
Vážení spoluobčania

Vzhl‘adom k tornu, že za posledné týždne nám na Obecný úrad bob doručené niekol‘ko
žiadostí v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, rozhodli sme sa zriadit‘ na
našej stránke záložku „iiďozákon“.

V tejto záložke budú zverejňované tieto žiadosti v nezmenenej podobe, ako aj odpovede na
ne, ktoré Obecný úrad vybaví.

Okrem toho chcem oboznámit‘ návštevníkov obecnej stránky s niekol‘kýrni informáciami,
ktoré naši občania asi nevedia.

Na zhotovenie kamerového systému v našej obci sme žiadali dotáciu z ministerstva vnútra
Pre roky 2010 a 2011 neúspešne. Prvýkrát sme v žiadosti o dotáciu boli úspešní v roku 2012,
ked‘ sme dostali 4 000 € a povimiou súčast‘ou dotácie bola aj spoluúčast‘ vo výške 20 %‚ to
znamená vo výške 1 000 €. Rovnako sme boli v takej istej výške úspešní aj v roku 2013.
V týchto chvíl‘ach obec pripravuje žiadost‘ o dokončenie kamerového systému pre rok 2015.
Bez týchto dotácií by sme z vlastných prostriedkov neboli schopní kamerový systém zriadit‘.

Obecný úrad v tomto čase napriek využívaniu systému na zníženie kriminality, čelí
obvineniu podanému na prokuratúru. Vyšetrovanie ešte nie je ukončené, ale tak ako pri
predchádzajúcich obvineniach, nepredpokladám že bude preukázané pochybenie Obecného
úradu.

Nemóžem nespomenút‘ ešte obecnú sušičku, ktorú možno mnohí neviete sme získali vd‘aka
úspešnej žiadosti o dotáciu z grantu vypísaného bývalou premiérkou p. Radičovou. Dotácia
ako doteraz jediná bola získaná bez spoluúčasti obce.

Všetky dotácie, ktoré obec získa musí použif výbradne len na účel, na ktorý boba dotácia
poskytnutá. Vyúčtovanie je samozrejme podrobené kontrole zo strany donora. Ak by bob
preukázané kontrolou, že dotácia bola použitá na iný účel na aký bola žiadaná, musel by
Obecný úrad dotáciu vrátit‘. Doteraz sa tak nestalo.

V prípade záujmu občanov o podanie informácií o akýcbkoľvek skutočnostiach je Obecný
úrad v pracovnom čase ochotný podat‘ informácie všetkým občanom.

V Muránskej Dlhej Lúke 4.12.2014 ~ ‘~

ng. Marek Nosko, starosta obce


