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o poslancoch a úradníkoch KVP, Košíc a KSK - o čom rokujú, ako hlasujú a ako narábajú s verejnými
peniazmi. Spísal a medzi občanmi KVP a Terasy rozširuje Alfonz Halenár, zodpovedný za obsah.

AH

info
www.ios.sk

AHinfo slúži k môjmu
predstaveniu sa ako kandidáta na poslanca. Chodím
ako občan na zasadania poslancov VÚC, mesta aj KVP
a predkladám vám o čom
rokujú a ako hlasujú súčasní
poslanci.
Píšem o rokovaniach poslancov ako ich vidím. Predkladám vám taktiež svoje
názory a aktivity, aby ste si
o mne urobili obrázok. Ja si
totiž tak predstavujem demokraciu: ak má volič čo
najviac podstatných informácií o kandidátovi, zvyšuje sa
jeho možnosť rozhodnúť sa
bez sklamania.

Predstavujem
sa vám

Aj po voľbách chcem šíriť
AHinfo vo svojom volebnom
obvode. Som z úplne neznámej strany IOS, kde je nás iba
zopár členov. IOS je však asi
jediná politická strana v krajine, ktorá nemá medzi sebou
komunistu ani eštebáka.
Toto 4. číslo (predchádzajúce 3 sú na www.ios.sk) už
dostávajú aj ľudia na Terase.
Všetky vydania tvorím sám.
Po vhodení do schránky sa
potom spôsobom od dverí
k dverám pýtam, čo si o mne
myslíte. Môj volebný obvod
sa tiahne od Terasy cez KVP
a končí v Šaci. Takto stihnem
obísť iba časť KVP a v rozhovoroch debatujeme o fungovaní samosprávy.
Výsledkom je, že ma časť
ľudí pochválilo s tým, že
môžem počítať s ich hlasom.
Prejdite si moje názory a pouvažujte, či sa k nim pridáte.

Nezvyčajný sľub kandidáta na poslanca
Volám sa Alfonz Halenár
a v decembri 2005 chcem kandidovať na poslanca VÚC.
Mám 49 rokov, predávam
počítače a programy, som ženatý, mám dve deti, bývam na
KVP na Bauerovej 26.

uvítal rok 1989 a v 1990 som sa
stal poslancom za VPN na KVP.
Neskôr som vstúpil do ODÚ
a medzi prvými v 1994 hlasoval
za jej rozpustenie. Ľudia z ODÚ
postupne končili v DS a mne
bolo jasné, že tam nechcem

Moja politická
minulosť

Do r. 1989 som nevidel
spôsob, ako sa zbaviť KSČ.
Mohol som iba vzdychať za
bratom, čo ušiel v r. 1969 do
Švédska, lebo komunisti na
Západ púšťali iba spoľahlivé
kádre. Zo strachu pred ŠtB
som s odporom volil „kandidátku Národnej fronty“ a tak
prispieval k 99.9% účasti na
voľbách. Kedykoľvek si na
tie voľby spomeniem, cítim
sa zahanbene.
Aj preto som nadšene

skončiť aj ja. Po voľbách 1998
som spoluzakladal stranu IOS.

Nezvyčajný sľub
Ak ma zvolíte poslancom
VÚC/KSK, poslaneckú odmenu budem ukladať na
zvláštny účet. Premýšľam,
že najlepšie budú využité,
ak sa z nich zriadi fond
pre podporu aktívnych
a nadaných deti z môjho
volebného obvodu v oblasti vzdelania, kultúry,
športu a na šírenie AHinfo.
Tým chcem ukázať, že kandidujem preto, aby som
presadzoval postoje a predkladal návrhy ako sú v AHinfo a nie pre peniaze.
Príjmy/výdavky z poslaneckej odmeny zverejním tu
aj na internete - kde sú predchádzajúce AHinfo1/2/3.

Čo dokážem ako poslanec
Keď chodím po volebnom
obvode, pýtate sa ma, čo dokážem ako poslanec, keďže
moje názory sú často proti
„všetkým“ a že tam budem
sám. Moja odpoveď znie:
možno predsa niečo.

Budem vyzývať
V októbri 2004 sa podnikateľská komisia (PK) KVP
stretla s podnikateľmi, prítomní boli aj poslanci Košíc
Piasecký a Boritáš. V diskusii
sa jeden pán spýtal, či sa opäť
budú zvyšovať miestne dane.
Miestne dane prešli z MČ
na mesto a tak som čakal, čo
na to prítomní páni poslanci.
Odpovedi sa však vyhli. Po
istom čase, kedy padali už menej
podstatné otázky, som sa obrátil
na pána podnikateľa, či je spokojný s odpoveďou poslancov.
Odvetil: nie.
Ako člen PK za občanov
som sa prihlásil do diskusie a povedal: „Čo vy ste za
poslancov Košíc, keď ani pri
jasnej otázke tvárou v tvár

neodpovedáte? Vyzývam vás,
aby ste povedali, či budete
hlasovať za zvysovanie miestnych daní.“
Po rečičkách o ničom, kedy
sa obaja poslanci opäť vykrúcali,
som zopakoval: „ Opätovne vás
vyzývam, aby ste tu všetkým
povedali, ako budete hlasovať!“
Nato Piasecký odpovedal, že
bude proti a Boritáš, že uvidí...
Pri hlasovaní poslancov
mesta boli iba 3 poslanci proti
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta (VZN = niečo ako
mestský zákon) o zvyšovaní
miestnych daní. Dvaja z nich
boli Piasecký a Boritáš.
Dnes ľutujem, že tých
poslancov tam nesedelo viac,
možno by dnes miestne dane
neboli zvýšené.

Budem hovoriť
Tak, ako sám človek nedokáže meniť pomery v NR SR
alebo zákony alebo trasu diaľnice, tak jeden hlas nepreváži
hlasy pasívnych alebo dohovorených poslancov. Ak je

táto veta potvrdením vášho
postoja, že budete opäť voliť
tých istých kandidátov – nič
s tým nedokážem urobiť. Keď
však chcete poslanca, čo sa
ozve pri zjavných pokusoch
umlčať kritické hlasy, voľte
ma. Keď chcel komunista Trebuľa umlčať poslanca Košíc
Cengeľa pri správe o miliónoch von oknom v DPMK,
ozval som sa z miest pre občanov a Trebuľa od prekvapenia zmĺkol. Poslanec Cengeľ
dokončil čítanie správy.

A podám info...
Ak považujete za dobré,
že kandidát vám predkladá
info o svojej činnosti aj činnosti poslancov - voľte ma
za poslanca. Ako poslanec
budem mať ešte viac podstatných info. Spoľahnite sa, že
budem hovoriť a písať o prísilnej úlohe úradníkov samosprávy. o tom, ako sa tvorí
rozpočet, kde idú peniaze
a o riešeniach za tieto peniaze
- tak ako na strane 2 a 3.
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Rozpočet Košického samosprávneho kraja pre rok 2005
Pre vašu predstavu odkiaľ
bude mať KSK peniaze a ako
ich vydá, pozrite si rozpočet
2005. Podrobný rozpis je na
http://www.kosice-region.sk/.

Poslanci Košice II.
Predseda VÚC Bauer je
rovnako
nemastný-neslaný,

ako bol na poste primátora Košíc. Na februárovom zasadaní
na otázku poslankyne Bombovej, koľko členov má jeho tím
a aké berú odmeny, odpovedal:
11 a koľko berú, to sa musím
pozrieť...Bauer naviac platí
ako poradcu človeka, ktorý po
správe kontrolóra odišiel z po-

Príjmy bežného rozpočtu (v tis. Sk):
Presun od štátu - stredné školy/kultúra .................... 1 425 000
Daň z príjmu fyzických osôb ................................... 1 053 000
Daň z motorových vozidiel na podnikateľ. účely ....... 282 000
Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky ..... 121 000
Príjmy celkom ........................................................2 881 000
Výdavky bežného rozpočtu (v tis. Sk)
1a) dotácie SAD pre „verejný záujem“ ....................... 181 000
1b) správa ciest KSK - cesty II. triedy ........................ 319 000
2) Kultúra: divadlá, osvet. strediská, knižnice, atď .... 132 000

Do pôsobnosti KSK prešlo 22 kultúrnych organizácií so sídlom v jednotlivých
okresných mestách.

3) Školstvo: stredné školy, jedálne, internáty, atď. .. 1 582 000

Do pôsobnosti KSK prešlo 111 stredných škôl - 22 gymnázií, 15 SPŠ, 3
stredné umelecké školy, 11 obchodných akadémií, 29 SOU,...Kompetencie
KSK: tvorba a úprava rozpočtu, správa majetku, ...spracovanie výkonov škôl
podľa počtu žiakov a tried, návrh siete stredných škôl, riešenie sťažností.

4) Zabezpečenie tých, čo to potrebujú ........................ 544 000

Domovy dôchodcov, domovy sociálnej starostlivosti, útulky, zariadenia pestúnskej starostlivosti, atď.

5) Chod úradu KSK: energie, platy, réžia, atď............ 123 000
Platy 58 000, elektr., teplo, telefóny+réžia 13 000, odmeny poslancom 7 400

Výdavky celkom ..................................................... 2 881 000

stu šéfa Agentúry pre regionálny
rozvoj KSK. Najviac diskutuje
komunista Mutafov, sem-tam
Adamkovičová,
Grüllingová
a Bombová. Rusnáka som zatiaľ
nepočul. (Rokovania oživujú
svojimi vystúpeniami Lumtzer
alebo komunista Filas. Ani trochu na nich nevidieť, že majú za
sebou škandály s bytmi).

O čom sa rokuje
Keď som na rokovaniach poslancov, väčšinou jednajú o veciach, čo nie sú pre Košičanov
zaujímavé. Posúďte sami.
Hlasuje sa najmä o prenájmoch a predajoch majetku
KSK ako sú pozemky a budovy.
Napr. lesný pozemok nemocnice s poliklinikou Michalovce,

prevod pozemkov v SNV, prenájom oddelenia v nemocnici
v Trebišove, atď.
Dosť pozornosti je venované školstvu a nemocniciam.
KSK spravuje 4 nemocnice,
pričom ich súčasný sumárny
dlh je 200 mil. Sk - ale zadlžovanie prestalo. Zrejme aj
preto, lebo nie je ďaleko doba,
kedy aj nemocnice budú podliehať exekúcii.
Občas vznikne prestrelka
medzi poslancami SMK a tými,
čo napádajú ich požiadavky
o lepšiu starostlivost v oblasti
kultúry dôvodiac, že niet peňazí. Myslím, že treba podporovat súťaž projektov v kultúre
bez ohľadu na to, v ktorej
územnej časti KSK vznikajú.

Kapitálové výdavky KSK celkom (v tis. Sk)........... 104 000
To sú také, ktoré zostanú aj pre ďalších úradníkov, poslancov
a občanov KSK. Ako Košičanov vás zrejme najviac zaujmú
výdavky na úrad KSK. Tu sú:
• rekonštrukcia/modernizácia budovy KSK .................. 13 250
• projektová dokumentácia multifunkčnej haly KSK ........ 750
• osobný automobil ......................................................... 1 000
• nákup softvéru .............................................................. 1 300
• nákup špeciálnej výpočtovej techniky .......................... 3 700
Kapitálové výdavky na úrad KSK spolu .................. 20 000

Odmeny poslancov v samospráve
Problém odmien v samospráve je ten, že ich schvaľujú poslanci a to ako sami
sebe, tak úradníkom. Prácu
úradníkov mimo ich bežnej
práce poslanci vykresľujú slovami ako „mimoriadne úsilie“
a „nad rámec povinností“. Už
tam chýba už iba to známe
„v kolektíve je obľúbený/á...“.

KVP: opatrnosť
Poslanci si odhlasovali 5%
odmien z platu starostu (asi
2 500 Sk/mes.). Plat starostu
pritom stúpa ako priemerná
mzda. Mimoriadne koncoročné odmeny pre starostu
ani poslancov neboli. Možno
preto, lebo som v AHinfo2
zverejnil „neochotu“ Rusnáka
odpovedať mi, za čo dostal
odmenu v roku 2003. Po
minulé roky sa odmeny rozdeľovali od buka do buka, podľa

toho, koľko zostalo v rozpočte.
Poslal som žiadosť prednostovi KVP Sabolovi, aby
zverejnil odmeny úradníkov.
Odpovedal, že by to bolo proti
zákonu o ochrane osobných
údajov. Z Úradu na ochranu
osobných údajov mám však inú
odpoveď a budem o nej písať.

VÚC: strata času?
Právomoci KSK, ktorý
sa rozkladá od Kráľovského
Chlmca po Rožňavu, bežny život
ľudí Terasy/KVP/...Šace nezasiahnu. Je dosť pravdepodobné,
že výsledky práce poslancov
v období 2005-9 pocítite rovnako, ako za predchádzajúce 4
roky. Teda nijako zvlášť.
Poslanci VÚC pri rokovaní
o odmenách neargumentovali
kvalitou svojej práce – odmenu
10 000 Sk/mes. podporili stratou
času a dopravnými nakladmi na

presun do Košíc... Tu je hlasovanie poslancov obvodu Košice II
o odmenách: Bombová (SDKÚ)
- za, Grüllingová (SDĽ) - proti,
Adamkovičová (SDĽ), Rusnák
(DS) - zdržali sa. Mutafov
(Smer) nehlasoval nijak. Pri
takomto hlasovaní sa zdržať
alebo nehlasovať vôbec - čo si
o tom môžme pomyslieť?

covali počas štyroch rokov.
Ak ma zvolíte, vyzvem poslancov KSK, aby si odmeny
ponechali iba opätovne zvolení. Iste - otázkou je, koľkí
sa pridajú. Máte to v rukách aj
vy, lebo ak s tým súhlasíte, vo
voľbách do VÚC môžte voliť
takého kandidáta, ktorý sa pripojí k takej výzve.

Odmeny inak

Fond pre deti

Aby bolo jasné: ja som za to,
aby práca každého človeka bola
odmenená. V prípade samosprávy by však odmena mala
byť poslancom vyplácaná iba
po ich opätovnom zvolení.
Volič by tým vo voľbách dal
poslancovi najavo, či si zaslúži
odmenu. Naviac by pocítil, že
rozhoduje a možno by sa zvýšila
aj volebná účasť. Nakoniec: zvýšila by sa aj motivácia poslancov
ukázať svojim voličom, ako pra-

Peniaze z poslaneckej odmeny použijem na vytvorenie
fondu pre aktívne a nadané
deti z môjho volebného
obvodu a na šírenie AHinfo.
Deti tak dostanú príspevok
pre svoj lepší štart.

Moje odmeny
Za 2 roky som dostal ako
občan 1944 Sk za účasť(!) a aktivitu v PK KVP. Pridal som
ich k platbe za tlač AHinfo.
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Rozpočet Košíc 2005
Príjmy bežného rozpočtu (v tis. Sk):
Daň z príjmu fyzických osôb ................................... 1 202 000
z toho podiel dane pre mestské časti ................................................. - 154 000

Daň z nehnuteľnosti .................................................... 450 000
z toho podiel dane pre mestské časti ................................................... - 66 000

Daň za psa, za predajné automaty, za ubytovanie .........21 000
Za užívanie verejného priestranstva - parkovanie ........34 000
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ...... 204 000
Za prenájom pozemkov, budov, strojov, zariadení........ 80 000
Poplatky, pokuty a penále + úroky, dobropisy .............. 62 000
Príjmy celkom ........................................................1 883 000
Výdavky bežného rozpočtu (v tis. Sk)
Chod magistrátu, mzdy, odvody, energie, poslanci..... 173 000
Splátka dlhu mesta - úroky ........................................... 72 000
Mestská polícia 59 + Útvar hlav. architekta 8............... 67 000
Dotácia DPMK............................................................ 332 000
Údržba komunikácií, značenie, svet. signalizácia. ..... 114 000
Zimná a letná údržba komunikácií ................................ 52 000
Zber, preprava, zneškodnenie komunálneho odpadu .. 214 000
Odstránenie nelegálnych skládok, asanácia, havárie .... 11 000
Správa mestskej zelene - mzdy, odvody ....................... 65 000
Bytové hospodárstvo....................................................... 3 000
Verejné osvetlenie ......................................................... 51 000
Zoo 17 + mestská knižnica 9 + propagácia 4................ 30 000
ZŠ (originálne kompetencie)....................................... 437 000
Zabezpečenie tých, čo to potrebujú .............................. 39 000
Účelové transfery pre mestské časti .............................. 28 000

konkrétne: KVP zeleň a údržba komunikácií spolu 4,5 mil. Staré mesto: krytá
plaváreň, trhovisko, múzeum spolu 6 mil., Juh: relaxačné centrum, ihriská,..

Projekt Rómska integrácia 7777 ..................................... 3 000
Záväzky z minulých rokov............................................ 62 000
Výdavky celkom ..................................................... 1 753 000

Podrobný popis použitia
rozdielu, kapitálové príjmy
a výdavky nájdete na www.
kosice.sk, rokovania, 14. rokovanie, uznesenia.

Pravica, čo
zvyšuje dane?

Zmenou pravidiel ﬁnancovania samosprávy bolo mesto
nútené vyplniť „dieru“ asi 200
mil. Sk v príjmoch. Poslanci
„pravice“ to vyriešili tak, že
zvýšili miestne dane, najmä
daň z nehnuteľnosti.
Ako poslanec by som navrhol znížiť výdavky mesta
a hlasoval by som proti zvýšeniu miestnych daní.
Pozrime sa spolu, ako hlasovali pri VZN o miestnych
daniach poslanci Terasy/KVP.
Filipko, Budišová, Stan. Kočiš,
Vasiľová, Čuňo, Mutafov, Čižmárová, Ondruš, Bombová - za,
Piasecký, Boritáš, Bereš - proti, Rusnák, Čečko, Gamcová,
Boroš, Jutka, Kravčík - zdrž.
Nehlasovali nijako: Baločko,
Baník, Laskovský.
Celkové hlasovanie poslancov: 38 za, 3 proti, 20 zdrž.

Komunisti medzi nami
Hovoríte mi: prečo toľko
nadávate na komunistov, akoby všetci boli iba zlí? Hmm...
Takže tí, čo členstvom v KSČ
udržiavali ČSSR v neslobode a zaostávaní, tí dnes majú
ovplyvňovať chod štátu, ktorý
je proti komunistickému režimu a majú priniesť prosperitu?

Tí, čo nekandidujú
Člen KSČ, čo je dnes na
dôchodku, pracuje alebo má
svoju vlastnú ﬁrmu, aspoň viditeľne nezasahuje do vecí verejných, ak nekandiduje na
verejný post.
Do KSČ totož nik nemusel
vstúpiť – lákalo sa tam ideami
sociálnej spravodlivosti, korumpovaním aj vydieraním.
Každý musel zvážiť, či výhody byť v KSČ – napr. postup
v práci - prevážia to, čo vtedy
vedel o vraždách, krádežiach,

väznení odporcov režimu, okupácii ruskými vojskami, neslobode a živote v ČSSR vôbec.

Úpadok ČSSR
Komunisti za 40 rokov priniesli Československu neslobodu, pasivitu a zaostávanie oproti
susedným krajinám. Príklad:
Rakúsko bolo v ekonomických
štatistikách po II. svetovej vojne nižšie, než ČSR. Rakúsko
a v roku 1945 rozbombardované
a hladujúce Západné Nemecko,
bolo už po 23 rokoch(!) - v roku 1968 - miestom, kde ľudia
hromadne odmietajúci „sociálne istoty“ ČSSR nachádzali slobodný život.

Tí, čo kandidujú
Komunisti čo kandidujú alebo pôsobia verejne, sú rakovinou spoločnosti. Komunistický
spôsob myslenia sa totiž v kres-

le prezidenta, člena vlády, primátora alebo poslanca nemení.
Preto budem aj naďalej na nich
poukazovať. Každý z nich je
totiž nebezpečím pre demokraciu a súčasne jej výsmechom.
Veď za čo iné považovať fakt,
ak primátor Košíc komunista Trebuľa ako agent komunistickej tajnej polície
spolu s ďalšími komunistami a udavačmi ŠtB pokojne
debatujú na zasadaniach poslancov mesta Košice?
Nik z „pravicových“ poslancov nevstane a nevyzve ich,
aby odišli z volených postov!
Zostáva to na nás, voličoch.
A preto: nevoľme komunistov – v akejkoľvek politickej
strane dnes sú. Prilejeme tak
svoju kvapku vody k zasadenému semienku Spravodlivosti
a prispejeme k lepšiemu životu v tejto krajine!

číslo 4 / 28. február 2005
Podľa prieskumov 80%
ľuďom nevadia komunisti,
agenti a udavači ŠtB vo
verejnom živote. Prečítajte si
životný príbeh Jána Fischera
a odpovedzte si na otázku, či
patríte k tým 20%....
Po smrti otca 13 ročný Ján
Fischer musel zastúpiť hlavu
rodiny. Vyučil sa zámočníkom, bol pracovitý a podnikavý. Zriadil si zámočnícku
dielňu, zamestnával učňov aj
tovarišov. O jeho výrobky bol
záujem, opravoval bicykle
a rôzne stroje. Medzičasom
sa oženil, v r. 1937 sa mu
narodila prvé dieťa a potom
ďalších 5.
Ján Fišer mal veľké plány
do budúcnosti – nebyť znárodnenia po r. 1948, celkom
iste by sa z neho stal úspešný
podnikateľ.
Znárodnením
Fischerovci prišli o všetko
a naviac sa stali „nepriateľmi
socializmu“. Celá rodina premýšľala, ako ujsť z ČSR.

TRIEDNY

NEPRIATEĽ

Jána Fischera ŠtB zatkla
v r. 1951. Za napomáhanie k velezrade ho Štátny
súd v Bratislave odsúdil na
7 rokov odňatia slobody.
Odvolal sa.
Aj tak sa dostal do uránových baní Jáchymov, kde ho
vo veku 40 rokov v priestore
tábora Nikolaj zastrelil strážca
„pri pokuse o útek“. Táborový lekár Pařízek v r. 1992
vydal toto svedectvo: „...toho
novembrového dňa 1951 prišiel ku mne na ošetrovňu. Bol
veľmi nešťastný, že má doma
7-člennú rodinu a že to v tábore nevydrží. Pýtal sa ma,
ako to vyzerá na okolí. Potom
odišiel a ja som o chvíľu počul
dva výstrely. Pri prevoze do
nemocnice umrel“.
Jeho odvolanie Najvyšší
súd riešil v r. 1952 - 4 mesiace
po zavraždení - a zastavil stíhanie, lebo zomrel. Krajský
súd v Bratislave zamietol
žiadosť rodiny o jeho rehabilitáciu s tým, že jeho rozsudok nebol právoplatný.
Skrátené z knihy R. Dobiáš:
Triedni nepriatelia, strana 92.
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Dane - a čo za ne?

Možno pár ľudí prekvapím
ak napíšem, že žiaden politik
po zvolení/menovaní nedonesie do úradu svoje vlastné
peniaze a nezačne dumať,
koľko dá na zdravotníctvo,
školstvo alebo na zeleň.

Odkiaľ majú
politici peniaze
Politici totiž rozdeľujú iba
peniaze daňových poplatníkov
– občanov. Vyberajú nám ich
z peňaženiek surovým aj premysleným spôsobom. Napr.
v obchode zaplatíme dph
a spotrebnú daň v cene tovaru,
v zamestnaní daň z príjmu
a dane zdravotné, dôchodkové
aj nemocenské. To nie sú poistné odvody čo platíme (o tom
snáď niekedy inokedy). Na
katastrálnom úrade zaplatíme
250 Sk za jeden hárok A4 s pečiatkou. Cenu benzínu tvorí
temer 60% rôznych daní.

Chlácholiť potrebnosťou daní
je komunistický spôsob ohlupovania. Slov. rozhlas v kampani
na platenie koncesionárskych
poplatkov vysiela vyjadrenia
známych ľudí. Napr. komunista
Hammel hovorí:“...v rádiu počúvam aj svoje pesničky a za
všetko dobré je treba platiť...“(!)
alebo katolícky kňaz Dian: „Riadim sa Písmom svätým. Cisárovi, čo je cisárovo - Bohu, čo
je božie. Aby som mohol podľa
toho žiť, platím koncesionárske
poplatky.“ Teraz som na rozpakoch - kňaz Dian prišiel zo stredoveku, aby pomáhal udržiavať
pospolitý ľud v poslušnosti?

Ohlupovanie
Komunistka Schmögnerová
v TV relácii Dane naše milované hovorila, aké je to fajn
keď nám štát berie peniaze,
lebo potom je dosť na opravu
ciest, aj záchrannú službu, aj
policajtov,... Že okrem toho
sú z daní platené tisíce úradníkov, že sa z nich platia nafúknuté štátne zákazky, ručenia
za privátne ﬁrmy aj dlhy štátu,
upchávajú sa diery po tuneloch,
atď... to už nespomenula.

Miestne dane
Sadzby daní z nehnuteľností,
za rôzne automaty, hracie prístroje, atď. určujú samosprávy
a strop daní nie je stanovený.

Čo sa podarilo a čo nie
•

v roku 2004 som presadil, aby ten, čo sprevádza psa,
bol povinný po ňom pozbierať
trus. Cez PK KVP (hlasovanie
8/0/0) sa tento môj návrh dostal do VZN o čistote. Na moje
prekvapenie však toto napadla
okresná prokurátúra a poslanci
KVP túto povinnosť ako nezákonnú vypustili z VZN. Podľa
mňa sa jedná o logický nezmysel, aj keď prokurátor dôvodí
obmedzenou „normotvornou
právomocou obcí“ a Ústavou.

• vo feb. 2005 som v PK stia-

hol môj návrh nedať z rozpočtu
2005 ani korunu na stavbu kostola na KVP a podporil návrh
znížiť dotáciu stavby kostola
o 100 000 na 350 000. Hlasovanie: 5/1/0. Cirkev však dostane
svojich 450 000 Sk, lebo poslanec Piasecký ako predseda PK
tento návrh nedal na rokovanie
o rozpočte. Súčasná koalícia na
KVP roky berie ľuďom a dáva
peniaze na stavbu, ktorej termín
ukončenia sa stále posúva.

Tým aj daň z bytov mohla byť
zvýšená zo 4 na 8 Sk/m2/rok.
Daň z pozemkov a stavieb podobne. Použitie daní môžte sledovať v rozpočte/výdavkoch, čo
schvaľujú vami zvolení poslanci.
Neviete, ktorého poslanca ste
volili, lebo ste volili podľa politickej strany? Hmm...

Čo zaplatíme
V daniach zaplatíme celý
chod štátu/mesta, aj jeho dlhy.
A tak sa dnes a denne skladáme sumou 23 600 Sk na
osobu za 125 mld. Sk „zlých
úverov“ v SLSP, IRB a VÚB.
Štvorčlenná rodina za sprivatizované
banky
temer 95 000 Sk (+19
000 ČSOB). Skúsme
sa rozpamätať, voči
komu bola za to vyvodená zodpovednosť...
Známy dlh Košíc platíme všetci Košičania
z rozpočtu mesta a to
tak, že nie je/nebude
na kvalitnejšie cesty,
na lepšie telocvične
ZŠ pre naše deti, na
pozbieranie zimného
posypu počas sezóny,
atď...V roku 2004
mesto svoje dlhy preskupilo. Teraz budeme
splácať 1.4 mld. Sk dlhu 20
rokov a na úrokoch zaplatíme
1.3 mld. Áno, čítate dobre. Na
úrokoch zaplatíme temer toľko,
ako je dlh. Pripočítajme doteraz
zaplatené úroky viac než 700

mil. Sk a máme 2 000 000 000
Sk. Čo všetko by sme v Košiciach mohli mať iba za úroky?

Dlh Košíc
Pritom však námestník primátora Čuňo verejne tvrdil, že
na Hlavnú ulicu šlo iba 150
mil. Sk. Tak kde sú všetky tie
požičané peniaze?
Ak ma zvolíte za poslanca,
budem žiadať zverejniť na
internete, kedy dlh vznikol
a ako sa použili peniaze. Je
treba vniesť svetlo do tejto
témy, aby Košičania popremýšľali, či im platenie dlhu
a úrokov za to stojí.

Ako ďalej
s daňami?
Ak samospráva nemá peniaze, postupuje ako výpalník.
Ako inak nazvať daň z bytu,
kuželiek, biliardu? Daň z nehnuteľnosti je zvrhlosť. Ten, kto
za niekoľkokrát štátom zdanené
peniaze získal nehnuteľnosť,
je opäť zdaňovaný – tentokrát
samosprávou. Považujete to za
spravodlivé?
Ak ma zvolíte za poslanca,
vyzvem na znižovanie miestnych daní na úkor úradníkov. Navrhnem začať debatu
o vzniku miestnych, regionálnych a celoštátnych daní. Ak
bude občan vedieť koľko peňazí
dáva samospráve a koľko štátu,
bude vedieť lepšie posúdiť, ako
sa používajú.

Sľuby sa sľubujú...
Najviac sklamaní voličov
tvoria nesplnené predvolebné
sľuby. Pamätáte sa, čo sľubovali kandidáti na poslancov VÚC
v roku 2001?
Mutafovov leták: podporím
vidiecky turizmus, regióny kraja,
výrobu, ekológiu, zdravotníctvo.
Leták KDH-ANO-DS okrem
nesplniteľných fráz typu: „napomáhať vytváraniu vhodných
podmienok pre harmonické rodiny“, obsahuje aj takéto sľuby:
„...dobudovanie diaľnice Ko-

šice - Bratislava, vybudovanie
rýchlodráhy Košice - Miškolc,
zriadenie gymnázia na KVP,
riešenie tržnice na Luníku
II a realizáciu myšlienky: na
každé sídlisko aspoň jedno kúpalisko!“
Voľby do VÚC budú v decembri. Najvyšší čas pýtať sa
zvolených poslancov, čo splnili
za viac než 3 roky práce...Páni
Bauer (KDH) a Rusnák (DS):
môžu si gymnazisti z KVP kupovať nové plavky?

