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o starostovi, poslancoch a úradníkoch KVP, o poslancoch mesta Košice za KVP a ako narábajú s našimi
peniazmi. Spísal a medzi občanmi KVP rozširuje Alfonz Halenár, zodpovedný za obsah a texty.

AH

info

www.ios.sk
Prečo píšem
o KVP a Košiciach

Som z malej strany
IOS, ktorá nemá každý deň
reklamu v médiách a predvolebná kampaň nestačí
na vznik dôvery a rozhodnutie voliť ma.
Politika ma baví
a chcel by som opäť kandidovať. AH info by malo

4. Schôdza poslancov KVP (jún 2003) - odmeny
Svojim vystúpením ma zaujal poslanec
Bodák, ktorý prítomného
riaditeľa policajtov KVP
Kopču požiadal, aby sa
po KVP niekedy prešli
policajti v civile. Kopča:
hliadky policajtov v civile
sú aj pri Bille, nemôžu
však byť všade...
ukázať moje postoje ku
komunálnej politike, aby
ste vy ako voliči, mohli posúdiť, či mi v budúcich
voľbách dáte hlas.
Tiež má poslúžiť
ako spôsob komunikácie
medzi vami a mnou. Napíšte vaše podnety a nápady
na zlepšenie života na KVP.
(AH info č.1: www.ios.sk)

(vedeli ste o tom, že nás
„ochraňujú“ aj hliadky v civile? Alebo je to iba závan
„starých“ časov?)
Rokovalo sa aj o dare na dostavbu kostola na
Triede KVP. Poslanci po debate hlasovaním 17 za, 7 proti, 5-ti sa zdržali, súhlasili
s 300 000.- Sk pre Farský
úrad KVP z výdavkovej časti rozpočtu.
Následne poslanci
schválili odmenu starostovi
za 2. štv. 2003 v sume viac
než 13 000.- Sk. Potom si
odsúhlasili odmenu vo výške
5% z platu starostu - asi
2600.- Sk/mes.
O peniazoch na knihy pre naše deti do knižníc

ZŠ bola debata, pre cirkev
tiež, lenže o peniazoch pre
starostu a poslancov žiadna.
Poslal som Rusnákovi otázku, za čo mimo svojej bežnej
práce ( plat 43 000.- Sk/mes.),
dostal odmenu. Po 2 týždňoch mlčania mi v telefóne
povedal, že na také otázky
odpovedať nebude.
Zaujímavé? Pre toho, kto si uvedomuje, že aj peniaze vyplácané na KVP sú
dane a poplatky vytiahnuté z jeho peňaženky, asi áno
(viac na str. 3 v časti Rozpočet 2004). Komu z nás je ľahostajné, že úradník nepovie, za čo berie odmenu?
Alebo si máme myslieť, že
Rusnák ju dostáva za nič?

ZŠ Čordákova bude cirkevná

Vyradenie ZŠ Čordákova (ZŠČ) zo siete škôl
MŠ SR malo veľký ohlas.
Rokovanie poslancov KVP
bolo zvolané ako mimoriadné (za 24 hod.) za veľkej pozornosti občanov, čo
sa o tom dozvedeli (ja nie).
Tu je aspoň hlasovanie poslancov v októbri:
Za (16): Boritáš, Dálliová,
Hadbavník, Kokarda, Pach,
Piasecký, Porhinčák, Sadovská, Sidorjaková, Takáč
(všetci KDH), Bocan,
Dobošová, Fülöpová, Šuleková (všetci SDKÚ), Hajasová (SMK), Jurík (DS).
Proti (8): Boroš, Bugoš,
Gamcová, Nemeš, Titl
(všetci DS), Cinculová, R.
Kozel (SMK), Vasiľová
(nezávislá).
Zdržal sa (1): Csurkó
(SMK)
Neprítomní: Bodák, Hnát,
Kijevská, J. Kozel, Noga,
Pallér, Polák, Sedlák.

Problém na rokovaní poslancov mesta vyznel takto:
Mesto získalo do
správy MŠ a ZŠ. Keďže
ako štát, tak mesto nemajú
peniaze, je treba šetriť. Na
KVP je 5 ZŠ s kapacitou
3690 žiakov, 4 by však bohate poslúžili ako súčasným
2 679 žiakom, tak demografickému vývoju na KVP.
Podľa mňa, poslanci mali najskôr rozhodnúť,
či na KVP bude naďalej
5 ZŠ alebo sa ich počet zníži na 4 - rozhodovali však
priamo o jednej konkrétnej
a to ZŠČ.
Ak by sa rozhodli
jednu vyňať zo siete štátnych škôl, mali rozhodnúť
ktorá to bude, vybrať z nej
všetky pomôcky pre výuku
žiakov a presunúť ich spolu
so žiakmi na iné ZŠ na
KVP. Urobiť opatrenia pre
bezpečné
navštevovanie
iných ZŠ. Následne vybranú

školu mali zakonzervovať
a každého záujemcu sa
pýtať, ako ju bude prevádzkovať, včítane financovania a počtu žiakov.
Namiesto toho sa
rokovaním ťahalo slovo
cirkev a cirkevná škola.
Poslanec KDH Čverčko:
„...na KVP bude cirkevná
škola a hotovo...!“ - čo môže zvádzať k tomu, že KDH
a cirkev si vybrali ZŠČ a pomocou dohody poslancov ju
aj získali.
Poslankyňa mesta
Gamcová dala návrh nevyradiť ZŠČ zo siete škôl
- žiaľ neúspešne, pričom
chýbali 2 hlasy „za“ z tých,
čo sa zdržali. Všimnite si
hlasovanie 8 poslancov mesta za KVP. Tí, čo sa zdržali,
pri celkovom hlasovaní o 10
minút neskôr už boli za...
ZA: Gamcová, Boroš (DS),
Vasiľová (nezávislá)
Zdržali sa: Rusnák (DS),

Čuňo (SDKU), Kravčík
(nezávislý na kandidátke
SDKU-OKS)
Proti: Boritáš (KDH),
Piasecký (KDH).
Hlasovanie poslancov mesta z KVP vyradiť ZŠČ zo
siete škôl MŠ SR:
Za: Rusnák , Boritáš, Piasecký, Čuňo, Kravčík
Proti: Gamcová, Vasiľová,
Boroš.
Zdržal sa: nik
Celkovo poslanci mesta:
37 za, 25 proti, 8-mi sa
zdržali.
Ja by som hlasoval
proti vyradeniu ZŠČ - ak
by som bol poslanec. Aby
bolo jasné: nie som proti
cirkevným školám - som
proti takýmto postupom.
Cirkev nemá mať
väčšie práva ako iní, resp.
takýmto spôsobom naprávať krádeže a príkoria z doby
komunistického režimu v Československu 50-tych rokov.
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Rusnák a Boritáš protizákonne
V máji 2002 som
na zasadaní poslancov KVP
počul poslanca Matiho, že
mu starosta bráni nahliadnuť do zmluvy medzi MČ
KVP a externým právnym
poradcom JUDr. Sotolářom.
So zvedavosťou
som požiadal o sprístupnenie zmluvy. Boritáš (zastupoval
starostu
počas
dovolenky) mi odpísal, že
ju považuje za opakovanú.
Nedal som sa a požiadal
o to isté opäť. Odpoveďou
Rusnáka bolo, aby som si
ju šiel pozrieť k JUDr. Sotolářovi.
Namiesto toho som
podal sťažnosť na Boritáša
aj na Rusnáka za porušenie
zákona o slobodnom prístupe k info (MČ je povinná
osoba, nemá posielať obča-

na inde) na Prokuratúru aj
na OÚ Ke II. Obe inštitúcie
konštatovali porušenie zákona a Boritáš a Rusnák
boli uznaní vinnými.
Pre Korzár (dole)
však Rusnák uviedol, že
zmluva mi je prístupná na
právnom oddelení.
Takže ak o nahliadnutie žiada poslanec čo
sa nechá odbiť, nestane
sa nič. Ak o nahliadnutie
žiada občan, dostane rôzne
a vyhýbavé odpovede. Ak
sa veci chytia noviny, odrazu je zmluva prístupná...
Tak ako to vlastne
na KVP funguje? Zákony
platia iba vtedy, keď sa
o probléme verejne píše?
Vystúpil som pred
poslancami KVP s podozrením na nezákonný postup

oboch úradníkov. Po výzve
diskutovať nastalo ticho, poslanci poväčšine pozerali do
stolov (okrem posl. Gamcovej - tá sa na mňa usmievala). Nikto nevstal a nespýtal
sa, čo sa deje - a to mi
pri- pomenulo diskusie z
čias komunistov. Alebo
máte z toho vyššie dojem
slobodného vyjadrovania?
Rusnák je poslanec mesta, poslanec VUC
+ starosta KVP, Boritáš
zást. starostu, poslanec
mesta + predseda dozornej
rady v Kosite. Na čo tak
môže dozerať človek, čo
šliape po zákone?
Rusnák sa odvolal
(Boritáš nie) a vec rieši KÚ
(odvolanie Rusnáka zverejním, aby občania KVP
videli, koho volia 10. rok

starostom). Odvolanie beží
- ale prednosta Sabol mi
zmluvu zaslal...(?!)
Takže čo v tej zmluve nakoniec je? Stručne: za
právne služby zaplatíme
JUDr. Sotolářovi paušálne
8 800.- Sk/mes. a to bez vyúčtovania. Inými slovami: bez
toho, aby musel niečo doložiť zo svojej práce pre KVP,
ročne mu odíde na účet viac
než 100 000.- Sk z rozpočtu, pričom MČ platí šéfku
právneho útvaru a ďalšiu
právničku...
Môže to zvádzať
k rôznym záverom, najmä
keď nahliadnúť do zmluvy bolo tak zložité.
Verím, že po tomto
už žiaden úradník na KVP
neodbije občana pri jeho
žiadosti o informáciu.
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Nespravodlivý
rozpočet 2004
Návrh vyrovnaného rozpočtu (musí podľa
zákona) vo výške 37.5 mil.
Sk z decembrovej schôdze:
Príjem ( v mil: Sk):
prevod zo štátu na prevádzku mater. škôl..........22.2
vlastné príjmy KVP.......9.3
daň z príjmu
fyzických osôb..............3.0
prevod z mesta na zeleň,
na detské ihr., atď.........3.0
Spolu...........................37.5

www.ios.sk ios@nextra.sk

musí byť zrušená od.1.5.)
využívanie verej. priestranstva, z reklamy, z výherných automatov.............2.2
atď.
Výdavky (v mil. Sk):
na prev. mater. škôl......22.2
chod úradu (el., plyn, teplo,
telefóny, mzdy), odmeny 30
úradníkom, starostovi, poslancom.............................10.9
za právne služby............0.1
za odchyt zvierat............0.1
za zimnú
údržbu, vysprávky.........0.8

Príjem pre chod MŠ bude
aj celý pre MŠ vydaný,
takže reálne pre nás občanov
môže smerovať 15.3 mil. Sk
(37.5 - 22.2 = 15.3).
Ak odpočítame prvé 3 riadky výdavkov, pre
nás - občanov KVP - zostane niečo cez 4 mil. Sk, čo je
necelých 30%, pričom pre
úradníkov zostane viac
než 70%.
Považujete
taký
rozpočet za spravodlivý? Ja
nie - aj preto som vystúpil
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Kto nám vyťahuje
peniaze z vrecák
MČ navrhla zvýšiť
dane z nehnuteľností (upchávajú sa diery v rozpočte). Tieto poslanec Titl (DS)
navrhol ešte zvýšiť (pravica po slovensky...), aby bolo
„viac na rozvoj zelene,
výstavbu chodníkov a parkovacích miest“. Titl navrhol napr. daň za garáže a za
priemyselné stavby zvýšiť
o 100% (zrejme v pomyslení, že tí, čo majú na garáže

Rozpočet 2004 - ďalšie posilnenie
role úradníkov nad poslancami
Pozrime sa bližšie na vlastné príjmy KVP (mil. Sk):
daň z nehnuteľnosti........4.0
daň za psa......................0.6
daň z predaja alkoholu...0.4
(v minulosti viac než 800
000.- Sk - áno, toľko vybrali
majitelia pohostinstiev z našich peňaženiek pre MČ
KVP v cenách. Táto daň
vplyvom vstupu SR do EÚ

na údržbu detských
a športových ihrísk........2.2
podpory v núdzi
a pre dôchodcov.............0.2
atď.
MČ z rezervy vyberie 0,8
mil. Sk a použije ich takto:
na výpočtovú techn.....0.15
na ostrovček
na Triede KVP..............0.20
na stavbu skateparku...0.45

pred rokovaním o rozpočte
s výzvou, aby poslanci tento
odmietli, pretože posilňuje
rolu úradníkov nad rozhodovaním poslancov.
Poslanci však rozpočet po krátkej debate, kde
sa venovali okrajovým problémom, schválili. Za bolo
26 poslancov, zdržali sa 2,
proti nebol nik.

a podnikatelia, majú mať aj
na 2x vyššiu daň). Musel
byť upozornený, že na dane
je strop zo zákona. Všetky
dane - žiaľ - boli na jeho
návrh zvýšené (príjmová
časť rozpočtu sa zvýši) a kde
to šlo, aj o ním navrhovaných
100%. Pri tomto hlasovaní
sa iba dvaja poslanci zdržali - proti nebol nik.

Vaše nápady a vylepšenia Otázky poslancov KVP
Čo sa nám podarilo:
☻pán Radomski ma upozornil na dlhoročnú „okrasu“ pri Elektro (OC Grunt
- Billa). Plechová ohrada
a v nej stavebný odpad po
mojej žiadosti tam už nie
je ( úradníci sladko spali?).
☻pán z Bauerovej navrhol
zverejňovať termíny odvozu tuhého odpadu, aby
bol čo najkratšie pri kontajneroch. Predložil som to
a termíny sú v Kvapke.
☻Oslovujem majiteľov
psov, čo by ich motivovalo
zbierať výlučky. Premýšľam dať návrh na použitie
časti dane zo psa na dobrý
nápad. P. Šustek z Bauerovej:
zaplatiť povinné očkovanie
tým, čo zbierajú výlučky.

Máte nápad? Pošlite mi ho.
☻dal som návrh na začatie
rokovania o 4 poštách na
každom okrsku KVP po 1.

Čo sa podarilo mne:
☻vyzval som poslancov,
aby pre podozrenie na protizákonnú činnosť, neodhlasovali odmenu Rusnákovi
a Boritášovi. Prednostovi
Sabolovi/ kontrolórke Hokovej pre ich zodpovednosť
za úradníkov/ pasivitu. Za
II. polrok 2003 nik z nich
odmenu nedostal.

Čo sa mi nepodarilo:
▼ za 10 mesiacov dosiahnúť, aby majiteľ OC II
Iskra dostal pokutu za špinu,
odpadky a nezriedka zvratky a krv pred Iskrou.
Úradníci sú silní. Zatiaľ.

Poslanci sa môžu pýtať čo
ich “trápi”. Tu sú otázky
a odpovede starostu z decembra 2003:
Piasecký: na Drábovej je
skládka panelov, je zaplatený poplatok za zaujatie
verejného priestranstva?
Starosta: preveríme.
Bocan: pripraviť nariadenie
o používaní zábavnej pyrotechniky. Odpoveď: áno, je
možné toto prijať.
Pach: do nariadenia ako
vyššie dať aj hluk od občanov a to hudbou. Riešiť
autobusové spojenie KVP
so sídliskom Nad Jazerom.
Starosta: autobus môžme
nadniesť DPMK.
Hnát: natrafil na mladíkov
17-20r., ako ničia telefónne

búdky. Upozornil ich, avšak
oni sa rozbehli k nemu
a tak musel ujsť proti presile. Ako to je s policajtmi
na KVP? Starosta: mestská polícia nemá na KVP
24-hod. hliadky pre nízky
počet policajtov.
Jurík: či bolo uskutočnené
meranie intenzity osvetlenia
na KVP, lebo cíti zhoršenie
svietivosti. Starosta: áno.
Došlo k zlepšeniu na Klimkovičovej a Lechkého ul.
Sidorjaková: mestská polícia si s výtržníkmi podá ruky
a odíde. Tiež kontrolujú iba
malých psov, na veľkých
nemajú odvahu. Starosta:
mestskí policajti kontrolujú
deti, ak ide so psom chlap,
pozerajú iným smerom...
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Komunisti a udavači ŠtB opäť kandidujú

Tajný si zapisuje moje údaje pri proteste voči komunistovi Schusterovi
pred prezidentským palácom v Bratislave. Správu o tom priniesli Sme.

Aj podľa platného
zákona č. 125/1996, aj podľa skutočnosti - komunisti
(10% obyvateľstva v Československu) vytvárali nemorálny a protiprávny režim.
Občania, ktorí to tak necítia, ich však pravidelne volia na vysoké posty. Pozrime sa spolu na 4 kandidátov
na prezidenta SR:
Kukan - kariérny komunista. Na www.cibulka.com je
pri mene Kukan udavač ŠtB.
Dal „trafiku“ v podobe diplomatického postu Kováčovi ml. (KSČ, HZDS), bývalého ministra zahr. vecí
Šestáka (KSČ, ŠtB, HZDS)
zamestnával ako „poradcu“.
Mečiar - komunista (vykopnutý z KSČ v roku 1970
inými komunistami - opäť
tam vstúpil v 1989). Na www.
cibulka.com je pri mene
Mečiar agent ŠtB. Pred voľ-

bami 1999 sa so Schusterom
navzájom označovali za udavačov. Zapríčinil úpadok štátu na dlhé roky. Na funkciu
prezidenta sa diskvalifikoval
zneužitím amnestií v r. 1998.
Schuster - komunista a katolík súčasne. Na www.
cibulka.com je pri mene
Schuster udavač ŠtB. Zapríčinil úpadok Košíc na dlhé
roky. Uvádza sa, že iba za
úroky ( z peňazí, ktoré boli
požičané keď bol primátor)
sme doteraz zaplatili viac
než pol miliardy Sk(!).
Gašparovič - komunista.
Do roku 1989 vyučoval
komunistické právo. Bol
vyhodený z postu generálneho prokurátora ČSFR pre
liknavosť. Na funkciu prezidenta sa diskvalifikoval
výrokom na adresu prezidenta komunistu Kováča
o „starom ujovi“.

Kukan a jeho „Láska k diplomacii“

SDKU a Dzurinda
ako prví už temer pred rokom predstavili kandidáta
na prezidenta SR. Mnohí
z nás kritickým okom pozerajú na jeho minulosť, mnohí z nás pozerajú na neho
ako na skúseného diplomata, slušného človeka, čo urobil mnoho pre túto krajinu.
Často počuť, že tí,
čo chceli za komunistov
niečo dosiahnuť, museli
vstúpiť do KSČ. Preto je
možné, že počiatkom 60.
rokov bol Kukan demokrat
(KSČ budovala v ČSSR
ľudovodemokratické zriadenie), zahorel však túžbou
k diplomacii a tak možno
zvažoval: mám sa dať
k tej komunistickej bande
vrahov, zlodejov polí, tovární a obchodov, čo tyranizovali desaťtisíce ľudí

v žalároch spolu s kňazmi
a rehoľnými sestrami?
Mám sa dať k tým, čo ešte
pred pár rokmi posielali za
iný názor do Jáchymova
kopať urán?
Zvíťazila
„láska
k diplomacii“ a tak podpísal
komunistom. Prešiel rok
1968 a on opäť stál pred
voľbou: mám pred previerkovou komisiou povedať,
že prepadnutie Československa je okupácia krajiny a krv našich mŕtvych
mužov a žien uľpie
NAVŽDY na rukách ruských komunistov a tých,
čo im v ČSSR robili sluhov
a pritakávačov?
Zvíťazila
„láska
k diplomacii“ ( a podľa všetkého súhlasil s okupáciou
Československa cudzími
vojskami, pretože ho z KSČ

nevyhodili...) a stal sa
z neho normalizačný kariérny komunista.
Môžme hádať, ako
sa Kukan zachoval v roku
1977 na straníckej schôdzi,
keď sa preberala AntiCharta.
Pomyslel si: stojí mi za to,
aby som prišiel o miesto
diplomata, keď poviem,
že Charta77 má pravdu
a porušuju sa tu základné
ľudske práva ako sloboda
slova, zhromažďovania,
pohybu? Alebo si Kukan
pomyslel o Charte77, že
sú neprajníci socializmu,
čo píšu za mrzký peniaz
proti KSČ?
Zrejme opäť zvíťazila „láska k diplomacii“
a spolu s „umelcami“
Chartu77 odsúdil. Až v roku
1989 si kariérny diplomat
Kukan mohol vydýchnuť:

konečne nemusí nič predstierať. Blahoželám mu. Kto
z nás si vie predstaviť,
čím všetkým musel človek
ako on prejsť... Pretože ak
Kukan s radosťou vykonával, co mu KSČ prikázala
a súhlasil s tým, čo sa
v ČSSR dialo, resp. že je
to človek, ktorý v nových
pomeroch zaujme nový
postoj - to by malo kandidáta
na prezidenta demokratickej
SR úplne diskvalifikovať.
Malo by.
Som presvedčený,
ze Kukan spĺňa predstavy
značného počtu občanov
Slovenska a má tak vysokú
šancu stať sa prezidentom.
Obávam sa totiž, že sme
ako národ na prezidenta
s pevnou chrbticou a charakterom ešte nedorástli.
Alfonz Halenár

