
Alfonz Halenár
 poslanec Košíc 2006 -
 poslanec KSK 2009 -

AH
info

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 poslanec Košíc a KSK Alfonz Halenár - zodpovedný za obsah a texty.

poslanec.ah@gmail.com   Občasník o samospráve  19

starších, tak deti. Vyspelá spoloč-
nosť by sa mala vedieť postarať        
o svojich trpiacich. Ukážme, že to 
vieme aj my použitím našich 2%. 
Bolo zarmucujúce počúvať pani na 
Klimkovičovej, ako sa ona sama 
musí trápiť s dlhodobo nevlád-
nym, ležiacim chorým manželom 
do sanitky. Ako musí za tú sanitku 
platiť. Ako na poliklinike KVP nie 
je mobilná posteľ na presun do 
ambulancie lekára. 

Predmetom podpory takej organi-
zácie by mali byť všetci, ktorí potre-
bujú uľahčiť v ťažkostiach. Vyčerpaní 
dlhodobou starostlivosťou o neja-
kého blízkeho, aj pracujúci - trebárs 
denným stacionárom. V oveľa väčšej 
miere bude ponúknutá možnosť 
postarať sa o deti vtedy, keď nemôžu 
rodičia. Je to hlavne počas obdobia 
prázdnin. Úplne malým deťom na 
MŠ by sa zišiel logopéd.

SPRACOVANIE KO
Druhou takou oblasťou s per-

spektívou je komunálny odpad(KO). 
Vidí sa mi užitočné vážiť KO a mať 
s váhou súvisiacu výšku poplatku. 
Samozrejme - chce to v meste prijať 
zásadu vážiť KO podľa MČ. 

Nie je to nič zložité a prinieslo 
by to rýchle výsledky. Aj v rôznych 
MČ rôzne platby za KO. A teda 
priamy vplyv na naše peňaženky. 
Čím viac separovaného a spraco-
vaného bioodpadu, plastov, skla, 
kovu, tým prázdnejšie kontajnery. 
A tým menej peňazí potrebných na 
jeho spálenie. Čím menej spálenín 
z kotlov a dymu z komínov Kositu, 
tým menej skleníkových plynov.    
A tým viac prispejeme k pocitu, že 
niečo robíme s neustále sa zvyšujú-

cou teplotou ovzdušia. A teda pre 
lepší život nás všetkých. 

Nové technológie umožňujú 
spracovávať suchý bioodpad 
z domácností na kompost. Ten 
môže o.i. slúžiť ako podklad pre 
výrobu trávnikov, ktoré by sa 
rezali v pásoch a umiestňovali na 
potrebné miesta. 

Je našim spoločným záujmom 
platiť za KO čo najmenej a sú- 
časne ho využiť na prospešné 
účely? Alebo myslíte, že organi-
zovanie rôznych osláv a plesov 
za naše peniaze je lepší prístup? 
Iste, na MMK bude treba prijať 
opatrenia. Snáď to nový primátor 
prijme ako výzvu. 

PROCESY NA MMK
Primátor a MZ by mali pod-

probiť dôkladnému skúmaniu 
aj vnútorné procesy na MMK. 
Myslím tým ako sú spracovávané 
jednotlivé požiadavky, ponuky, 
potreby občanov, firiem, investo-
rov. 

Mesto Košice napríklad nijako 
procesne nesleduje a nevyhodno-
cuje, ako prebieha komunikácia   
a výsledky rozhovorov s poten-
cionálnymi investormi. Jednotlivé 
zložky MMK a samotné ÚHA ako 
predstaviteľ mesta, nevyhoto-
vujú z rokovaní záznamy. Bežia 
aj v osobnej rovine. Namiesto 
postupu/procesu, ako má byť 
zaobchádzané s investormi, je tu 
zrejmý priestor pre ovlyvňova-
nie a korupciu. Naopak - zrozu-
miteľné a transparentné procesy 
pri vyhodnocovaní investičných 
projektov môžu zvýšiť možnosť 
zamestnať sa.

KVP: Poďme presadiť spoločné záujmy
Ľudia ťažko chápu zmysel 

samosprávy, ak im neprináša 
konkrétne výsledky. A niet sa im 
čo čudovať. Pôvodný úmysel byť 
čo najbližšie k občanovi, stratil 
váhu. Čo by mal byť výsledok 
práce samosprávy dnes?

Som presvedčený, že samo-
správa by mala presadzovať 
spoločné záujmy. Zdôrazňujem 
spoločné. Avšak výsledky práce 
samosprávy sú buď samozrejmé, 
ťažko zrozumiteľné alebo nega-
tívne. Presadzuje sa identifikácia 
miestneho kandidáta s jeho stra-
níckym lídrom. Množstvo vyna-
ložených peňazí, kvalita riešení 
alebo zlepšenia sa nedajú vyhod-
nocovať. A teda ani kvalita vole-
ných predstaviteľov.

VYUŽÍVAJME ČO MÁME
Domnievam sa, že v súčas-

nom systéme daní a prideľovania 
peňazí samospráve je treba vyu-
žívať možnosti, na ktoré máme 
priamy dosah. 

Jednou z takých možností je 
použitie 2% dane z príjmu. Ľudia 
aj firmy majú pri koncoročnom 
zúčtovaní možnosť poslať 98% 
svojej dane z príjmu štátu a 2% 
pre neziskové mimovládne  orga-
nizácie na realizáciu verejno-
prospešných aktivít. 

Ako starosta KVP sa zasa-
dím o to, aby sme vedeli ľudí 
motivovať k tomu, aby tie 2% 
posielali organizácii prísne sle-
dujúce záujmy občanov KVP. 
Mohlo by to priniesť významné 
zlepšenie pozície tých, ktorí sa 
nevedia alebo nevládzu postarať 
sami o seba. Mám na mysli ako 

Samospráva je odvodená od 
sami si spravovať. Sami občania. 
Nie sami primátori, starostovia. 
Samospráva tu nie je pre ich 
slávu a oslavovanie. Nie na to, 
aby sa bez ostychu pýšili míňa-
ním peňazí daňových poplatní-
kov. Všetci by sme mali žiadať 
efektívnu samosprávu. Tí, ktorí 
tam majú práve “tých svojich”, 
aj tí, ktorým je to  jedno. Mali by 
aspoň podporiť svojim hlasom 
takých, ktorí ju žiadajú. Efek-
tívna samospráva totiž nepraje 
korupcii, rodinkárstvu, vyvá-
dzaniu peňazí cez zákazky na 
“správne účty”. Vašich zarobe-
ných peňazí - daní. Efektívna 
samospráva naopak prináša 
dobre a včas informovaných 
občanov, spravodlivé prideľo-
vanie prostriedkov, spokojnosť 
s fungovaním verejných služieb, 
bezpečie. Všetci sme zodpovední 
za to, akú krajinu odovzdáme 
našim deťom. Tak urobme pre to 
čo je v našich silách. Vo vašich 
je ísť voliť, v mojich kandidovať    
a presadiť spoločné záujmy. pokr. na strane 2



júce účinky na zdĺhavé vymáhanie 
dlhov obcí od čiernych pasažierov 
mhd, priestupky v neplnení VZN, 
platenie za KO a dane. Aj na potu-
lujúcich sa, z ktorých časť má OP. 

VYBERANIE Z KO
Problémom zostáva aj vybe-

ranie z kontajnerov KO. V prvom 
rade však bude nutný prvý krok od 
nás, občanov. Ako starosta zaria-
dim zbierky čistého šatstva, ktoré 
by inak skončilo v KO. Musíme 
prestať dávať do kontajnerov pou-
žiteľné oblečenie a predmety. MČ 
aj tu využije jedinečnú šancu sepa-
rovať a zhodnocovať KO. Ľudia 
vyťahujúci veci z KO budú mať 
možnosť užitočnej práce.

Veľkou témou ktorá zostáva       
v úzadí, je rozvoj miestnej demo- 
kracie. Verejné zhromaždenia 
občanov k záležitostiam, ktoré 
ovplyvnia ich život - od zamýš-
ľanej novej výstavby v ich okolí, 
po vyjadrenia k celomestským 
veciam. Verejné zhromaždenia sa 
konajú až pod tlakom ľudí/okol-
ností. A príliš často príliš neskoro 
k záchrane stavu. Výstavba garáží 
Húskova a autoumyvárky Klimko-
vičova je toho príkladom. 
Pokračovanie v AHinfo20.
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tak charitu, aby poskytli teplé jedlo, 
poprípade umytie sa a prezlečenie 
niekde na okraji mesta. Tam by aj 
mohli začať rásť možnosti sepa-
rovať KO. Takto môžu ľudia bez 
domova tráviť čas inde než pred 
blokmi, zarobiť si a možno sa aj 
vrátiť k bežnému spôsobu života. 
ZÁKON O PRÁCI PRE OBEC

Nevedno, koľkí učinia to vyššie. 
Pre tých, čo zostanú spať na lavič-
kách, vykonávať svoje telesné 
potreby na verejnosti a akokoľvek 
inak znehodnocovať naše prostre-
die, bude treba nasledovné. Previesť 
čo najviac verejných priestranstiev 
susediacich s bránami spoločenstiev 
do ich starostlivosti/nájmu - inými 
slovami právne do súkromných 
rúk. Takto sa bude môcť vynucovať 
nezdržiavanie sa takých osôb, ktoré 
si tam žijúca komunita nepraje. 

V nutnom prípade treba inicio-
vať vznik zákona o obecnej väz-
nici s možnosťou odpracovať si 
trest. Už vyše roka som v diskusii 
s poslancom NR SR Novotným. 
Navrhol som mu prijať zákon, aby 
občan mohol dlh obci odpracovať. 
Sľúbil posunúť to poslancovi Kaní-
kovi, ktorý sa tým zaoberá. Prijatie 
takého zákona by mohlo mať oživu-

ZELEŇ A KOSENIE
Kosenie a starostlivosť o zeleň 

by malo prebiehať ďaleko častejšie, 
než je tomu dnes. Tu je odrazový 
mostík pre vlastníkov bytových 
domov a samosprávu. Ich spo-
lupráca a finančná podpora samo-
správy by mohli priniesť pravidelné 
kosenie tráv, určite vždy pred kvit-
nutím. To zasa úľavu pre alergikov 
ako aj krajšie prostredie pri panelá-
koch. 

Už dnes, keď ľudia dostávajú 
od samosprávy iba niečo málo, 
jestvuje veľké množstvo zanieten-
cov, ktorí za svoje vlastné peniaze 
upravia okolie bytoviek a kosia 
temer anglický trávnik (Wuppertal-
ská41-43), kúpia elektrické nožnice 
a strihajú živý plot(Rožňavská17). 
Nedá sa tu vymenovať to veľké 
množstvo brán na KVP a Terase, 
kde je treba s uznaním konštatovať, 
akú majú peknú zeleň. 

MČ KVP pod mojim vedením 
bude podporovať presun verejných 
prestranstiev do starostlivosti tam 
bývajúcich ľudí. Spolu s finančnou 
podporou. Je predsa našim spoloč-
ným záujmom mať neustále upra-
vené trávniky, zeleň a okolie brán. 
Súhlasíte?

PREMÝŠĽAJME A KONAJME
Na riešenie veľkého množstva 

problémov v samospráve nie je treba 
v skutočnosti veľa peňazí. Je však 
treba premýšľať a prijímať opatrenia. 
Nemyslite, že tieto nápady sú nere-
álne. Nepôjde to ľahko ani rýchlo. 
Budem však čeliť výzvam s vytrva-
losťou, ktorú poznáte.

Život ukazuje, že MČ by mala 
nájsť prostriedky na okamžité zdo-
kumentovanie stavu, pri ktorom 
dochádza k porušovaniu nejakého 
VZN. Budem iniciovať vznik 
služby, ktorá bude 24/7 schopná      
v extrémne krátkej dobe doraziť 
na akékoľvek verejné miesto na 
KVP a zhotoviť záznam. Name-
raním hluku s vytlačením hodnôt, 
zdokumentovaním stavu fotogra-
fiou, videom. Bez zásahu. Tieto dáta 
budú postúpené na ďalšie konanie    
- MsP, štátnej polícii. 

BEZDOMOVCI
Ďalším dlhodobo neriešeným 

problémom sú bezdomovci a potu-
lujúci sa. Pri zachovaní všetkej úcty 
k slobodným ľuďom, budem konať 
všetko pre to, aby MČ takých moti-
vovala zdržiavať sa mimo nášho 
sídliska. Je treba zapojiť ako orga-
nizácie venujúce sa týmto ľuďom, 

KVP: Poďme presadiť spoločné záujmy

kto z čitateľov, že v Smere sú samí 
čestní a spravodliví ľudia?

POSTOJ K URÁNU
Po jednohlasnom uznesení 

MZ ako reakcii na jednu z aktivít 
pánov Rovinského a Labaša, Raši 
musel napísať list Ficovi/vláde, 
aby odstúpila od Memoranda o ťaž- 
be uránu, ktoré potichu podpísala. 
Okrem výzvy sa Raši podpísal pod 
toto: “Uvedomujem si, že...prevlá-
dajú emócie nad racionálnymi ar-
gumentmi a že verejná mienka je 
...ovplyvňovaná spôsobom, ktorý 
vytvára tlak aj na poslancov MZ, 
ktorého výsledkom je aj predmet-
né uznesenie.“

Výrazný obrat v správaní sa 
Rašiho nastal niekedy v čase pre-
daja práv pôvodného majiteľa 
práv spojených s ťažbou uránu, 
austrálskej firme. V NR SR bol 
schválený zákon, kde sa ťažba 
uránu pri Košiciach odobrí/zaká-
že referendom. Dostali sme letáky 
ohlasujúce koniec uránu.

 Kandidáti Smeru zdieľajú 
popularitu Fica a vezú sa na vlne 
nostalgie časti voličov po časoch 
do 1989 s KSČ na čele. Nestačí 
však byť rozhorčený z výrokov 
Fica. Treba byť aktívny v pravý 
čas. Nov15 2014 je takým.

presadiť ešte v 2011 spolu s navý-
šením o 70% (4323€). Tak som vy-
zval Rašiho nech povie, ako a ktoré 
problémy mesta rieši. Na MZ ne-
vedel dostať zo seba nič. Môžte mi 
veriť, že to nebolo spôsobené jeho 
skromnosťou. Aj tak mu poslanci 
plat schválili.
ROKOVANIA BEZ VÝSLEDKU

 Raši je súčasne poslancom NR 
SR. Ešte v 2011 som sa ho na MZ 
opýtal, koľko dní v mesiaci sedí      
v kancelárii primátora v Košiciach. 
Odpovedal mi, že v pracovni sa 
snaží pracovať čo najmenej. Chodí 
však po MČ a stretáva sa s ľuďmi. 
A keď je v NR SR, dáva si pracovné 
stretnutia s investormi, na minister-
stve, či s bankami. Tak som požiadal 
primátora o výčet MČ, investorov, 
bánk, o čom rokoval a zápisy. Od-
poveďou mi bola kopa fráz. Vyzerá 
to potom tak, že nik poriadne nevie, 
aký dlhý čas sa zdržiava v meste rie-
šením našich problémov. Niekto by 
si z toho vyššie mohol pomyslieť, že 
v snahe ospravedniť svoju neúčasť 
v Košiciach, si vymýšľal.

PLAT POSLANCA NR SR
Všetci Rašimu veríme, že plat 

poslanca NR SR dáva na charitu. 
Média priniesli fotografie a hodnotu 
jeho majetkov.  Pochybuje snáď nie-

Je veľkou škodou pre Košice, že 
tu niet politika s víziou ako dostať 
mesto na úroveň miest 21. storočia.  
Ľudia ako Raši nepredkladajú plány 
do budúcnosti. Ani riešenie problé-
mov. Skôr udržiavajú stav.

NERIEŠENÉ PROBLÉMY
V meste citeľne chýba dlhodobý 

systém statickej aj dynamickej do-
pravy, neriešený zostáva požierač 
obrovskej dotácie DPMK (16mil. 
Eur/rok), chýba riešenie dopravnej 
situácie na sídlisku Jazero, známa 
je zlá kvalita opráv, povrchov ciest 
a prechodov cez križovatky, včíta-
ne niekoľkých nezmyselných - ako 
pre autá, tak pre peších. Spomeň-
me parkovanie na sídliskách oproti 
lukratívnym parkoviskám v centre 
odovzdaných privátnej Ba firme. 
Rašiho voliči by sa ho mali pýtať na 
jeho sľuby o bezproblémovom par-
kovaní na sídliskách alebo riešenie 
bezdomovcov.

ČO BOLO ZABEZPEČENÉ
Raši sa skôr venoval zamest-

návaniu (Schraml DPMK, Bukuš 
MsP, Hergott MMK) alebo organi-
zoval párty (prominenti Smeru pri 
zahájení EHMK). Videli sme čudné 
narábanie s pozemkami (Mestský 
park, MFK, park Komenského)       
a cenami nehnuteľností. Poslanec 

Brixi (poslanec NR SR, Smer) ako 
predseda majetkovej komisie  vyšiel 
- ako uviedol na MZ poslanec Filip-
ko - zo zasadania komisie konzulto-
vať návrh ceny budovy na Hlavnej 
s Rašim.

PLAT PRIMÁTOROV
Na MZ Feb10 2014 navrhla 

námestníčka Lenártová znížiť plat 
primátora zo 4323 na 2882€. Bez 
akéhokoľvek komentára. Vyslovil 
som skeptickú nádej, že primátor 
pochopil ako nedostatočne rieši 
problémy, že sa tu v meste zdržiava 
málo a uvedomil si svoju zodpoved-
nosť. Odpovedal samotný Raši, že 
takto pre seba vyvodil zodpoved-
nosť za neúspech pri znížení počtu 
mestských častí(MČ).

Už na začiatku volebného ob-
dobia zaznel od námestníka Laza-
ra návrh na plat vo výške 5030€ 
(zhodný s platom Knapíka). To 
prosím  v dobe, kedy Smer v štáte 
horlil za prísne šetrenie. Iba proces-
ná chyba spôsobila, že Lazar pred 
hlasovaním o svojom návrhu obrátil 
palec smerom dole. Také gestá od 
predsedníckeho stola pre poslancov 
Smer+Most vždy znamenali návod, 
ako hlasovať. Palec hore - za, palec 
dole - proti. 

Zvýšenie platu sa však podarilo 

Ke: Primátor Raši - bez riešení a vízie rozvoja

pokračovanie zo strany 1
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V Prahe na Resslovej ulici, 

je na stene domu bielou farbou 
ako v časoch po Aug21 1968 
napísané: Jan Palach + Josef 
Toufar. Obaja boli Česi, avšak 
ovplyvnili aj Slovákov. 

Meno Palach dokonca 
poznala dievčina v kvetinár-
stve, kde som kupoval kvety 
Aug21. Dátum jej nehovoril 
nič. Na Hlavnej pri bývalom 
Tuzexe už boli kytice od pána 
prezidenta Kisku, primátora 
Rašiho a ďalšie. Vzťah Smeru 
k prepadnutiu Československa 
je známy. Fico ako člen KSČ 
súhlasil, že Rusi nás oslobodili. 
Raši v 2011 pozval poslancov 
MZ pripomenúť si okupáciu 
Aug19 - v piatok, pretože Aug21 
vychádzal na nedeľu. 

Na tabuli s menami zastre-
lených nevinných pribudlo aj 
meno Ján Bajtoš. Podľa Petra 
Kalmusa to bol eštebák, zastre-
lený pri svojej vlastnej chatke 
ruským vojakom. Ušiel od jed-
notky aj so samopalom a skrýval 
sa v nej. Bajtoš ho asi zbadal, 
údajne vytiahol pištoľ v snahe 
zneškodniť ho. Vojak ho v seba-
obrane zastrelil. Aug22 bolo 
jeho meno preškrtnuté farbou.
21. AUGUST 1968 DNES

Kňaz rímsko-katolíckej cirkvi 
(RKC) Toufar sa stal obeťou 
komunistickej ŠtB po tom, čo 
ho Jan1950 vylákala z fary. Po 
krutom bití a mučení Feb1950 
umrel. Bolo na ňom vynútené 
priznanie, že hýbal krížom na 
oltári pri omši. Nevysvetliteľný 
pohyb kríža, považovaný veria-
cimi za zázrak, zneužila KSČ. Tá 
koncom 40. rokov požadovala 
od RKC vyslovenie podpory. 
Keď to cirkev odmietla, KSČ 
sa snažila RKC zdiskreditovať. 
Gottwald označil RKC za hlásnu 
trúbu reakcie. ŠtB dokonca 
natočila o Toufarovi propagan-
distický film, kde ukazovala 
mechanizmus, ktorým kňaz 
na diaľku pohyboval krížom. 
Mesto Praha teraz hradí exhu-
máciu pozostatkov kňaza Tou-
fara, hodeného do spoločného 
hrobu. Eštebák Mácha ktorý ho 
mučil, bol v 1999 odsúdený na 
2 roky. Aby sa nezabudlo: jeden 
z podpísaných pod tzv. pozývací 
list do Moskvy - Biľak - umrel 
Feb2014 vo veku 96 rokov na 
starobu v svojej vile.

Avšak za smrť nevinných 
zastrelených Aug21 a kňaza 
Toufara môžme vyvodiť zod-
povednosť aj dnes. Ako mi                
v osobnom rozhovore pred 
rokmi povedal vtedy otec arci-
biskup Tkáč - voliť komunistov 
je hriech.

si vedeli urobiť obrázok o Trebu-
ľovi: po kontrole ÚHK poslal on 
sám do HA kontrolu, ktorej zlože-
nie už neobsahovalo ľudí  z ÚHK. 
Táto plne potvrdila ich zistenia. 
Povedal mi to tesne pred odcho-
dom z funkcie pán Farkaš. Môže 
nám byť všetkým ľúto alebo byť 
nahnevaní, že sa vyšetrovateľovi 
nepodarilo zistiť viac.

BEZ SPRAVODLIVOSTI
Vo voľbách do VÚC  2013 už 

Farkašovský nebol zvolený. As-
poň to. Spravodlivosť sa predsa 
nedosahuje iba na súdoch. Tá sa 
dnes a denne vytvára  v našom 
povedomí ako výsledok poznania, 
ako bola vyvodená zodpoved-
nosť. Osobne som toho názoru, že 
okamžité odvolanie riaditeľa HA 
mohlo mať ďaleko silnejší vplyv 
na všetky školy v KSK a pôsobiť 
viac preventívne, než audity a ško-
lenia.

Ďalší škandál, kde Trebuľa ak-
tívne napomohol zamiesť problém 
pod koberec, sa stal v prípade Ob-
chodnej akadémie (OA) na Polár-
nej ulici (Sídlisko nad Jazerom).

KONTROLA ÚHK V OA
Zhodou okolností(?) to bol opäť 

poslanec Farkašovský, ktorý na za-
sadaní poslancov KSK Jun2013 
navrhol vypustiť OA z plánu kon-
trol. Smer+SMK+“nezávislí“ to 
schválili. Nikdy predtým poslan-
ci nemenili plán kontrol ÚHK. 

Samozrejme, to vyššie už pre-
biehalo v čase, keď bol učiteľ slo-
venčiny na OA pán Žarnay bez 
práce. Prepustený bol riaditeľom 
OA Ivanom „z organizačných dô-
vodov“ pár týždňov po tom,čo sa 
ako predseda RŠ pýtal riaditeľa 
na efektivitu využívania právnych 
služieb. Ivan prepustil aj ďalšieho 
učiteľa - Matejovského, ktorý sa 
ako jediný Žarnaya zastal. „Právne 
služby sme využívali veľmi inten-
zívne a v širokom spektre právnej 
pomoci,“ povedal pre média riadi-
teľ OA.

Kontrola na OA ale predsa ísť 
musela - a to na základe podnetu 
pána Žarnaya. Skupina kontroló-
rov vymenovaná Trebuľom však 
na OA v Oct2013 nenašla nič 
podstatné. V správe uviedla, že: 
„...proces verejného obstarávania 
právnych služieb prebehol bez 
nedostatkov,...získala primerané 
uistenie, že právne služby boli ad-
vokátkou poskytované, ...faktúry 
spĺňajú  náležitosti účtovného do-
kladu,...a z celkovej sumy 12tis.€ 
na právne služby bolo nehospo-
dárne použitých 2 400€.“ Táto 
správa bola rozdrvená na prach. 
Čítajte v AHinfo20.

KSK: Trebuľa: Ďakujem, nesklamem!
Po voľbách do VÚC Nov09 

2013 Trebuľa prelepil svoje bill-
boardy nápisom: Ďakujem, ne-
sklamem! V roku 2009 tvrdil: Vie-
me, čo chceme. 

Kontrolóri útvaru hlavného 
kontrolóra KSK (ÚHK) vykonali 
v roku 2010 finančnú kontrolu na 
strednej škole Hotelová akadé-
mia (HA) na Južnej triede - oproti 
Astórii. Výsledkom kontroly za 
roky 2007-2009 bolo podanie 
oznámenia o podozrení z trestné-
ho činu na Krajskú prokuratúru.

Ďalšie závažné nedostatky boli 
zistené pri prenájme majetku, vo  
verejnom obstarávaní a v účtov-
níctve. Trebuľa (KSČ, ŠtB, Smer) 
to napomohol zahrať do autu.

VIAC RAŇAJOK
HA aj podniká - poskytu-

je ubytovanie v hotelovej časti, 
reštauračné a stravovacie služby. 
ÚHK vykonal kontrolu počtu uby-
tovaných hostí a tržieb za ubyto-
vanie.  Preverovala sa evidencia 
počtu raňajok a dane za ubytova-
nie. Porovnaním počtu ubytova-
ných hostí a vydaných raňajok boli 
zistené rozdiely. Počet raňajok 
bol v roku 2007 vyšší o 958 než 
ubytovaných, v roku 2008 o 808               
a v 2009 o 1 225. 

To vyššie je skrátený text sprá-
vy, ktorú pred poslancov predložil 
hlavný kontrolór (HK) KSK Far-
kaš. Správne tušíte: počet raňaj-
kujúcich mal byť rovnaký alebo 
nižší, než ubytovaných. Rozhodne 
ale nie vyšší. 

Spresnenie počtu raňajok “na-
viac” priniesla kontrola odvedenej 
dane za ubytovanie. Každý kto 
prenocuje v hoteli v tomto meste, 
platí v cene aj 1.5Eur daň (dnes). 
Takto sa podarilo nájsť presný po-
čet platiacich ubytovaných. A teda 
aj rozdiel v tržbách za tých, ktorí 
boli ubytovaní v HA a raňajkova-
li, ale neboli v knihe ubytovaných     
a vykázaných príjmoch. 
PENIAZE V ŠKOLSTVE SÚ

ÚHK takto za  roky 2007-2009 
vyčíslil neodvedenú tržbu na 
300tis.€. Okrem toho HA prena-
jímala časť pozemkov pre billbo-
ardové spoločnosti a hracie auto-
maty. Kontrola KSK zistila, že za 
ceny nižšie o 5tis. Eur. než mali 
byť fakturované. Riaditeľ školy 
Haščák poberal počas 9 mesiacov 
roka 2007 odmenu za podnikateľ-
skú činnosť školy 266Eur/mes. 
Určil a schválil mu ju vedúci pod-
nikateľskej činnosti HA, teda jeho 
vlastný zamestnanec. 
STARÍ PSI = STARÉ KÚSKY

Správa ÚHK ďalej uvádza, že 
HA bola dobrou príležitosťou pre 

rôzne akcie a oslavy. Pritom ceny 
jedál boli stanovené nižšie, než bež-
né. Nájomné za miestnosť nebolo 
účtované vôbec. To iste neznamená, 
že by sa takto konali rôzne oslavy 
vplyvných ľudí z KSK počnúc Tre-
buľom. Vidno, že zvyky z čias „keď 
bolo lepšie“ poniektorým zostali 
zažraté hlboko pod kožu. Predseda 
KSK Trebuľa uviedol, že mnohí sa 
na HA zúčastňovali akcií a nesigna-
lizovali žiadne podozrenia. Asi ne-
mal na mysli tých, čo platili nižšie 
sumy za jedlá a nájom miestnosti.

POČÍNANIE SMERU
Na zasadaní poslancov KSK 

Jun2010 poslanec Farkašovský 
(KSČ, ŠtB, Smer) - člen Rady ško-
ly (RŠ) HA v roku 2010 - v reak-
cii podomieľal závery HK, uznal 
správu, aby ju nakoniec žiadal 
prepracovať. Poslanec Burian 
(štátny tajomník MF SR, Smer) 
zdôraznil potrebu prevencie a žiadal 
zaviesť audity. Poslanec Záhorčák 
(Smer, primátor Michaloviec) na-
vrhol školenia pre riaditeľov. A tak 
Trebuľa vyhlásil, že okrem správy 
ÚHK niet dosť dôkazov, aby bol 
odvolaný riaditeľ HA. Čím vlastne 
spochybnil celú správu HK. 

Farkaš uviedol, že prebehli kon-
troly na podobných školách a vý-
sledok bol veľmi dobrý. V SNV aj 
Rožňave mali školy účtovníctvo aj 
príjmy za ubytovanie v perfektnom 
poriadku. HA mala mesiac na reak-
ciu - avšak nevyvrátili nič.

BEZ ZODPOVEDNOSTI
Poslanci KSK jednohlasne pri-

jali správu kontrolóra a dali RŠ HA 
čas na zaujatie stanoviska, či navrh-
nú predsedovi KSK odvolať riadite-
ľa Haščáka. RŠ HA namiesto toho 
požiadala KSK o kontrolu NKÚ. 
Na moju otázku, aké zistenia pri-
niesla, mi úradom KSK nebolo od-
povedané. 

Aký však bol ďalší vývoj? Ha-
ščák po niekoľkých mesiacoch sám 
požiadal o rozviazanie pracovného 
pomeru, čo so sebou zrejme nesie 
iné dôsledky, než keby bol  odvo-
laný. S najväčšou pravdepodobnos-
ťou pokojne odišiel do dôchodku 
pre vek 67 rokov.

VYŠETROVANIE A SÚD
Vyšetrovateľ PZ SR dosť dlho 

zisťoval všetko potrebné pre súdy. 
Niekedy v roku 2013 prebehol súd, 
v ktorom bola za sumu -  ďaleko 
nižšiu, než 300tis.€ - rádovo v ti-
síckach Euro uznaná vinnou vedúca 
recepcie. Sumu aj rok iba odhadu-
jem, tak ako som túto informáciu 
získal. Aj preto mohol Trebuľa po 
mojej žiadosti v roku 2014 ako sto-
jí vec povedať, že zo správy HK sa 
potvrdilo najviac ak 5%. Aby ste 



auto? Pretože mesto dlhodobo za-
nedbáva reálne riešenie statickej 
dopravy? Ako v centre, tak na síd-
liskách. Mne mesto v parkovaní 
pripomína Charlieho Chaplina. Jeho 
malý spoločník v jednej groteske 
rozbíja okná a Charlie ich zasklieva. 
Za peniaze. Výber pokút za doprav-
né priestupky tvorí viac než 90% 
všetkých pokút MsP. 

Zakúpiť merač hluku za pár sto 
Eur neprináša toľko ako sledovacie 
kamery za desaťtisíce, viem. Ak 
MsP nedokáže merať hluk, načo 
máme prijaté a platné VZN č.78       
o verejnom poriadku, kde je odkaz 
na prípustné úrovne hluku? 

ŽIVOT JE IBA HRA?
Toto je ukážka, nakoľko vážne 

berieme to, na čom sme sa v tomto 
meste uzniesli. Často mám pocit, že 
my sa v tomto meste, štáte stále iba 
na niečo hráme. Na poriadok, na de-
mokraciu, na Spravodlivosť. 

Komunistický režim do roka 
1989 bol zákonom č. 125/1996 
označený za nemorálny a protipráv-
ny. Duch tohto zákona a pamiatka 
na umučených a zavraždených naj-
lepších mužov a ženy tohto národa 
sú pošliapavané v každých voľbách. 

Tak ako v tomto štáte, tak v tom-
to meste dnes a denne nachádzame 
dôkazy, že tu veľa vecí nefunguje 
poriadne. Temer všade kde sa ob-
zrieme, nájdeme niečo, nad čím 
krútime hlavami. Čo je ešte horšie, 
nevidieť nikoho niesť zodpoved-
nosť. Za drzé kradnutie, na ktoré sa 
príde po rokoch, za škody a straty, 
ktorých dôsledky cítime neskôr.

CITÁCIA JE PROBLÉM, 
HLUK NIE

Pravdupovediac, mlčanie po-
slancov pri tak zjavných nedostat-
koch MsP priznaných verejne ma 
sklamalo. Samotný Palčík svojim 
vystúpením naplnil čašu mojej tr-
pezlivosti. Napadol som ako pravi-
delnosť MsP po disko Rodeo, tak 
schopnosť efektívne konať v zmysle 
par.6 VZN78: “Všetky osoby sú po-
vinné zachovávať celoročne nočný 
kľud v čase 22.00 - 6.00 hod.” Vša-
de samé výhovorky, neschopnosť, 
nevyvodzovanie zodpovednosti. 

Tak som celému MZ povedal, 
čo musíme počúvať v noci. Cito-
val som úplne presne, ako na seba 
vulgárne vykrikujú po skončení Ro-
dea muži aj ženy. Moju autentickú 
nahrávku o vulgarizmoch ľudí po 
skončení Rodeo nájdete na http://
halenar.blog.sme.sk/ v článku Noč-
ný kľud (cez IE).  Na MZ sa ihneď 
spustila búrka nevôle. Od predsed-
níckeho stola som bol poučený, aby 
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Avsak ak vystúpi poslanec 
Pach a žiada Kijevskú konať a ne-
podporia ho ostatni poslanci - aj 
tak jej to poskytuje možnosť ko-
nat. Starosta sa má starať o rieše-
nie problémov, až potom organi-
zovať súťaže, oslavy. 

AKO „SA RIEŠI“ HLUK
Roky sa snažím aj ako po-

slanec mesta, aby MsP dôsledne 
dodržiavala VZN o hluku. Bývalý 
náčelník Dvorožňák na MZ vy-
hlásil, že MsP situáciu pred Iskrou 
monitoruje a vyhodnocuje. Na ko-
misii ŽP som sa ho opýtal, čo tým 
myslí. Odvetil, že každý týždeň 
sa aj za prítomnosti zástupcov 
MČ riešia záležitosti súvisiace      
s prácou MsP. 

Takže my občania môžme byť 
pokojní. MsP aj MČ KVP riešia 
vec. Zatiaľ asi 15 rokov. Na moju 
výčitku ako je možné vyhodno-
covať opilecké výkriky, nezried-
ka vyhrážky smrťou a zobudenie 
cca 2000 ľudí o 02:00 niekoľko 
rokov bez adekvátneho zásahu, 
odvetil: „no, keď tam jeden na 
10-15 metrov zakričí na inú par-
tiu, to nemôžme vyhodnotiť ako 
rušenie nočného kľudu.“ Na moju 
otázku prečo MsP nepríde keď 
končí disko a nezotrvá tých kri-
tických cca 15minút, odvetil, že 
majú málo ľudí a nemôžu byt na 
toľkých miestach naraz. 

VÝSLEDKY PRÁCE MsP
Na MZ Feb10 2014 som sa 

zastupujúceho riaditeľa MsP Pal-
číka opýtal, kedy sú kamienky na 
chodníkoch pre MsP znečistením. 
Odpovedal, že nie sú znečiste-
ním, sú tam proti šmýkaniu. Na 
otázku o psom truse odvetil, že 
si s tým nevedia dať rady. Na 
otázku o hluku po diskotéke Ro-
deo uviedol: “...pravidelne, keď 
končí diskotéka, počas diskotéky, 
hliadka má tam kontrolné body. 
Chodia tam, lenže viete, vyjdú 
vonku podnapité osoby a zapchať 
im ústa, aby nerozprávali a aby 
nekričali…? Viete, mne sa to ni-
kdy ešte nepodarilo, od kedy som 
policajt bol, že by som niekomu 
zapchal ústa aby nerozprával, aby 
nekričal. Ja neviem takýto zákrok 
si ani predstaviť. Samozrejme 
postih, postih za to môže byť, ale 
hluk je definovaný aj vyhláškou, 
kde sa musí prekročiť určitá hrani-
ca hluku. Merače hluku nemáme.”
MsP a CHARLIE CHAPLIN

Tak načo máme vlastne tú 
našu MsP? Na dávanie papúč vo-
dičom, ktorí nemajú kde nechať 

som sa nevyjadroval vulgárne v prí-
tomnosti žien. Už sa nik nezaoberal 
problémom narušovania života asi 
2000 ľudí, ale mojim citátom. Pres-
ne tak, ako to tu chodí: namiesto 
riešenia problému sa zaoberáme 
tým, kto ho pomenoval. 

REAKCIE POSLANCOV
Podporila ma iba poslankyňa 

Gamcová poukazom, že sa tej veci 
venujem viac rokov. Poslanec Ihnát 
ma vyzval, aby som s poslaneckým 
preukazom navštívil majiteľa a rie-
šil to s ním. Poslankyňa a starostka 
KVP Kijevská v reakcii na moje 
vystúpenie zdôraznila, že posypo-
vý materiál je na chodníkoch kvôli 
bezpečnosti ľudí. A je nehospodár-
ne ho neustále zbierať. A že ka-
mienky zostanú, pretože nik nevie, 
aké bude počasie. A pred Veľkou 
nocou dostáva ďakovné emaily, že 
ako je pekne čisto na KVP. 

Podľa mňa je celá táto obhajoba 
postavená na hlavu: veď ak sneh na-
padá na kamienky, zakryje ho. Tým 
stratia svoj zmysel. Skôr to svedčí   
o prístupe MČ k nášmu zdraviu,        
o prachu z posypu v bytoch a zniče-
ných topánkach. 

KOHO JE TO ZÁUJEM?
No a o hluku starostka ani slo-

vo. A to je zdá sa ukážka, že ani 
starostka na KVP nemá záujem 
na riešení. Ak niekto nechce riešiť 
vec, musí z toho niečo mať. Podo-
týkam, že dusot hudby znie asi 4 
hodiny, pričom byty tesne pri OCII 
to musia cítiť. VZN78 v par.6 začí-
na: “V záujme utvárania a ochrany 
zdravých podmienok a zdravého 
spôsobu života a práce obyvateľov 
mesta…” avšak v skutočnosti je há-
jený záujem niekoho iného. Takto si 
tu klameme roky a roky. Jedna vec 
je na papieri, druhá skutočnosť. 
HLUK NEJESTVUJE. NAOZAJ?

Poslankyňa Gamcová dostala 
May2014 pozvanie na komisiu Ve-
rejného poriadku KVP. Za prítom-
nosti MsP jej bolo predsedom Hu-
dákom vysvetľované, že MČ nemá 
vedomosť o žiadnej stažnosti na 
hluk počas a po disko v Rodeo klu-
be. Zistila, že trápenia občanov sa 
v tejto komisii riešia len na základe 
písomných sťažností.

Aktivity poslanca Pacha pred 
rokom, ani jeho návrh uznesenia, 
pre poslanca Hudáka nemajú svoju 
váhu. Tak sme sa rozhodli s poslan-
cami Gamcovou a Pachom zbierať 
podpisy občanov za zákaz diskotéky.

TRHOVÁ CENA BYTOV
Hluk pociťujú aj ľudia na Klim-

kovičovej, kde je 24/7 prevádzko-
vaná autoumyvárka. V nočnom ti-

chu znamená umývanie viacerých 
áut o 02:00 zobudenie. Nielen ľu-
dia, ale aj ich peňaženky takto tr-
pia. Trhová hodnota takých bytov 
musí byť nižšia, než v oblastiach 
MČ, kde je kľud. Neriešením hlu-
ku sami sebe sťažujeme pozíciu 
na trhu s nehnuteľnosťami. Môj 
cieľ ako starostu KVP - čistotou, 
starostlivosťou o zeleň, tichom, 
dobrými službami a bezpečnos-
ťou  - je opak: neustále zvyšovať 
trhovú hodnotu našich bytov. 

ĎALŠIE PREJAVY HLUKU
Hluk v noci na KVP pociťu-

jú aj ľudia na Wuppertalskej - zo 
záhrad oproti, a temer všade, kde 
sú otvorené krčmy do noci. Ľudia 
si všímajú aj hlasnú znelku opa-
kujúcu sa neustále dookola z auto 
ampliónov, lákajúcu k nákupu. 
Dokonca na Bielu sobotu počas 
Veľkej noci 2014. 

Podobne otravný je hluk z by-
tov uprostred noci. Pred časom 
robili  podnájomníci na Čordáko-
vej žúriky v byte aj na balkóne. 
V horúcom lete o 03:00 je predsa 
tak príjemné pokračovať v zábave 
na chladnejšom balkóne! V tichu 
noci sa smiech odráža medzi ra-
dovkami vzdialenými od seba iba 
45m a zasahuje všetky byty. 

Privolaná MsP reagovala roz-
hovorom s nájomníkom. V nasle-
dujúcich dňoch bola privolaná 
najmenej 4x. Potom udelila poku-
tu 30Eur. Nájomníci naviac zo 7. 
poschodia vytopili viacero bytov. 

HLUK V BRÁNACH
Rozhorčení ale aj aktívni ľu-

dia spísali petíciu na SBDII a tak 
sa podarilo po dlhých mesiacoch 
pôvodných nájomníkov dostať 
preč. Zistilo sa však pritom, že 
majitelia  bytov a členovia SBDII 
nemajú uzavretú žiadnu dohodu 
o spolunažívaní, ktorá by riešila 
problém hluku v bránach a tiež     
v  ďalej najímaných bytoch.

Mesto aj MČ by mali inicio-
vať v spolupráci s vlastníkmi 
bytov prijatie pravidiel spoluna-
žívania. V nich zaviesť zodpoved-
nosť majiteľa bytu a nájomcu za 
vznik hluku. Ošetriť taktiež hluk 
z rekonštukcií, správania sa ľudí 
v bytoch. Toto považujem za po-
trebné riešiť. Zvoľte ma, aby sme 
presadili náš poločný záujem žiť  
v pokojnom prostredí.  

Ak sa dokážeme uspokojiť s ru-
šením nášho spánku, ak sa uzmie-
rime s kamienkami na chodníkoch, 
je to prvý stupienok k prijimaniu 
ďalších nenormálností za normál-
ne. Na KVP, v meste, aj štáte.

KVP: Najprv starosti, potom aj radosti


