
Po viac ako roku pozna-
nia šintavskej samosprávy 
som sa rozhodol pripraviť 
tento časopis s prierezom 
diania v tejto neveľkej obci 
s poukázaním na to, ako 

vyzerá „vládnutie“ arogantného starostu 
systematicky ignorujúceho VZN (vše-
obecné záväzné nariadenia) a ďalšiu 
platnú legislatívu a pokus niektorých po-
slancov OZ (obecného zastupiteľstva) do 
obce prinavrátiť  právo a spravodlivosť.
Časopis je zložený z už publikovaných 
materiálov v médiu SeredOnLine.sk, 
odvoláva sa výlučne na fakty zverejnené 
na rokovaniach obecných zastupiteľstiev, 
na videozáznamy z rokovaní a písomnosti 
získané z úradov a polície. Pravdivosť 
v časopise publikovaných materiálov 
si môžete overiť aj interaktívne a to 
načítaním QR kódu, ktorým bude čitateľ 
presmerovaný do média na celý článok.
Na šesnástich stranách nie je možné 
publikovať všetko dôležité a samozrejme, 
že tu nie sú ani výsledky mimoriadne 
dôležitých káuz napríklad aj ďalšieho 
porušovania zákonov starostom 
Holičkom, ktoré sú stále v riešení. Všetko 
dôležité kedykoľvek aktuálne nájdete tu:
Vážení obyvatelia obce 
Šintava, občania, priatelia, 
nejde nám o útok na ko-
hokoľvek, ale o odhalenie 
pravdy a poskytnutie do-
statku informácií ľuďom, ktorí nemajú tu-
šenia, ako ich samospráva NEfunguje a 
čo je potrebné urobiť preto, aby sme sa 
mohli svojim deťom a vnukom bez hanby 
pozrieť do očí.
„Občania netušia, akú majú moc.“ Len ju 
musia využiť. Inak ich „mlčiaca väčšina“  
svojou apatiou a nezáujmom o veci 
verejné úplne rozdrví...
S úctou a obdivom voči ľuďom vystupuj-
úcim pre spravodlivú a transparentnú sa-
mosprávu

Miloš Majko
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tlačená verzia Šintava otvorene alebo čo v Šintavskom spravodaji nenájdete
 Ročník I.  číslo 1  február 2017 bezplatne

Zákon 369/1990 o obecnom zriadení 
(základný zákon, ktorým sa riadi obec)
§ 10
Orgánmi obce sú
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce.
§ 11
Obecné zastupiteľstvo
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje  
o základných otázkach života obce ...

§ 13
Starosta
(1) Predstaviteľom obce a najvyšším 
výkonným orgánom 
obce je starosta.

Martin Polák
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KAUZA LODENICA
Na rokovaní OZ v Šintave 

21. septembra 2015 poslanci 
OZ, Bc.  Stanislava Režnáková 
a PhDr. Ing. Ján Šimulčík, 
PhD., navrhli bod rokovania, 
v ktorom chceli od starostu 
obce Miroslava Holičku 
informácie o stave v súdnych 
sporoch medzi obcou Šintava 
a Lodenica s.r.o.. Starosta obce 
Holička nezaradil poslancami 
navrhovaný bod do programu 
rokovania OZ a dal o ňom na 
rokovaní OZ hlasovať. Poslanci 

tento bod do rokovania nezaradili. 
Nemajú poslanci záujem byť 
informovaní o dianí v obci? Na 
akej úrovni vykonávajú svoju 
funkciu a zastupujú voličov? 

Následne sme sa za médium 
spýtali verejne my, v súlade 
so zákonom 211/2000 Z.z. 
a požiadali sme obec Šintava, aby 
zverejnila rozsudky príslušných 
súdov vo veci. Starosta Holička sa 
nám už po zastupiteľstve vyjadril, 
že informácie neposkytne ani na 
základe príslušného zákona.

Tieto neposkytol ani po 
písomnej žiadosti, a dokonca 
ani na základe odvolania voči 
fiktívnemu rozhodnutiu.

Jedná sa o informácie 
verejné, a teda niet dôvodu ich 
občanom nesprístupniť. Preto 
sme z oficiálneho portálu 
Ministerstva spravodlivosti 
predmetné rozsudky stiahli. 

Na zverejnenie informácie 
týkajúcej sa výšky sumy, 
ktorú obyvatelia obce Šintava 
rozhodnutím starostu Holičku, 
na základe ním podanej žaloby 
na Lodenica s.r.o., zaplatili za 
právne služby, sme museli 
čakať viac ako rok. 

Starosta obce Holička infor-
mácie odmietal zverejniť, nezve-
rejnil ani faktúry, čím nepochyb-
ne porušil zákon, a dokonca sa 
pred otázkami občanov skrýval 
aj zbabelými útekmi z rokovania 

obecného zastupiteľstva.
Po viacerých neúspešných 

pokusoch sa mi predmetné 
faktúry od obce podarilo získať 
kompletné (aspoň tomu verím). 
Úhrnná suma právnych služieb 
je 6 131,52 €. Som rád, že 
spúšťacím mechanizmom 
zverejnenia údajov, ktoré starosta 
nemá právo zatajovať, bola moja 
žiadosť zo septembra 2015 
a zároveň vytrvalosť a nulová 
tolerancia voči manierom 
arogantného voleného zástupcu. 
Úspech? Nuž, na základe 
osobného poznania stavu v obci 
Šintava nateraz určite.

Je na čase, aby si starosta 
Miroslav Holička uvedomil, že 
z pozície svojej 
funkcie je on povinný 
slúžiť občanom a nie 
opačne, poslušnosť 
vyžadovať od nich.

„
Dovoľujeme si poukázať na 
niekoľko zaujímavých pasáží 
vybraných priamo z rozsudkov 
15C/30/2012 a 25Co/173/2014 
okresného a krajského súdu 
v spore obec Šintava proti 
Lodenica s.r.o., ktoré starosta 
nechcel zverejniť.

To, že sa poslanci obecného 
zastupiteľstva na základe vlastnej 
iniciatívy nesnažili oboznamovať 
sa s predkladanými materiálmi 
svedčí iba o úrovni, na akej 
vykonávali svoju volenú funkciu 
a zastupovali svojich voličov (...)

 To isté podľa názoru súdu platí 
aj o vtedajšej hlavnej kontrolórke 
obce vypočutej svedkyni XY., kto-
rá vo svojej svedeckej výpovedi 
na jednej strane spochybňovala 
rozsah a spôsob prevodu vlastníc-
keho práva, na druhej strane však 
ako hlavná kontrolórka obce ne-
vykonala nič, aby tieto skutočnosti 
v rozhodnom čase namietala, hoci 
to z titulu svojej funkcie bola povin-
ná urobiť. Je podľa názoru súdu 
zarážajúce, keď hlavná kontrolórka 
obce v svojej svedeckej výpovedi 
uvedie, že sa s obsahom zmluvy, 
ktorou došlo k prevodu nehnuteľ-
ného majetku obce a ktorá bola 
uzavretá v roku 2002 oboznámila 
až v roku 2009. Aj táto skutočnosť 
podľa názoru súdu svedčí, akým 
spôsobom a na akej úrovni praco-
vali orgány obce, ktorou je navrho-
vateľ (...) 

Súd taktiež dáva účastníkom do 
pozornosti, že podľa jeho názoru 
nie je možné prenášať následky 
nekvalitného a nekvalifikovaného 
výkonu obecnej samosprávy na 
nadobúdateľa obecného majetku, 
pričom je potrebné poukázať, že 
ani jeden z odporcov nebol v čase 
kedy sa rozhodovalo o prevode 
majetku z vlastníctva obce ani 
v čase jeho schvaľovania vo 
verejnej funkcii, z ktorej by mohol 
konanie orgánov obce nejakým 
spôsobom ovplyvňovať (...)

Podľa názoru súdu bola dobro-
myseľnosť, teda subjektívny po-
stoj odporcov vyplývajúcich z ich 
presvedčenia, že sú vlastníkmi 
nehnuteľnosti spochybnený prvý-
krát až dňom 22. 3. 2012, kedy 
im bol konajúcim súdom doruče-
ný odpis žalobného návrhu. Sta-
lo sa tak avšak až po uplynutí 10 
ročnej premlčacej lehoty(...)

zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21. 9. 2015

„Veď keď ho 
obec poverila, samozrejme 

že súdne trovy bude musieť niekto 
zaplatiť a hádam to nebude platiť 

starosta ?“  
Ing. Marta Mizerová
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DISKUSIA POČAS ROKOVANIA 
Po prečítaní programu zasadania, v ktorom sta-

rosta zámerne vynechal bod diskusia, nastala 
prvá „potýčka“. Starosta prehlásil, že on nesmie 
porušovať zákon, ani rokovací poriadok, a preto je 
proti tomu, aby sa aj občania mohli k veciam vy-
jadriť a poslanci sa ho zasa pýtali, prečo teda do-
siaľ roky porušoval zákon. Až enormným úsilím 
poslancov sa podarilo odhlasovať do programu aj 
bod diskusia, v ktorom mohli poslanci schváliť, či 
dajú slovo aj občanovi.

V pridanom bode „diskusia“ dostal slovo aj Re-
portér 24 a položil dve otázky.

Prečo redakcii Reportér 24, Milošovi Majkovi 
obec nesprístupnila informáciu, názov advokát-
skej kancelárie zastupujúcej obec Šintava v spore 
vo veci Lodenica a náklady za doterajšie ich práv-
ne zastupovanie a či si uvedomuje, že tým porušil 
zákon č. 211/2000 Zb.?

Prečo nedávate poslancom pred rokovaním ma-
teriály, o ktorých majú hlasovať?

Odpoveď starostu pre Reportér 24: 
„NO KOMENT“! Výbuch smiechu 
občanov zrejme hovorí za všetko, čo 
sa tu „v zmysle zákona“ odohráva.
PREDAJ POZEMKOV V OBCI

Jednou z hlavných tém boli predaje kúskov obec-
ných pozemkov občanom. Z vyjadrení poslancov 
vidno, že rokovali o nich už aj na predchádza-
júcich zasadaniach. Žiadali k tomu od občanov 
doloženie rôznych dokladov, ktoré už doložili, no 
s predajom starosta aj tak nesúhlasí. A pýtal zasa 
ďalšie znalecké posudky. Vysvetľoval, ako musí 
chrániť obecný majetok. Išlo o priľahlé menšie 
kúsky nehnuteľností, ktoré občania už roky vyu-

žívajú a chcú vec dostať do právneho stavu. Do-
tknutí občania starostovi rozhorčene vytýkali, že 
len zámerne naťahuje čas.

Starosta s predajmi nakoniec nesúhlasil z dôvo-
du, že obec nemá všeobecne záväzné nariadenie 
o predaji obecného majetku. Aj nezasvätený po-
zorovateľ videl, že tu asi niečo nehrá. Občania 
dávno žiadajú a starosta obce aj po opakovaných 
žiadostiach a dlhých mesiacoch zasa nesúhlasí, 
lebo náhle zistí, že nemá VZN!? Natískajú sa rôz-
ne otázky. Kedy vlastne vznikla táto samospráva, 
14. 10. 2015, alebo už prv, keď dodnes nemá toto 
dôležité VZN, ktorým umelo drží v šachu obča-
nov? Prečo ho OZ už dávno neprijalo ? Alebo je 
za tým ešte niečo iné osobné?
SPRÁVA NKÚ

Priam groteskný bol bod, „čítanie správy z kon-
troly NKÚ“, ktorú prečítal starosta, resp. prečítal 
poslancom z protokolu o výsledku kontroly len to, čo 
sám uznal za vhodné a vzápätí na to žiadal poslan-
cov o  hlasovanie. Prečo? Zistilo sa, že poslanci 
správu o výsledku kontroly Najvyššieho kon-
trolného úradu pred zasadaním vôbec nedo-
stali, obsah nepoznali až na jedného poslanca, 
ktorý sa úctivo pochválil, že mu ju sprístupnili, keď 
o ňu osobne požiadal. 

Už na rokovaní 
Obecného zastupi-
teľstva som sa v sú-
lade so Zákonom 
o slobodnom prístu-

pe k informáciám najskôr úst-
ne, následne písomne, spýtal 
na niekoľko skutočností, ktoré 
má právo bežný obyvateľ obce 
vedieť. Starosta hneď po za-
stupiteľstve mi do očí povedal, 
že informácie žiadané na zák-
lade zákona nezverejní, resp. 
zverejní, keď on bude chcieť. 
Upozornil som ho na zákon-

nú lehotu - jeho odpoveď bola: 
 „čo sa mi stane?“

Vážení obyvatelia obce Šintava. 
Žiaľ, legislatíva je postavená tak, 
že starostovi naozaj nehrozí žia-
den závratný trest, ale zatiaľ len 
pokuta, ktorú pri svojom štedrom 
plate vyplácanom z daní, ktoré 
vy vyprodukujete svojou prácou, 
hravo zvládne. Máme tu však aj 
rovinu morálnu a etickú. Volený 
funkcionár si dovolí verejne 
občanovi povedať, že úmysel-
ne poruší zákon, nakoľko chce 
tak konať. Preto sa pýtam, aké 

morálne právo má takáto osoba 
na zastávanie volenej funkcie?

Týmto úmyselným porušením 
Zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám starosta Miroslav 
Holička zapísal svoje meno do 
obecnej kroniky. Je hrdinom sú-
časnej doby - otázka je len či 
kladným alebo záporným. To, už 
musia posúdiť obyvatelia obce, 
ktorí ho volili, ale aj tí čo ho ne-
volili, no v každom prípade všetci, 
ktorých život svojimi rozhodnutia-
mi ako volený funkcionár a štatu-
tár obce na dlhé roky ovplyvňuje.

Pointa znie: „ Ako môže poslanec o niečom 
zodpovedne hlasovať, keď to ani nepozná 
a z akých dôvodov nedávajú v tejto obci 
poslancom materiály, o ktorých majú rokovať?“

„NO KOMENT“
zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. 10. 2015

„No koment, 
stačí?“ 

Miroslav Holička
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KAUZA NKÚ 
VÍŤAZOVI ZA STAVBU BYTOVKY OBEC 

ZAPLATILA VIAC AKO SI PÝTAL

zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10. 12. 2015

Už aj obec Šintava sa stáva 
celoslovensky mediálne zná-
mou. Televízia Markíza svoj ma-
teriál zo dňa 10. 12. 2015 v tele-
víznych novinách nazvala Obce 

stavali protizákonne, kde uvied-
la: „...v Šintave pri Seredi zašli 
ešte ďalej – víťazovi zaplatili 
viac, ako si pýtal. Zmluva s ví-
ťazným uchádzačom bola uza-
tvorená v sume o 37 000 Eur 
vyššej, ako bola pôvodná po-
nuka tohto uchádzača...“. Kde 
Vám zaplatia viac ako poža-
dujete? Skúsme hádať. Treba 
spomenúť, že zmluvu o kto-
rej hovorila televízia Markíza, 
podpísal starosta Miroslav 
 Holička. O výsledkoch kontroly 
Najvyššieho kontrolného úradu 
v SR (NKÚ) toto nebola v Šin-
tave prvá debata, resp. pokus 
o ňu. Správa NKÚ sa prvýkrát 
preberala už 14. 10. 2015. Po 
prečítaní nepodstatných pasá-
ží chcel dať starosta M. Holička 
hlasovať, aby poslanci správu 
NKÚ zobrali na vedomie. Háčik 

bol v tom, že poslancom nebo-
la správa NKÚ dodaná vopred, 
aby si ju mohli aspoň prečítať. 
Preto si správu NKÚ vyžiadali 
na preštudovanie a preložili jej 

prerokovanie na decembrové 
zastupiteľstvo. Neinformovaný 
hlasujúci poslanec je pre nie-
koho asi najlepší poslanec.

Na zasadaní obecného 
zastupiteľstva poslanec Ing. 
PhDr. Ján Šimulčík, PhD., položil 
niekoľko otázok, ktoré sa týkali 
spomenutých 37 000 Eur:

1. Prečo NKÚ zistilo, že verzia 
obce o navýšenie ceny za 
výstavbu bytovky nebola 
pravdivá?

2. Prečo bol obcou vyzvaný 
dodávateľ stavby na navý
šenie rozpočtu na výstavbu 
bytovky o 37 146,99 Eur, 
keď podľa NKÚ nebola na 
to príčina?

3. Bola poslancom OZ ozná-
mená výška obstarávacej 
ceny na výstavbu bytovky 
podľa podpísanej zmluvy 
alebo úplne iná?

4. Tvrdilo sa niečo iné NKÚ 
a iné poslancom OZ?

5. Môže sa úver použiť na niečo 
iné ako bol schválený poslan-
cami OZ?

Prečo na skutočnosti, ktoré od-
halila kontrola NKÚ neupozor-
nila poslancov OZ kontrolórka 
obce, ktorá je za kontrolu počas 
dlhých rokov platená z rozpočtu 
obce?

Starosta obce Miroslav Holič-
ka dal o uznesení navrhnutom 
poslancom Šimulčíkom hlaso-
vať, a tak veľmi mu záležalo na 
neprijatí uznesenia, že dokon-
ca zle zrátal hlasy poslancov, 
a tým zle vyhodnotil hlasovanie. 

„Zmluva 
s víťazným uchádzačom bola 

uzatvorená v sume o 37 000 € vyššej, 
ako bola pôvodná ponuka tohto 

uchádzača.“

„Keď som odchádzala z domu, bolo 
to aj v televíznych novinách“  

Mgr. Denisa Holbíková
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Namiesto „schválené“ vyhlásil, že uznesenie pri-
jaté poslancami nebolo. Starosta Holička sa mý-
lil, poslanci OZ uznesenie schválili.

Poslanec OZ Ing. PhDr. Ján Šimulčík, PhD., 
otvoril citlivú tému nákladov na platy pracovníkov 
obecného úradu. Starosta na obranu platov 
povedal, že námestie, ktoré navrhol v roku 2014 
poslanec Šimulčík, bolo použitých 5 000 Eur. 
Poslanec Šimulčík ho verejne vyzval, aby na 
nasledujúcom zasadnutí svoje tvrdenie doložil 
faktúrami. Poslanci opätovne nedostali niektoré 
materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva, 
aj keď si ich vyžiadali týždeň vopred. Zopakovala 
sa situácia ako každé zastupiteľstvo – poslanci 
k jednotlivým bodom nedostávajú všetky 
dokumenty v písomnej podobe vopred, aby sa na 
hlasovanie riadne mohli pripraviť.

Zdržaním sa hlasovania pri rozpočte škôlky, čím 
nebol odsúhlasený jej rozpočet, dali jasne najavo, 
že chcú vedieť, o čom hlasujú vopred. Zároveň 
tým poslanci dali starostovi Holičkovi najavo, 

že nechcú byť „stádo“, ktoré bude hlasovať 
bez predloženia dokumentov, a teda v neznalosti 
problematiky.

Poslanec JUDr. Slavomír Klokner s kolegami 
sa taktiež pýtal, prečo v novom rozpočte nie sú 
finančné prostriedky v dostatočnej výške na opravu 
ciest, keď v starom rozpočte na tento účel peniaze 
vyčlenené boli. Aj toto bol zrejme jeden z dôvodov 
neschválenia rozpočtu na materskú školu.

Ďalej sa poslanci pýtali, prečo nie je 
rešpektovaný štatút obce, podľa ktorého musí 
obecné zastupiteľstvo prerokovať všetky 
investície nad 5 000 Eur. Investície nad touto 
sumou boli realizované aj bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva, čím sa zrejme porušoval štatút 
obce. Ak je táto informácia pravdivá, 
napadá ma otázka, prečo na 
to neprišla a poslancov OZ 
neupozornila kontrolórka obce 
Mária Vedrődyová?

Na záver rokovania som 
si dovolil starostovi obce 
Miroslavovi  Holičkovi ve-
rejne oznámiť, že poda-
ním trestného oznámenia 
na moju osobu v súvislosti 
s otázkami mu kladený-
mi v súlade so zákonom 
o slobodnom prístupe k in-
formáciám, ma nezastraší 
a naďalej médium urobí 
všetko preto, aby trans-
parentnosť v obci Šintava 
bola zabezpečená aj pri-
nášaním videozáznamov 
z rokovaní obecného za-
stupiteľstva.

„Minulé zastupiteľstvo 
sme sa dohodli, že vyhlásiš 

verejné obstarávanie na cesty. 
Nestalo sa!“  

JUDr. Slavomír Klokner

Citácia zo súhrnnej správy 
 Najvyššieho kontrolného úradu 

Slovenskej republiky

„Obec uzatvorila zmluvu s úspešným 
uchádzačom, pričom cena diela dohodnutá 
v zmluve bola o 37 046,99 € vyššia, ako bola 
suma uvedená v ponuke tohto uchádzača. 
Následne obec za vykonanie diela navýšenú 
cenu aj zaplatila. Takýmto konaním 
obec Šintava zároveň porušila finančnú 
disciplínu podľa zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a to z dôvodu 
nehospodárneho vynakladania verejných 
prostriedkov.“

„

„Verím, že to 
neprejde toto, ale dobre. 

Dávam hlasovať....“  
Miroslav Holička

Poslanci diskutovali aj o plate starostu. 
O jeden hlas neprešlo zníženie jeho platu o 20% od 1. 1. 2016.
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ROZPOČET OBCE
POTVRDIL NADŠTANDARDNÉ 

PLATY ÚRADNÍČOK
Starosta obce do obvyklého progra-

mu rokovania OZ nezaradil bod Dis-
kusia občanov, ba zašiel oveľa ďalej 
a „zabudol“ do programu zaradiť bod 
Interpelácia poslancov zastupiteľstva. 

Našťastie na túto situáciu pamätá zá-
kon. Myslím si, že pre ťažko skúša-
ných obyvateľov Šintavy je možné za 
najdôležitejší bod rokovania považo-
vať rozpočet obce, ktorý na predchá-
dzajúcom OZ schválený nebol, preto-
že v ňom neboli dostatočné finančné 
prostriedky na opravu ciest. Je za-
ujímavé, ako rýchlo boli peniaze na 
cesty nájdené - stačilo, aby poslanci 
vyjadrili svoj názor na predchádzajú-
com zastupiteľstve.

Prítomných občanov určite zau-
jala diskusia o platoch pracovníčok 
obecného úradu a zariadenia opatro-
vateľskej služby. Poslanec Šimulčík 
z dostupných údajov vypočítal, aké 
môžu mať platy úradníčky so stredo-
školským vzdelaním. Nájde sa snáď 
niektorý z občanov, koho nezaskoči-
la informácia, že v rozpočte obce boli 
naplánované finančné prostriedky 
priemerného hrubého platu na jednu 

úradníčku Obecného úradu vo výške 
1 214 Eur (bez starostu a kontrolór-
ky obce)? V diskusii nik z poslancov 
OZ, ani z vedenia obce, nespochyb-
nil uvedenú výšku naplánovaných fi-

nančných prostriedkov na platy úrad-
níkov.

Poslanec Šimulčík navrhol, aby 
finančné prostriedky na priemerný 
plat boli znížené pre jedného 
zamestnanca úradu na výšku 
1 079 Eur. Týmto návrhom by obec 
ušetrila 12 300 Eur ročne [spolu 
so ZOS]. Otázkou už len zostáva, 
či aj toto nie je ešte stále vysoko 
nadštandardný plat.

Predpokladám, že tento názor bude 
mimoriadne negatívne prijatý tými, 
ktorých sa dotýka. Poslanec  Šimul-
čík verejne prezentoval platy napr. 
úradníkov v krajskom meste, kde 
stredoškolák na mestskom úrade má 
plat vo výške cca 850 Eur. Pracovník 
s vysokoškolským vzdelaním na spo-
menutom úrade v krajskom meste, v 
riadiacej funkcii s príslušnou zodpo-
vednosťou, má plat zhruba 1 100 Eur 
mesačne. V tejto súvislosti si teda 
neodpustím poznámku, ako strašne 
musia pukať závisťou úradníci obec-
ných úradov v okolitých obciach.

O návrhu na zníženie finančných 
prostriedkov predloženom poslan-
com Šimulčíkom sa hlasovalo. Za 
zníženie platov NEzahlasovali 
poslanci OZ: JUDr. Slavomír Klok-
ner, Ing. Michal Lipovský, PharmDr. 
Alena Matulová, Roman Matušica, 
Ing. Marta Mizerová, Martin Polák, 
čím prispeli k nadštandardným pla-
tom úradníčkam.

Záverečná diskusia poslancov ve-
dená starostom obce, týkajúca sa 
možného úveru práve na opravu 
ciest, tak vyznieva komicky - na 
jednej strane rozhadzovanie verej-
ných finančných prostriedkov na vy-
soko nadštandardné platy a na stra-
ne druhej ďalšie zadlžovanie obce? 

zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28. 12. 2015

„Dnes každý 
absolvent nastúpi 
s 800 € platom“  
Ing. Marta Mizerová

OBECNÉHO 
ÚRADU
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„
Pripomíname citáciu súdu z rozsudkov 

15C/30/2012 a 25Co/173/2014, ktorá sa 
o šintavských poslancoch v obci už vyjadrila 
nasledovne:

 
To, že sa poslanci obecné-
ho zastupiteľstva na základe 
vlastnej iniciatívy nesnažili 
oboznamovať sa s predkla-
danými materiálmi svedčí iba 
o úrovni, na akej vykonávali 
svoju volenú funkciu a zastu-
povali svojich voličov (...)

POSLANCI ZRUŠILI 
DISKUSIU OBČANOV 

Poslanci sa ukázali a demok-
raciu v obci „posunuli“ do ďal-
šieho levelu. Na rokovaní obec-
ného zastupiteľstva de facto 
zatrhli diskusiu občanov. 
Teda, aby sme boli presní, ob-
čanom úplne možnosť diskuto-
vať nezobrali, no nechali im ju 

až po skončení obecného za-
stupiteľstva. Absurdné? Vyzerá 
to tak, že v Šintave nie. Poslan-
ci na návrh starostu sa to-
tiž schváleným rokovacím 
poriadkom rozhodli zrušiť 
tradíciu na obecných za-
stupiteľstvách platnú po 
dlhé roky.

Aj toto obecné zastupiteľstvo 
sa nieslo v znamení prezen tácie 
závažných okolností týkajúcich 
sa riadenia obce starostom a 
využívania verejných finanč-
ných zdrojov obce. Poslanec 
Obecného zastupiteľstva Ing. 
PhDr. Ján Šimulčík, PhD. v in-
terpeláciách kládol starostovi, 
podľa výrazu jeho tváre, ne-
príjemné otázky týkajúce sa 
hospodárenia obce. Otázky sa 
týkali nezrovnalostí ohľadne 
informácií, ktoré boli poskyt-
nuté poslancom pri odhlaso-
vaní finančných prostriedkov 

na výstavbu  bytovky, publiko-
vaného uznesenia a správou 
NKÚ.

Po položení interpelácie 
poslanca Šimulčíka starosto-
vi obce Holičkovi, dlhoročný 
poslanec OZ Lipovský, prav-
depodobne opomenul, koho 

záujmy v zastupiteľstve má 
 zastupovať a kritizoval poslan-
ca Šimulčíka za položenú otáz-

ku s tým, že starosta sa 
na odpoveď nemohol pri-
praviť. Máme za to, že 
starosta a štatutár obce 
má byť natoľko schop-
ný, sčítaný a znalý prob-

lematiky, že na bežnú otázku 
poslanca či občana dokáže re-
agovať sám. Pán Lipovský si 
asi opätovne zabudol otočiť 
listy v kalendári - zhruba tak 
o 30 rokov dopredu. V tom 
čase skutočne neboli otázky 
občanov a volených funkcionári 
predsedovi Národného výboru 
úplne bežným javom. 

Dokonca, trúfalé osoby kladú-
ce otázky zvykli miznúť v gula-
goch na severovýchode Soviet-
skeho zväzu.

zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22. 2. 2016

„Ty žiadaš, aby tebe bolo 
všetko doručené, aby si o všetkom 

vedel...“  
Ing. Michal Lipovský ako reakcia na otázky 

J. Šimulčíka 

„Nikto diskusiu nezrušil. 
Ty sa zdvihneš odtiaľto 

a odídeš preč, Slávka? “  
Miroslav Holička

„No ja sa nezdvihnem, ale čo 
keď sa voľakto zdvihne?“  

Bc. Stanislava Režnáková
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zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25. 4. 2016

Na rokovania OZ v Šintave 
chodím už takmer rok a tak 
pozorujem, že taktika starostu 
Holičku je zrejmá. Keď sta-
rosta nevie alebo nechce 
odpovedať, povie, že odpovie 
na ďalšom zasadaní OZ. 

Na priamu otázku týkajúcu 
sa výsledku vyšetrovania ve-
deného voči mojej osobe vo 
veci trestného oznámenia po-
daného Miroslavom Holičkom, 
neodpovedal, resp. povedal, 
že si nepamätá. Takže obča-
nia, ak váš starosta verejne 
prisľúbi odpoveď „nabudúce“, 
dosť určite sa načakáte.

OBEC NEZVEREJNILA 
ŠESŤDESIAT FAKTÚR

Diskusné príspevky obyva-
teľov obce kritizujúce pripra-
vené VZN, týkajúce sa cinto-
rínskeho poriadku, evi dentne 
prispeli k stiahnutiu VZN, 
a k tomu platnému bol poslan-
cami OZ schválený cenník slu-
žieb. Občania svojou verejnou 
aktivitou na  SeredOnline.sk 
teda v podstate rozhodli.

Do materskej školy 
poslanci schválili šiestu 
učiteľku, čo znamená, že od 
septembra 2016 budú môcť 
všetky prihlásené deti v MŠ 
zostať po celý deň a nie iba 
v dopoludňajších hodinách.

Zo správy kontrolórky je 
zrejmé, že v roku 2015  nebolo 
obcou zverejnených na ofici-
álnej stránke obce  viac ako 
60 faktúr. Zverejňovanie fak-
túr a zmlúv je mimoriadne 
účinným prostriedkom kon-
troly vynakladania verejných 
financií vedením obce. 
Prečo neboli faktúry zve-
rejnené? Bol to úmysel, 
alebo nedbalosť konkrét-
nych ľudí? O aké faktúry 
sa jedná? Bolo úmyslom ne-
zverejnenia faktúr snáď zata-
jenie “zaujímavých výdavkov“ 
obce?

Za pozornosť nepochybne 

ešte stojí nezaradenie 
vypracovanej správy hlavnou 
kontrolórkou na rokovanie 
OZ, čo zákon priamo ukladá. 

Napraviť stav musel znovu 
až poslanec Šimulčík, ktorý 
bol za to príslušne verejne 
napádaný.

V interpeláciách sa 
poslanec  Ján Šimul-
čík spýtal na vyjadrenie 
starostu na OZ, z de-
cembra 2015, vo veci 

nákladov obce  vložených do re-
alizácie Námestia S. Krčméryho 
a V.  Jukla z obecných, teda ve-
rejných prostriedkov. Starosta 
obce Miroslav Holička verej-

ne tvrdil na rokovaní OZ, že 
sa jedná o čiastku 5 000 Eur. 
Treba zdôrazniť, že starosta 
hovoril o verejných financiách 
obce, čo potvrdzuje aj zápisni-
ca z OZ: „keď sa robil pamät-
ník Krčméryho a Jukla obec 
investovala 5 000 €,“ Poslanec 
ho ešte v decembri 2015 verej-
ne vyzval, aby svoje tvrdenie 
doložil. Na ďalšom zasadnutí 
OZ poslanec pripomenul ve-
rejnú výzvu, kde mu starosta 
odpovedal, že dokumenty pri-
pravuje. Keďže sa nič nedialo, 
poslanec podľa info zákona 
požiadal obecný úrad o infor-
mácie. Obecný úrad mu odpo-
vedal, že z verejných zdrojov 
obce bolo použitých na zapla-
tenie dvoch faktúr 355,80 Eur. 
Teda žiadnych 5 000 Eur !

Za potrebné považujem po-
chváliť občana Endela, ktorý 
verejne starostu upozornil na 
nedostatky v novej web stránke 
obce. Jeho kritika padla na úrod-
nú pôdu a niektoré z nich boli do 
napísania tohto článku odstráne-
né. Takto má vyzerať nábeh na 
otvorenú samosprávu.

Názor občianky Ľudmily Hercegovej, ktorý 
prezentovala v diskusii občanov.

Chcela by som povedať k tomu 
námestiu Krčméryho a Jukla, 
že to bola veľmi vydarená akcia 
a ja si myslím, že nie Janko 
Šimulčík ale celá Šintava sa 
zviditeľnila a na čele s pánom 
starostom. Boli tu vzácni 
hostia a ja vidím veľké plus, 
že naša mládež mala možnosť 
dozvedieť sa ich históriu. Môj 
názor je taký a som rada, že 
Janko Šimulčík toto vlastne 
rozbehol a že sa to u nás 
uskutočnilo.

„...celá táto záležitosť 
stála 5 000 €...nepomohol si 

ničomu...“  
Miroslav Holička

„...v skutočnosti to bolo 
355,80 €“.  

Ing. PhDr. Ján Šimulčík, PhD. 
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STAROSTA UŠIEL PRED 
OTÁZKAMI OBČANOV

Od pamätného minuloroč-
ného obecného zastupiteľstva 
v Šintave sa zmenilo verejné 
vystupovanie poslancov, ale 
z časti aj samotného starostu. 
Možnosť dôkladného vide-
nia samého seba na  video-
zázname nemusí byť príjem-
né poznanie. Pravdepodobne 
zasiahli aj „blízky a náhodní 
okoloidúci“, ktorí svoje ná-
zory na volených zástupcov 
vyjadrili nielen v diskusii na 
 SeredOnline.sk, ale asi aj pri 
osobných stretnutiach s nimi. 

Iba nedávno na obecnom 
zastupiteľstve poslanci OZ, 
buď úmyselne alebo nevedo-
me, starostovi odsúhlasili de 
facto zrušenie diskusie obča-
nov počas zastupiteľstva a túto 
presunuli až na časť po jeho 
skončení. Vyjadrenie naprí-
klad poslanca Šimulčíka bolo 
v štýle „uvidíme, ako sa to 
osvedčí, poslanci a starosta 
pred občanmi predsa utekať 
nebudú“.

Nedá mi dnes nepoložiť 
ako všetkým poslancom 
OZ, ale aj špeciálne Jánovi 
Šimulčíkovi otázku: Veríte 
tomu aj dnes a ste si istí, 
že ešte niekedy starosta pri 
takto koncipovanom rokovacom poriadku na otáz-
ky občanov počká? Vážení poslanci, vy ste svojim 
rozhodnutím dobrovoľne zrušili dlhoročnú tradíciu 
zaužívanú v obci, síce neuloženú priamo zákonom, 
ale v každom prípade logickú a pochopiteľnú. Všet-
ko v obci totiž platí občan. Vrátane platu staros-
tu, úradníkov, vašich odmien, ale aj peňazí, 
o ktorých využití vy rozhodujete. 

Zaujímavým bodom bol súhlas OZ 
s vyplatením 3500 Eur za opravu (zhodnotenie) 
priestorov pizzerie podnikateľom. Požiadavka 
na refundáciu nákladov nebola daná po samotnej 
realizácii úprav, ale cca po 4 či 5 rokoch.

Poslanci mali prejed návať vypracovanie pro

jektu zberného dvora 
a následne jeho podanie 
za 550 000 Eur a to 
bez toho, aby dostali 
akúkoľvek informáciu 
o samotnom projekte 
vopred. Je minimálne 
divné, že poslanci mali 
žiadosť o projekt a jeho 
podanie obcou schváliť 
bez toho, aby mali o tom 
základné informácie a to 
ešte v časovej tiesni, 
nakoľko projekt mal byť 
podaný do 11 dní. Naproti 
tomu, informácie o výmene 
gamatiek za cca 550 € 
však poslanci dostali. 
Fušersky pripravený bod, 
navrhnutý starostom obce, 
hlasovaním poslancov 
neprešiel, aj keď samotná 
myšlienka nebola zlá.

Treba pochváliť poslanca 
Martina Poláka, ktorý sa 
v interpeláciách pýtal, prečo 
vybudované spomaľovače 
boli pomerne drahé a taktiež 
prečo z internetu zmizla už 
zverejnená zmluva.

Na rokovaní OZ (vlastne 
po jeho skončení) pán sta-
rosta obce Holička bravúr-
ne ukázal občanom, čo si 

o nich myslí a vám, poslancom, čo ste mu schvá-
lili. Nanútene si vypočul oprávnenú kritiku obyva-
teľky Korcovej a pred otázkami ostatných utiekol 
ako malý chlapec, ktorému kamaráti chcú zobrať 
obľúbenú hračku.

Poslankyne a poslanci OZ v Šintave, je už len na 
vás, či si uvedomíte, čo ste svojim rozhodnutím 
spôsobili a či evidentnú chybu vo vzťahu 
k otvorenej samospráve napravíte vrátením 
diskusie do riadneho rokovania obecného 
zastupiteľstva. Nemusíte. Pokojne zostaňte 

bábkami na špagátiku tých, ktorí vás použijú 
dokonca aj na eliminovanie otázok a oprávnených 
požiadaviek vlastných voličov...

zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 19. 5. 2016

Starosta ukončil zasadanie a opúšťa 
miestnosť počas diskusie. Uteká pred 

otázkami občanov. Čoho sa bojí?  

„Ja si myslím, že za 
550 000 € žiadny zberný dvor 

nepotrebujeme.“
PharmDr. Alena Matulová

„Spomaľovače 
stáli 3 600 € ... To je pomerne 

veľa ... Ja si stále myslím, že tá firma 
zrejme zamestnávala nejakých jadrových 

fyzikov“
Martin Polák
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OTVORENÝ LIST 
STAROSTOVI OBCE 

Starosta obce Šintava, pán 
Miroslav Holička,

využívam možnosť oslovenia 
Vás týmto otvoreným listom hneď 
z niekoľkých dôvodov. Pretože 
nedvíhate občanovi mobilný 
telefón a to ani v pracovnej dobe, 

neodpovedáte na poštu zaslanú 
Vám, starostovi obce e-mailom 
na oficiálnu adresu obce a Vaše 
meno, neodpovedáte ani na 
žiadosti a otázky položené Vám 
v súlade so zákonom 211/2000 
Z.z. a v neposlednej rade preto, 
aby obyvatelia obce, Vaši 
voliči a vlastne aj úplne 
bežní ľudia vedeli, čo 
musí absolvovať občan 
a novinár ak chce vo 
verejnom záujme získať 
a publikovať informácie od 
voleného zástupcu ako ste Vy.

Na obecné zastupiteľstvá 
v Šintave som ako novinár začal 
chodiť v septembri minulého roku 
z dôvodu diskusie prebiehajúcej 
v médiu Seredonline.sk. V nej 
čitatelia – obyvatelia obce 
kritizovali Váš prístup k veciam 

verejným a niekoľkí z nich 
médium dokonca požiadali 
o uverejnenie materiálov 
dokazujúcich Vaše postoje 
a ignorovanie ich oprávnených 
požiadaviek. Už na prvom 
zastupiteľstve som Vám položil 

v súlade s platnou legislatívou 
otázky, načo ste mi Vy osobne 
namiesto odpovede oznámili, 
že odpovedať nebudete 
a vedome porušíte zákon, 
nakoľko žiadna sankcia Vám 
z takéhoto konania nevyplýva. 
Nebudem Vaše vyjadrenie 

hodnotiť z hľadiska 
morálky a etiky, zopakujem 
však to, čo som Vám 
povedal priamo na mieste 
– už za takýto arogantný 

prístup k dodržiavaniu zákonov 
SR, podľa môjho názoru, 
nemáte právo zastávať volenú 
funkciu platenú občanmi. 
Pravdepodobne totiž zabúdate 
na text skladaného sľubu 
a na to, že Vy ste starostom 
pre občanov a nie občania 
sú tu na to, aby sa Vám 

vo svojej podstate skladali 
na vysoko nadštandardnú 
výplatu a následne sa z Vašej 
strany dočkali ignorovania ich 
oprávnených požiadaviek.

Pán Holička, hanbou pre 
Vás možno ani nie je Vaše 
vyjadrenie vyslovené priamo 
v zasadacej miestnosti vopred 
deklarujúce Vaše odhodlanie 
zákon vedome porušiť, ako to, 
že ste svoje tvrdenie naozaj 
dodržali a zákon ukladajúci 
Vám povinnosti „ako osobe 
povinnej“ ste úplne odignorovali 
a povinnosť, za ktorú ste ako 
štatutár obce platený, muselo vo 
verejnom záujme z časti nahradiť 
nezávislé súkromné médium 
získaním dôležitých informácií 
pre občanov z iného zdroja.

Pán Holička, za perličku Vo 
Vašom správaní sa v pozícii 
voleného zástupcu obyvateľov 
obce považujem Vami po-
dané trestné oznámenie na 

Z uznesenia vyšetrovateľa, ktorý 
zastavil trestné stíhanie podané 
M. Holičkom na M. Majka:  

„Trestné oznámenie podáva 
na Miloša Majka ako vlastníka 
internetového média Seredon-
line.sk, nakoľko Miloš Majko sa 
„chytil“ príležitosti a predmetné 
otázky mu položil v zmysle zá-
kona 211/2000 Z.z.“ 
„Uviedol [starosta], že chápe, 
že žijeme v demokratickom 
štáte, avšak všetko musí byť v 
medziach zákona. Potom, čo 
podal trestné oznámenie, prí-
spevky na Seredonline.sk sú 
voči jeho osobe už opatrnejšie, 
takže má pocit, že to malo as-
poň preventívny charakter vo 
vzťahu k ľuďom, ktorí ho ne-
ustále v tomto médiu urážajú.“

Otázka novinára odoslaná ako občan starostovi 
obce bola, či používa vozidlo na súkromné účely. Ako vyzerá 

pripravenosť vyšetrovateľov, ak sa nájde vyšetrovateľka, 
ktorá vôbec otvorila trestné stíhanie novinára za to, že podal 
štandardnú otázku podľa zákona 211/2000 a ťahala ho po 

niekoľkých výsluchoch, ktoré po sebe nasledovali ?

Otvorený list starostovi obce zo dňa 10. 5. 2016



www.seredonline.skstrana 11

Úteky starostu z diskusie s občanmi

moju osobu, za otázku po-
loženú Vám starostovi obce 
v súlade so zákonom o slo-
bodnom prístupe k informáciám. 
Neviem, či z neznalosti alebo 
opätovnej ignorácie zákonov SR, 
ste sa pokúsili obmedziť informo-
vanie verejnosti o veciach verej-
ných, resp. odradiť občanov od 
záujmu o ne. 

Váš výrok „konanie v medziach 
zákona“ pri Vašom konaní naozaj 
pôsobí komicky. Trestné konanie 
nemá slúžiť na zastrašovanie 
občanov, či ľudí s inými názormi 
ako máte Vy a už vôbec nie tých, 
ktorí žiadajú len informácie na 
ktoré majú zo zákona nárok, 
ale na trestanie páchateľov 
dopúšťajúcich sa trestnej činnosti. 

Vyšetrovateľ prišiel k nasledov-
nému záveru (príslušný prokurá-
tor sa s ním stotožnil):

„Je potrebné uviesť, že občan ako 
i médium má právo požadovať od 
volených zástupcov informácie tak 
ako to upravuje vyššie citovaný zákon 
o slobode informácií a mám za to, že 

položením otázok nebol porušený 
zákon.“

Dňa 2. júna 2016 o 13.00 hod. 
sa v priestoroch NR SR konal 
tlačový brífing pre média zvola-
ný poslancami NR SR Jozefom 
Viskupičom a Jánom Budajom. 
Okrem nevyhnutnosti novely 
niekoľkých dnes nie dostatočne 
kvalitných zákonov, boli média 

informované aj o prípade mojej 
osoby v súvislosti s podaným 
trestným oznámením zo strany 
starostu obce Šintava Mirosla-
va Holičku. Ten ma vo svojom 
TO obvinil z ohovárania, nakoľ-
ko som si dovolil spýtať sa ho 
v súlade so zákonom 211/2000 
Z.z., či nevyužíva služobné 
auto na súkromné účely. 

30. 1. 2017

19. 5. 2016 27. 6. 2016

5. 12. 2016

Poslanci parlamentu by sa mali zaoberať ochranou slobodného 
prístupu k informáciám ochranou novinárov, aby mohli klásť aj 

nepríjemné otázky a hlavne, aby bolo zabezpečené to, že na ne dostanú 
odpovede a úplne nad tým, že ich nikto nemôže spôsobom, akým si 

dovolil jeden konkrétny starosta ako príklad, postupovať. To, že zneužije 
represívnu časť štátu na to, aby bol novinár zastrašený je výzvou.

Novinárske otázky - trestný čin? Tlačová konferencia v NR SR zo dňa 2. 6. 2016
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STAROSTA     2235 €
Nová legislatíva týkajúca sa komunálneho 

odpadu je povinná aj pre obec Šintava. 
Bolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie 
o nakladaní s komunálnym odpadom, ktorý 
ustanovuje nové pravidlá, ktoré sa budú týkať 
všetkých občanov Šintavy. 

Zaujímavá bola správa hlavnej kontrolórky, 
ktorá predložila poslancom správu o kontrole.  
Starosta Holička podľa vykonanej kontroly 
významným spôsobom porušil štatút 
obce a v niekoľkých prípadoch rozhodoval 
o investíciách nad 5 000 Eur svojvoľne sám, 
bez ich schválenia Obecným zastupiteľstvom.

Obyvatelia obce by sa mohli zaujímať aj o ná-
klady spojené s dobudovaním Materskej školy, 
pri ktorých spoluúčasť obce z predpoklada-
ných 5% bola nakoniec viac ako 47% - aspoň 
taká informácia na rokovaní OZ odznela. Nikto 
nespochybňuje nevyhnutnosť predmetnej in-
vestície, otázkou ale je, či bola príprava projek-
tu dostatočná. Toleroval by to kompetentný člo-
vek aj v prípade, že by sa jednalo o jeho stavbu 
a osobné finančné prostriedky? 

Za prekvapenie rokovania považujem 
navrhnutie odmeny hlavnej kontrolórke zo 
strany poslanca Jána Šimulčíka. Za problém 
považujem to, že kontroly museli byť vyžiadané 
poslancami a neboli vykonané z iniciatívy 
samotnej kontrolórky. Odmenu hlavnej 
kontrolórke nemôže udeliť starosta, ale výlučne 
poslanci OZ, nakoľko sa jedná o jediného 
„zamestnanca“ poslancov a kontrolný orgán, 
ktorý slúži a podlieha poslancom. 

Pri sledovaní obecných zastupiteľstiev som si 
všimol  správanie sa starostu v momente, kedy 
pravdepodobne nemá odborné argumenty. 
Vlastnú neschopnosť si kompenzuje útokmi 
na diskutujúcich či ľudí s inými názormi a to 
bez príslušnej odbornej argumentácie 
zväčša odbije s tým, že veci oponent 
nerozumie.

Zrejme sa k poslancom a starostovi 
počas rokovania nedostáva až príliš často 
sa opakujúce vykrikovanie zamestnankyne 
obecného úradu, ktorá si evidentne mýli 
svoju pozíciu a okrikuje dokonca poslancov 
obecného zastupiteľstva. V tejto súvislosti ma 
napadá, či starosta obce - keďže ju na nevhodné 
správanie ani raz neupozornil - nie je tak trochu 
pod „papučou“ zo strany radových úradníčok 
v obci. Keď si toto dovoľuje zamestnankyňa 
verejne pred občanmi, poslancami a kamerou 

na OZ, neviem si predstavovať, ako sa správa 
na obecnom úrade.
• vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie vo 

veci nehospodárneho vynaloženia viac ako 
37 000 Eur pri výstavbe bytovky, kde zmluvu 
4 dni po nástupe do funkcie a to ešte na 
Silvestra, podpísal starosta Holička

• starosta a štatutár obce Miroslav Holička 
sústavne neodpovedá na otázky kladené 
občanmi, čím porušuje zákon a zodpovedaniu 
za to sa snaží vyhnúť

• obec vedená starostom Holičkom 
nezverejnila zmluvy požadované na základe 
zákona občanom

• starosta sústavne porušuje rokovací poriadok 
- neodpovedá na interpelácie poslancov 
a nezasiela im zápisnice z komisií

• zistenie hlavnej kontrolórky obce, z ktorého 
vyplýva porušenie štatútu obce Šintava, čo 
znamená svojvoľné rozhodnutie staros-
tu pri použití finančných prostriedkov nad 
5 000 Eur bez schválenia obecného zastupi-
teľstva

• kontrolórka tiež zistila nezverejnenie viac ako 
60 faktúr, čím bol tak isto porušený zákon

• obec stále vedie dlhoročný súdny spor, kto-
rý doteraz stál tisíce na právnikov a v prípa-
de prehry sporu obcou môže  obyvateľov stáť 
ďalšie desaťtisíce Eur

• Starosta obce Holička po rokovaní obecného 
zastupiteľstva uteká pred otázkami občanov 
- dnes už možno povedať, že pravidelne
Napriek tomu si sám navrhol zvýšenie 

základného platu o 50 %, čo mu poslanci 
neschválili. Možno tým bol prekvapený až 
šokovaný. Teda, aspoň mi to tak pripadalo podľa 
množstva úsmevov na jeho tvári.  Nakoniec 
však druhý návrh podaný zástupkyňou starostu  

na zvýšenie platu o 25 %, napriek 
známym závažným nedostatkom, 
väčšina poslancov starostovi schválila. 
Za zvýšenie platu starostovi obce 
hlasovali títo poslanci: Klokner, Lipovský, 

Matulová, Matušica, Mizerová, Polák.
Dokedy budú poslanci OZ tolerovať 

jedinú možnosť občanov klásť starostovi 
oprávnené otázky a to pri jeho zbabelých 
útekoch z rokovacej sály? Počas rokovania 
padli aj informácie o prípadnom úvere 
pre obec. Nie sú náhodou práve vysoko 
nadštandardné platy skutočným dôvodom 
potreby čerpania ďalšieho úveru obcou?

zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 6. 2016

„Návrh je 
50%, 

kto je za?“

„Ja chcem, aby sa ten plat 
upravil podľa zákona a zobralo 

sa aj tých 20%.“

„Samozrejme 
a dáme ho tebe!“

„Ja by som sa rád 
spýtal, kto navrhol tých 
50%, kto z poslancov?“

„Z akých 
dôvodov by sme mu 

mali zobrať na základný plat, len 
za to, že sa tu všetky tie chyby 

vymenovali, čo boli ?“

Nikto sa 
nehlási ... ?

„Bol 20%, tak teda 
polovička z 50% je 25%“

(smiech v miestnosti)

Hlasovanie o zvýšení 
platu starostu

(toto zvýšenie si navrhol sám)

Zvýšenie platu starostu môžu 
navrhnúť IBA poslanci

*údaj za november 2016

MÁ
PLAT

*
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ROKOVANIE BEZ 
STAROSTU

Posledné rokovanie OZ 
v Šintave bolo bez starostu 
Holičku a treba povedať, že to 
bolo cítiť. Starosta Holička bol 
totiž PN. Po prvý raz za posledný 
rok rokovaniu nedominovala 
arogancia jedného vole-
ného zástupcu, emócie 
a neodbornosť. Rokovanie OZ 
viedla zástupkyňa starostu Ing. 
Marta Mizerová, ktorá napriek 
určitým zaváhaniam vniesla 
do rokovania kultúrnosť a to 
najmä prístupom voči občanom. 
Dokonca zo zastupiteľstva 
nepotreboval nik pred občanmi 
ani utekať. Čím to je? 
Na zastupiteľstve bolo prebe-
raných niekoľko zaujímavých 
bodov. Pre občanov asi najzau-
jímavejším bolo rokovanie o se-
parovanom odpade, kde bol 
starosta Holička usvedčený 
z ďalšieho klamstva. Poslan-
com a občanom starosta obce 
Holička tvrdil, že interval zberu 
separovaného odpadu (papier 
a plasty) bude v dvojtýždňovom 
cykle do konca roka 2016. V au-
guste však obyvatelia dostali in-
formáciu, že separovaný odpad 
bude zbieraný raz mesačne (a to 
iba plasty) a papier musia do kon-
tajnerov odnášať sami. Na zákla-
de iba krátkej praxe poslanci OZ 
požiadali obecný úrad o prípravu 

zmeny VZN o odpadoch, ktorú 
plánujú schváliť na najbližšom 
rokovaní OZ. Ak sa tak uskutoč-
ní, separovaný odpad bude zbie-
raný v dvojtýždňových interva-
loch ako doteraz. 

 Zaujímavé bolo aj predloženie 
zmlúv týkajúcich sa nájmu 
obecného majetku. Nebolo 
zrejmé, či majetok obce bol 
prenajatý v súlade so zákonom 
a či nezverejnené zmluvy 
sú účinné. Preto požiadali 
kontrolórku obce o kontrolu 
zmlúv, či sú v súlade so zákonom.
Typicky občianskym bodom 
programu bol vodovod na 
Nitrianskej ulici. Škoda, že 
nebol prítomný starosta obce 
Holička, mal by totiž možnosť 
okúsiť občiansku angažovanosť 
v obci, ktorej obyvatelia mu 
zabezpečili post starostu a za 

peniaze, ktoré mu platia, aj 
začínajú vyžadovať služby pre 
nich. Verejná pochvala týmto 
patrí samotným občanom, ktorí 
na OZ vystúpili v tomto bode 
a svoje záujmy hájili pripravení 
a znalí problematiky.
Na konci zasadnutia OZ sa 
miešala interpelácia poslancov 
s diskusiou občanov, čo však 
nebolo na škodu, pretože 
práve vzájomnou komunikáciou 
je možné problémy riešiť 
konštruktívne.
Aj samotní občania mohli vidieť 
inú úroveň a atmosféru rokovania 
OZ bez prítomnosti Miroslava 
Holičku. Už toto samotné by malo 
byť dôvodom na zamyslenie.

zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. 9. 2016

„
Citát z rozsudku Krajského súdu 

v Trnave  25Co/173/2014 z 25. 3. 2015 
o šintavskej kontrolórke:

 
Je podľa názoru súdu zarážajú-
ce, keď hlavná kontrolórka obce 
v svojej svedeckej výpovedi 
uvedie, že sa s obsahom zmlu-
vy, ktorou došlo k prevodu ne-
hnuteľného majetku obce a kto-
rá bola uzavretá v roku 2002 
oboznámila až v roku 2009. (...)

Ako hlavná kontrolórka obce 
nevykonala nič, aby tieto sku-
točnosti v rozhodnom čase na-
mietala, hoci to z titulu svojej 
funkcie bola povinná urobiť. (...)

„Keď chcete spolupracovať ako 
poslanci so starostom, vy musíte tvoriť 

jedno srdce a rovnako ťukať pre tú obec 
Šintava“  

Mária Vedrődyová, kontrolórka obce

„Ešte by som možno dala 
poslancom na uváženie ..., či by 

naozaj nebolo dobré vrátiť tú diskusiu normálne 
do programu schôdze ... v súvislosti s tým, ako 

sa správa pán starosta.“  
Bc. Stanislava Režnáková
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STAROSTA SÁM SEBA 
POVYŠUJE NA ÚROVEŇ 

PREZIDENTA
Starosta obce Šintava Miroslav 

Holička je asi nepoučiteľný a napriek 
verejnému poukazovaniu na 
ignorovanie zákonov jeho osobou 
v podstate nereaguje. Platnú 
legislatívu sa snaží ignorovať 
systematicky aj teraz a to používajúc 
stále zaujímavejšie výhovorky 
a odôvodnenia. Akosi zabúda, že 
je reprezentantom obce, voleným 
zástupcom a jej štatutárom.

V súlade s platnou legislatívou som 
osobu povinnú požiadal o zverejnenie 
konkrétnej skutočnosti, ktorá nemôže 
byť pred občanmi utajovaná. Osoba 
povinná žiadosť podanú občanom 
najskôr vyhlásila, že poruší zákon, 
následne žiadosť ignorovala a zákon 
naozaj porušila a takmer o rok, v ko-
naní pred správnym orgánom vo veci 
prejednávania priestupku, sa stretnu-
tiu s občanom, žiaľ, úspešne vyhla. 

Na odvolanie podané občanom voči 
rozhodnutiu správneho orgánu, sta-
rosta obce Šintava Miroslav Holička 
písomne reagoval. (viď obrázok nižšie)

Rozmýšľam, či úplne bežnému 
čitateľovi dochádza, čo starosta 
obce Šintava Holička vlastne 
napísal. Z písomného vyjadrenia 
starostu obce Šintava, Miroslava 
Holičku, vyplýva, že on osobne, na 
hlavičkovom papieri obce s kruhovým 

razítkom svojej osobe „pridelil“ 
priestupkovú a trestnoprávnu imunitu, 
teda v mene Obce Šintava sa týmto 
v podstate postavil nad zákon, a teda 
nad ostatných občanov. Dokonca, na 
základe neexistujúceho paragrafu, 
Miroslav Holička samého seba povýšil 
na úroveň jediného občana krajiny, 
ktorým je prezident republiky. 

Občania, keby toto oficiálne 
stanovisko štatutára obce zaslané 

správnemu orgánu, konajúcemu 
v mene SR, vo svojej podstate nebolo 
tak neskutočne tragické, bolo by 
hodné odvysielania v silvestrovskom 
programe celoštátnej televízie. U ľudí 
menej tolerantných by si ale najskôr 
vyslúžilo ak jedine poklepanie po 
čele...

Obyvatelia obce Šintava, 
zverejňujeme dokument, ktorý 
je určitou reprezentáciou vašej 

obce. Starosta totiž nevystupuje 
ako súkromná osoba, ale ako 
štatutár obce, volený zástupca a jej 
reprezentant. Znamená to teda, že 
starosta obce vystupujúc v jej mene 
a za vaše peniaze, koná aj za vás. Ak 
s takýmto jeho vyhlásením súhlasíte, 
niet čo dodať - je demokracia. Ak si 
ale myslíte, že v prípade konania 
vášho starostu nie je niečo v poriadku 
- na čo ešte čakáte? 

“starostovi obce je vylúčené uložiť trest“ - píše starosta Šintavy

Neexistujúcemu paragrafu §21, písm. a) ods. 2)
sa podobá tento, ktorý je však skutočný: 
Zákon č. 211/2000 Z. z., § 21a ods. 2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť 
pokutu do 1650 eur a zákaz činnosti až na dva 
roky.

SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY
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STAROSTA HOLIČKA SA 
BOJÍ DISKUSIE A OTÁZOK 

OBČANOV
Od jesene roku 2015 obecný úrad 
mal za úlohu vypracovať zásady 
hospodárenia v obci. Po roku bol 
tento dokument predložený OZ 
v nenáležitej forme, a preto ho 
poslanci v septembri 2016 z roko-
vania stiahli. Jedná sa o dokument, 
ktorého príprava by nemala trvať 

viac ako týždeň, no vysoko nad-
štandardne platení pracovníci 
obce na čele so starostom Holič-
kom to reálne nezvládli za rok.
Poslanci OZ sa na septembrovom 
rokovaní dohodli, že ďalšie za-
sadnutie bude v októbri. Toto však 
starosta Holička odignoroval. 
Rokovanie nezvolal ani vtedy, keď 
dokument už hotový bol. Na zák-
lade nekonania starostu sa traja 
poslanci OZ - Režnáková, Holbí-
ková a Šimulčík, v súlade so záko-
nom, rozhodli zvolať mimoriadne 
rokovanie OZ. Ani toto však sta-
rosta Holička v termínoch sta-
novených zákonom nezvolal. 
Zvolal však „svoje“ zasadnutie, kde 
zahrnul všetky požadované body, 
okrem jedného, a tým bola diskusia 
občanov. Tento bod museli poslan-
ci OZ, na základe návrhu poslan-
kyne Režnákovej, do programu 
vsunúť až priamo na rokovaní OZ. 
Zaujímavé boli informácie týkajú-
ce sa rezervného fondu obce, kde 
starosta dal dodatočne poslan-
com schváliť účel už minutých 
peňazí. Starosta Holička znovu 
asi zabudol, že financie obce nie 

sú jeho vlastnými a že je potrebné 
použitie peňazí najskôr si nechať 
schváliť poslancami a až násled-
ne ich použiť. Na toto bol starosta 
poslancom upozornený.

Ďalším zaujímavým bodom bolo 
zvýšenie transparentnosti rozpoč-
tu obce na rok 2017. Ekonómka 
Tóthová ako obyčajne, aj teraz 
nevhodne vstupovala do ro-
kovania so svojimi poznám-
kami. Ekonómka a zamest-
nankyňa OÚ, ale zároveň aj 
poslanci OZ, by si už koneč-
ne mali uvedomiť, že ona je výluč-
ne výkonnou pracovnou silou a tým 
kto rozhoduje, sú poslanci volení 
občanmi. Hlasovanie však skončilo 
remízou a teda návrh na transpa-

rentnejší rozpočet neprešiel.
Poslanci OZ schválili zber sepa-
rovaného odpadu (plasty a pa-
pier), bude vykonávaný dva razy 
do mesiaca, teda tak, ako tomu 
bolo do augusta 2016. Je milé, že 
poslanci si konečne začínajú vší-
mať aj potreby bežných občanov. 
Na druhej strane je smutné, že sta-
rosta Holička ich aj pri tomto bode 
pomerne aktívne ignoroval.

Bod občan Galbavý je natoľ-

ko dôležitý, že stojí o mimoriadnu 
pozornosť občanov. Šikanova-
nie vlastných občanov vrcholným 
predstaviteľom samosprávy a ešte 
aj za ich peniaze, je ďalším dôka-
zom neskutočnej arogancie staros-
tu Holičku. 
Obec Šintava získala dotáciu 
6 000 Eur na opravu domu 

smútku. Starosta podľa 
zverejnených informácií 
na OZ niekoľko mesiacov 
nekonal a rozpočet opravy 
domu smútku poslancom 

nepredložil. Čo týmto sleduje? 
Nebude na ďalšom rokovaní 
poznámka, že dom smútku 
nie je rekonštruovaný z viny 
poslancov? V súvislosti s opravou 

domu smútku starosta spôsobom 
jemu vlastným spomenul aj Jána 
Koričanského, ktorého sa však 
poslanci museli verejne zastať 
a požiadať starostu, aby sa mu 
verejne ospravedlnil.

Starosta obce Holička sa ako 
obyčajne vykrúcal pri viacerých 
bodoch. Znovu selektoval a dis-
kriminoval v diskusii a túto ukončil 
predčasne, čím znovu protizákon-
ne obmedzil práva občanov.

zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 5. 12. 2016

„Keď bol pán starosta 
presvedčený o tom, že tú zmluvu nepodpíše, 

pokiaľ on bude na úrade, tak to mohol povedať na začiatku 
a dva roky sme nemuseli behať ako opice okolo toho, či sa 

mu to predá alebo nie.“  
Bc. Stanislava Režnáková

„Názory poslankyne 
Režnákovej a poslanca Šimulčíka 

sú populistické.“  
Miroslav Holička

To uznesenie ste nevetoval ... 
uznesenia, ktoré sú prijaté OZ, sú záväzné 

aj pre Vás. 
Ing. PhDr. Ján Šimulčík, PhD. 

„To, čo sa tu deje, je 
jednoducho nechutné a chodím 

sem s odporom.“  
Bc. Stanislava Režnáková
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STAROSTA ÚMYSELNE 
NEDODRŽIAVA

Jedným z najdôležitejších bodov rokovania obecného za-
stupiteľstva v Šintave bez najmenších pochýb bol bod o ne-
dodržiavaní VZN o odpadoch starostom obce Miroslavom 
Holičkom. Starostovi bol tento bod zjavne tak nepríjemný, 
že od začiatku zastupiteľstva sa mu chcel vyhnúť. 
Musel byť upozornený poslancom na skutočnosť, že on nemá 
právo navrhovať vylúčenie poslaneckého bodu programu. 
Toto môžu iba poslanci. Starosta obce Šintava Miroslav 
Holička zjavne úmyselne nedodržiava VZN, ktoré sám 
vypracoval a podpísal. Na verejnom rokovaní najskôr tvr-

dil, že VZN je zmätočné. Po pripomenutí faktu poslancom 
Šimulčíkom, že ho vypracoval obecný úrad pod vedením 
starostu, Holička začal tvrdiť, že VZN je ekonomicky neren-
tabilné. Šimulčík sa ho následne spýtal, prečo ho teda pod-
písal - starosta má právo uznesenie OZ, s ktorým nesúhlasí 
nepodpísať. Pripomíname a zdôrazňujeme, že podpísané 
a platné VZN je záväzné pre každého občana rovnako, 
a teda aj pre starostu obce. Starosta Holička sa k poru-
šovaniu VZN verejne priznal. Smutné je, že neplnenie VZN 
starostom verejne obhajoval aj poslanec JUDr. Slavomír 
Klokner, ktorý má právne vzdelanie. Z pozície občana se-
diaceho obďaleč som si nemohol nevšimnúť pozoruhodné 
správanie sa „nezávislého“ poslanca Romana Matušicu. 
Tento sa zdržal hlasovania. A nielen on. Človek by očaká-
val, že hlavne nezávislý poslanec Matušica, starostu obce 
minimálne vyzve k dodržiavaniu zákonov a podzákonných 
noriem schválených poslancami. Najväčšou biedou v tomto 
prípade je, že ani pri takto zjavnom a úmyselnom porušova-
ní VZN, štyria poslanci OZ, a to menovite Marta Mizerová, 
Roman Matušica, Alena Matulová a už spomenutý Slavomír 
Klokner, nenabrali dostatok odvahy a úcty k právu, aby kona-
nie starostu obce Holičku verejne odsúdili.

Je potrebné zdôrazniť, že VZN-kami sú upravené aj 
povinnosti občanov týkajúce sa platenia daní. Znamená 
to teda, že občania sa majú právo správať rovnako ako 
starosta Holička a keď sa im VZN nepáči, poslanci im budú 
tolerovať neplatenie daní?
V zasadačke OÚ bola zima, čo potvrdzujú zábery na 
poslancov sediacich v kabátoch. Za perličku je možné po-
važovať interpeláciu poslanca Šimulčíka, v ktorej sa vyjadril, 
že na porade poslancov spomenul zámer premietať prezen-
táciu. Elektrické zásuvky boli počas rokovania OZ ne-
funkčné. Verí snáď niekto tomu, že ide o náhodu?
Rada školy bola druhým citlivým bodom, ktorým sa staros-
ta Holička pravdepodobne nechcel zaoberať. V rade školy 
sú za zriaďovateľa, teda za obec štyria členovia, z ktorých, 
podľa poslanca OZ, je legálne v rade iba jeden zastupiteľ-
stvom OZ schválený zástupca. Po diskusii bolo dohodnu-
té, že obec a poslanci OZ požiadajú o odborné stanoviská 
kompetentné orgány. Voľbu do rady školy budeme sledo-
vať pozorne, pretože napr. v Seredi, Ružomberku, Bardejo-
ve a v iných obciach a mestách do rád škôl volia zástupcov 
za obec alebo mesto poslanci. Ak by teda mal pravdu M. 
Holička (tvrdí, že členov schvaľuje iba ON), tak v Seredi by nasta-
la zaujímavá situácia. Ďalšou zaujímavosťou Šintavy je, že 
v rade školy je aj kontrolórka, ktorá takto schvaľuje kontro-
ly, ktoré sama vykonala. Nehovorí sa tomu v civilizovanom 
svete konflikt záujmov?

Často sa stáva, že viacerí poslanci svoje „odvážne“ postoje 
k vážnym prešľapom starostu vyjadrujú hlavne mimo zastu-
piteľstvo, no na ňom sú ticho, a dokonca sú schopní za-
hlasovať za zvýšenie platu nimi kritizovaného starostu. Čím 
to je?  Nie je to zásadnou vadou charakteru jedincov? 
U poslancov pri vyhotovovaných videozáznamoch je toto 
ľahko skontrolovateľné. Stačí porovnať, čo poslanci neve-
rejne tvrdia, s výsledkom ich následného verejného hlaso-
vania. Volič takto zistí, že ich „hrdina“ je v skutočnosti 
zbabelcom.

Na záver starosta obce Šintava Miroslav Holička, napriek 
schválenému bodu DISKUSIA, už tradične otázky občanov 
neuniesol a zo zastupiteľstva zbabelo ušiel.

VZN je právna norma schválená poslancami OZ 
a záväzná pre všetkých občanov danej obce. Nepozná 
výnimky a každý občan vyplývajúc už z Ústavy SR, je 
pred zákonom, právom a povinnosťami rovný. Len na 
doplnenie - výnimku nemá ani starosta obce Šintava  
Miroslav Holička a to ani vtedy, keď si ju sám udelí.

„Tu je pani kontrolórka, 
ktorá potvrdila to, čo som povedal. Bol 

by som rád pán starosta, už keď nedodržiavate VZN, 
poprosím Vás tvrďte to, čo je pravda. Každý si to môže 

pozrieť na videu.“ 
Ing. PhDr. Ján Šimulčík, PhD. 

„Poslanci OZ 
neboli s tým dostatočne oboznámení 

a schválilo sa to takýmto spôsobom ako to je. 
Pretože nikto nepochopil, že čo to je!“  

Miroslav Holička

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ 
NARIADENIE

„Ja osobne za seba: 
 nie som debil a pochopila som.“  

Bc. Stanislava Režnáková


