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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 Košice II rozširuje poslanec Košíc, KSK a starosta KVP Alfonz Halenár - zodpovedný za obsah

AH

info
Alfonz Halenár

starosta KVP 2014 poslanec KSK 2009 poslanec Košíc 2006 Od doby môjho pôsobenia
– či už ako poslanec a teraz ako
starosta - som presvedčený, že
konať je treba v záujme občanov
tak, aby sa na základe postupných krokov napĺňal ich dlhodobý záujem. Všetkými krokmi
som sa zaviazal myšlienke dlhodobého spoločného záujmu - nie
tomu, čo je výhodné dnes. Tohto
presvedčenia sa nevzdávam ani
na okamih. Zaviazal som sa
verejnej službe – nie podkladaniu sa. Tvrdo pracujem každý
deň. A tak nestačím vymýšľať
“odhalenia” a “senzácie”, ako
moji oponenti. Ja chcem niečo
urobiť, oni iba niečo znamenať.
Svoju cestu som si prebojoval sám. Žiadni sponzori, ani
politické strany. Nikomu nie som
zaviazaný. Iba vám – občanom.
A to niekomu ohromne vadí.

KSK: Voľby do VÚC majú zmysel
Voľby sú vždy premietnutím
okamžitých aj dlhodobých postojov občanov. V tých Nov04 2017
do VÚC ukážame naše preferencie politických strán a nezávislých kandidátov.
PÔSOBNOSŤ KSK
Opäť kandidujem ako nezávislý na poslanca KSK vo volebnom obvode Košice II. Tvoria ho
Terasa, KVP, Myslava, L9, Pereš,
Lorinčík, Poľov a Šaca. Všade
v týchto častiach mesta sa pri voľbách stretnete s mojim menom na
volebnom lístku. Moje číslo je 15.
Poslancom Košického samosprávneho kraja (KSK) som od
roku 2009. Ako poslanec KSK
presadzujem a hájim Spravodlivosť a Slobodu - čo sú podľa mňa
nutné podmienky pre demokraciu
- vo všetkých sférach pôsobenia
KSK. Medzi najdôležitejšie sféry
pôsobenia patria stredné školstvo, zdravotníctvo, doprava vo
verejnom záujme, zodpovednosť
za cesty II. a III. triedy, sociálne
zariadenia, narábanie s majetkom.
PÔVODNÉ FUNKCIE VÚC
Územie KSK si môžme predstaviť ako južnú časť bývalého
Východoslovenského
kraja.
Pôvodne mali vyššie územné
celky plniť funkciu presunu právomocí zo štátu, mali plniť úlohu
koordinátora a moderátora rozvoja v regióne a decentralizovaného prevodu európskych peňazí
na regionálne projekty. Myšlienka

distribúcie európskych peňazí
priamo do regiónov bola zastavená.
Dôvod je zrejmý: sila a moc sa
spája s peniazmi. A politické strany
ich nedovolili dať mimo centra, teda
mimo ministerstiev. Naďalej sa tak
treba uchádzať o peniaze na regionálne projekty najmä cez vládu SR
- a nie ako bolo pôvodne plánované
- cez VÚC. Kancelárie VÚC v Bruseli by mohli o tejto veci asi rozprávať viac.
Právomoci a zodpovednosť prevzaté od štátu boli - najmä v oblasti
ciest II. a III. triedy a zdravotníctva
- v nerovnováhe s presunom peňazí
na ich opravy a obnovu, resp. na
dlhy, ktoré boli vytvorené nemocnicami.
MOST CEZ RUŽÍN
Spomeňme na havarijný stav
mosta cez Ružín, ktorý síce nebol
spôsobený nedostatkom peňazí
-avšak na dôsledkoch sa KSK podpísal. Kraj obdržal správu, v ktorej
sa konštatovalo, že pri dodržaní
záťaže mosta automobilmi do 5 ton
a rýchlosti do 30km/hod mohol byť
most istú dobu bezpečne prejazdný.
KSK sa však namiesto osadenia
dopravných značiek a prísnej kontroly, uspokojil so zaslaním tejto
informácie starostom okolitých
obcií. Iste uznáte, že prípravy na
rekonštrukciu mosta v dobe prejazdnosti oboma smermi spojená
s prípravou náhradnej trasy na dobu
nevyhnutnú pre opravu je lepšia
situácia, než okamžité uzavretie

mosta pre havarijný stav. Čo KSK
musel učiniť - pretože list starostom sa minul účinkom.
VOLIČSKÉ HLASY OD VÁS
Poslancom som sa stal spôsobom, ktorý je v našich končinách dosť neobvyklý. Najprv
som začal chodiť na rokovania
poslancov a robil si poznámky.
Tieto som spolu s mojim komentárom a návrhmi na riešenie začal
zverejňovať ľuďom v mojom
volebnom obvode cez AHinfo.
Občasník AHinfo píšem sám.
Následne ho roznesiem do schránok ľuďom - opäť sám. Mám
tak istotu, že ho obdrží každý.
Pritom stretávam množstvo ľudí,
ktorí prejavujú dosť prekvapenia
a záujmu, že vidia osobne kandidáta, resp. poslanca.
Poslancom som sa stal bez
členstva alebo podpory akejkoľvek politickej strany alebo
sponzorov. Nie som z tých, čo
využívajú práve populárnu politickú stranu. Na rozdiel od niektorých iných, čo prechádzajú zo
strany do strany a tak využívajú
možnosť zúčastniť sa ich kampane. Vystriedať viac strán nie je
dnes pre kandidátov žiadny problém…Aj takých strán, ktorých
programy sú protichodné.
A samozrejme: poslancom
som sa stal iba vďaka hlasom
od vás - ľudí z môjho volebného
obvodu Košice II. Nielenže
som napísal a rozniesol AHinfo

pokračovanie na strane č.3

Alfonz Halenár
kandidát na poslanca
Košického samosprávneho kraja

zakrúžkujte

č. 15

Terasa - KVP - Myslava - L9
Pereš - Lorinčík - Poľov - Šaca

ZODPOVEDNOSŤ ČESTNOSŤ VYTRVALOSŤ
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KVP: Neetické správanie poslancov
V máji 2017 poslanci KVP
vydali a rozširovali tlačovinu pod
názvom Kvapka poslanecká (KP).
Rozhodli sa tým dať na známosť to,
čo oni považujú za správne a spravodlivé. Je treba uviesť, že od prvej
po poslednú stranu KP obsahovala
nepravdy a zavádzajúce vyjadrenia.
Opakovane uvádzajú, ako ich
spája morálka, slušnosť, zodpovednosť a prirodzený záujem riešiť aktuálne problémy KVP. Cítim potrebu
reagovať na jednotlivé tvrdenia
a poukázať tak na nemorálnosť,
neslušnosť a nezáujem poslancov
riešiť problémy KVP.
NEZMYSELNÉ UZNESENIA
Na tento účel zneužili názov oficiálneho periodika MČ - Kvapka.
Ukazuje na to, že v snahe vyzdvihnúť svoju rolu a znevážiť moju
osobu, používajú všetky možnosti.
Všetci poslanci sa podpísali pod
text, v ktorom uvádzajú, že im ako
starosta zasahujem do ich činnosti
a nerešpektujem ich právne postavenie. Ako je ich zvykom – bez uvedenia konkrétneho príkladu. Vedia
totiž, že vyvrátim každé ich tvrdenie poukázaním na reálny stav vecí
podporený zákonmi a predpismi.
Často sa deje pravý opak: niektorými svojimi nezmyselnými uzneseniami zahlcujú pracovníkov úradu.
Jeden z nezmyslov bol, že úrad má
zabezpečiť projektovú dokumentáciu prepojenia Hemerkovej a Čordákovej za účelom prechodu áut. Veď
uznajte – aký má zmysel vybudovať
prepojovaciu cestu pred 2 školami,
kde obe ulice končia a tak ohrozovať deti idúce do školy? Podobne
na návrh poslanca Takáča na prvý

krát nepodporili Národný projekt,
v ktorom MČ mohla získať 4 pracovníkov na čistotu a skrášľovanie
sídliska a zaplatiť iba 5% ich miezd.
SKLAMANÍ OBČANIA
Vymyslia si čokoľvek a použijú
to ako zámienku pre ďalšie škandalizovanie mojej osoby. Naposledy
to bolo hromadné opustenie rokovania za údajné neudelenie slova
kontrolórke. Najprv poslanci žiadali výmenu mňa ako predsedajúceho. Odmietol som to. Kontrolórka
dostala na uvedenie svoje správy
slovo - zneužila však mikrofón a v asi
10 minút dlhom príspevku namiesto
uvedenia kontrolnej správy, reagovala na môj článok v AHinfo23.
Keď som následne všetko čo uviedla
poľahky vyvrátil, opäť chcela reagovať. To som už nedovolil. Rokovanie
vediem vždy tak, aby sme rokovali
o bodoch programu – nie o tom,
komu čo príde vhod. To ale poslúžilo poslancom k tomu, aby sa všetci
zdvihli a opustili miestnosť. Vyvolali
tým nevôľu občanov, čakajúcich na
prerokovanie bodu zástavby územia
medzi Moskovskou a Klimkovičovou
- Paseo Grunty. Ani to ich neprimälo
zmeniť svoj postoj a pokračovať v
rokovaní - k čomu aj prišli. Predsa sú
volení občanmi a tak by nemali občanov takto odignorovať.
ÚRAD MČ PRACUJE
Poslanci v KP tvrdia, že samospráva v našej MČ je v hlbokej kríze
a komunikácia starostu s poslancami je na mŕtvom bode a úrad je
v personálnom a pracovnom rozklade. Moja reakcia: samospráva
plní všetky zverené právomoci a zodpovednosti. Krátke obdobie, keď

na jednom oddelení chýbali ľudia,
bolo prekonané. Tvrdením, že úrad
je v rozklade, klamú a dehonestujú
pred obyvateľmi prácu všetkých
zamestnancov a poburujú proti nim
obyvateľov sídliska.
VÝZVY NA ODSTÚPENIE
Opakovanými výzvami, aby som
odstúpil z postu starostu, si cielene
robia reklamu. Uvediem niektoré
ich dôvody: mám odstúpiť, lebo som
zvolával stretnutia občanov, aby sa
vyjadrili k chystanej výstavbe ešte na
začiatku celého procesu. Alebo mám
odstúpiť, lebo som odvolal Gamcovú
z postu zástupkyne starostu pre nezákonné konanie - a oni ju podporujú.
Niektorí poslanci mi pri osobných
stretnutiach podávali ruky. Jedného
som sa opýtal, ako mám rozumieť
tomu, že mi vyslovil nedôveru a žiadal moje odstúpenie z postu starostu
a teraz mi podáva ruku. Odvetil:“...to
viete, politické dohody...“.
Na funkciu starostu som bol
zvolený občanmi - nie poslancami.
Tí v snahe zviditeľniť svoju osobu,
očierňujú ma a obviňujú bez uvedenia konkrétností zosmiešňujúcimi
a zavádzajúcimi nepravdami. Médiá
dávajú priestor poslancom bez toho,
aby si overili skutočný stav vecí.
Tak ako poslanci KVP, tak novinári
píšuci o samospráve majú veľmi
slabé vedomosti o zákone 369/1990
o obecnom zriadení. Svojim prístupom tak zavádzajú Košičanov.
POKUS ZNEUŽIŤ KVAPKU
Veľkú časť KP zaberala tzv.
Analýza ostatného slova starostu.
Keďže som videl narastajúcu agresivitu poslancov a snahu cez Kvapku
robiť si reklamu, rozhodol som, že za

verejné peniaze nebude nik znevažovať prácu úradu MČ a tiež moju
a nepravdami upozorňovať na
svoju osobu. V tomto duchu som
napísal posledný text do Kvapky.
KP sa venuje poslancom Gamcovej
a Boritášovi, ktorí pôvodne v rozsahu 160 znakov v riadnej Kvapke
v rubrike „poslanecká sms“ - mali
hodnotiť svoju činnosť poslanca
po 2 rokoch práce. Namiesto toho
spísali dlhé texty, v ktorých osočovali moju prácu. Opäť nekonkrétne. Zrejme nemali čo hodnotiť
na svojej práci – tak sa rozhodli ísť
cestou ohováraní.
MANDÁT POSLANCA
Často nie je opísaná konkrétna
situácia, kde by som vedel podať
dôkaz, že veci sú inak. V dnešnej
dobe – niekedy nazvanej aj postfaktická – je to bežný spôsob sebaprezentácie a útočenia na iného. Po
zverejnení „pravdy“ útočiaceho bez
uvedenia faktov trvá neúmerne dlho
a treba vynaložiť mnoho úsilia pre
zverejnenie pravdivého stavu veci.
Prináša to ale pozornosť. Fakty a skutočnosť nie sú až také zaujímavé.
Vrcholom výmyslov v KP bolo
to, že ako jediný chodím po Terase
so svojou sekretárkou a oslovujem
voličov (v máji 2017). A ako jediný
kandidujem vo voľbách do VÚC.
Takéto a podobné klamstvá sa objavujú nielen v KP. Poslanci KVP si
už takto zvykli klamať. Je to súčasť
ich duševnej výbavy. Aj na tomto je
vidieť, nakoľko sú ich vyjadrenie
dôveryhodné a nakoľko ich spája
„morálka, slušnosť a zodpovednosť“. Mandát poslanca predsa
nespočíva v útokoch na starostu.

KVP: Klamstvá a výmysly poslancov šírené niektorými miestnymi médiami

Poslanci KVP v snahe poškodiť moje meno a moje schopnosti
v očiach občanov, často pre médiá
vyhlasujú, koľko ľudí odišlo z úradu
MČ, čo spájajú s mojim pôsobením
na poste starostu.
Novinári vidiac zasa možnosť
„senzácie“, vrhli sa po internete šírenom údaji bez toho, aby sa čo len
jediný opýtal na skutočný stav veci.
Je známe, že najmä tlačené média
majú problémy s predajnosťou.
Vyzerá to tak, že využívajú všetky
možné spôsoby, aby to zvrátili. Aj
zverejňovaním neprávd a titulkami
s expresívnymi výrazmi.
Skutočný stav veci je taký, že
od môjho nástupu na post starostu
z rôznych dôvodov ukončilo trvalý
pracovný pomer 9 pracovníkov.
Predtým, než uvediem dôvody ich
odchodu, ktoré poznám, je potrebné
uviesť, že všetci požiadali o ukonče-

nie pracovného pomeru na základe
vlastnej žiadosti. Bez toho, aby to so
mnou akokoľvek prejednali.
Medzi počet 9 nepočítam
odvolanie prednostu úradu MČ po
viac ako 4 mesiacoch od môjho
nástupu. Dôvodom pre odvolanie
bola úroveň jeho komunikačných,
organizačných, riadiacich a kontrolných schopností. V niektorých
prípadoch odchodov zohrali svoju
rolu aj poslanci KVP. Časť zamestnancov sa niekoľko mesiacov pred
odchodom opakovane sťažovalo
na neprimeranú záťaž a tlak zo
strany poslancov.
Takže: z 9 pracovníkov dvaja
odišli pre zdravotné dôvody, jeden
z finančného hľadiska za lepšou
prácou, jeden sa presťahoval za partnerom do iného mesta.
MČ zaznamenala sťažnosti občanov aj poslancov, že aj dlhé obdobie

neobdržali odpoveď na svoj podnet.
Nechal som preveriť tieto nezodpovedané podnety, pričom bolo zistené,
že ich nevybavili zamestnanci, ktorí
už na úrade nepracujú. Práve po ich
odchode sme pri preberaní ich pracovných materiálov zistili mnoho
nedostatkov a zanedbanej agendy.
Aj médiami zverejnenými zanedbaniami bola starostlivosť o pieskoviská, náhradná výsadba a agenda
súvisiaca so stavebnou činnosťou.
Nedá sa povedať, že všetky
odchody pracovníkov boli oslabením. Práve naopak. Na niektoré
posty sme oproti stavu z minulosti
získali výraznú kvalitu. Kvalitní
pracovníci sa oproti niektorým dlhoročným nevyhovárajú na šikanu
alebo zahlcovanie prácou. Vidieť to
celkom jasne, ktorí samostatne riešia
a realizujú všetko potrebné a ktorí sa
snažia dostať všetko akoby na tácke.

Možno ste už niekedy na nejakom
pracovisku zažili čosi podobné. Na
každom pracovisku v akomkoľvek
odvetví je predsa nutné riadiť sa
istou agendou, pravidlami a rešpektovať nadriadených.
Tak, ako sa zveličuje počet
pracovníkov, ktorí odišli z úradu,
tak sa zveličujú aj iné udalosti.
Novinári príliš často uverejňujú
hrubé nepravdy o mojom pôsobení
na poste starostu. Jedno médium
už muselo uverejniť opravu za
nepravdivý článok o dianí na
KVP a o mne. Článok bol na celú
jednu stranu s obrovským titulkom, oprava o niekoľko dní v rohu
stránky drobným písmom. Porovnajte koľko pozornosti asi pritiahol pôvodný text a koľko oprava.
Nestačím sledovať všetky média
zverejňujúce nepravdy. Nemám
čas. Pracujem v prospech KVP.
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pokračovanie zo strany č.1

- naviac som sa chodil predstavovať od dverí k dverám. Aby som
tým mohol získať aj pohľad ľudí
z volebného obvodu Košice II na
moje pôsobenie ako poslanca a na
riešenie problémov.
Mnohí ma poznáte osobne.
S mnohými z vás som v rozhovoroch strávil dlhú dobu. Už ako
poslanec som prostredníctvom
AHinfo dával voličom v mojom
volebnom obvode spätnú väzbu,
ako si počínam. Aj preto mali moji
voliči možnosť zistiť, nakoľko
plním to, k čomu som sa zaviazal
pred voľbami.
SAMOSPRÁVA A DANE
V rukách držíte 24. číslo - čo je
dôkazom, že komunikáciu s ľuďmi v mojom volebnom obvode
považujem za základ mojej
práce. Nie som ten, kto začína byť
aktívny pár týždňov pred voľbami.
Dlhodobo píšem o tom, čo sa deje
v samospráve preto, lebo sú to
vaše peniaze, ktoré sa používajú
v samospráve. Vaše ťažko zarobené peniaze. Aj preto by ste mali
čo najlepšie poznať tých, ktorí sa
uchádzajú o vaše hlasy. Nakoniec: všetky AHinfo mám - ako asi
veľmi málo poslancov - prístupné
na internete na alfonzhalenar.sk.
Každý sa tak môže presvedčiť, kto
som, čo chcem presadzovať a čo
sa mi podarilo presadiť.
Aj keď je v KSK viacero nezávislých poslancov, mnohí z nich
hlasujú so súčasnou väčšinovou
koalíciou Smer-SMK-nezávislí.
To isté platí napr. o niektorých,
ktorí opustili svoje pôvodné strany
alebo tých, čo sú „za šport“. Takže
by som sa nečudoval, ak by títo
poslanci po voľbách Nov04 opäť
podporili Smer v KSK.
ŠKOLSKÁ KOMISIA KSK
V mojom prvom volebnom
období ako poslanec KSK som
aktívne pôsobil v školskej komisii. Neustále som presadzoval,
aby sme sa venovali systému
prijímacích skúšok a systému
financovania stredných škôl. Po
opakovanom tlaku na ostatných
členov komisie som presadil, aby
sa zišla komisia iba s jedným
bodom rokovania: situácia a návrhy na riešenie v strednom školstve. Väčšina členov komisie sa
zhodla, že je treba rokovať o tom,
prečo stredné školy produkujú
slabšiu kvalitu študentov pre VŠ,
prečo na stredných školách panuje
priemernosť, ako motivovať študentov aj učiteľov podávať tie
najlepšie výkony a hľadať spôsoby, ako prideľovať viac financií
úspešným školám, učiteľom a štu-

dentom. Nie dávať ich podľa počtu
študentov bez vnímania a vyhodnocovania kvality škôl.
Navrhol som, aby výstup z komisie prerokovali poslanci KSK. Po
prerokovaní a ak by z toho vznikli
nejaké odporúčania, by sme sa spojili s ďalšími VÚC. Následne by sme
mohli sformulovať nejaký spoločný
názor a predložiť ho ústredným
orgánom tejto krajiny. Takýmto
postupom sme z KSK mohli reálne
ovplyvniť stav v školstve. Sľubne
sa rozvíjajúcu iniciatívu vtedy žiaľ
zastavil predseda školskej komisie
poslanec KSK a primátor Michaloviec Záhorčák(Smer).
V súčasnom volebnom období
som sa už do školskej komisie ako
člen nedostal. Pán predseda Záhorčák si to neprial. Stal som sa teda
členom komisie cirkví a pre celospoločenské otázky. Spomínam si
na 90. roky, kedy poslancov NR SR,
ktorí boli nepríjemní pre HZDS,
dávali do bezvýznamných komisií.
Komunistom ich spôsoby zostávajú… (pripomínam to najmä pre
mladších).
ŠKANDÁL NA OA POLÁRNA
Podobne aktívne som vystupoval v prípade škandálu s vyhodením
učiteľa Obchodnej akadémie na
Polárnej v Košiciach pána Žarnaya.
Dnes už poslanec NR SR bol v roku
2013 vyhodený z OA Polárna z postu učiteľa. Pán Žarnay sa vtedy ako
predseda Rady školy spýtal riaditeľa OA na efektivitu využívania
externých právnych služieb. OA si
totiž pri nedostatku financií pre učiteľov najímala za mesačný paušál
550 Eur externú právničku. Riaditeľ
OA Ivan prepustil aj ďalšieho učiteľa - Matejovského, ktorý sa ako
jediný z učiteľov Žarnaya zastal.
V AHinfo19 a 20 som vám opísal
detaily, ako si pri rokovaní počínali
poslanci, súčasný hlavný kontrolór
Hudák a predseda KSK Trebuľa.
NEMOCNICE KSK
Ako poslanec KSK dlhodobo
opisujem stav a vývoj v 4 nemocniciach KSK. Na konkrétnych číslach
a postupoch predkladám temer všetkým v mojom volebnom obvode
Košice II, ako si počínali “manažéri” dosadení poslancami KSK
a ako si vedú nemocnice v rukách
súkromnej firmy.
Ukazuje sa, že pokiaľ boli
nemocnice v zodpovednosti KSK,
hospodárili v červených číslach,
nemali peniaze na úhradu faktúr,
nemali peniaze na rozvoj a na
investície. Pravdou samozrejme je,
že KSK prevzali nemocnice od štátu
v stave, kedy dlhodobo potrebovali
vylepšenie ako budov, tak manažo-

vania. KSK nemal na nové investície a výbavu novými prístrojmi.
Pravdou tiež je, že politickí nominanti KSK v riadiacich pozíciách
s vysokou pravdepodobnosťou
neučinili nič, čo by stav nemocníc
zlepšilo.
Prevodom akcií nemocníc do
súkromných rúk tie isté nemocnice začali splácať dlhy, nakupovať nové prístroje, nemuseli
čeliť žiadnym štrajkom lekárov
a zdravotníckeho personálu a súkromník začal investovať do rozvoja nemocníc. Na príklade novej
nemocnice v Michalovciach jasne
vidieť, že súkromník investovaním okolo 30mil. Eur chce postaviť ukážkovú nemocnicu. Aspoň
na slovenské pomery. Takto je
vidieť rozdiel medzi fungovaním
nemocníc v rukách samosprávy
- teda KSK - a súkromníka.
VÚC MAJÚ ZMYSEL
Niekedy sa hovorí o zbytočnosti VÚC. Ako možno jediný
poslanec KSK na faktoch dokladám prínos KSK pre bežný život
ľudí.
Je totiž nepochybné, že fungovanie nemocníc ovplyvňuje
kvalitu života občanov. Ak sa totiž
stane, že niekto z nás bude potrebovať nemocnicu a lekára, dosť
dobre si viem predstaviť, že bude
hľadať tú najlepšiu nemocnicu
a lekárov. A silne pochybujem,
či pritom bude zvažovať, či je
vlastníkom štát/samospráva alebo
súkromník. Rozhodujúce preňho
bude, či v nemocnici sú lekári
a majú techniku, ktorou zabezpečia, že sa opäť dostane do svojej
bežnej zdravotnej formy.
Na príklade stredného školstva a nemocníc som ukázal, že
KSK má svoj význam. V prípade stredných škôl má z prvej
ruky všetky dôležité informácie.
Je treba ich použiť pre vytvorenie
tlaku na zmenu ako financovania
školstva, tak motivácie študentov
a učiteľov. Stredné školy totiž pripravujú pre ďalšie štúdium vysokoškolákov. Vzdelaní ľudia vždy
posúvali túto krajinu. Ak chceme
napredovať, je treba za poslancov
KSK voliť takých, ktorí svojimi
postojmi a návrhmi napomôžu
zlepšiť slovenské školstvo. Ak sa
rozhodnete zakrúžkovať číslo
15 pred mojim menom, budem
jedným z nich.
Skôr ako VÚC zrušiť – bolo by
treba zamerať sa na ich pôvodne
zamýšľané funkcie - manažovať
sociálno-ekonomický rozvoj regiónov. K tomu však musia dostať viac
kompetencií aj financií od vlády SR.
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Primátor Raši na MZ Sep18
2017 predložil návrh na udelenie ceny Pro Urbe Rudolfovi
Schusterovi „za jedinečný prínos
k rozvoju mesta Košice, za budovanie jeho dobrého mena doma
i v zahraničí.“ Ako jediný prihlásený v diskusii som povedal, že
dávať cenu tomu, kto ako člen
KSČ robil všetko pre to, aby
sme dnes nežili v demokracii
a po roku 1989 zadĺžil mesto,
ktoré následne stálo nad priepasťou bankrotu, je mimoriadne
nešťastné a ten návrh je zlý. Ako
jediný poslanec mesta som hlasoval proti.
Jedinečný prínos? Za primátorovania Schustera Romovia
z chatrčí nad Steel Arenou pri
zahusťovaní mesta bytovkami
v roku 1995 „posilnili“ komunitu
na L9. Dôsledkom bolo rozhodnutie zostávajúcich „bielych“ L9
opustiť. Schuster tak napomohol vytvoriť čisto rómske ghetto
a tikajúcu časovanú bombu.
Po údajne zlom stave zimnej
údržby 1994/95 Schuster podpisuje Jun1995 odstúpenie od
zmluvy. Firme Strelingstav sú
zabavené priestory a mechanizmy. Po 18 rokoch v roku
2013 mesto zaplatilo 10mil. Eur
za odobratie možnosti podnikať
firme Strelingstav.
HALUŠKY
NA DVOJPLATNIČKE
Pri prezidentskom plate
sa sťažoval na svoje pomery,
pričom poznamenal, že on si
vystačí s haluškami na dvojplatničke. Dobré meno v zahraničí
nám určite neprinieslo jeho priateľstvo s Lukašenkom a Janukovičom.
Ako by ste vnímali, ak by
nemecké mestá vyznamenávali
členov NSDAP, ktorí by vyhlasovali, že sa nehanbia za svoje
členstvo v nacistickej strane a že
by do nej opäť vstúpili? Schuster
sa nedávno verejne vyjadril, že sa
nehanbí za to, že bol v KSČ a ak
by sa história opakovala, tak by
do KSČ vstúpil opäť(!). Takže tu
v meste máme komunistu, ktorý
by opätovne podporoval a schvaľoval vraždy, prenasledovanie
odporcov KSČ a ich žalárovanie, koncentračné tábory, kde
nevinne odsúdení po vykonštruovaných procesoch kopali urán,
prepadnutie a obsadenie krajiny
cudzími vojskami, ktoré trvalo
23 rokov, ... menujte sami.
Mnohí pokladajú R. Schustera za schopného politika. Asi
majú pravdu. V ktorej inej krajine by sa mu darilo manipulovať
s verejnou mienkou tak, ako tu?

poslanec.ah@gmail.com				

Občasník o samospráve		

KE: Parkovanie zostáva problémom

Aktivity MČ v oblasti riešenia
parkovania (a moje taktiež) boli
podmienené aj tým, že poslanci
KVP koncom roka 2016 zriadili komisiu pre parkovanie. Bolo
vhodné počkať, čo z tejto komisie
vzíde. Komisia mala neskôr jeden
výstup. Týkal sa obmedzeného
státia pre autá dlhšie ako 5 metrov
určené na prepravu tovarov.
NEINFORMOVANÁ MČ KVP
Ja osobne vítam každú aktivitu, ktorá rieši problém parkovania.
Dostávam otázky, kedy vlastne
MČ toto zrealizuje. Občania KVP,
v ktorých bola už niekedy v januári 2017 vzbudená nádej, že toto
bude prvý krok k vyriešeniu problému, asi budú sklamaní. Najviac
počuť pýtať sa tých, ktorí sa významnou mierou pričinili o to, že
celá vec stojí. Poslanci sa opakovane dožadujú riešiť “projekt”,
ktorý totiž MČ nevlastní. Médiá
namiesto toho, aby sa pýtali, podporujú poslancov KVP v útokoch
na moju osobu. V tejto veci je treba urobiť jasno. O pláne komisie
vylúčiť z rezidentských pm autá
dlhšie ako 5m som sa dozvedel
z médií. Uznesenie komisie nebolo doručené ani prekonzultované
so mnou ako starostom. Poslanci
KVP uznesenie komisie nikdy
neschvaľovali. MČ nikoho nepoverila vybavovaním príslušných
povolení.
NEZÁKONNÝ POSTUP
Pán Titl ako člen komisie začal jednať tak, že v komunikácii s Dopravným inšpektorátom,
resp. MMK použil značku a názov
MČ bez toho, aby som o tom ako
starosta vedel. Takéto žiadosti
má totiž podpisovať iba starosta. Bez môjho vedomia a súhlasu
boli vykonávané úkony v mene
MČ - jasne v rozpore so zákonom. DI PZ SR aj MMK zaslali
súhlasné vyjadrenia – avšak na
meno pána Titla. Opakujem teda
znovu: MČ nemá v rukách nič.
Návrh premiestniť autá dlhšie ako
5m mimo rezidenstkých pm a tiež
vyznačenie parkoviska pri kostolom mi poslancami nebol predložený. Toto je ďalšia ukážka toho,
že poslanci KVP nekomunikujú
so mnou, ako so starostom. Nie je
teda pravdou, čo šíria aj niektoré
médiá, že ja nekomunikujem s poslancami. Opak je pravdou. Moji
oponenti sa tak nezmyselne snažia
znižovať význam a postavenie
starostu, že porušujú zákon.
SLABÉ MIESTA „PROJEKTU“
Z praktického hľadiska treba
zdôrazniť, že na komisii nik nežia-

dal nepredložiť počet pm, ktoré by
obmedzením státia pre autá dlhšie
ako 5 metrov, vznikli pri obytných
zónach. Toto si akoby nik nevšíma.
Prečo? Nemá byť toto rozhodujúci
parameter, ktorý podmieňuje aj ďalší - teda potrebný počet pm k tomu,
aby tie autá nad 5m mohli na nich
stáť? Nemôžme predsa povedať občanom KVP, ktorí používajú take
auto – napr. ako živnostník k obžive
svojej rodiny - aby parkovali mimo
obytnej zóny a nepovedať im, kde.
Nebol mi predstavený ani projekt, kde sa nachádzajú spomínané
parkoviská na KVP mimo zóny. Ak
by sme za jedno z nich považovali
parkovisko pod OC Prima – teda pri
kostole, tam je už počas dňa obsadených niekoľko desiatok pm. A to
nehovorím o večerných hodinách.
VÝSLEDKY PRÁCE KOMISIE
Nikdy nebudem brániť ničomu, čo je osožné pre občanov KVP
a mesta. Médiá však veľmi úspešne
napomohli vyvolať dojem, že poslanci KVP začínajú riešiť problém
parkovania. Nie je to pravda. Je to
populistické vtieranie sa do priazne
voličov, nie snaha riešiť parkovanie systematicky. Doterajšie kroky
komisie sú iba výkrikom do tmy,
namiesto posunutia sa smerom do
budúcnosti.
Moje obavy z výsledkov práce
komisie sú podložené aj jej skladbou. Jej predsedom je poslanec Takáč, ktorý sa pri riešení parkovania
verejne prezentoval vetou: „…mnohé veci na sídlisku si vieme riešiť
vo vlastnej réžii. Máme tu šikovných stavbárov, murárov, betonárov
apod. Na to, aby sme si tu vybudovali poriadne parkoviská, súkromnú
firmu určite nepotrebujeme.“ Každý
si urobí obrázok o schopnostiach
takýchto poslancov riešiť problém
parkovania systémovo.
Z toho, čo tu uvádzam vidieť,
kto si počína zodpovedne voči občanom KVP. Ak budeme posudzovať
efektivitu nákladov MČ pri riešení
problému parkovania, zastávam názor, že tie peniaze, ktoré sa teraz
vynakladajú na čiastkové riešenia,
budú chýbať v budúcnosti na prijatie uceleného systému.
DODRŽIAVANIE ZÁKONOV
Všetci by sme radi žili v usporiadanej a efektívne riadenej spoločnosti. Všetci by sme radi aby tí, čo
porušujú zákony, niesli za to zodpovednosť. Je však zvláštne, že nevidieť, kto má záujem riešiť problém
parkovania celomestsky s ohľadom
na uprednostnenie rezidentov, ktorí
používajú auto na osobné účely.
Každú noc v tomto meste par-

kuje v rozpore s cestným zákonom
niekoľko tisíc áut. PZ SR, hasiči
a záchranári sa opakovane sťažujú,
že zle zaparkované autá spomaľujú ich zásahy. Opozdenie záchrany
môže spôsobiť ohrozenie majetku
a zdravia – naozaj čakáme na nejaké nešťastie? Mnohí obdivujeme
iné krajiny a často hovoríme, že by
sme chceli žiť napr. ako žijú ľudia
vo Švajčiarsku. Avšak nevedno,
koľkí z nás by chceli dodržiavať
zákony a pravidlá tak, ako ich dodržiavajú Švajčiari.
OTÁZNIKY NAD NOVÝMI PM
Časť občanov KVP zastáva názor, že za už vybudované pm sa
nemá platiť nič. Na prvý pohľad je
toto úplne logická požiadavka. Pri
hľadaní riešenia musíme brať do
úvahy 1200 áut, ktoré podľa odhadu v súčasnosti na KVP parkuje
v rozpore s cestným zákonom. Ako
však zaviesť systém v súlade so zákonom a pohodlím občanov? Natíska sa odpoveď, že budú vybudované nové pm. Kde a ako budú tieto
nové pm vybudované? Na zeleni?
Ak na jedno pm je treba 12m2 plochy (5x2,4), pri počte 1200 pm je to
14 400m2. Kde na KVP dokážeme
ubrať zo zelene 20 pásov širokých
5m a dlhých 144m? A ak by sa nám
aj podarilo toto nejako vyriešiť- kde
zriadime nové pm potrebné pre ďalšie roky? A ako sa pozrieme do očí
našim deťom, že sme im zanechali
namiesto zelene betón, asfalt a teplo emitujúce autá... pretože v čoraz
teplejších letách kumulujú plechy
áut ohromné množstvo tepla. Po
západe slnka ho vyžarujú do našich
bytov.
PARKOVANIE ZADARMO
Ak k vybudovaniu potrebného
počtu pm nebudeme zaberať zeleň
- zostávajú už iba viacposchodové
garážové domy (GD). Využitie GD
pri parkovaní zadarmo je otázne.
Príklad GD pri Steeel aréne je varovný. Mesto Košice k MS v hokeji
2011 za 3,8mil. Eur vybudovalo GD
s 500 pm. Po MS v hokeji SMMK
sro ako mestská firma na parkovanie oboslala ľudí z okolitých ulíc.
Ponuku parkovať za 56 Eur/mes.
prijali traja. Dôvod? Parkovanie naokolo bolo zadarmo. Iste - cena bola
premrštená a od stola (pracovníkmi
obecnej firmy). Akokoľvek: princíp
zostáva rovnaký, či ide o GD nad
Steel Arenou alebo na KVP.
Chcem napísať celkom jasne
a zrozumiteľne: nemám problém
podporovať rozhodnutie o zavedení systému parkovania na KVP,
pri ktorom občania nebudú platiť
nič - za podmienky, že bude pred-
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ložený jasný a zrozumiteľný plán,
ako samospráva na KVP získa na
také riešenie peniaze. Zatiaľ sa
však javí celkom jasne, že takýto
plán nie je k dispozícii. Dať totiž
na papier business plán s predpokladanými príjmami a nákladmi
napr. miestneho podniku služieb
v parkovaní, vyžaduje odborníkov
z oblastí ako je doprava, právo,
podnikanie.
To nie je zrejme nič pre aktivistov typu Lörinc, ktorý koncom
roka 2015 ako kandidát na poslanca do NR SR pre voľby v marci
2016 predložil poslancom KVP
v niekoľkých stručných bodoch
návrh projektu miestneho podniku
služieb, ktorý by zabezpečoval aj
parkovanie. Vyzval som pána poslanca, aby predložil predpokladané príjmy a výdavky takého riešenia - ale nijako nereagoval. Aj keď
média ukazujú niektorých aktivistov v pozitívnom duchu, títo nekonajú a nepredkladajú konkrétne
návrhy ucelených riešení. Ucelený projekt totiž vyžaduje väčšiu
odbornosť, než iba krik a poukazovanie na iných.
OSLOVENÁ UNIVERZITA
Výsledky parkovacej komisie
ma v lete 2017 primäli osloviť
Žilinskú univerzitu. Ako jediná
vysoká škola v SR vyučuje a súčasne rieši problémy dopravy.
Univerzita je dostatočne odborne
zdatná a neutrálna pôda pre vypracovanie systému parkovania na
KVP. Predjednal som, že MČ zašle univerzite zadanie, na základe
ktorého univerzita zašle ponuku,
v ktorej uvedie čas potrebný pre
ich návrh riešenia a financie, potrebné pre ich prácu na predložení
projektu.
Žiaľ - poslanec Takáč odmietol reagovať na môj návrh, aby
toto predložil na rokovanie parkovacej komisie. Z jeho vyjadrení
pre média vyplynulo, že dokonca
takéto riešenie odmieta. Poslanci
KVP akoby už nedokázali prijať
nič, čo by ukázalo, že na KVP je
treba namiesto čiastkových riešení – ak chcete projektov parkovacej komisie, prijať ucelený systém, ktorý situáciu v parkovaní
rieši nielen pre súčasnosť – ale
najmä pre budúcnosť.
Významnou výhodou zavedenia systému parkovania ako
prelomového kroku, je zvýšenie
komfortu pre občanov s trvalým
pobytom na KVP využívajúcim
auto pre osobné účely. Neprijatím
systému sa im odoberá komfort.
Situácia je už neudržateľná.

