržiek súvisia s Tvojou získanou  zákernosťou, 
nevedomosťou, aroganciou a podobnými nedôstojnými porušenými správaniami človeka.

1. Čierna skládka. 

Problém 1600 evidovaných skládok v obciach na Slovensku, predpokladá sa že ich je cca 6000.  Je
následkom nezodpovednosti  nás všetkých občanov, ktorým nezáleží  na životnom prostredí.  Je im
jedno či  žijú  v chlieve,  v neporiadku,  či  poškodzujú  životné prostredie.  Len nech v ich  najbližšom
okolí  /  tzn.  pre  dome /  je  čisto.  Nik  z nich  nepozerá  na  dôsledky  do  budúcna.  Ľudia  sú  k sebe
nevraživí, nič vôkol nás nezaujíma.  Zdroj: TV, médiá, časopisy, internet...

Predpokladám,  že  sa  v našej  republike  nenašiel  ani  jeden  poslanec  s nízkou  inteligenciou  /  to
znamená max. základné vzdelanie /, aby obvinil starostu-primátora za vzniknuté čierne skládky. Už na
OcZ som Ti  odpovedala,  že  ja  osobne som tam nevyviezla žiadny odpad.  Podmienku na získanie
finančnej podpory z fondu, životného prostredia je, aby bola takáto skládka evidovaná na ŽP, bolo
začaté trestné stíhanie na zistenie osoby za nezákonné umiestnenie odpadu.

Na  OCZ  sme  odsúhlasili  v roku  2016  riešenie,  tzn.  firmu,  ktorá  nám  spíše  projektovú  žiadosť
so všetkými potrebnými náležitosťami. Bol to projekt C4 / aj vtedy si bol PN /.

Žiadosti musia byť podané na predpísanom tlačive aj s vysúťaženou firmou.  Prikladá sa buď zmluva
o dielo, prípadne objednávka na predpísanom tlačive z MŽ SR.  Následne úspešné projekty musia byť
zrealizované do 30.9.2017.  Sám minister  Sólymos priznáva,  že 22 mil.  €,  ktoré budú využité na
odstránenie nelegálnych skládok, nezabráni vzniku nových. Zdroj: TV, médiá, časopisy, internet...

V roku 2016 sa v našom okrese podarilo  odstrániť  9  čiernych skládok v okresnom meste  a dve
v susednom mestečku.  Čierne skládky vznikli  aj napriek tu, že obe mestá mali zriadenú políciu,
prípadne poriadkovú službu. 

2. Problém - písanie a kontrola zápisníc.

Zápisnice je potrebné kontrolovať a opravovať, pretože určité uznesenia sú chybné, prípadne sú nie
v zápisniciach uvedené. Tento argument sme si objasnili na predposlednom OcZ, kde taktiež chýbali
odsúhlasené uznesenia. 

Dňa 15.2.2017 som e-mailom obdržala od p. Klapalovej zápisnicu zo dňa 6.2.2017, kde bolo uvedené
„ opravené overovateľmi “ /Oravec, Melich/.  Ako príklad uvediem uznesenie č. 189/2017 zo dňa
6.2.2017.

Hlasovanie  poslancov:  4 za,  2  proti,  1  sa  zdržal.  Toto uznesenie  som nepodpísala  a do zápisnice
uviedla dôvod: rozpor v hlasovaní / prítomných po celý deň bolo len 6 poslancov /, tzn., že hlasovať
ich  7  nemohlo.  Okrem  toho  je  tam  chybný  dátum  a to  6.1.2017  na  ostatné  drobné  chyby
neprihliadam.  Vo  večerných  hodinách  som  túto  vytlačenú  a podpísanú  zápisnicu  odovzdala
poslancovi Oravcovi k podpisu. Ešte v ten deň išiel za Tebou, že som nepodpísala chybné uznesenie.



V Tvojej prítomnosti mi zavolal, že čo je tam zlé. Tvoja následná reakcia bola opätovne arogantné
správanie a vulgárne nadávky, citujem „ Roman načo voláš tej pič.. “. Krik a nadávky sa stupňovali.

Je podľa Teba normálne, aby sa takto správal poslanec voči žene a zároveň starostke?

Nakoniec  si  stranu  opravil,  vymenil  a dôkaz,  ktorý  som  tam  vlastnoručne  napísala  si  si
pravdepodobne  ponechal  na  pamiatku.  Už  po  zverejnení  zápisnice  na  stránku  obce  som  mala
telefonát  z Banskej  Bystrice,  že  tam  máme  zlé  dátumy.  Odpovedala  som,  že  ja  o tom viem,  ale
nemienim opravovať chyby po poslancoch. A tak, čo si tam napíšu, nech iní posúdia.

3. Zákon o obecnom zriadení

To, že neexistuje § 27 bod 4 citovaného zákona som Ti vysvetlila v interpelácii.

Žiaľ ani § 20 bod 4 neexistuje v zákone o obecnom zriadení. 

Zas si urobil chybu? Ty nie si zákonodarca, ktorý tvorí zákony a keď ho vytvoríš, nemáš hanbu to
dať na papier a presvedčiť všetkých o ich existencii. To nie je preklep, opätovne klameš. 

Mimochodom,  ja  som  nie  povinná  vysvetliť  Ti  a pochopiť  čo  čítaš...  Tentokrát  Ti  to  uľahčím,
existuje  § 20a Zmluvy – spolupráca obcí  v tretej  časti  zákona,  už  z názvu je  jasné o čom tento
paragraf hovorí.

4. Používanie služobného auta & vymyslená a prekombinovaná smernica.

Tebe nejde o dobro obce a spoluprácu. Vyvolávanie konfliktov je Tvoj odbor, ktorého sa celý život
držíš. Smernicu, ktorú nám vypracoval bezpečnostný technik si ignoroval, opätovne navymýšľal veci
nad rámec zákona. Vyjadrenie k našej smernici obdrží každý poslanec a na najbližšom OcZ sa bude
prejednávať  návrh  na  jej  zrušenie.   Celkom  si  si  pomýlil  kompetencie  starostu  a poslanca.  Ako
poslanec si mi nie nadriadený a ani podriadený. Touto nešťastnou smernicou, sme poškodili aj to čo
bolo  dobré,  pretože  sme  znemožnili  poslancom  viesť  obecné  motorové  vozidlo  a navyše
vyhadzujeme  peniaze  za  niečo  čo  zákon  nevyžaduje.  Stanovisko  inšpektorátu  práce:
http://www.ip.gov.sk/?id_af=266  

Smernica bude v dohľadnej dobe posúdená aj prokuratúrou.

Dobro a rozvoj obce – pozrime sa spoločne na Tvoje hlasovanie za rozvoj obce. Pri väčšine uznesení,
ktoré sa týkali rozvoja si sa zdržal, prípadne si bol proti.  Najväčším prekvapením bolo, keď si navrhol
firmu, ktorá nám má vypracovať projektovú žiadosť ohľadne komunálnej techniky a kompostérov,
následne pri hlasovaní za túto firmu si sa zdržal.  Tvoje správanie to sú  „ AKTY X “ pre väčšinu ľudí,

ktorí prišli s Tebou do kontaktu v rámci zamestnaní, či pri iných príležitostiach. 

Na záver Ti doporučujem naštudovať zákon o obecnom zriadení, používať vhodné a slušné

správanie pre človeka –občana, dôstojné pre vykonávanie funkcie poslanca.

             S pozdravom                                                                          Mgr. Iveta Gajdošová, starostka obce

http://www.ip.gov.sk/?id_af=266



