
ách bez toho, aby sme poznali 
naše potreby. KVP by najprv 
malo samo stanoviť, čo a kde 
potrebuje a cielene pozývať 
investorov. Poslanec Bodák 
ako člen podnikateľskej komi-
sie (PK) tým vlastne tlmočil 
môj postoj. Na PK dlhodobo 
upozorňujem, že ak nevidíme 
hranice, voľné pozemky a kde 
sú ukončené inžinierske siete 
na KVP, nevieme zaujať stano-
visko k žiadostiam investorov.
Posl. Gamcová: Lidl nebol 
správny výber. Hneď vedľa 
je ZŠ Lechkého. Na PK som 
hlasoval za Lidl pre pracovné 
príležitosti aj peniaze pre 
MČ. Moja žiadosť o mapu so 
zakreslenými voľnými pozem-
kami vtedy nebola vybavená, 
ďalších hlasovaní týkajúcich 
sa pozemkov som sa zdržal.
(pokračovanie na strane 2)

je častá otázka pri našich 
stretnutiach. Hmm...voda za-
hriata na 100° Celzia sa mení 
na paru. Je to pravda? Áno.  
Pravda v politike a histórii je 
však otázna. Uprednostňu-
jem skôr: postoj a nazeranie 
na fakty - než slovo pravda.

Prepadnutie ČSSR a ná-
sledná okupácia bolo „oslo-
bodenie“. Túto „pravdu“, 
členstvom v KSČ podporili 
Kukan, Markovič, Fico, Tre-
buľa,... Mečiar a Gašparovič 
by celkom iste v KSČ zostali 
- nebyť toho, že ich iná banda 
komunistov odtiaľ vykopla. 
Dnes sa tým pýšia...

To čo píšete 
je aj pravda?

To, ako píšem o KVP 
a Košiciach, je iba môj po-
stoj k faktom. 

Chcem kandidovať ako 
poslanec KVP, Košíc aj 
VÚC. Predkladám vám svo-
je nazeranie na udalosti, ako 
by som hlasoval v tej-ktorej 
konkrétnej veci. Ukazujem 
na komunistov – rakovinu 
našej spoločnosti.

AHinfo sám tvorím,  pla-
tím jeho tlač a sám ho há-
džem do schránok, lebo ma 
politika baví. Politika a jej 
dôsledky sú totiž všade oko-
lo nás - spoluvytvárajú náš 
život. Od cien v obchodoch, 
cez uspokojenie z práce až po 
spôsob odpočinku a radosť 
zo života. 

Urobte si o mne obrázok, 
či vám stojím za to voliť ma 
v ďalších voľbách za poslanca 
VÚC, Košíc a KVP.

Juh a východ.
Juh – pôvodný zámer vy-

stavať hromadné garáže sa ne-
uskutočnil. Čaká sa na riešenie. 
Najväčší problém je však vlast-
níctvo neudržiavaného pozemku 
pod mostom smerom k domom na 
Popradskej v držbe SAV – pozn. 
AH. Východ má voľný poze-
mok pod benzínovou pumpou 
Slovnaft. Zatrávnené územie 
nad Moskovskou triedou: tam je 
zvažovaná alternatíva parku.

Otázky poslancov
Posl. Bodák: Súhlasom s vý-
stavbou takých objektov ako Lidl 
(na severe bude zaberať značnú 
časť voľného priestoru), rozpar-
celujeme najlepšie pozemky na 
KVP a ak nastane potreba väčšej 
investície, zostanú už iba malé 
pozemky. Skáčeme po investíci-

www.ios.sk

AH
info

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.
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Hlavný architekt Košíc p. 
Murko (býva na KVP) verejne 
odpovedal, aké sú ďalšie záme- 
ry ÚHA (útvar hlavného archi-
tekta) vo výstavbe na KVP.

Sever a západ.
Na severe je možná ďalšia 

výstavba s polyfunkčným rieše-
ním - malá nemocnica, služby,  
bývanie. Možno projekt Povra-
zy, ktorý bol na augustovom za-
sadaní poslancov predmetom asi 
hodinovej debaty. Na severe sa 
uvažuje tiež s Lidl - pozn. AH.

Západná strana má tiež plo-
chy vhodné na zástavbu. Je 
tam objekt na konečnej auto-
busov, postavený pred rokmi. 
Pokračuje sa výstavbou men-
ších obytných domov na Klim-
kovičovej ul. Povrazová ulica 
v línii dotyku s Myslavou nie 
je kultivovaná. 
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venosť a tak slúžia deťom na 
KVP. Ale v r. 2003 starosta pred 
poslancami vyhlásil, že peniaze 
skončili na stavbe trafostanice...
Písal som o tom v prvom čísle.

Akokoľvek: vyhlásiť pohľa-
dávku voči štátnej inštitúcii za 
nedobytnú - ako nazvať takýto 
prístup? Lajdáctvo, neschop-
nosť, poddajnosť? Rusnák pred 
10 rokmi podpísal a odsúhlasil 
požičanie pol milióna, pričom 

nezabezpečil vrátenie peňazí.
Prišli sme o 500 000 ko-

rún. Nik z poslancov pred hla-
sovaním nevstal a nespýtal sa 
na podrobnosti. Z množstva 
materiálov k tejto veci  za 10 
rokov by bolo na čo sa pýtať. 
Všetci hlasovali „za“ - až na 
posl. Fülöpovú, ktorá vôbec 
nehlasovala. 

Ak ma zvolíte za poslanca, 
môžte sa spoľahnúť, že v prí-
padoch ako tento budem hla-
sovať proti a naviac by som:
•  navrhoval, aby ministerstvo 
financií SR navýšilo rozpočet
ObÚ o 500 tis. Sk.
• navrhoval súd s ObÚ - ak 
MF SR nepošle peniaze.
• žiadal zosobniť časť škody 
starostovi do doby vyrie-
šenia problému. Inak sa 
podobný postup môže v bu-
dúcnosti zopakovať.

Peniaze samosprávy ne-
môžu riešiť problémy štátu.
Takto nemá vyzerať obrana 
záujmov KVP, ktoré starosta 
a poslanci slávnostne sľubujú 
pred prevzatím mandátu - od 
vás voličov - po voľbách!

Z KVP zmizlo 500 000.- Sk

Vysušená mláka na Bauerovej. 
Peňazí na odstránenie zamoče-
ných plôch na KVP však niet...

hlasovaním poslancov 
v auguste 2004. Ako je to 
možné? Takto: poslanci súhla-
sili, aby z účtovníctva MČ 
vypadla „nedobytná“ pohľa-
dávka vo výške 500 tis. Sk 
voči Školskej správe.

V roku 1994 totiž vtedajší 
a dnešný starosta Rusnák 
podpísal zmluvu o bezúročnej 
pôžičke pre ZŠ na Lechkého 
ulici na jej technickú vyba-
venosť. Peniaze šli z rezev-
ného fondu a vrátené mali 
byť podľa zmluvy „po splnení 
záväzku Košíc voči Školskej 
správe I“.

Na urgovanie vrátenia 
peňazí Školská správa odpí-
sala, že môže vykonať terénne 
a sadové úpravy pred areálom 
ZŠ...(!) Došlo k posúvaniu  
splatnosti pôžičky, neskôr (rok 
1998) Rusnák žiadal vrátiť ju 
vo forme prenájmu priestorov 
v MŠ.

Až v roku 1999 Okresný 
urad I ako nástupca Školskej 
správy vyhlásil, že nemá 
peniaze na vrátenie a že boli 
použité na technickú vyba-



(pokračovanie zo strany 1)
Posl. Sedlák: kedy bude vybu-
dovaná skratka cesty Klimko-
vičová/ Moskovská?
Murko: projekt za 12 mil. Sk 
je pripravený, nie sú peniaze.

Problém pošty.
Starosta Rusnák: mojou sna-
hou od r. 1994 je mať adek-
vátnu poštu. Na Moskovskej 
mala byť pošta za 50 mil. Sk.  
Zástupca Slov. Pošty (SP) 
p. Relovský pred poslancami 
predstavil presunutie pošty 
z OC III cez Tr. KVP do objek-
tu na prízemí, kde bude viac 
priehradok aj vybavenia. Ďal-
šiu poštu na KVP mať nebu-
deme, lebo SP nemá peniaze. 

Na PK som predniesol žia- 
dosť, aby tu boli 3-4 pošty. 
Neskôr som sa spýtal p. Relov-
ského na možnosť prevádzko-
vať poštu súkromne ako tzv. 
Partner poštu. Odvetil, že ten 
projekt je v štádiu vyhodnoco-
vania. Investícia je asi 300 tis. 
Sk a dá sa urobiť priehradka aj 
niekde v potravinách.

Takže zvýšenie počtu pôšt 
je možné iba cez súkromníkov 
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Rusnák a Boritáš protizákonne - II.

alebo vytvorením konkurencie. 
Z ďalšieho rokovania:
• základný plat starostu sa od 
apríla 2004 zvýšil na 46 200.- 
Sk.
• poslanci odsúhlasili zmenu 
názvu Trieda KVP na Triedu 
EÚ. Posl. Noga: KVP ako 
dokument znamenal prihláse-
nie sa k demokratickej spoloč-
nosti. Posl. Bodák: z princípu 
som proti zmene. Hlasovanie: 
za 17, proti 6, zdrž. 7 – odsú-
hlasené. Osobne si myslím, 
že Košický vládny program 
(KVP) znamenal II. etapu pre-
chodu KSČ k moci a vykopal 
hrob demokracii v ČSR – ale 
o tom niekedy inokedy.
• žiadosť o finančný príspe-
vok rímsko-katolíckeho pas-
toračného centra vo výške 
350 000.- Sk. Hlasovanie: za 
26, proti 3, zdrž. 1.
• odmeny kontrolórke: 10% 
z mes. platu 32 200.- Sk. Hla-
sovanie: za 29, proti 0, zdrž. 1. 
Ja by som hlasoval proti a na-
vrhol zrušiť miesta kontrolóra 
/najímať radšej audítorskú 
firmu/ a zástupcu starostu.

jadrenie. Dodnes som neobržal 
nič. Tak takto vyzerá v realite 
podpora strany - aj keď straník 
koná protizákonne! A tieto dve 
strany sa nehanbia nazývať sa 
pravicové. Ale uznajte – keď to 
žiada nejaký antisocialistický 
živel odkiaľsi od ukrajinských 
hraníc – kto by sa tým v hlav-
nom meste zaoberal?

Čo na to voliči?
Vyzerá to, že keď sa už 

raz dostanete na „flek“, už
sa vám nič nestane – aj ked 
budete konať protizákonne. 
Boritáš sa na zasadaní poslan-
cov Košíc hnevá, že mu riaditeľ 
DPMK neposkytuje informá-
cie. On sám však na KVP robí 
to isté... Rusnák zrejme odíde 
do dôchodku z postu starostu 
KVP – veď kto iný by vedel 
vysadiť viac zelene, kríčkov 
a stromov, ako on...

A čo poslanci - často vaši 
blízki susedia? Svojim mlča-
ním vyjadrujú aj váš postoj?

uchránil KVP od platenia 1.5 
mil. Sk, ktoré hrozilo za ruče-
nie, čo podpísal predchádzajúci 
starosta Repaský(!) Tým vec pre 
poslancov skončila. 

Česť, DS, KDH.
 Rusnák je teda naďalej 
spokojne starosta KVP, poslanec 
Košíc a VÚC, Boritáš je naďalej 
spokojne zástupcom starostu, 
poslancom mesta a predsedom 
dozornej rady Kosit-u.

Starosta Rusnák a jeho 
zástupca Boritáš sľúbili na 
svoju česť a svedomie, že budú 
chrániť Ústavu a zákony SR. 
Tak akú majú česť a aké sve-
domie títo dvaja „špičkoví regi-
onálni“ politici? To sa v tejto 
zemi sľubuje na česť a svedomie 
iba tak – lebo je to napísané? 

A ako reagovali politické 
strany KDH a DS? Poslal som 
komplet podklady aj s výrokom 
o vine Rusnáka Hlavnej kance-
lárii DS, o vine Boritáša do sídla 
KDH. Požiadal som ich o vy-
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Toto vyjadrenie Rusnáka ho dis-
kvalifikuje na akýkoľvek volený
post - veď ten človek nechápe, 
čo je to zodpovednosť štatutára. 
Odvolanie bolo v plnom roz-
sahu zamietnuté. 

Poslanci mlčia.
Mohli by sme spokojne 

pokývať hlavou: tak predsa sa 
v tejto krajine dá vymôcť spra-
vodlivosť! Na prvý pohľad áno.

Viem, koľko námahy ma stá-
lo 6 mesiacov súboja proti tým, 
čo sú platení za dodržiavanie zá-
kona. Pozrime sa, ako vyzerá 
vyvodenie zodpovednosti za 
úmyselnú protizákonnú čin-
nosť: Rusnák a Boritáš zaplatili 
po 150.- Sk, dostali napomenu-
tie a...? A nič. 

Poslanci rokujú, nik sa 
nepýta...Vyzval som poslancov, 
aby zaujali postoj k odvolaniu 
a aby vypovedali zmluvu so 
Sotolářom, cez ktorú odteká cez 
100 000.- Sk ročne. V diskusii 
Rusnák obhajoval Sotolářa, že 

Starosta KVP a jeho 
zástupca – obaja špičkoví 
predstavitelia DS (predseda) 
a KDH (tajomník) v Koši-
ciach, boli uznaní vinnými 
z protizákonného konania, 
keď mi nedovolili nazrieť do 
zmluvy medzi MČ KVP a ex-
terným právnym poradcom 
JUDr. Sotolářom. 

Odvoláme sa!
Rusnák podal začiatkom 

roka 2004 odvolanie (Boritáš 
nie). Takto to vlastne skon-
čilo pre médiá a možno aj 
pre ľudí, ktorí volia Rusnáka 
a Boritáša: nejaký neprajník 
Halenár sťažuje našim vole-
ným zástupcom prácu a obťa-
žuje ich žiadosťami – ale náš 
starosta sa nedá, odvolá sa!

Posúďte to odvolanie - výňa-
tok:„...môj postup bol konzul-
tovaný s právnym zástupcom 
MČ...tým je jednoznačne vylú-
čená moja vedomosť o tom, že 
porušujem právne predpisy.“ 

Foto z roka 2001: petícia IOS, aby novozvolení poslanci VÚC 
preukázali výšku majetku, s ktorou nastupujú ako poslanci. Na 
výzvu temer 1700 ľudí odpovedal v roku 2002 jediný poslanec. 
Bauer, Süli, Mutafov, Rusnák,... na petíciu nereagovali. Chcel 
som vám podať čerstvú informáciu z roka 2004 - Rusnák a Süli na 
otázku o majetku nereagovali a Mutafovova e-pošta nefunguje.



Volili by ste za prezi-
denta zločinca alebo sluhu? 
Asi nie. Napriek mojej snahe 
dať v AHinfo2 ľuďom na 
KVP informáciu o zločin-
coch čo kandidujú, predsa 
sme komunistov volili asi 
ako v iných MČ.
1. kolo SR: Mečiar 32,7%, 
Gašparovič 22,3%, Kukan 
22,1%, Schuster 7,4%, 
Mikloško a Bútora 6,5%,...
1. kolo KVP: Kukan 32,9%, 
Schuster 16,1%, Mečiar 
15,8%, Gašparovič 15,5%,  
Bútora 10,6%, Mikloško 6,9%.

Viac než 80% hlasov 
na KVP získali komunisti. 
Úprimný a čestný kresťan 
Mikloško získal z 8251 hla- 
sov 571, komunisti spolu 6746 
hlasov. Podľa štatistík sa 
v SR dlhodobo hlási k viere 
v Boha okolo 70% ľudí...
II kolo SR: komunista Gaš-
parovič 59,9%, komunista 
Mečiar 40,1 %. Na KVP: 82% 
(6329 hlasov), 18% (1388).

Sluha
prezidentom

Po tomto výsledku vyvstá- 
va otázka, prečo kresťania 
volia komunistov - teda tých, 
čo vraždili kňazov, vyháňali 
ich z kláštorov, rehoľné sestry 
nútili nahé posluhovať vo väz-
niciach(!), kradli cirkevný 
majetok a  40 rokov šliapali 
po slobodnej viere.
 O neprijateľnosti 
Mečiara ako prezidenta sa už 
popísalo hodne. Zaujímavé, 
že jeho sluha už pre obča-
nov prijateľný je. Stačí, 
aby sa Mečiarovi po rokoch 
znepáčil (HZDS ho nedala na 
zvoliteľné miesto vo voľbách 
2002) a už je niekto iný? 
 Kto sa môže Mečia-
rovi čudovať, že Gašparovi-
čovi nepodal ruku? Sluhovi, 
čo opľul pánovu čižmu, sa 
predsa negratuluje.

maždenia DPMK, ktoré bude 
nasledovať. S týmto v diskusii 
súhlasili komunista Mutafov 
(starosta Terasy) a starosta Ja-
zera Jakubčiak.

Po ukončení rokovania po-
slancov však organizačná pra-
covníčka začala z rokovacej 
miestnosti vyháňať občanov 
aj novinárov. Na prekvapené 
otázky odpovedala, že valné 
zhromaždenie podľa obchod-
ného zákonníka je iba pre akci-
onárov - teda iba pre poslancov, 
vedenie mesta a DPMK! 

Takto teda komunisti ma-
nipulujú s informáciami pre 
občanov. Ak ma zvolíte za po-
slanca mesta, zverejním prie-
beh rokovaní tých firiem, kde
má mesto účasť. Vy ste totiž 
akcionári, ktorí platia chod 
DPMK svojimi daňami.

dávkami, krikom a pľúvaním, 
často do 23:00 aj po. Už mi 
dochádza trpezlivosť.
F: (veliteľ MsP Západ): prob-
lémy s mládežou sú všade, pri 
každom podchode.
Posl. Titl: Koľko hodín týž-
denne sa policajti pohybujú po 
KVP?
F: hliadka 2 policajtov sa 6 ho-
dín denne pohybuje od Amfite-
átra po Pereš.
Posl. Hnát: je treba robiť poria-
dok v parčíku na Jasuschovej.
Starosta Rusnák: vyčistili 
sme to tam... 
F: ako môžme a čím riešiť 
bezdomovcov, pokiaľ ich ne-
prichytíme, že pijú a robia od-
pad?

Ďalšie rokovanie:
• bez diskusie prijatá informácia 
z rokovania poslancov mesta
• súhlas s vypustením MŠ Baue- 
rova a Starozagorská zo siete MŠ.
• posl. Gamcová informovala, 
že dôchodkyňa, ktorej vo febru-
ári 2004 navrhla vyšší príplatok 
na stravu  - a u poslancov vtedy 
neuspela -  že táto umrela.
• posl. Pach upozornil na mlá-
dencov, čo na bicykloch/skatoch 
nebezpečne letia k OC Iskra 
a môžu spôsobiť úraz chodcom.
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Poslanci odsúhlasili vý-
stavbu tenisového centra pri 
ZŠ Drábova (7 kurtov), predaj 
pozemkov pre Jednotu, predaj 
kaviarne v Drocárovom parku.

Molnár z SBD II.
Ing. Vojtech Molnár, riad. 

SBD II. prehovoril k budúc-
nosti bytov na KVP a koncep-
cii vývoja:
• odstraňuje sa zatekanie vody 
do trhlín a prasklín, aby sa ne-
narúšala nosná konštrukcia
• zateplenie domov = úspora 
nákladov na teplo od 15-30%. 
• možnosti spolufinancovania
opráv domov treba prekonzul-
tovať (ŠFRB, vlastné peniaze 
SBD II).
• nejestvuje žiaden konečný 
termín na prevod bytov do 
osobného vlastníctva

Otázky poslancov.
Pallér: vežiaky na Húskovej, 
Hemerkovej, neboli po obvode 
vyšpárované. Budú to platiť 
majitelia?
M: všetky náklady budú zná-
šať tí, čo tam bývajú.
Hnát: studená voda je hrdza-
vá - skúšky vody však dopadli 
všetky dobre. 
M: boli znalecké posudky na 

Jún 2004: SBD II a policajti
vodu (obsah železa a farba), 
rozbory ukázali, že vizuálna 
kvalita sa lepší, železo v norme. 
Rozbory Vsl. vodárenskej spo-
ločnosti sú zázračne v poriadku. 
Chceme pokračovať vo výmene 
vodovodných rúr (ako na Baue-
rovej).
Titl: Sľúbili ste dať nové stano-
vy SBDII ľuďom do schránok.
M: Stanovy je možné kúpiť, za-
darmo sú iba pre funkcionárov.
Bodák: Je možné zatepľovať 
domy svojpomocne?
M: Nedoporučujem, firmy to
robia za cca 1500.- Sk/m2.
Vasiľová: Čo sa stalo s anténa-
mi na strechách domov (STA)?
M: Boli odstránené pri rekon-
štrukcii rozvodu, nevyhovovali.

Po tomto Molnár odišiel. Vyšiel 
som za ním spýtať sa ho, prečo 
sú na SBD II tajné platy. Molnár: 
nevidím dôvod, prečo by mali byť 
verejné... Byť poslancom, pýtam 
sa ďalej: SBDII svoj chod núti 
platiť nás, členov SBDII - neza-
slúžime si vedieť, kde všade a ko-
mu idú naše peniaze?

Francan z MsP.
Posl. Bodák: pri podchode na 
Húskovej 65 dlhodobo postá-
va mládež a kráti si chvíľu na-

Podporme sa!
Jeden výtlačok AHinfo dostá-
vate zdarma. Ak cítite pod-
poru šírením AHinfo, získajte 
pri našom osobnom stretnutí 
ďalší za sumu, ktorú si sami 
zvolíte. Podporíte AHinfo4.

DPMK: milióny von oknom
K situácii v DPMK sa po-

slanci mesta zišli na mimoriad-
nom zhromaždení 23.9.2004.

Správa z kontroly
Poslanec Cengeľ prečítal 

správu poslancov z kontroly, 
kde o.i. spomenul aj toto: 
• DPMK zamestnáva množstvo 
interných právnikov, napriek 
tomu si najíma externých.
• z 1300 zamest. je 550 vodičov.
• na reklamu šlo 2.5 mil. Sk
• vedenie nakupuje umelecké 
predmety
• predstavenstvo si vypláca-
lo miliónové odmeny (pričom 
DPMK každoročne hospodári 
s plánovanou stratou).
• DPMK v porovnaní s inými 
DP prevádzkuje mestskú do- 
pravu najmenej efektívne
Čítanie prerušil primátor ko-

munista Trebuľa, že takéto čí-
tanie je veľmi dlhé. Na to som 
z lavíc pre občanov hlasne po-
vedal: “Ale veľmi zaujímavé!“ 
Nastala chvíľka prekvapeného 
ticha, čo využil posl. Cengeľ 
a dočítal celú správu.

V následnej diskusii posl. 
Zika chcel vedieť, prečo sa nič 
zo správy poslancov neobjavilo 
v správe dozornej rady (mesto 
má v DPMK 100%). Posl. Jalč 
odpovedal, že dozorná rada to 
nemá ľahké a je treba si zacho-
vať kresťanský prístup. Vyhlá-
sil, že dozorná rada nedostala 
ani jeden z čítaných podnetov. 

Komunisti v akcii.
Začínajúcu sa ostrú debatu 

prerušil Trebuľa s tým, že ta-
kéto veci patria na rokovanie 
mimoriadneho valného zhro-



nosti na kožné alergie, ktorých 
pôvodcom sú údajne chlpy psa.

Parazitológ varuje
Zašiel som do Parazitolo-

gického ústavu SAV za špe-
cialistkou. Čo sa týka kožných 
problémov, tie doporučila riešiť 
s kožným lekárom. 

Naša debata sa viac  točila 
okolo psej škrkavky – parazi- 
ta, ktorý môže u ľudí vyvolať 
ochorenie larválnu toxokarózu 
a jeho očná forma aj stratu zraku. 
Vajíčka škrkaviek môžu byť 
v psom truse - odborný nazov 
psích výkalov - a  v truse túla-
vých mačiek, pričom vajíčkami 
parazita sa človek môže nakaziť 
ústnou formou.

Možno si klepete na čelo: ako 

V priebehu pár minút som v tráve našiel veľké množstvo pozo- 
statkov po miláčikoch našich susedov. Tvoria súčasť sídliska.
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Tiež máte pocit, že sa pred 
našimi očami menia psíci 
a mačky -  tie krásne a rôzno-
rodé zvieratá - v odporné zvery, 
ktoré nám znečisťujú životné 
prostredie svojimi výkalmi? 
Ony však za to nemôžu - sú 
zvieratá. Môžu za to vždy iba 
tí, čo ich sprevádzajú - ľudia.

Opatrenia úradníkov na 
KVP ako nariadenie o čistote, 
venčoviská, búdky pre psí trus, 
kontroly mestskej polície, sú 
však dlhé roky neúčinné.

Psí trus - hnojivo?
Občan z Bauerovej  mi 

povedal, že ak aj upozornil 
dospelého, že jeho pes špiní 
trávu, dostal odpoveď, že je to 
iba hnojivo...Počuť tiež sťaž-

by ste dostali také zárodky do 
tela práve vy? Dieťa, čo sa hrá 
na piesku alebo v tráve, príde do 
styku s trusom/larvami, následne 
chytí kľučku vchodových dverí, 
vy idete za ním - a vajíčko sa 
nalepí na vaše ruky... Je to až 
také nereálne? 

Videli ste už niekedy jesť deti 
piesok v pieskovisku? Vtedy sa 
môžu dostať pôvodcovia ocho-
renia (vajíčka škrkaviek) do tela 
– kde sa vyvinú do lariev a tie sa 
dostanú do rôznych orgánov. 
Takže nebezpečný  nie je pria-
my styk so zvieraťom, ale styk 
so zasiahnutym prostredím 
(tráva, piesok). Aby bolo jasné, 
vajíčka sú voľným okom nevi-
diteľné.

A aké sú príznaky zasiahnu-
tia škrkavkou? Nechutenstvo, 
nevoľnosť, zvýšená teplota 
– najmä u detí.

Ako ďalej?
Nespoliehajte sa však na 

toto vysvetlenie, konajte pre-
ventívne: majitelia psov/mačiek 
u veterinára - my ostatní: nepo-
zerajme ľahostajne, ak pes pobe-
huje po detskom ihrisku, dbajme 
na hygienu – na časté umývanie 
rúk - najmä u detí.

Začnime vytvárať tlak na 
skutočné riešenie tohto prob-
lému. Žiadajme efektívne zása-
hy od poslancov aj Mestskej 
polície (MP).

Nakoniec alebo v prvom ra-
de: voľte za poslancov tých, čo 
budú presadzovať vyzbieranie/
vyhrabanie zvieracieho trusu, 
pravidelnú výmenu piesku 

v detských pieskoviskách 
a odchyt túlavých zvierat.

V prípade, že osoba so psom 
nemá pri sebe nič na zber 
psieho trusu alebo rasu bojo-
vého psa nevedie na vodítku, 
MP si má poznačiť registračné 
číslo a upozorniť na pokutu. Pri 
následnej kontrole už pokutu 
vyrúbiť. MČ musí zabezpečiť 
zber trusu a ochrániť občanov 
pred možným útokom psa, 
keďže máloktorý má náhubok.

Mám za to, že sáčok s tru-
som je možné vysypať doma 
do WC, ak po ceste nie je búd- 
ka a nevyhovárať sa. 

Moje návrhy.
Poplatok za psa je vlastne 

daň za vlastnenie psa. Asi 
600 000.- Sk takto ročne plní 
rozpočet  MČ a 70% príjmov 
sa použije iba na chod úradu 
MČ KVP(!). Majiteľ psa nevidí 
z poplatku žiaden úžitok.

Ak ma zvolíte za poslanca, 
budem presadzovať to vyššie 
a tiež, aby časť poplatku za 
psa bola použitá v prospech 
tých, čo ho platia. Malo by to 
byť niečo, čo bude motivovať 
k čistote. Môže to byť 1 veteri-
nárna prehliadka ročne zdarma 
pre tých, čo nemajú záznam MP.

A kto je zodpovedný za 
dnešný stav? Rusnák - 10. rok 
starosta KVP + pracovník 
MÚ zodpovedný za čistotu, 
poslanci komisie verejného 
poriadku + komisie životného 
prostredia (mená na: www.
mckvp.sk, sú medzi nimi aj 
mená poslaneckých hviezd...).

Pes - priateľ človeka...(aj na KVP?)

Čo sa podarilo a čo nie
• je vytlačená mapa KVP po 
roku mojich návrhov. Na PK 
uvidíme prázdne pozemky 
spolu s inžinierskymi sieťami.
• navrhol som rozšíriť Ipeľ-
skú ulicu v časti nad križo-
vatkou s Tr. SNP smerom ku 
KVP. Zvýši sa tak prejazdnosť 
hlavne v rannej špičke.
• podarilo sa mi zistiť, že MP 
24.feb. 2004 za účasti 33 poli-
cajtov kontrolovala psov na 
KVP. MP urobila 28x dohovor, 
3x pokutovala po 200.- Sk a 3x 
oznamovala na MÚ KVP.

• neprešiel môj návrh, aby pri-
pomienky občanov boli trvalý 
bod č. 1 rokovaní posl. KVP. 
• nepresvedčil som poslancov, 
aby zrušili zmluvu s exter-
ným právnikom a ušetrili tak 
viac ako 100 tis. Sk/ ročne.
• v komisii výstavby mesta (za 
občanov), som nepresadil ná-
vrh, aby mesto nestavalo byty 
na Bernolákovej bez zisku 
- iba za náklady na materiál, 
projekty,... Mesto má zlepšovať 
podmienky pre firmy, nie podrá-
žať im nohy nižšími cenami.

K čomu je dobrý VÚC
Poslanci VÚC rozhodujú 

v rámci svojich kompetencií   
najviac o nemocniciach, ško-
lách a majetkových otázkach 
(predajoch  pozemkov a bu-
dov, ktoré KSK získalo spolu 
s právomocami od štátu).

Keď som na rokovaniach 
poslancov KSK (Košického 
samosprávneho kraja) ako ob-
čan, vidím hlasovania, ktoré 
na život človeka z KVP nema-
jú žiaden viditeľný vplyv. Pe-
niaze, ktoré prídu zo štátneho 
rozpočtu, idú na vopred určené 

použitie a sú prísne sledované. 
Menej prísne sú však sle-

dované peniaze, ktorých účel 
odsúhlasia poslanci KSK. Dô- 
kazom je škandál s Agentúrou 
pre regionálny rozvoj. Riaditeľ 
Šteiner klamal, dal si sám od-
menu  a zo zvyšných peňazí na 
konci roka kúpil auto.

Význam poslancov KSK 
vzrastie zákonom o finančnej
decentralizácii.  Tento umožní 
rozhodovať o omnoho väčšom 
balíku peňazí, než doteraz. 
Voľby do VÚC budú o rok.


