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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 a texty.
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Možno ste niektorí boli prekvapení, že som kandidoval ako
nezávislý. Stalo sa tak po tom,
čo IOS bola likvidovaná zo zákona.
Pre moju chybu sa v stredu
28.9. podaný doporučený list
dostal na ministerstvo vnútra až
v pondelok 3. 10. Rozhodoval
nie dátum podania ale dátum
príchodu. Tým sme nesplnili
termín 30.9. 2005.
IOS mala v programe vyvodiť zodpovednosť za 125 mld.
Sk „nedobytných úverov“ v štátom ovládaných bankách a dať
ľuďom informáciu o tzv. dlhopisovej privatizácii. Štát aby vedel
vyplatiť dlhopisy a zachrániť
banky, musel si požičať. Dlh
splácame našimi daňami.
IOS chcela zmeniť zákony
pre živnostníkov, zmeniť odvody pracovníkov, daňové priznanie na 1 stránku A4, zrušenie povinnej vojenskej služby,...všetko
na www.ios.sk

Likvidácia
IOS

Žiaľ - neboli sme schopní
získať ani väčší počet členov, ani
predniesť témy, ktoré by zaujali
média. Na tlačových besedách
sme neboli úspešní v predkladaní tém a riešení ako vyššie.
Zlyhali sme vo vysvetľovaní, že volením členov KSČ ľudia napomáhajú šíriť metastázy
rakoviny menom komunistické
myslenie.
Verím, že bez Spravodlivosti niet Slobody, bez nich demokracie a prosperity. Trvalú
prosperitu bez spravodlivosti
nedosiahneme - akákoľvek je
dnes snaha o „reformy“ alebo
ekonomické výsledky. Dosiahneme iba taký mix socializmu
a toho zlého aj dobrého, čo so
sebou prináša kapitalizmus.

Výsledky volieb do VÚC/KSK
26. novembra 2005 prebehli voľby do VÚC/KSK. Za
poslancov KSK boli za Košice
II (Terasa, KVP, Myslava,...
Šaca) zvolení prví šiesti :

Bauer (KDH/OKS)...2 978 hlasov
Mutafov (Smer/HZD)..........1 970
Bereš (KDH/OKS)..............1 656
Novotný (SDKÚ/DS/SZS)..1 655
Boritáš (KDH/OKS)...........1 545
Budišová (Smer/HZD)........1 472
7.Müller (KDH/OKS)..........1 394
8.Sadovská (KDH/OKS).....1 362
9.Jakubov (Smer/HZD).......1 349
10.Horváth (Smer/HZD).....1 348
11.Rusnák (SDKÚ/DS/..)....1 284
12.Grüllingová (Smer/...).....1 248
13.Reštei (Smer/HZD).........1 148
14.Halenár (Neka)..............1 127

I. kolo volieb predsedu KSK:

Trebuľa (Smer/HZD)..........32 675
Bauer (KDH/OKS).............28 837
3.Novotný (SDKÚ/HZDS..)..16 334
4. Múdra (SMK)..................12 638

Volebná účasť v I. kole bola

na Slovensku 18%. Na KVP
13,3%, na Terase 15,6%. Voliči
ukázali, že im VÚC nechýba,
aj keď rozhoduje o peniazoch
daňových poplatníkov. Príkladom je cestná daň.
II. kolo volieb predsedu KSK:
Trebuľa (Smer/HZD)....36 939
Bauer (KDH/OKS)........27 280
Volebná účasť v II. kole na Slovensku bola 11%, v KSK 10,7%.
Za poslancov vo volebnom
obvode Košice II neboli opätovne zvolení: starosta KVP
Rusnák, Adamčíková (953),
Grüllingová a Bombová (464).
Ako je vidieť, voliči na
miestnej úrovni najviac dôverujú
KDH a Smer-u. Zvolení boli tí,
čo boli mediálne známi - na zvolenie poslancom KSK trebalo
byť aspoň poslancom mesta.
Nezvolenie Rusnáka a starostu
Jazera Jakubčiaka možno ozna-

čiť za prekvapujúce. Starosta
Starého mesta Süli nekandidoval. Starosta Juhu komunista Hlinka a starosta Terasy
komunista Mutafov boli bez
problémov zvolení.
SMK v II. kole volieb
predsedu KSK mohla podporiť Bauera alebo Trebuľu.
Priklonila sa k tomu kandidátovi, ktorý im - podľa slov
predstaviteľov SMK - ponúkol „lepšie personálne obsadenie na KSK“. Aj keď SMK
4 roky spolupracovala s Bauerom a v NR SR tvorí koalíciu
s KDH, rozhodli sa pre Trebuľu z opozičného Smeru.
SMK ukazuje, že ich vedie
skôr túžba po postoch, než príbuznosť hodnôt. Nevadí im, že
podporili komunistu a dôverníka ŠtB - hlavne, že budú mať
„ﬂeky“. Smutné.

Poďakovanie za dôveru
Ďakujem všetkým, čo ste
ma volili v novembri 2005.
Cením si to. Nestal som sa
poslancom, lebo som nebol
dosť dobrý v súťaži s inými.
Je to moja chyba - neurobil
som pre lepší výsledok dosť.
Mrzí ma to.
Na http://www.statistics.
sk/ však vidieť niektoré zaujímavosti. Ak by boli voľby iba
na KVP, bol by som zvolený.
1.Bauer (KDH/OKS).............969
2.Rusnák (SDKÚ/DS/SZS)....833
3.Halenár (Neka)..................818
...
Boritáš (KDH/OKS)...............643
Novotný (SDKÚ/DS/SZS).....476
Bereš (KDH/OKS).................469
Mutafov (Smer/HZD)............391

Tretie miesto ukazuje, že
osobne sa predstaviť malo
svoj význam. Škoda, že som
fyzicky nestačil na Terasu,
kde boli tieto výsledky:
1.Bauer (KDH/OKS)...........1 601
2.Mutafov (Smer/HZD)........1 471
3. Novotný (SDKÚ/DS/...)......970
...
Bereš (KDH/OKS).................944
Boritáš (KDH/OKS)...............707
Rusnák (SDKÚ/DS/SZS).......384
Halenár (Neka).....................268

Z ďalších 41 hlasov som
získal 19 v Myslave, na Luníku
IX 3(?!), na Pereši 10, v Lorinčíku 1, v Poľove 2 a v Šaci 6.
Teší ma to aj preto, lebo okrem
Terasy, KVP a Myslavy som
moje AHinfo inde nedával.
Na Terase je 34 000 voličov
a získal som tam 268 hlasov,
na KVP 21 000 a 818 hlasov.
Budem teda pokračovať tak
ako doteraz rozhovormi s vami
od dverí k dverám. Komunálne
voľby sú v decembri 2006.
Budem kandidovať ako
poslanec Košíc a budem uvažovať kandidovať ako starosta KVP. Ide totiž o to, že
ako poslanec na KVP budem
mať menšiu šancu ovplyvniť
všetko to, čo za 3 roky vidím
zo strany úradníkov ako zlé/
potrebné zmeniť (na strane 2).
Voľby do VÚC ukázali aj
svoju odvrátenú tvár. Medzi
kandidátmi na poslancov KSK
som našiel aj dvoch úradníkov
KSK. Aj keď to zákon nezakazuje, kombinácia úradník a poslanec KSK mi príde skutočne
bizardná.

Bauer aj Novotný kandidovali s podporou HZDS.
Ukázali tak, že je im každý
hlas dobrý - jedno, od koho
pochádza. Už v marci 2005
vyhlasoval Mečiar: „...prijímame Bauera ako svojho kandidáta.“ Nakoniec sa s HZDS
dohodol Novotný. Myslím, že
ak by podporu HZDS Bauer
v II. kole verejne odmietol,
získal by viac hlasov.
II. kolo volieb tiež ukázalo,
že informácia o viac než 70%
veriacich občanoch je otázna.
V priamom súboji s komunistom získal totiž Bauer menej
hlasov, než v I. kole. Myslím,
že v tejto situácii je oddelenie
cirkví od štátu viac než žiadúce. Zistilo by sa tak, koľkí
ľudia by súhlasili s formou cirkevnej dane a pre ktorú cirkev.
Na podporu chodu svojej
cirkvi by mohli dať čiastku
podľa vlastného uváženia.
Ďalšie voľby do KSK budú
v roku 2009. Budem konať
tak, aby moji voliči pociťovali uspokojenie a aby som
presvedčil aj ďalších.
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Často počuť: „... v roku 1989,
keď ku nám prišla demokracia...“. Vtedy sa začudovane
pýtam sám seba: a kde je - tá
demokracia? Ako je napríklad
možné, že v demokracii sa z TV
na nás usmievajú ľudia, ktorí
by podľa všetkého mali sedieť
niekde úplne inde, než v TV
štúdiu?
Jedno z možných vysvetlení
je, že tu funguje inštitucionálna
demokracia. Teda demokracia
inštitútov a inštitúcií, akými sú
slobodné voľby, referendum,
Ústavný súd,... Demokracia,
ktorá by vyvierala z postojov
a myslenia ľudí/voličov - taká
tu žiaľ stále chýba. Z ľudí násilím privyknutých 40 rokov
ohýbať chrbát pod panstvom
KSČ, privyknutých mať dve
tváre a riadiť sa heslom: kto
nekradne, okráda svoju rodinu
- z takých sa nestanú zo dňa na
deň demokrati. Žiaľ - niektorým
zjavne nestačí ani 16 rokov...

mienky občanov. Pokiaľ ľudia
hovorili o drobných problémoch
na KVP, hovorili neobmedzene.
Keď som však ja začal vyzývať nezvyšovať dane, odmietnúť dať 70% z rozpočtu na chod
úradu KVP, vyjadriť sa k nezákonnostiam starostu, zrušiť
nevýhodné zmluvy,... bod pripomienky občanov zmizol z
programu. Počudoval sa tomu
aj pán Juríček z Čordákovej, čo
prišiel na rokovanie a bez možnosti povedať svoj názor odišiel.
Neskôr bolo rozhodnuté, že
vystúpiť občanovi (prakticky
mne) umožnia poslanci KVP hlasovaním. Keď raz za čas hlasovanie prevážilo na stranu súhlasu,
obmedzili ma 3 minútami.
Z toho vyššie vidieť, že
poslanci a volení úradníci si nie
veľmi prajú, aby na zasadaniach
zaznievala kritika na spôsob fungovania úradu/úradníkov a na
to, ako sa míňajú vaše peniaze.
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sie - čo však neurobil. Zástupca
starostu Boritáš na moju otázku
prečo nečítal uznesenie pri
kontrole, odvetil: „lebo nie je
prítomný starosta“. Na túto
výhovorku kontrolórka sediaca
vedľa nereagovala. Neskôr mi
napísala, že na zasadaniach
poslancov sedí preto, aby plnila
úlohy plynúce jej zo zákona.
Stav je ale taký, že ak sa úradník rozhodne neprečítať plnenie
uznesenia, nič sa nedeje. Takto
vyzerá demokracia 16 rokov
„po“ pár krokov od našich
bytov.
Aj tak sa dá...(?)
Na nasledujúcej PK som
kritizoval poslanca Piaseckého
za jeho mlčanie a opäť žiadal
splnenie uznesenia o pokute.
On odvetil, že netreba žiadať
plnenie, lebo pred Iskrou už je
čisto a naviac starosta môže ale
nemusí uznesenie poslancov
vykonať. (Dlhoročný poslanec KVP a mesta by však mal
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zvolení iba poslanci. Novému
predsedovi Hadbavníkovi som
zo zápisníc PK ukázal moje
aktivity a spýtal sa, či som
preňho prijateľný. Odpovedal
vyhýbavo ale sľúbil, že prednesie návrh na člena komisie aj
mňa. Neurobil tak.
Odmeny úradníkov KVP
V snahe priblížiť vám, ako
sa nakladá s vašimi peniazmi,
požiadal som o informáciu,
koľko bolo za roky 2003 a 2004
vyplatených odmien úradníkom KVP dohromady. Prednosta KVP Sabol to odmietol
z dôvodu ochrany osobných
údajov zo zákona. Ja som však
dal podnet ObÚ stíhať Sabola
za neposkytnutie informácie. Pripojil som list Úradu
na ochranu osobných údajov,
kde je jasne uvedené, že sumár
odmien nepodlieha zákonu.
Už 10 mesiacov si vymieňam
listy s úradmi - stále však nie
je rozhodnuté.

DEMOKRACIA

pár krokov od našich bytov

Samospráva je ukážka inštitucionálnej demokracie. V SNR
v roku 1990 vznikol zákon
o Košiciach, ktorý mesto rozdelil na 22 mestských častí (MČ)
- aby bola „samospráva bližšie
k občanom“. Ani po 16 rokoch
však mnohí ľudia netušia, čo
vlastne úradníci samosprávy
robia. Keď som sa pýtal, ktorá
služba/činnosť by ľuďom najviac chýbala, keď by bola zajtra
MČ KVP zrušená, temer 60%
ľudí povedalo, že nevie, resp.
žiadna.
Takto vznikla bariéra, ktorej
výšku posilňuje aj daňový
systém. Občan často netuší, že
presne tých istých úradníkov,
o ktorých činnosti nič nevie,
platí on sám daňami a poplatkami, ktoré prejdú z jeho
peňaženky cez MF SR do samosprávy.
Len nekritizovať systém
Na zasadaniach poslancov
KVP mohol hocikto vystúpiť
hneď na začiatku v bode pripo-

Bez obmedzenia som ešte mohol
hovoriť ako člen Podnikateľskej
komisie (PK) na KVP.
Nesplnené uznesenie
Žiadal som, aby sme mali
pred sebou mapu KVP, voľné
nehnuteľnosti a inžinierske siete
- aby sme vedeli zaujať postoj
k rozvoju sídliska. Taká mapa
už jestvuje.
Viackrát som kritizoval
špinu, rozbité fľaše, zvratky, krv
a hluk v noci pri OC Iskra na
KVP II. Na môj návrh komisia
prijala odporúčanie, aby starosta dal za to pokutu majiteľovi
objektu OC Iskra, čo schválili aj
poslanci hlasovaním na zasadaní v decembri 2003.
Dodnes ale žiadna pokuta
nebola daná. Pri kontrole uznesení vo februári 2004 zástupca
starostu neprečítal uznesenie
o pokute. Z poslancov nik nereagoval. V prestávke som vyzval
predsedu PK poslanca Piaseckého, aby v bode rôzne žiadal
plnenie uznesenia našej komi-

vedieť, že ak starosta podpíše
zápisnicu, je povinný).
Je fakt, že čistota pri Iskre sa
zlepšila - asi nie sama od seba,
čo myslíte? Správanie starostu
a poslanca Piaseckého mi však
pomohlo pochopiť tých, čo volia
komunistov. Aj komunisti už
v posledných rokoch nevraždili,
nemučili, nebili, neprenasledovali svojich odporcov a nekradli
cudzí majetok. Už sú teda prijateľní...Skutočne? Už voči nim
netreba za všetko čo napáchali,
žiadať vyvodiť zodpovednosť?
V októbri 2004 som na zasadaní PK s podnikateľmi vyzval
poslancov Košíc z KVP, aby
povedali, ako budú hlasovať
pri zvyšovaní miestnych daní.
Nemali z toho veľkú radosť
a horko-ťažko reagovali.
V polovici roka 2005 bola
PK na návrh zástupcu starostu
zrušená. Dôvod: namiesto nej
bude komisia Regionálneho
rozvoja. Boli zvolení členovia
novej komisie. Do nej však boli

Korzár 31.12. 2005 písal
o viac než 2 mil. Sk odmien
vyplatených úradníkom magistrátu. Teraz neviem: riaditeľ
magistrátu porušil zákon, keď
dal novinárom presne tú istú
informáciu, ktorú prednosta
KVP mne odmieta?
Aj toto vyššie sú dôvody,
prečo budem uvažovať kandidovať ako starosta KVP.
Stav, v ktorom sa nachádza
KVP, nejde napraviť návrhmi
poslanca
alebo
občana.
Treba zvoliť nového starostu, razantne zoštíhliť počet
úradníkov, zrušiť nepotrebné
zmluvy. Takto ušetrené peniaze
treba dať na čistejšie životné
prostredie v lete aj v zime, na
zníženie hluku pri blokoch aj
od kamiónov. Čakajú aj témy
mládež, zber trusu po psoch,
parkovanie/doprava.
Myslím, že je čas ukázať
ľuďom na KVP lepšie fungujúcu samosprávu. Hlavne, ak
funguje za ich vlastné peniaze.
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48 000 000.- Sk majetok za 1.- Sk
VÚC nezískali iba právomoci. Získali aj značný nehnuteľný majetok.
V októbri 2005 poslanci
KSK hlasovaním predali komplex pozemkov a budov blízko
centra Trebišova v znaleckej
hodnote 48 mil. Sk za 1.- Sk.
Nehnuteľnosti mal od r.
2004 prenajaté Gréckokatolícky exarchát (GkE). Zriadil
v nich SOU rôznych profesií.
GkE potreboval - podľa poslancov - investovať do budov.
V dôvodoch predať komplex
však nič také nebolo...
Pôvodný návrh - predať
GkE-u komplex za 10mil. Sk.
- poslanec Bobík, primátor Michaloviec za KDH - navrhol
zmeniť na sumu 1.- Sk. Podľa
jeho slov škola je v regióne
s vysokou nezamestnanosťou
potrebná. Dobre pozná situáciu v SOU, lebo je tam členom
správnej rady.
Konﬂikt záujmov Bobíka
poslanci nespomenuli. Niektorí napádali nejasnosť dôvodov
predaja, iní považovali sumu
10 mil. Sk za privysokú.
Na web stránke: http://

www.kosice-region.sk/KSKWeb/
KosickyKraj/Zastupitelstvo/Materialy/2005929216157595.
htm) sú fotograﬁe budov. Vidieť,
že sa jedná o zachovalý, miestami moderne vyzerajúci komplex.
Prečo pred koncom volebného obdobia treba „predávať“
jedinému záujemcovi - aj keď
v komplexe prevádzkuje SOU?
Ak cirkvám ukradli komunisti majetok, majú sa postaviť pekne do radu s ostatnými občanmi
a žiadať jeho navrátenie. Nevidím dôvod, prečo by si nemali
rovnakým dielom „užiť“ právny
štát menom Slovensko.
Situáciu skomplikoval hlavný kontrolór KSK vyhlásením,
že predaj za 1.- Sk považuje
za nezákonný. V reakcii na
jeho slová vedľa sediaca riaditeľka úradu Múdra pozrela smerom na poslancov a prevrátila
oči. Predseda Bauer vyhlásil, že
sa v žiadnom prípade nejedná
o nezákonnosť a že ďalší predaj
bude blokovaný 10 rokov.
Takéto ovplyvňovanie poslancov úradníkmi KSK je bežné. Múdra často na zasadaniach
po uvedení návrhu vyzývala: „...

prosím poslancov, aby hlasovali za...“
Poslanci nakoniec - bez
ohľadu na podozrenie o nezákonnosti - odhlasovali predaj
pri počte 39 prítomných takto:
22 za, 9 proti, 9 sa zdržali. Hlasovanie poslancov za Košice
II: Adamčíková (zvolená za
SDĽ, potom nezávislá) proti,
Bombová (SDKÚ, Misia21)
za, Grüllingová (SDĽ, Smer)
proti, Mutafov (SDA, Smer)
neprítomný, Novotný (SDKÚ)
za, Rusnák (DS) za. Ako poslanec by som hlasoval proti.
Kontrolór Farkaš dal neskôr
podnet na prokuratúru.
Z ďalšieho ma zaujalo presťahovanie Centra voľného
času z KVP z Hemerkovej ulice do centra Košíc. Všetkých
32 prítomných poslancov KSK
hlasovalo za. Starosta KVP
Rusnák zostal ticho a hlasoval
za. Ja by som hlasoval proti.
Som presvedčený, že mládež
by mala mať možnosť venovať
sa svojim záujmom tam, kde
býva. Preto by som aj ako poslanec vystúpil a žiadal o podporu kolegov poslancov.

Rokovania poslancov Košíc
Pre nedostatok miesta popíšem viacero rokovaní poslancov Košíc.
V júni 2005 kontrolór mesta Hojer poukázal na nesprávnosti v dokladovaní stavebných
prác v Domove dôchodcov na
Garbiarskej. V debate poslanec
S. Kočiš žiadal vysloviť nedôveru Hojerovi a Hojer zasa, že
vec odovzdáva na prokuratúru.
Hlasovanie o nedôvere: 19za/
23proti/25zdrž. Mali by sme
byť zvedaví na závery prokuratúry. A čo našla prokuratúra
v prípade škandálneho prideľovania bytov mesta s vyčíslenou škodou 20 mil. Sk z čias
komunistov Trebuľu a Filasa?
V októbri 2005 poslanci
dostali od Trebuľu návrh, aby
mesto platilo TV Naša 600
tis./mes. za vysielanie o samospráve. Dôvodil, že Košice sú
jediné mesto, čo nemá mestské

vysielanie. Poslanec S. Kočiš
v reakcii vyhlásil, že TV Naša
ukradla mestu budovu. Narážal
tým na časy, keď mesto v 90.
rokoch vkladom nehnuteľnosti
pomohlo rozbehu TV p. Dekanovského. Neskôr nehnuteľnosť
mesto stratilo za komplikovaných okolností.
Na zasadaní projekt obhajovala p. Dekanovská. Vyhlásila,
že každý - kto neporuší zákon
o vysielaní - bude mať možnosť
vystúpiť v TV.
Poslanec Béreš: koalícia nie
je proti. Poslanec Jakubčiak: novinár Schutz brýzga na poslancov. Dúfa, že programová rada
s tým urobí poriadok.
Môj komentár: používanie mestských peňazí pre súkromnú TV je
ukážka plytvania peniazmi a reklamy politikov mesta zadarmo.
Asi sa učia od STV... Kto bráni
TV Naša spravodajstvom zo sa-

mosprávy pritiahnúť divákov
a tým i reklamu a peniaze?
Nakoľko môže byť k politikom
a dianiu v Košiciach kritické
médium, ktoré je platené samotnými mestskými politikmi?
V decembri 2005 poslanci
schválili 1.2 mil. Sk pre TV
Naša na 2 mesiace práce.
• Košice získali 19% akcií pri
privatizácii Vodární a kanalizácií.
• Poslanci poverili vedenie
mesta získať v privatizácii
Teplárne okrem štátom ponúkaného balíka akcií aj všetky
ostatné.
• V rokovaniach s bankami
bude snaha zmeniť ručenie za
úvery mesta z Mestských lesov na ručenie rozpočtom.
• Poslanci odsúhlasili návrh
zákona o meste Košice. Nevedno však, či sa NR SR podarí schváliť ho do volieb 2006.
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Dnes často počuť, že
lepšie sa žilo za komunistov.
Bola práca, bolo kde bývať,
čo jesť a čo na seba.
To je samozrejme pravda.
Výsledky našej práce však
smerovali na výmenný trh
„tábora socializmu a mieru“
– kde sme dostávali ropu,
plyn a iné tovary. Pre taký
„trh“ sa vyrábalo v zodpovedajúcej kvalite a množstve.
Vyrábalo sa na tom, čo
KSČ ukradla: továrne, polia,
dobytok, autá, suroviny
a stroje. Keď nestačilo, prišla
v r. 1953 výmena peňazí.
Na druhej strane nemocnice
a školy mali zastarané vybavenie, cestovali sme po rozbitých cestách a železniciach,
žili sme krátko s najnižším
priemerným vekom v Európe
v zlom životnom prostredí.
Pasivita, potlačenie osobnosti, nesloboda – to často
nevadilo, keď bol v ruke kus
chleba a mlieka za 2.- Kčs.

Lepšie už bolo?!

Keď sme po 1989 začali
platiť za ropu, plyn a technológie v dolároch, zistili sme,
kto je schopný zaplatiť naše
výrobky. Nebolo to Rusko
ale Západ. Tovary určené pre
„krajiny pokroku a mieru“
- napr. tanky do Sýrie a lietadlá do Lýbie už predať nešlo
aj preto, lebo a) podporovali
terorizmus, b) nemali čím
zaplatiť. SR dodnes eviduje
pohľadávky za zbrane ( Nicaragua, Angola,...).
Fabriky
sprivatizované
hlboko pod cenu členmi pol.
strán alebo aj „osvedčeným
manažmentom“ - čítaj riaditeľmi/členmi KSČ a úvery
z bánk (125 mld. nevrátených)
viedli často k tunelovaniu,
krachom a nezamestnanosti.
A tak časť ľudí nostalgicky
spomína na „sociálne istoty“
od KSČ. Ale: kto zo spomínajúcich by sa dnes postavil
do radu na toaletný papier/
jablká/nábytok/odevy/autá?
Nie je lepšie mať možnosť
pokúsiť sa presadiť svoje
schopnosti, um a tvorivosť
a zájsť do obchodov plných
tovarov, ktoré sme predtým
videli iba ak vo ﬁlmoch?
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Komunálny odpad a životné prostredie

Na KVP/Terase vidíme,
nakoľko sa odpad stal súčasťou nášho života. Porozhadzované zbytky jedál a obaly,
pozostatky z bytov po renováciách, rozbité sklo a autobatérie bijú do očí.
Poplatok za odvoz a zneškodnenie domového odpadu
platíme priamo z našich peňaženiek. Stanovujú ho poslanci
mesta hlasovaním. V decembri
2005 bol návrh na zvýšenie
poplatku vyňatý z hlasovania.
Na komisii VaŽP padali
otázky na 222 mil. Sk na likvidáciu odpadu. Dozvedeli sme
sa, že na odelení VaŽP nik neanalyzuje náklady a efektivitu
súm vynaložených v minulom
období.
Zo zákona sme nútení
platiť - ale nie je toho, kto by
vyhodnotil efektivitu výdavkov monopolu Kosit. Kde sú
odborníci magistrátu, poslanci
v orgánoch Kositu? Podľa

vyjadrenia pracovníkov oddelenia VaŽP správnosť a výšku
faktúr od Kositu overuje jediný
pracovník - Ing. Nagy.
Ako systémové riešenie
je treba otvoriť trh v zbere
a zneškodnení odpadu a dať
vzniknúť konkurencii. Na strane
občanov je treba dôslednejšie
znižovať objem a váhu komunálneho odpadu. Objem má
vplyv na frekvenciu jázd áut
Kosit-u a váha na množstvo
energie potrebnej na spálenie.
Objem odpadu môžme znížiť
jednoducho: triedením. Podľa
výskumu, v Košiciach 100kg
odpadu tvorí: 20kg papier a lepenka, 12kg sklo, 45kg bioodpad
(potraviny, zbytky zeleniny,...),
4kg kovy, 7kg plasty, 4kg textil,
1kg nebezpečný odpad, 7kg
ostatný odpad...
Z toho vidieť, že až
88% domáceho odpadu vieme
triediť a recyklovať. Začnime
zatiaľ dôslednejšie oddeľovať

Bez Spravodlivosti
niet Slobody,
bez nich
niet demokracie
a prosperity.
Do tohto priestoru je možné umiestniť reklamu. AHinfo je šírené na Terase
a KVP. Moje postoje a názory reklamou nebudú ovplyvnené.

aspoň papier, sklo a plasty.
Za rozmiestnenie kontajnerov zodpovedajú MČ. Trvajme
na tom, aby boli k dispozícii
a nepreplnené. Na Terase a KVP
nenájdete kontajnery na papier
- v Starom meste áno.
Za odvoz triedeného odpadu
neplatíme. Naopak: získavame
peniaze. Mesto musí ľuďom
ukázať kladný účinok triedenia, aby motivovalo občanov.
Nie ako Ing. Nagy, ktorý komisii VaŽP odmietol odpoveď na
otázku, koľko ton separovaného
odpadu bolo vyzbierané a koľko
z neho mesto získalo peňazí.
Dôvod: obchodné tajomstvo...
Mesto musí zo zákona zriadiť kompostoviská pre bioodpad. Bolo by žiadúce vytvoriť
systém zberu domového bioodpadu - aj keď je tam veľa otáznikov. Podľa niektorých ekológov
je dokonca možné dať do biodpadu trus zdravých psov a mačiek. Takže už dnes je možné

dať ho do kontajnera.
Zimný posyp chodníkov
je dôvodom pre zničené podrážky topánok, prach v bytoch
a na oknách. Občania alergici
dostávajú „zabrať“, lebo zimný
posyp sa zbiera iba raz. Na jar.
To treba zmeniť. Je treba
zostaviť rozpočet MČ tak,
aby bol zabezpečený posyp aj
jeho pozametanie koľkokrát je
potrebné. Pri počte nezamestnaných a ﬁnančnej podpore
štátu, by sa toto mesto malo
skvieť čistotou.
Na komisii VaŽP neprešiel
môj návrh na rozpočet 2006:
200 000 Sk na testy pitnej
vody, 200 000 Sk na zabezpečenie okamžitého merania
hluku. Takže za hluk pri rekonštrukciách bytov, hluk kamiónov a vrtuľníkov o 04:30 ráno
zrejme opäť nebude nik zodpovedný.
Ak ma budete voliť, navrhnem riešenia ako sú vyššie.

Ospravedlňujem sa

komunistovi Trebuľovi, že
som v AHinfo4 napísal, že bol
agent ŠtB. Bol iba dôverník.
Pripomenul mi to, keď sa na zasadaní poslancov mesta zastavil
pri riaditeľke úradu KSK Múdrej (SMK), aby ju objal.
Povedal, že ma nedá na
súd, lebo by mi tým robil iba
reklamu. V pohybe smerom
k primátorskému miestu stihol
poznamenať, že sa bude brániť...
Mrzí ma, že som urobil chybu.
Som však zvedavý na obranu,
akú zvolí predseda KSK.

Ospravedlňujem sa aj kontrolórke KVP Hokovej, že som
nesprávne uviedol 10% z jej
platu 32 200 Sk/mes. ako trvalú
odmenu. Dostávala ju iba 3 mesiace a to z tarifného platu.
Vytkla mi túto chybu na zasadaní poslancov KVP, keď sa
ozvala v bode rôzne. Povedala,
že pri tak citlivej téme by som
mal byť presný. Má pravdu.
Zákon núti samosprávu mať
vlastného kontrolóra. Iný zákon
poveril kontrolou samosprávy
NKÚ. Kto ale skontroluje NKÚ?

