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o poslancoch a úradníkoch KVP/Košíc/KSK - o čom rokujú, ako hlasujú, ako narábajú s verejnými peniazmi.
Spísal a medzi občanmi KVP, Terasy a Myslavy rozširuje Alfonz Halenár, zodpovedný za obsah a texty.
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Prvé voľby do VÚC boli
v znamení mnohých sľubov
politických strán. Ak si volič
ponechal letáky spred volieb
2001 - môže zistiť, čo z nich
je skutočnosť. V snahe zapáčiť sa voličom sa sľubovalo
nesplniteľné. Ak by VÚC
neboli novinkou, niektoré
sľuby by bolo možné kvaliﬁkovať ako podvod.
Vo voľbách do VÚC
2005 by volič okrem sľubov
mal posudzovať aj efektivitu
vynaloženia peňazí KSK od
Michaloviec po Rožňavu.
Bude lepšie dať ich viac na
deravé strechy škôl alebo na
rozbité cesty? Predať - často
zanedbaný - majetok KSK
prevzatý od štátu teraz? A za
akú cenu?

Opäť voľby
Pri stretnutiach mi hovoríte: ak urobíte niečo pre
nás, budeme vás voliť. Odpovedám vám: obávam sa, že to
nebude možné. Právomoci
KSK sú v oblastiach, ktoré
málo zasiahnu bežný život na
Terase, KVP, Myslave,...
Zahlasujem ale za také
uznesenia, ktoré prinesú súťaživosť v rôznych oblastiach.
Uprednostním projekty a aktivitu regionálnych predstaviteľov pred ich národnosťou.
Budem žiadať vyvodiť zodpovednosť za nehospodárne
narábanie s peniazmi.
Sľubujem vám iba to, čo
dokážem urobiť sám. Ak ma
budete voliť, budete voliť
istotu mojich postojov, ale aj
neistotu, či sa ich podarí presadiť. Vyskúšajte to.

Poslanci Košíc a náčelník MP Berta
Aprílové zasadanie poslancov mesta prinieslo rozruch
v podobe návrhu na odvolanie náčelníka mestskej polície
(MP) Jozefa Bertu.
Odvolanie si osvojil primátor komunista Trebuľa a prijal tak žiadosť poslaneckých
klubov, ktoré Bertu vyzvali
k odstúpeniu. Hlasovanie prebehlo po krátkej diskusii a po
výsledku 48 za, nik proti, 28
sa zdržali, musel Berta opustiť náčelnícku stoličku.
Predtým však tí istí poslanci
Bertovu správu o práci MP od
posledného zasadania prijali
temer bez výhrad s hlasovaním
70 za 1 proti a 4 sa zdržali.
V diskusii bolo viacero požiadaviek, aby odvolávanie
bolo konkretizované. Poslan-

kyňa Šafárová (SF) požiadala
o vysvetlenie Boritáša. Tvrdila,
že ešte začiatkom roka tie isté
kluby ktoré žiadajú odvolanie,
žiadali pre Bertu odmenu vo
výške dvoch mesačných platov
za jeho prácu v roku 2004
(dostal ju, pozn. AH).
Boritáš v odpovedi uviedol,
že kluby dostali zdôvodnenie. Tiež povedal, že sa jedná
o ozbrojenú zložku, kde jestvujú
aj isté utajenia - a teda nie sú
dôvody na verejnú diskusiu.
Berta:„ Keď som nastúpil,
to nebol stav, to nekomentujem - ale vy poslanci ste boli 12
rokov spokojní...“ Vedomostná
úroveň (policajtov?) v MP sa
z úrovne 5.5% po mojom nástupe
zvýšila na 89%. V závere dodal,
že aj Ježiš povedal: kto si bez
hriechu, hoď kameňom.

Námestník Knapík: „...došli
sme k názoru, že je potrebná
zmena. Nie pre prácu MP.
Problém je v inej rovine. Došlo
k zlyhaniu v morálnej oblasti.“
Ak by som bol poslanec Košíc, hlasoval by som
proti. Odvolávanie vysokých
úradníkov mesta musí prebehnúť priehľadne. Jeden hovorí
o utajení, iný o morálke - kto
tomu má porozumieť?
Začiatkom roka médiami
prebehla správa, že Bertovi
niekto podpálil auto. Ak to
má súvis s odvolaním, trebalo
to povedať. Keď sa však spomína morálka a policajt a je
také ticho, niečo tu smrdí...
MP dostáva ročne 59 mil.
Sk z rozpočtu mesta. Najvyšší
čas začať sa zaujímať, kto
a aké služby za to poskytuje.

Kandidujem ako poslanec do VÚC
AHinfo pre vás

a uchádzam sa o váš hlas vo
voľbách 26. novembra 2005
týmto programom:

Stáva sa, že volič nevie,
ako hlasuje „jeho“ poslanec,
dokonca ani jeho meno. Od
r. 2003 šírim v AHinfo môj
pohľad na dianie v samospráve . Tak si predstavujem
demokraciu - aby mal volič
čo najviac informácií, kto sa
chystá spravovať jeho peniaze
a tiež - ako ich spravuje.

Efektívne výdavky
KSK získa ročne 3 mld.
Sk ako príjem z daní občanov
a firiem. Tieto vydá podľa
rozpočtu schváleného poslancami. Budem hlasovať iba za
efektívne výdavky. Plytvanie
cudzími peniazmi je totiž choroba poslancov.
Taktiež výdavky úradníkov KSK musia byť úmerné
výsledkom ich práce.

Kvalitnejšie stredné školy
Zavedením jednotnej maturitnej skúšky je možné začať
porovnávať kvalitu škôl.
Budem presadzovať, aby
lepšie výsledky testov a počet
prijatých na VŠ určili, ktorá
škola rovnakého zamerania
dostane viac peňazí.
Viac peňazí školám na pomôcky aj platy učiteľom - viac
motivácie učiť, vychovávať
a správať sa k našim deťom ako
k slobodným ľuďom.

foto z roku 2001

Uchádzam sa o váš hlas
Ak pri voľbách zabudnete
moje meno, spomeňte si:
ten, čo šije haleny sa volá...

Poslanecká odmena
Ak ma zvolíte za poslanca,
svoju odmenu použijem pre tlač
a šírenie AHinfo a pre podporu
nadaných mladých ľudí zo
svojho volebného obvodu v oblasti vzdelania, športu, umenia,
zábavy a pod.
Tým chcem ukázať, že kandidujem, aby som presadzoval
svoje postoje - nie pre peniaze.

1. Budem naďalej chodiť od
dverí k dverám a poznávať
váš názor na samosprávu.
2. Pri rozhovoroch s vami
chcem ukázať, že viem čeliť
prípadnej kritike.
3. Moju odmenu ako poslanca
KSK zverejním na internete
aj tu. Zverejním náklady aj
stav fondu podpory mládeže.
4. Prečítate si, či sú moje
hlasovania a postoje podľa
vašich predstáv.
Potrebujete vedieť viac?
Na www.ios.sk nájdete predchádzajúce čísla AHinfo a na
http://halenar.blog.sme.sk/
moje písanie na rôzne témy.
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Moja mamka spolupracovala s ŠtB
Ústav pamäti národa (UPN)
zverejnil desaťtisíce ľudí registrovaných v rôznych kategóriách ŠtB. Na http://www.upn.
gov.sk/ je aj Krajská správa
ŠtB Košice.
Pokiaľ neviete, čo robili
eštebáci: bola to tajná polícia
KSČ, ktorej hlavnou náplňou
bolo potláčať nespokojnosť
s komunistickým režimom. Za
tým účelom zavraždili, umučili a zničili životy desiatkam
tisíc ľudí. V 70. a 80. rokoch
boli surové metódy zmenené
na premyslené zastrašovanie
a bitie.
Nemôžem kandidovať bez
toho, aby ste vedeli, že moja
mamka je v evidencii ŠtB. Ja
som svojej mamke odpustil
a dúfam vo vaše pochopenie.
Jedného večera som na
www.cibulka.com zadal meno
Halenár. Aké však bolo moje
prekvapenie, keď som na
monitore zbadal meno svoje
vlastnej mamky ako „dôverník“! Stuhol som. Prezrel som
dátum narodenia - sedel. Na
web-e ÚPN som podľa čísla
zväzku vyhľadal konkrétnu

stránku. Bola tam zapísaná moja
vlastná mamka!
Pomaly mi začínalo dochádzať: pekne som sa zosmiešnil, keď roky píšem a hovorím
o eštebákoch a udavačoch. Cítil
som sa ako zbitý pes.
Ešte stále v šoku premýšľam: rodičom mojej mamky
ukradli komunisti po r. 1948
v Humennom malý obchod. Jej
bratovi na Hlavnej obchod s kožušinami. Jej manžel a môj otec
trpel za komunistov, lebo ho
eštebáci v r.1949 prinútili odísť
z polície, keď odmietol svedčiť
proti katolíckemu kňazovi. Jej
syn ušiel z ČSSR v r. 1969. Ona
sama pravidelne chodila do kostola a nezabudla často hovoriť
o viere v Boha. To všetko bolo
asi zatlačené do úzadia, lebo od
r. 1976 do r. 1978 je v záznamoch ŠtB. V tom čase pracovala ako vedúca ubytovne VSŽ.
Moja mamka umrela v r. 1998
a je iba škoda, že sa jej nemôžem na to opýtať.
Ako to u nej šlo dokopy?
Starať sa o nás, usmievať sa,
predložiť nám tanier voňavého
jedla a na ďalší deň v rozhovore

s eštebákom slúžiť KSČ? Radšej
by som bol, keby si zničená sadla
doma k stolu a povedala, že nás
čakajú horšie časy, lebo odmietla
spolupracovať s ŠtB.
Pravda o živote v komunistami ovládanom štáte na
príklade mojej mamky bolí.
A veľmi. Viem, že dokázali
zlomiť človeka vydieraním alebo
mučením. Preto som požiadal
ÚPN o kópiu jej zväzku.
Žiaľ - jej zväzok bol v r. 1982
zničený. Preto vám nemôžem
napísať, čo konkrétne robila.
Okrem robotníkov VSŽ ubytuvávala v hotelovej časti napr.
hokejistov VSŽ alebo iných
hostí. Viem si predstaviť, že bol
na ňu robený nátlak. Stačí, ak šla
a odomkla dvere izby pre súdruhov z ŠtB, keď chceli prehľadať
osobné veci. Alebo im poskytla
nejakú informáciu.
Pritom ani ona, ani môj otec,
ani moji súrodenci - nik z nás
nebol v KSČ.
V tejto chvíli môžem vyjadriť iba ľútosť nad činom mojej
mamky a za ňu poprosiť o odpustenie. Prepáčte.
Otec najprv nechápal, o čom
hovorím. Spýtal som sa ho, či

o tom vedel. Pokrútil hlavou,
že nie. Neskôr mi ukazoval výtlačok, kde sa píše, že
„dôverníci“ nemuseli o svojej
práci pre ŠtB vedieť.
Dôverníci však celkom iste
vedeli, že sa zhovárajú s eštebákom. Stačí, aby odpovedali
na otázky. Pri ďalšom rozhovore im predsa nepovedal, že
už sú zavedení ako „dôverníci“. Preto môžem iba zopakovať: PREPÁČTE .
Píšem o mojej mamke
preto, aby som vám ukázal
zločinnosť režimu, ktorý si
toľkí dodnes pochvaľujú.
Ako dokázal použiť človeka
pre svoje potreby. Píšem to
aj preto, aby ste vedeli viac
o mojej minulosti.
Je isté, že ma viacerí budú
za tento text zhadzovať pod
čiernu zem. Ja však mám
pocit, že sa mi viac narovnala
chrbtica.
Ak som po tomto stratil
vašu dôveru - viem to pochopiť. Ak si však myslíte, že kandidát má otvorene stáť pred
voličom, dajte mi svoj hlas.
Svojim konaním sa budem
snažiť zahladiť túto škvrnu.

Poslanci vytvorili futbalový klub - MFK
Na mimoriadnom zasadaní
poslanci Košíc hlasovali za vytvorenie mestského FK takto:
51 za, 4 proti, 3 sa zdržali.

Chlieb a hry
Pred voľbami do VÚC si
kandidát na predsedu KSK
komunista Trebuľa nemohol
želať lepší výsledok hlasovania. Ľudi asi budú pamätať, kto
dal opäť Košiciam futbal...
Poslanci dali novému klubu
k dispozícii pozemky na VŠA
v hodnote asi 90 mil. Sk a hotovosť 5.5 mil. Sk. Spoločník
v MFK dá futbalistov Ličartoviec a 5 mil. Sk.
Kto tuší, čo sa deje s peniazmi v slovenskom futbale

a koľko celý MFK môže mesto
stáť, iba krúti hlavou.

dozeral taký človek. Hovorí sa
tomu aj cap záhradníkom.

Hlasovanie

Boritáš a Rusnák

Poslanci klubu KDH-DS hlasovali rôzne: 11 za, proti 4, zdržali sa 3. Predseda klubu Boritáš
aj keď bol prítomný, nehlasoval
vôbec...
Ak by som bol poslanec,
hlasujem proti. Obecné peniaze
nemajú slúžiť na podnikanie.
A 5.5 mil. Sk v hotovosti je viac
treba napr. na výplň medzier
dlažby na Hlavnej. Určite aj vy
viete, kde by ich bolo treba.
Do dozornej rady (DR) MFK
bol zvolený aj starosta KVP
Rusnák. Považujem za čudné,
aby na prehľadnosť ﬁnancií

boli totiž ObÚ Košice II
uznaní vinnými z nezákonnosti.
Vedia o tom vôbec poslanci
mesta? Celkom iste aspoň tí
z KVP áno, lebo som to oznámil
na ich zasadaní. Vtedy nastalo
ticho a odpoveďou poslancov
KVP bolo pozeranie do stolov.
Boritáš je okrem iného predseda DR v Kosite. Tento monopol zneužíva svoje postavenie.
Rozhodol o tom úrad KSK po
prepočte nákladov Kosit-u.
Podľa KSK Kosit účtuje mestu
príliš vysoké ceny za údržbu
ciest a musí ich znížiť.

Počul niekto vyjadrenie
Boritáša k tejto veci? Veď má
dozerať na to, aby nám Kosit
nevyťahoval z peňaženiek stále viac a viac peňazí! Alebo sa
v DR Kosit-u len berú odmeny?

Späť k MFK a.s.
Bolo by zaujímave vedieť,
či poslanci pri rozhodovaní
o MFK a.s. mali k dispozícii
nejaký business plán, či vedeli
o cieľoch MFK, koľko peňazí
je treba na ne vynaložiť, kedy
budú dosiahnuté a aké sú
s tým spojené riziká.
Tunely sa na Slovensku
nerobia iba za pomoci ťažkých
stavebných strojov - na to by
mali pamätať všetci voliči.
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Kvitnúci socializmus KSK

sa ukázal pri prerokovávaní
správy kontrolóra na zasadaní poslancov Košického sam.
kraja (KSK) 20. júna 2005.
Kontrolovaná
nemocnica Trebišov (NsP) obchádza
zákony SR a nariadenia KSK
o rozpočte. Kontrola v r. 2003
dala 54 návrhov na odstránenie nedostatkov. Ďalšia v r.
2005 konštatovala, že sa 1/3
z nich vôbec nesplnila. Výňatky z obsiahlej správy:
Nadhodnotenie
príjmov
rozpočtu NsP spôsobilo v roku
2003 a 2004 stratu 89, resp. 75
mil. Sk. Škoda, že kontrolór
neuviedol, čím nemocnica vykrýva túto stratu, lebo podľa
správy iba na hovoroch mobilov zamestnancov v r. 2004
zaplatila 275 000 Sk.
Pri rekonštrukcii nemocnice došlo k neoprávnenému navýšeniu fakturácie stavebných
prác o 264 000 Sk. Kde toho
1/4 milióna asi šlo, čo myslíte?
K odpovedi by nezaškodilo vedieť, či riaditeľ nemocnice má
dom a kedy ho dostaval...
Správa ďalej konštatuje,

že sa rekonštruovali nevyužité
priestory nemocnice a po vynaložení 2,8 mil. Sk tieto chce nemocnica Trebišov predať...(!)
Kontrola ďalej konštatovala
nedodržanie zákona o verejnom
obstarávaní. Takto dodávatelia
dodali NsP Trebišov v roku 2003
za 100 mil. Sk a v r. 2004 za 95
mil. Sk potravín, ovocia, rýb,
hydiny, čistiacich prostriedkov,
zdravotnícky materiál a opravy.
Na túto správu najviac zareagovali komunisti. Hlinka - starosta Juh-u, kde sa vyplácajú
odmeny poslancom vopred a Filas - známy zo škadálu s mestskými bytmi, keď bol námestník
Trebuľu. Bauer na ich výtky odpovedal, že správa bude podrobená analýze a budú vyvodené
príslušné opatrenia.
Tak takto nám tu kvitne socializmus. Komunisti, - čo inde
plným priehrštím rozhadzujú
verejné peniaze - sú tí, čo upozorňujú, že „pravičiar“ Bauer
musí konať. Bauerovi nestačia
opakované previnenia riaditeľa.
Musí analyzovať. Za socializmu
sa málokedy niečo stalo tým, čo

to mali „dobré“ vyššie. Kto je
riaditeľ NsP v Trebišove, že po
takej správe kontrolóra nie je
ihneď odvolaný?
Ak ma budete voliť ako
poslanca KSK, budem žiadať
vymeniť takého riaditeľa a vyvodiť voči nemu zodpovednosť
za premrhané peniaze. Aj keď
budem hlasovať jediný za.
Už začiatkom roka prekvapila správa kontrolóra, že samotný úrad KSK zaplatil za
tovary a služby o 10 mil. Sk
viac, než by zaplatil pri riadnom obstarávaní. Na to vtedy
Bauer zareagoval spochybnením odbornosti kontroly.
Bauer si to môže dovoliť,
lebo v zastupiteľstve niet politickej sily, ktorá by takéto jeho
počínanie označila za dôvod
pre rezignáciu z postu.

Pod správu KSK okrem
4 nemocníc prešli niektoré polikliniky na území Košíc. Keď
sa v nich dejú veci ako v NsP
Trebišov, ľudia čo chodia k lekárom zrejme zdvihnú obočie.
Kvety socializmu KSK možno
ovoňajú zblízka.

Skládka v Myslave

Poslanci Košíc 30. 6. 2005
schválili 7 mil. Sk. ako 5% pre
140 mil. Sk projekt uzavretia
a rekultivácie skládky komunálneho odpadu v Myslave pomocou fondov EÚ.
Skládka je označená za nebezpečnú a leží na území Košíc. Najbližšie sú Myslava,
KVP a Luník IX, kde spolu
žije viac než 30 000 ľudí.

Vznik a stav skládky

Skládka vznikla niekedy
v roku 1972 bez kolaudačného
rozhodnutia a bez akýchkoľvek oﬁciálnych povolení.
V časoch, kedy sme s chuťou ukusovali z komunistického chleba, nebol predsa čas
zdržiavať sa zásadami životného prostredia...A tak nijako neseparovaná skládka do výšky
30 m dnes zaberá 18 hektárov.
Koncom roka 2004 sa

ľudia na KVP sľažovali na nepríjemný zápach. Vyšlo najavo, že
horela skládka Myslava. Ak horí
nebezpečná skládka - aj chemických odpadov - vieme čo vtedy
dýchame?

Problémik...

Úradníci v Bruseli ale dajú
peniaze iba na projekty, ktoré sú
majetkovo vysporiadané.
Skládka však leží na pozemkoch ľudí z Myslavy a časť
z nich odmieta dať ich k dispozícii. Vyzerá to tak, že ľuda sa
už nenechajú klamať ako za čias
CZO s.r.o. a chcú odškodné.

Kde je Spravodlivosť?

Odpadkami z mesta sme
30 rokov zavážali súkromné pozemky, čím sa znemožnilo ich
využívanie riadnymi majiteľmi. Ako člen komisie Výstavby a životného prostredia mesta

(VaŽP) som predniesol návrh,
aby mesto pozemky odkúpilo
od vlastníkov a tak majetkovo vysporiadalo svoju žiadosť
o peniaze EÚ. Tiež by to bola
forma ospravedlnenia sa ľuďom v Myslave za zničenie
ich pozemkov.

Zodpovednosť

Za tento návrh som hlasoval iba ja sám. Aj keď sa jedná
o sumu asi 180 mil. Sk pre 650
vlastníkov, mesto by malo cítiť zodpovednosť za vzniknutý stav. Za Schustera sme iba
na úrokoch platili aj viac než
130 mil. Sk ročne. Predpokladám, že dohodnúť s Myslavčanmi formu zaplatenia by bol
len drobný problém oproti presadeniu takého návrhu.
Bez vysporiadania pozemkov
totiž nemôžu začať práce na odstránení tejto časovanej bomby.
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Po prvých voľbách do VÚC
v r. 2001 som organizoval dve
petície.
V prvej 1120 ľudí podpísalo,
aby Bauer ako predseda VÚC
urobil gesto/morálnu výzvu pre
členov KSČ, aby nežiadali prácu
v úrade VÚC. Chceli sme mať
novo sa tvoriaci úrad bez komunistov. Bauer to odmietol.
V druhej 1740 ľudí podpísalo, aby predseda Bauer a poslanci VÚC zverejnili svoje majetkové pomery. Učinil tak jediný
poslanec.
O 3 roky neskôr bol v NR
SR prijatý ústavný zákon č. 357,
ktorý o.i. určuje aj povinnosť
poslancov predložiť svoje majetkové pomery. Vo VÚC tak
Bauer, poslanci Süli, Mutafov,
Rusnák a ďalší urobili, čo im
káže zákon.
Ak by ste však mali záujem
vedieť, k akému majetku títo
svojou dlhoročnou poctivou prácou v samospráve prišli - máte
smolu. Zverejnenie poslancami
uvedených informácií neumožňuje zákon o ochrane osobných
údajov.

Majetok
poslancov

Komisia poslancov KSK,
ktorá tieto majetkové priznania
zhromažďuje a prísne kontroluje dátum odovzdania, nijako nekontroluje správnosť uvedených
údajov...(!)
Poslanci NR SR teda odhlasovali zákon, ktorým sa občan
nič nedozvie a ktorým sa nedá
nič odkontrolovať.
Pri tomto zákone koalícia aj
opozícia hlasovali rovnako. Za
hlasovali všetci poslanci SMK,
Smer-u, SDKÚ, KDH, KSS,
ANO, aj „nezávislí“. HZDS až
na poslancov Mečiara a Podradskú - ktorí hlasovali proti - sa
celé zdržalo hlasovania. Celkovo zo 142 prítomných bolo 118
za, 22 sa zdržali, proti 2.

Vyzerá to tak, že keď sa
jedná o majetky politikov,
strany sa zhodnú - občanovi
nie je treba ukázať nič. Na
otázky novinárov sa vyhovorili, že sa stala chyba. Uvidíme, kedy ju opravia...
Moje majetkové pomery:
som spolumajiteľ bytu a garáže na Zimnej ulici, spolumajiteľ domu s pozemkom
v Kvačanoch,
v hotovosti
mam asi 20 000 Sk.
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Prezidentom SR pomocou dlhu 2.2 mld. Sk
Po zvolení Schustera primátorom v r. 1994 si mesto začalo
mohutne požičiavať na skrášlenie a obnovu historického
stredu. A tak mesto postupne
prijímalo stámiliónové úvery
(do r. 1994 78 mil. Sk):
r. 1995.....165 mil. Sk
r. 1996.....300 mil. Sk
r. 1997.....577 mil. Sk
r. 1998.....816 mil. Sk
r. 1999.....753 mil. Sk
Splácať sa začalo hlavne v roku
1997 - 98. Na úrokoch mesto
v r. 1997-99 zaplatilo 240 mil.
Sk a potom každý rok do roku
2003 vysoko nad 100 mil. Sk.
Dodnes temer 1 mld. Sk.
Všetky úvery schvaľovali
poslanci mesta. Ak by ste sa
chceli toho „svojho“ opýtať,
ako vtedy hlasoval, zoznam
poslancov Košíc 1994-1998
je na: http://www.kosice.sk/
gov/94-98/poslanci_sk.htm.
Politické strany si vo voľbách 1994 rozdelili mandáty
takto: KDH 21, DÚ 16, HZDS
13, DS 10, SDĽ 7, nezávislí 6,
SDSS 3,...
V roku 1998 sa stal Schuster opať primátorom Košíc ako
predseda populárnej SOP. Vo
svojej kampani raketové zvýšenie dlhu mesta veľmi nespomínal. Skôr ukazoval svoje
budovateľské nadšenie a úspechy. Známy je jeho predvolebný plagát, kde na jednej
z fotograﬁí premeriava centimetrom vzdialenosti dlaždičiek

na Hlavnej ulici. A fungovalo
to - Schuster výrazne zvíťazil.
Neskôr narýchlo postavené pouličné osvetlenie pri príležitosti
príchodu pápeža Jána Pavla II.
do Košíc dodnes vyčnieva nad
chodník asi 15cm, to však už
dobové foto nezachytáva. O to
viac však bije do očí všetkým
Košičanom, pokiaľ nie sú sústredení na chôdzu, aby ich topánky
dostali čo najmenej zabrať od
hlbokých medzier dlažby.
V komunálnych
voľbách
1998 v Košiciach výrazne zvíťazila koalícia SOP-SDĽ-SDSS
s počtom mandátov 48 z celkového počtu 80. V parlamentných
voľbách však aj slabý výsledok
SOP 8% znamenal pre Schustera
kandidatúru na prezidenta SR za
koalíciu SDK-SDĽ-SMK-SOP
s následným víťazstvom nad
komunistom Mečiarom.
Celoštátne voľby 1998 však
tiež znamenali prudký pád
kurzu SKK oproti USD a iným
menám až o 10%. Tým sa odhalilo zadržiavanie ekonomického
prepadu štátu vedeného koaličnou vládou HZDS-SNS-ZRS.
Dôsledkom toho mesto strácalo
ťažké desiatky miliónov Sk,
lebo si požičiavalo za nevýhodné úroky, nezriedka vo výške
20-24% a množstvo úverov bolo
v cudzej mene.
V prezidentskej
kampani
1999 Schuster obavy zo splácania dlhov zmietol poukazom, že

Čo sa podarilo a čo nie
•

Na komisii VaŽP som
presadil návrh preveriť stav
životného prostredia v Košiciach čo sa týka kvality vzduchu, povrchu a vody. Teda
toho čo dýchame, okolie kontajnerov, špina/zber posypových materiálov z chodníkov
a ciest, hluk okolo bytov a nakoniec toho, čo pijeme, resp.
v čom sa sprchujeme/kúpeme.
• Tiež som predniesol
návrh na vytipovanie miest
v zbere odpadu, kde môže
začat pôsobiť konkurencia.

•

nepodarilo sa mi zúčastniť sa mimoriadnej schôdze
poslancov KVP 17.5. 2005,
kde sa schvaľovala ﬁnančná
dotácia na výstavbu kostola.
Mimoriadne schôdze sa totiž
zvolávajú tak, že bežný občan
nemá šancu zistiť termín.
Dozvedel som sa o nej iba
náhodou a tiež to, že počas
asi 5 min. schôdze poslanci
schválili ďalších 450 000 Sk
na stavbu kostola na triede
KVP. Ak by som bol poslanec,
hlasujem proti takejto dotácii.

mesto má veľký majetok a vydá
cenné papiere - obligácie. Už
vtedy však mal vedieť, že trhovo
zaujímavé nehnuteľnosti mesta
sú v zástave u bánk a obligácie
s úrokom 16.5% p.a. budú pre
mesto iba dočasnou výhodou.
Boli totiž aj také banky, ktoré
svoje peniaze istili 4-násobnou
hodnotou mestských nehnuteľností. Mohli si to dovoliť, lebo
Košice si museli brať krátkodobé úvery na zaplatenie predchádzajúcich.
Koncom roka 1999, kedy si
udavač pre komunistickú štátnu
políciu ŠtB - prezident SR
Schuster - pochutnával na haluškách varených na dvojplatničke
v prezidentskom paláci, sa dlhy
mesta vyšplhali na 2 165 mil.
Sk a tvorili ich:
- úvery z bánk.......1 114 mil. Sk
- dodávateľské faktúry po termíne splatnosti.......801 mil. Sk
- obligácie..............250 mil. Sk
Košice od r. 1999 neboli
schopné platiť a situácia došla
tak ďaleko, že koncom roka
2001 banky hrozili hromadnou
žiadosťou splatiť záväzky - tzv.
cross-default, čo by znamenalo
prepadnutie založených nehnuteľností a Mestských lesov.
Pre mnohé okolnosti sa tak
nestalo. V Schusterovi mnohí
vidia muža, ktorý sa oprávnene
vyšvihol na prezidentský post.
Jeho pôsobenie od r. 1994 však
stojí Košičanov iba na úrokoch

1 miliardu Sk a dodnes nesplatený dlh 1.4 mld. Sk + úroky
odhadované na 1 miliardu Sk.
Dlh je treba platiť do roka
2024. Dve mld. Sk iba na úrokoch...Myslavskú skládku sme
mohli mať z krku už dávno.
Nie je to priveľa dlhov, keď
roky nevieme opraviť rozbité
cesty, vylepšiť MHD, zvýšiť
bezpečnosť občanov a čistotu
prostredia, v ktorom žijeme?
V Košiciach chýbajú peniaze
temer všade - a dlhodobo.
Na Klimkovičovej ulici na
sídlisku KVP dlhé roky zúfalo
potrebujú riešiť dopravnú situáciu, aby sa zabránilo ďalším
úmrtiam hrajúcich sa malých
detí v dôsledku dopravných
nehôd. Na realizáciu projektovo pripraveného presunutia
ulice treba 12 mil. Sk - tých
však v mestskej pokladni
nieto.
Podobne by mohli menovať
svoje neriešené ťažkosti ľudia
v iných častiach Košíc. Ak
im to stojí za vynovený stred
mesta - je všetko v poriadku.
Zverejnením stavieb postavených za dlhy by Košičania
mali mať aspoň dodatočne
možnosť vyjadriť sa k tomu,
čo to všetko stálo a čo všetko
získali/bolo postavené.
Inak je možné, že na úkor
seba a svojich detí budeme
opäť splácať rozhodnutia volených úradníkov a poslancov.

Kvalita úradníkov

Prevzatím právomocí od štátu sa počet pracovníkov magistrátu zvýšil zo 183 na dnešných
244. Ich priemerný plat podľa
médií je asi 20 000 Sk.
Vedúca oddelenia výstavby
a životného prostredia (VaŽP)
Ing. Slavkovská na komisii VaŽP vyhlásila, že nie je
schopná splniť závery komisie
a odborníkov v oblasti protipovodňových aktivít v meste.
Poslancami mesta schválený
projekt sa má posunúť do Bratislavy. Tam budú lepšie vedieť,

ktoré sú kritické miesta Hornádu a ako sa pripraviť na eventuálne záplavové hrozby?
Iný pracovník oddelenia
VaŽP Ing. Nagy mi odmietol
poskytnúť zmluvu medzi Kositom a mestom ohľadom zberu
komunálneho odpadu. Mesto
mi však na moju žiadosť zmluvu zaslalo poštou.
Toto sú dvaja z tých, ktorých
platíme na magistráte. Jeden nepozná/nechce poznať(?) zákon
o slobodnom prístupe k informáciám a druhý je neschopný.

