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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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Demokraciu si predstavujem
ako dlhodobý proces, kedy ľudia
na základe postatných informácií - vo voľbách - rozhodujú
o použití svojich peňazí (=daní)
+ rozhodujú, ako bežia kontrolné
mechanizmy zlepšenia/udržania
Spravodlivosti a Slobody.
Mali by dobre poznať toho,
kto sa chystá ich zastupovať
- pretože žiaden poslanec nedonesie na rokovanie kufrík so
svojimi vlastnými peniazmi
a nezačne hlasovať koľko a kde
ich dá. Žiaľ - systém daní a spôsob informovania o nich aj 17
rokov „po“ nie vždy umožňuje
pochopiť, že voliči si vlastne
celú samosprávu platia sami.

Tri roky

Už 3 roky sa v AHinfo snažím ukázať, čo a ako robia volení zástupcovia na zasadaniach.
Keď vám zazvoním pri dverách,
vaše reakcie na AHinfo sú často
aj takéto: po voľbách sa aj tak
všetci zmeníte... Alebo: sám nič
neurobíte, budete sa musieť prispôsobiť. Alebo: teraz sľubujete
a po voľbách sa na nás vykašlete.
Na zasadania poslancov Košíc, KVP, KSK nechodím 3 roky
preto, lebo mi to niekto prikázal.
Chodím tam, lebo politika ma
zaujíma. Ak sa rozhodnete voliť
ma, budete mi môcť povedať to
vyššie pri ďalšom našom stretnutí. Kedy sa vám naposledy
stalo, že ste mohli pri dverách
svojho bytu povedať svoj názor
starostovi KVP alebo poslancovi
Košíc tvárou v tvár?
Volebný obvod bude na rozdiel od volieb do VÚC iba sídlisko KVP. Pred rokom som pri
voľbách do VÚC na KVP - vďaka vašim hlasom - skončil tretí.
Uchádzam sa opäť o váš hlas.
Rozhodnite, či si ho zaslúžim.

Je treba po 12 rokoch zmenu?
kandidujem ako starosta KVP a poslanec Košíc
Po úvahe som sa rozhodol
kandidovať ako starosta KVP.
Mám 51 rokov, som ženatý,
2 deti, bývam na Bauerovej 26.
Moje majetkové pomery uvedené
v Ainfo6, zostali nezmenené.
Najviac rozhodlo, že politika
ma baví a rád by som presadil čo
najviac svojich predstáv do reality. A to, čo sa deje na KVP teraz,
nepovažujem za možné zmeniť
návrhmi z pozície poslanca.
Najväčšou zmenou by malo
byť zníženie počtu úradníkov.
MÚ v počte asi 30 ľudí starosta
Rusnák budoval 12 rokov. Na
ich činnosť je vynakladaná príliš
vysoká čiastka peňazí.
Znížené náklady na chod MČ
budú mať za následok väčšie
množstvo peňazí na konkrétne
účely. Myslím, že poslanci KVP
toto môžu podporiť, lebo bude
viac peňazí na realizáciu ich vlastných volebných programov, s kto-

rými budú zvolení.
Ako starosta KVP zamedzím
neefektívnemu používaniu verejných peňazí. Či už preskúmaním
súčasných zmlúv, alebo aj nepodpísaním zápisnice.
Zabezpečím každoročné prideľovanie mestských peňazí na zeleň
rovnomerne do všetkých častí
KVP. Ľudia z okrajových ulíc ako
Wurmova alebo Wuppertalská sa
sťažujú, že peniaze idú iba tam, kde
je to všetkým na očiach. Naviac: je
treba lepšie organizovať vysádzanie zelene a to z hľadiska druhu
a výšky sadby.
Ak ma zvolíte starostom, podľa
zákona o Košiciach sa automaticky stanem členom Rady starostov.
Táto má právo veta na uznesenia
poslancov mesta. Poslanci tak budú
musieť opäť rokovať o tom istom
a potvrdiť/zmeniť svoje uznesenie.
Košice ako mesto malo v roku
2005 výdavky 2 800 mil. Sk. Mys-

lím, že mnoho ľudí ani netuší, kde
a koľko z týchto peňazí šlo. Drobný príklad: primátorovi Knapíkovi
2 týždne po zvolení, poslanci mesta odsúhlasili 70% navýšenie platu
na 117 000 Sk/mes. Všetci poslanci hlasovali za. Koalícia, opozícia,
poslanci za KVP - všetci.
Ako starosta by som navrhol
vetovať také uznesenie. Spolu
s odvodmi z mzdy Knapíka takto
prídeme asi o 500 000 Sk. Takéto
plytvanie peniazmi je škandál. Pri
systéme miestnych daní - teda keby
úradníci mesta boli platení priamo
Košičanmi, by poslanci možno čelili nepríjemným otázkam.
Ak sa na KVP podarí zvýšiť
čistotu, starostlivosť o chodníky
a okolie ako v zime, tak v lete,
ak sa podarí znížiť hluk a zvýšiť
bezpečnosť - porastie ako trhová
hodnota bytov, tak aj spokojnosť
ľudí so svojim životom a možno
aj s kvalitou samosprávy.

„Krízové centrum“ na KVP

Poslanci Košíc hlasovaním
58za, 2proti, 14 sa zdržali, odsúhlasili bezplatný prenájom časti
objektu MŠ Hemerkova (foto)
nadácii DeDo na 30 rokov.
Na ploche 1000 m2 tu nadácia zriadi Domov pre osamelých
rodičov, samovzdelávacie centrum
a Krízové stredisko. Rozhodnutiu
predchádzala dlhá debata poslan-

cov KVP na mimoriadnom zasadaní
31. jan. 2006. Zástupca nadácie
im predstavil projekt náhradného
dočasného bývania pre tých, čo
sa ocitnú v krízovej situácii. Centrum prijme 22 matiek s deťmi,
ktoré sú ohrozované ich partnermi/otcami, 14 chovancov Detských domovov, ktorí sa nevedia
začleniť do bežného života a 20
ďalších detí s poruchami správania alebo vážne narušenou/ohrozenou výchovou.
Poslanec Hadbavník sa spýtal, kde budú chodiť tieto deti do
MŠ/ZŠ. Do MŠ vedľa a na ZŠ
na Čordákovu. Poslanec Bugoš

sa pýtal, ako to bude vyzerať s bezpečnosťou ľudí v okolí, keď tam
začnú prichádzať partnerí/rodičia
detí. Odpoveďou bolo, že ak by
došlo k narušeniu poriadku, bude
stálou službou Centra privolaná
polícia. Okrem toho, ak sa dopustí
priestupku ten čo je ubytovaný,
bude prepustený z Centra.
Poslanec Titl vyhlásil, že mnoho
ľudí má byty v osobnom vlastníctve
a on ich nechce
teraz zastupovať. Navrhol
zvolať verejné
zhromaždenie občanov.
Poslankyňa
Gamcová spochybnila registráciu
nadácie a jej oprávnenie vykonávať
také služby. Spomenula blízkosť
bytov (foto: byty Hemerkova 20m,
Janigova 80m - nevidieť, pozn. AH)
a fakt, že v Košiciach niet objektov
pre starostlivosť o starších, čo môže
byť na KVP o pár rokov problém.
Kladne na Krízové centrum
(KC) reagovali Rusnák, Boritáš
a Jurík dôvodením, že objekt takto
nebude chátrať. Poslanec Pach
vyzval nebáť sa pomôcť ľuďom.
Bolo odhlasované verejné zhromaždenie občanov. Hlasovaním
9za 7proti 9 sa zdržali poslanci
KVP takto dali na známosť mest-

ským, že KC odmietajú.
Ja by som hlasoval tiež
proti. Ľudia potrebujú po práci
kľud, nie byť 30 rokov vystavení
možným problémom pri pohybe
stále nových ubytovaných a ich
návštev. Naše deti v školách
a mládež by mali mať iné kontakty, než s chovancami KC.
Naviac: môže sa znížiť trhová
hodnota bytov na KVP.
Do 23.2. 2006 - kedy rokovali poslanci Košíc - neprebehlo
verejné zhromaždenie ľudí na
KVP ku KC. Mestským poslancom bola predložená nesúhlasná
petícia ľudí z Hemerkovej. Prebehlo hlasovanie. Poslanci mesta
za KVP hlasovali takto: Rusnák,
Boritáš, Čuňo, Kravčík, Boroš
za, Gamcová proti, Piasecký sa
zdržal, Vasiľová neprítomná.
Nadácia DeDo dňa 15.6. 2006
letákmi pozývala do priestorov
budúceho KC. Prišlo nás tam asi
40. Ľudia z Hemerkovej nahlas
vyjadrovali nesúhlas. Starosta
Rusnák neprišiel. Na rokovaní
poslancov ale konštatoval, že
týmto považuje uznesenie o verejnom zhromaždení za splnené.
Poslanci hlasovaním s tým vyjadrili súhlas - iba dvaja boli proti.
Krízové centrum prvých ľudí
príjme začiatkom roka 2007.
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Čo chcem dosiahnuť na poste starostu KVP
Aj keď som nebol zvolený
poslancom KVP, od decembra 2002
chodím na zasadania ako občan.
Získal som tam množstvo informácií o problematike samosprávy,
o čom a ako rokujú poslanci. Ďalšie
dôležité informácie som získal od
vás pri rozhovoroch.
Ako kandidát na starostu vám
predkladám k posúdeniu tento svoj
volebný program podľa jednotlivých tém.

Spravodlivosť

• úradníka, ktorý koná protizákonne, treba prepustiť. Nebude
sa opakovať, že občan nedostane
informáciu na ktorú má právo
podľa zákona.
• pri sťažnostiach občanov na úradníkov budem dôsledne uplatňovať
zákonník práce.
• zvážim audit výdavkov MČ KVP.
Dôvod: kontrolórka Hvizdová bola
v r.1997 prepustená protizákonne,
o čom rozhodol súd v r. 2005.
Možno KVP čaká náhradiť jej
mzdu za 9 rokov.

Demokracia

• zverejním zápisnice z rokovaní
poslancov aj miestnej rady KVP
• mimoriadne rokovania poslancov
budú zverejnené tak, aby ľudia
vedeli prečo a kedy budú poslanci
rokovať.
• podnety občanov budú zaregistrované a spätne potvrdené s dátumom, kedy bude odpovedané. Budú

slúžiť pre rokovanie komisií.

Životné prostredie

• majitelia psov budú dodržiavať
VZN o čistote - trus po psoch budú
zbierať. Súčasný stav skončí.
Zákony a VZN budú znieť tak,
aby každý - kto je ľahostajný
k deťom a životnému prostrediu
- pocítil ich silu.
• okolie opravených nádob na
komunálny odpad bude čisté
stále. Využijem aktivačné práce.
• navrhnem urobiť testy kvality
pitnej vody, hluku od kamiónov
a prestavieb bytov
• športové ihriská v priestoroch
medzi blokmi: je treba protihlukové
bariery alebo presunúť ich inde
• ľudia, čo sadia kvety a skrášľujú
okolie blokov, budú môcť získať
ﬁnačný príspevok

Znižovanie
výdavkov

• navrhnem poslancom odsúhlasiť
mi plat na spodnej hranici podľa
zákona
• navrhnem znížiť počet úradníkov
• zamedzím míňaniu vašich peňazí,
preverím zmluvy. Ak poslanci
odhlasujú uznesenie, kde sa bude
plytvať peniazmi, nepodpíšem
zápisnicu.

Bezpečnosť,
zdravie a majetok

• budem žiadať zvýšiť efektivitu
práce MP. Neschopných prepustiť.

• po zimnom posype bude nasledovať zber posypového materálu
ihneď, ako to bude možné.
• MČ KVP, SBD II a ďalšie subjekty
viditeľne vyznačia, za ktoré chodníky a komunikácie zodpovedajú.
Počet úrazov v zime tak poklesne.
• častejšie meranie rýchlosti áut
dopravnými policajtmi
• samospráva nedokáže ochrániť
vaše byty a autá. Budem ale žiadať
štátnu políciu o vyššiu objasnenosť trestných činov. V súčasnosti
je to asi 35%.

Starostlivosť
o ľudí a služby

• MŠ vyňaté spod školstva skúsim
premeniť na zariadenia,
kde budú konkurenčné
služby - napr. lekári
• pokúsim sa podnietiť
vznik viacerých pôšt
• zistím, ako by sa dala
organizovať každoročná
výstava/súťaž psov
• v Košiciach vznikli
ohrady okolo detských
ihrísk. Je dobrý nápad.
Piesok bude pravidelne
dopĺňaný a vymieňaný.
• navrhnem oceniť také
skutky občanov KVP,
ktoré posilňujú ducha
Spravodlivosti, Slobody
a ľudskej spolupatričnosti

konať ihneď. Parkovacie miesta
treba stavať tak, aby pokryli aj
budúce potreby. Tu je nutná spolupráca s mestom.
• parky a oddychové zóny stavať
na okrajoch KVP - mimo hluku
a prachu.
• pokúsim sa získať peniaze z eurofondov na konkrétne projekty

Mládež a voľný čas
• prebehne anketa, čo chce naša
mládež robiť vo voľnom čase.
Následné aktivity napomôžu odtiahnuť časť mládeže od trávenia
voľného času v noci pod bránami.
V tomto treba konať rýchlo.
• zvážim, ako najlepšie motivovať
mládež k presadeniu sa

Výstavba

• rastú počty áut. Je treba

Čo a ako chcem dosiahnuť
ako poslanec Košíc
Podľa novely zákona o meste
Košice sa zníži počet poslancov
z 80 na 50. Poklesne aj počet
poslancov volených za KVP ako
do mesta, tak do MČ.
Ak by ste ma zvolili poslancom, mal by som záujem stať sa
opäť členom komisie VaŽP. Môj
volebný program podľa tém:

Demokracia

• navrhnem zverejniť na internete:
- zápisnice z rokovania poslancov,
Rady mesta a Rady starostov
- zápisnicu z valného zhromaždenia DPMK a.s.
- predaje majetku mesta, sumu
a nadobúdateľa
- čo už bolo zverejnené na základe
zákona o slobodnom prístupe k informáciám

• odmenu poslanca použijem na
AHinfo a na vytvorenie fondu na
podporu mladých ľudí na KVP.
Iba opätovne zvolený poslanec by si
mal ponechať odmenu. Vtedy voliči
hlasmi rozhodli, že si ju zaslúži.

Hlasovanie

• budem hlasovať proti zvyšovaniu miestnych daní a za znižovanie
nákladov na správu mesta
• výšku cestovného v DPMK budem
zvažovať iba vtedy, ak bude schválené otvorenie MHD konkurencii
• budem hlasovať proti zbytočnému
míňaniu peňazí
• budem hlasovať proti menovaniu
ľudí do funkcií, ak boli v KSČ alebo
sú registrovaní v zväzkoch ŠtB.
• budem hlasovať proti predaju
majetku mesta, ak nebude zrozu-

miteľne
zdôvodnené.
Žiadne ďalšie Auparky.

Systémové zmeny
• budem navrhovať vznik konkurenčného prostredia v zbere a znehodnotení komunálneho odpadu
• budem navrhovať vznik konkurenčného prostredia v MHD
(konkurencia = nižšie ceny)
• navrhnem zvážiť vznik konkurencie
v dodávke vody
• navrhnem podnietiť vznik konkurencie v dodávke tepla/teplej vody

Návrhy

• budem navrhovať znižovanie
daní z nehnuteľností a za psa.
Daň z nehnuteľnosti utlmuje
podnikateľské prostredie a tým
i zamestnanosť. Majitelia psov

Pri voľbách si spomeňte:
ten, čo šije haleny...
nedostávajú od mesta úmernú protihodnotu. To nič nemení na ich
povinnosti zbierať trus.
• navrhnem zverejniť vznik dlhov
Košíc, spôsob ich splácania a čo
za ne bolo získané
• navrhnem, aby poslanci
mesta pôsobiaci v dozorných a
správnych radách ﬁriem s účasťou
mesta, predkladali správy. Dnes
nevieme, nakoľko efektívne sú
použité napr. poplatky za zber
a zneškodnenie komunálneho
odpadu. Pritom Košice patria k
mestám s najvyššími poplatkami
v odpadoch.
• navrhnem zrozumiteľne označiť
zóny, kde kamery sledujú ľudí
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Lúpež v súlade so zákonom?
Na mimoriadnom zasadaní
poslancov KVP - pri kontrole
plnenia uznesení - zvýšili
poslanci plat starostu Rusnáka
od 1.1.2006 na 83 250 Sk/mes.,
plat jeho zástupcu Boritáša
a schválili pevnú odmenu kontrolórke Hokovej.
Schvaľovanie navýšenia
platu na mimoriadnej schôdzke je zvláštne. Táto sa zvolala
narýchlo z dôvodu Krízového
centra na Hemerkovej. Zúčastnia sa ho teda prakticky iba
zainteresovaní
- bez účasti
médií.
Ďalšia zváštnosť je, že plat
starostu Rusnáka nebol samostatný bod rokovania. Svedčí
o tom výňatok zo zápisnice:
----Boritáš: V súvislosti s kontrolou plnenia uznesení je nám
potrebné zrušiť dve uznesenia
a navrhnúť nové uznesenia.
Rusnák: Hlási sa pán poslanec Kokarda.
Kokarda: Navrhujem 10 minútovú prestávku.
(pozn. AH: prebehne kladné
hlasovanie o prestávke a po
nej pokračuje rokovanie)
Rusnák: Pokračujeme v bode kontrola plnenia uznesení,
nikto nie je prihlásený do diskusie, chce sa ešte niekto prihlásiť? Nie - končím možnosť
prihlásiť sa do diskusie, popro-

sím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie.
Návrhová komisia: Miestne zastupiteľstvo MČ Košice KVP
ruší uznesenie č.52/1-24/6-2003
a schvaľuje úpravu platu starostu
takto: Plat starostu zvyšuje o 50%.
Hlasovanie: 27za, 0 proti, 0 zdrž.
----Podobne prebehla zmena
platu zástupcu starostu Boritáša. Za 20hod./týž. práce berie
20 800 Sk/mes.
Kontrolórka
Hoková berie od 1.1. 2006 mesačnú odmenu 6 440 Sk ako
20% k platu 32 200 Sk/mes.
Všetko toto sa udialo bez
diskusie. Nik z poslancov návrhy nekritizoval. Všetko toto
sa udialo bez toho, aby čo len
jeden jediný poslanec KVP
hlasoval proti.
Ak by som bol poslancom,
hlasujem vo všetkých prípadoch ako vyššie - proti. Dôvody? Rusnák konal protizákonne,
porušil starostovský sľub, bol
ľahostajný k úrazu hlavy občana čo sa pošmykol na zľadovatelom chodníku, pripravil KVP
o pol milióna pôžičkou, ktorú
nechal vyhlásiť nedobytnou
a vymazať ju z účtovníctva, neplnil uznesenia.
Boritáš ako zástupca starostu
KVP konal protizákonne, obmedzil slobodu slovaobčanov KVP
zrušením stáleho bodu „Pripo-

mienky občanov“. Nakoniec:
viete povedať, čo môže nájsť
kontrolórka na volených úradníkov, keď berie 6 440 Sk/mes.
odmenu len za to, že pracuje?
Nevedno, nakoľko na hlasovanie poslancov vplýva fakt,
že ich odmeny sa vypočítavajú
ako 5% platu starostu. Odhlasovali si to už dávnejšie. Teda
čím vyšší plat má Rusnák, tým
vyššia je mesačná odmena poslanca. Aj tak ma prekvapilo,
že okrem 4 menej známych
poslancov - ktorí sa ospravedlnili za neúčasť - všetci z médií
a billboardov populárni poslanci hlasovali za.
Aby sme sa rozumeli: každý má dostávať odmenu za
svoju prácu. Aj starosta, aj poslanci. Nechať si však schváliť 50% navýšenie platu na
mimoriadnej schôdzke a ešte
v rámci bodu „kontrola plnenia uznesení“ - nevyzerá to ako
dohovorená lúpež verejných
peňazí za bieleho dňa?
Rýchly beh života, radosti
aj starosti často nedovoľujú sústrediť sa na to, ako bežia veci,
ktoré si „sami spravujeme“.
Schvaľovanie platov a odmien ako vyššie je zákonné.
Je podľa vás aj správne? Majú
takto konať starosta a poslanci? Voľby ukážu, ako ste sa
rozhodli.

Poslanci zvolení za KVP 2002 - 2006
Často počúvam, že ste zabudli, koho ste volili... Vo
voľbách 2002 koalícia SDKÚSMK-KDH-DS získala 32
z 33 poslaneckých mandátov
na KVP. Nižšie je ich zoznam
s bydliskom a stranou, za ktorú kandidovali v koalícii.
KVP I:
Drábova4: Piasecký KDH
Dénešova4: Boritáš KDH ,
Dénešova29: Cinculová SMK
Dénešova61: Sidorjaková KDH
Stierova9: MUDr. Vasiľová nezáv.
Stierova17: Jurík DS
Wurmova2: Polák SDKÚ
(podľa zákona o ochrane osobných údajov nesmiem zverejniť
nové bydlisko): Porhinčák KDH

KVP II:
Bauerova4: Kozel Jozef SMK
Bauerova4: Kozel Róbert SMK
Bauerova22: Noga DS
Čordákova12: Pach KDH
Čordákova30: Ing. Bugoš DS
Čordákova40: Sedlák KDH
Janigova21: Ing. Boroš DS
Jasuschova8: Hnát KDH
Jasuschova10: Fülöpová SDKÚ
Jasuschova24: Ing. Gamcová DS
Klimkovičova20: Nemeš DS
KVP III:
Hemerkova4: RNDr. Kokarda KDH
Hemerkova14: Hajasová SMK
Hemerkova14: Csurkó SMK
Hemerkova20: Sadovská KDH
Hemerkova35: Pallér SMK
Húskova9: Šuleková SDKÚ

Húskova47: Titl DS
Húskova65: RNDr. Bodák SDKÚ
Húskova67: Ing. Hadbavník KDH
Zombova25: Kijevská SDKÚ
KVP IV:
Cottbuská1: Takáč KDH
Cottbuská7: Ing. Bocan SDKÚ
Titogr.11: MVDr. Dálliová KDH
Titogradská10: Dobošová SDKÚ

Poslanci Košíc zvolení za KVP:
Janigova4: Čuňo SDKÚ
Klimkovičova novostavba: Rusnák DS
?: Kravčík nezávislý/ SDKU
Boroš, Piasecký, Gamcová,
Boritáš, Vasiľová.
Mnohí z nich sú poslancami dlhé roky a budú opäť kandidovať. Zvažujte, rozhodujte.
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Častou odpoveďou na otázku o miestnych voľbách je vaše:
nemá to pre mňa význam alebo:
na tie nechodím!
Keď sa však opýtam na platenie dane z nehnuteľnosti - spozorniete. Či máte byt v osobnom
vlastníctve alebo ste členom
SBD II - daň platíte. Buď priamo mestu alebo ako položku vo
výmere. Mnohí netušíte, že túto
daň stanovujú poslanci mesta.
Takisto ako daň za psa, poplatok
za zber a zneškodnenie komunálneho odpadu, atď.
Daň z nehnuteľnosti je vlastne trest za úsilie. Kto si za viacnásobne zdanené a ušetrené peniaze kúpi nehnuteľnosť - tomu
ju treba zdaniť mestským zákonom? Nie tak uvažujú poslanci
Košíc. Zvýšili túto daň o 100%
za ľahostajnej reakcie občanov
a ﬁriem. Iba traja poslanci mesta hlasovali proti. Z toho dvaja z KVP. Piasecký a Boritáš.
Možno preto, lebo som ich k tomu verejne vyzval. Opísal som
to v AHinfo4. Vasiľová a Čuňo
hlasovali za. Rusnák, Gamcová, Boroš, Kravčík sa zdržali.
Uff: ako sa dá zdržať hlasovania
o daniach?

O daniach
mestu

Košice minú na svoju správu asi 350 mil. Sk ročne. Ide
o mzdy pre úradníkov Magistrátu a mestských časti, odvody
z miezd, energie, nájomné, počítače, služobné cesty a všetko, čo
súvisí s chodom úradov.
Ak by mali Košičania platiť
správu mesta priamou daňou,
vyšlo by to na hlavu asi 1500 Sk
ročne. 4-členná rodina 6 000 Sk
ročne. Myslím, že by až vtedy
začal záujem vedieť, ako je možné, že Trebuľa zobral 291 000 Sk
iba za to, že prešiel z Magistrátu
pracovať na námestie Maratóna mieru. Až vtedy by sa začali
pýtať susedov poslancov KVP,
za čo zvýšili Rusnákovi plat
o 50%. Určite by bol záujem vedieť, koľko úradníkov má mesto
a aké berú platy. A hlavne - za
akú prácu.
Čo myslíte - nenastal ešte
od dôb robotovania na panskom
a ohýbania chrbtov pred komunistami čas vstať a vo voľbách
povedať svoj názor?
Miestne voľby sú príležitosťou vybrať tých, ktorí spĺňajú
vaše predstavy. Ak budete voliť
podľa politickej strany, môže byť,
že na daniach opäť zaplatíte viac.

Alfonz Halenár info / feb. - júl 2006

ios@nextra.sk
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Kostol na KVP a peniaze samosprávy
Na sídlisku je niekoľko stavieb,
ktoré zriedka vidieť na prospektoch
kandidátov, alebo na web-e.
Nedokončenej stavbe na Moskovskej, ktorá sa aj s lešením už
stala súčasťou sídliska, može konkurovať hádam iba stavba telocvične ZŠ na Starozagorskej. Tam
už na poschodí betónového skeletu vyrástol stromček so slušne
hrubým kmeňom.
Ďalšou z nedokončených stavieb je kostol s farou v centre
sídliska. Stavba začala v r. 1999
s termínom ukončenia r. 2003.
Jej dnešný stav vidia ľudia z vežiaka na Starozagorskej takto:
temer dokončenú faru so strechou
v tvare písmena Ω (naspodku
foto) a rozostavaný kostol.
Hlavný dôvod predlžovania jej
ukončenia je nedostatok peňazí.
Viackrát som tu písal, že by som
hlasoval proti dotáciam, ktoré
dáva MČ KVP rímsko-katolíckej
cirkvi (RKC) na stavbu kostola.
Pri rozhovoroch s vami som označený za toho, kto je proti cirkvi.
Nie je to pravda. Aj keď
som iba vlažný kresťan katolík,
výchovu v duchu kresťanských
tradícií vidím ako omnoho lepšiu,
než výchovu „ulice“, ktorú na
KVP často vidieť. Aj preto podporujem výstavbu malého centra
pre stretávanie sa mladých ľudí
na fare.
Podľa slov starostu Rusnáka, MČ KVP doteraz dala na
výstavbu pastoračného centra na
Tr. KVP temer 1,7 mil. Sk. Tieto
peniaze tak nemohli byť použité

na výstavbu parkovísk, detských
ihrísk, atď. Po hlasovaniach poslancov ale šli RKC, čím táto od koalície SDKÚ-KDH-SMK-DS získava
majetok.
Na zasadaní poslancov KVP
v apríli 2006 bola pred hlasovaním
o ďalšej dotácii vo výške 500 000 Sk
pre RKC diskusia za prítomnosti
kňaza z KVP Mgr.Petra Nováka.
Vyjadril sa, že ročne získajú asi
800 000 Sk na daroch, čo spolu
s dotáciami samosprávy slúži na
ﬁnancovanie stavby. Samotná RKC
na stavbu nedáva žiadne peniaze.
Na otázku, prečo si RKC nezo-

na Moskovskú ulicu, kde je lekáreň. Je tam stavba s hrdzavým lešením dlhé roky v tom istom stave.
V januári 2005 som písomne upozornil vedúcu oddelenia Výstavby
a životného prostredia (VaŽP)
Ing. Slavkovskú, že je treba riešiť
stav. Výsledok môžte vidieť sami.
K zlepšeniu nedošlo ani po mojej
urgencii v júni 2005. Ďalšiu stavbu
- skelet telocvične ZŠ na Starozagorskej, bude asi najlepšie rozobrať.
Keď na komisii VaŽP prichádza bod rôzne, predseda poslanec
mesta Kravčík ukončuje zasadanie

berie úver z banky bolo odpovedané, že RKC nedostane úver, lebo
je ﬁnancovaná z milodarov.
Pôvodný rozpočet 42 mil. Sk
- 27 mil. kostol a 15 mil. fara, musel
byť zoškrtaný - aj tak na dokončenie treba asi 20 mil. Sk, pričom za 7
rokov od začatia stavby bolo preinvestovaných 13 mil. Sk.
Nedodržanie termínu ukončenia
stavby zrejme nie je v stavebnom
zákone problém - stači sa pozrieť

a členovia sa rozchádzajú. Ako mám
predniesť množstvo podnetov, ktoré
som získal rozhovormi s vami? Ako
mám povedať o nedokončených
stavbách a ako postupujú úradníci
mesta? Takto funguje demokracia
v tejto krajine.
Ale späť ku kostolu. Kňaz sa
vyjadril, že na zasadaní poslancov
vystupuje v mene 14 500 veriacich na
KVP (celkovo 27 000 ľudí), pričom
na omše podľa pána Nováka chodí

Rušenie nočného kľudu
Za posledné roky časť mládeže začala tráviť svoj voľný
čas pod bránami. Jedná sa najmä
o letné mesiace a nočné hodiny.
Ľudia na Starozagorskej,
Wuppertalskej, Wurmovej a ďalších uliciach sa sťažujú na rušenie
nočného kľudu „zabávajúcou sa“
mládežou - údajne aj pod vplyvom alkoholu. Zábavky mládeže
- nezriedka do hlbokých nočných
hodín, ich výkriky a hlasné oplzlé
výrazy - nedávajú ľuďom možnosť spať a oddychovať.
Ak je mládež vyzývaná ku

kľudu, stáva sa, že reagujú agresívne - dokonca pani na Starozagorskej sa mladíci vyhrážali, že
„prídu k jej dverám“.
Mestská aj štátna polícia pri
zásahoch zlyháva. Ak príde, nevyrieši temer nič. V ešte horšom prípade si podáva ruky s tými, ktorých
má skľudniť. Na moju písomnú žiadosť o okamžitý zásah, MP Západ
ani po mesiaci nereaguje.
Ak ma zvolíte, budem žiadať
prepustiť neschopných. MP má
najprv slúžiť občanom, až potom
pokutovať za parkovanie na tráve.

asi 1 500 ľudí. Tento argument
mal poslancom ukázať, že vlastne
dávajú v záujme väčšiny. Rád touto
cestou píšem, že ako jeden z tých
14 500 som proti tomu, aby RKC
získavala nehnuteľnosti aj pomocou verejných peňazí. Ak budem
zvolený starostom, RKC dostane
výpomoc iba v samom závere
stavby, ak požiada o chýbajúcu
drobnú sumu.
S pánom Novákom som súhlasil vtedy, keď hovoril o spustnutom
stave sídliska a nutnosti častejšej
pastorácie veriacich. Spomenul
som si totiž na prezidentské voľby
na KVP a výsledok 6.9% pre slušného kresťana Mikloška. Komunista a dôverník ŠtB Kukan vtedy
získal 32.9% a komunisti celkovo
na KVP viac než 80% hlasov.
Po asi 50 minútach prikročili
poslanci k hlasovaniu. Výsledky
hlasovania o dotácii pol milióna
Sk pre pastoračné centrum KVP:
21za, 4proti, 4 sa zdržali.
Koalícia SDKÚ-KDH-SMKDS mala vo volebnom programe
2002 citujem: „...podporu aktivít
spojených s výstavbou farského
pastoračného centra“. Finančné
injekcie verejných peňazí do
majetku RKC je treba považovať
za „podporu aktivít“?
Na stavbu kostola KVP treba
ešte 20 mil. Sk. Ktovie, koľko z nich
bude vo forme dotácií od samosprávy. K 2.2 mil. Sk od poslancov
KVP, pribudne celkom iste 1.5 mil.
Sk od poslancov Košíc. Tí totiž
v júni schválili sumu 20 mil. Sk na
cirkevné stavby v meste.

Viac informácií o mne
Ospravedlňujem sa starostovi Terasy Mutafovovi, že som
o ňom písal ako o komunistovi.
Na moju otázku, či bol členom
KSČ neodpovedal a mal som
zlé informácie. Napriek tomu
Mutafov členstvom v SDA
a Smer-e dáva tušiť, že potriasanie si rúk s komunistami a ŠtBákmi mu nerobí problém.
Veľa názorov uverejňujem
na www.halenar.blog.sme.sk
- čo je otvorené fórum denníka
Sme na internete. Sú tam texty

o rokovaniach poslancov KSK,
Auparku, komisii VaŽP, voľbách, RKC, politikoch, aktuálne
reakcie. Celkom 60 článkov.
Do pozornosti dávam text
o štátnych
vyznamenaniach,
ktoré udelil prezident komunista
Gašparovič. Alebo text ako Čič
vyhadzuje študentov práva UK
z 5. ročníka štúdia pre ich pôvod. Komunista Čič bol v 1970
vyhodený z KSČ. Odvolal sa
a do KSČ ho opäť prijali...
Staršie čísla AHinfo zasa
nájdete na www.ios.sk.

