
PRÍLEŽITOSTNÝ  INFORMÁTOR
 o dianí v sídliskovej samospráve na KVP, 

starostovi, poslancoch a úradníkoch na Miestnom úrade. 
Spísal a medzi občanmi KVP rozširuje Alfonz Halenár, zodpovedný za obsah a texty v tomto informátore.

Slávnostná schôdzka 
novozvolených poslancov 

a starostu KVP
prebehla V decembri 2002. Z 33 
poslancov je 24 novozvolených        - 32 
z koalície SDKÚ+KDH+SMK +DS 
a jedna nezávislá. Starostom sa s vyso-
kým počtom hlasov opäť stal Rusnák. 
 K voľbám prišlo 19,4% voli-
čov KVP. Ostatní svojou neúčasťou 
dali najavo, že im je samospráva ľaho-
stajná.
 Ja  ako kandidát na poslanca 
som prepadol na celej čiare. Získal 
som 121 hlasov, čo bolo oproti naj-
lepšiemu výsledku v okrsku II. asi 
25%. Svoj neúspech pripisujem tomu, 
že občania antisocialistickým živlom 
nedajú dôveru zastupovať ich. Aspoň 
takto mi to napísal jeden volič: Hoci-
jako si to dobre myslel , svojím 
vystupovaním proti komunistom si 
si poštval proti sebe dosť voličov. 
Málokto prizná, že spravil v minu-
losti chybu... 
 Napriek neúspechu som sa 
rozhodol zúčastňovať sa jednania 
poslancov a oboznamovať vás s mojim 
pohľadom na stav vecí verejných 
(a platených z našich daní) na KVP.

 Samotné rokovanie prebehlo 
hladko. Poslanci sľúbili na svoju česť 
a svedomie ochraňovať záujmy KVP. 
Zvolili predsedov komisií, miestnu 
radu, zástupcu starostu (poslanec Bori-
táš s platom 9 000.- + 1000.- + 20% 
odmeny mesačne za 4 hodiny denne). 
Neskôr odhlasovali plat starostovi 39 

700.- Sk/mes. + 20% odmeny, čo 
s ostatnými odmenami starostu Rus-
náka, ako poslanca VÚC a poslanca 
mesta, zrejme presiahne sumu 50 000.- 
Sk mesačne.
 Poslanci sami sebe odhlaso-
vali odmenu 1 500.- Sk/mes. a keďže 
nik neprejavil záujem diskutovať, ani 
hodiť tému do bodu rôzne, schôdza 
bola ukončená.

2. Schôdza poslancov KVP.
 
 Február 2003.  Bola predne-
sená správa kontrolórky, kde sa o.i. 
zmieňovala, že z náhodne vybraných 
50 zmlúv miestneho úradu o verejnom 
obstarávaní, v 19 z nich bolo drobné 
porušenie zákona.
 Najhlavnejším bodom bol roz-
počet KVP na rok 2003. Sumu 44 mil. 
Sk tvorí 24 mil. pre bežnú činnosť 
mestkej časti a 20 mil. Sk pre fun-
govanie zariadení, ktoré prechádzajú 
pod pôsobnosť samosprávy v zmysle 
prechodu právomocí zo štátu (mater-
ské a základné školy).

 Počas minulých rokov som sa 
od poslancov KVP ale aj od predsedu 
fi nančnej komisie dozvedel, že na 
chod úradu (energie, služobné cesty, 
telefóny, platy, odmeny, atď.) sa minie 
asi 50% z rozpočtu.
Predpokladal som, že sa k tejto veci 
vyjadrí niektorý z poslancov. Nestalo 
sa - nepadol jediný návrh na zmenu 
rozpočtu a tak rozpočet KVP na rok 
2003 bol odhlasovaný bez diskusie.

 V bode rôzne sa opýtal jeden 
z poslancov, čo majú robiť a kde ísť 
občania KVP, keď vznikne potreba 
evakuácie (práve prebiehal úder USA 
na Irak a tak hrozba teroristického 
útoku na niektorú z krajím, ktoré pod-
porovali koalíciu USA/Británia/Aus-
trália/...SR bola reálna). 
 Z následnej debaty vyplynulo, 
že sa vie iba o jednom priestore pre par 

ľudí a kde sú ďalšie takéto priestory 
a pre koľkých občanov KVP sú pri-
chystané, nevedno. Starosta zakončil: 
KVP nie je ohrozené ničím...
 Poslanec Hnát v bode rôzne 
oznámil, že jeho volič spadol na zľa-
dovatelom chodníku a udrel si hlavu 
tak nešťastne, že musel byť hospita-
lizovaný. Nahnevaný občan vyhlásil, 
že zažaluje MČ KVP, že neodstránila 
ľad z chodníka. Strhla sa zaujímavá 
debata, kde aj poslanec Piasecký 
žiadal, aby boli chodníky v zime lepšie 
upratané. Debatu na túto tému ukončil 
starosta Rusnák s tým, že dotknutý 
občan môže kľudne dať MČ na súd, 
je to jeho právo. Podotkol, že časť 
chodníkov má v správe SBD.
 Mne osobne sa tento prístup 
starostu Rusnáka zdá alibistický. Skôr 
by som si od tak dobre plateného úrad-
níka predstavoval, že odpovie niečo 
v zmysle: „ mrzí ma, že došlo k pora-
neniu občana, prešetrím, kto má chod-
ník na zodpovednosti a vyvodíme 
zodpovednosť, aby sa už nestalo, že 
niekto na KVP utrpí v zime úraz na 
zľadovatelom chodníku.“ Nestalo sa 
a prešlo sa k ďalšiemu bodu, kde           
3 poslanci konštatovali dlhoročne zlú 
situáciu v stave chodníkov v zime 
a pozostatkoch po stavebných prá-
cach.
 Zástupca starostu v rôznom 
nadhodil tému zlepšenia komunikácie 
občanov s MÚ a poslancami KVP. 

Spísal Alfonz Halenár.
Verzia zo dňa 24.7.2003.

3. Schôdza poslancov KVP.

 Apríl 2003. Využil som bod 
pripomienky občanov a predniesol 
názor k možnosti komunikovať 
s úradom KVP prostredníctvom elek-
tronickej pošty (e-mailom). 
Výhody e-pošty:
- neplatíte za obálku, známku a dopo-
ručený list. Ak sa e-pošta nevráti 
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 V bode pohľadávky úradu 
zaujalo, že starosta žiadal, aby z účtov-
níctva  vypadlo 500 000.- Sk ako 
nevrátená pôžička škole. Riaditeľ 
školy túto sumu dostal od úradu neo-
právnene a skončili na stavbe trafo 
stanice...Kto je na úrade KVP zod-
povedný za škandál, že pol milióna 
zmizne iba tak - to sa poslanci nepý-
tali.  Hmm.

 Naproti tomu sa v  bode rôzne 
poslanci pýtali na skutočne rôzne veci. 
Veď posúďte sami:
posl. Janík: má podozrenie na nižšiu 
svietivosť osvetlenia na triede KVP.
posl. Bodák upozornil na zabetóno-
vanú kanalizáciu na Hemerkovej ul.
posl. Boroš hovoril o parkovaní ást    
s nie KE poznávacími značkami.
posl. Hnát nadniesol problém 
psíčkárov a čo s nimi bude úrad 
robiť.
posl. Jurík: aby ľudia viac dávali 
pozor na nočné vykrádačky - rozho-
vor do Kvapky.
posl. Sidorjaková hovorila o poláma-
ných prašiakoch
posl. Piasecký žiadal o úpravu terénu 
a parkoviska na Drábovej, Stierovej 
a Dénešovej.
Posl. Hajašová: aká stavba je za ben-
zínkou (veterinárna klinika).
 V bode plat starostu bol odhla-
sovaný od 1.1.2003 plat 43 450.- Sk.  
Na to vystúpil posl. Kokarda a žiadal 

odpočet volebného programu starostu. 
Starosta Rusnák odvetil, že účty skladá 
na konci volebného obdobia. Posla-
nec Piasecký pridal, že odmeny sa 
na úrade KVP rozdávali viac období 
ako Jánošík - od buka do buka. 
 Na túto vetu nik z 24 novozvo-
lených poslancov nereagoval - možno 
neskôr?
V dlhom bode o prevode poplatkov za 
odpad z mesta na MČ KVP, poslanci 
vzniesli viacero vážnych otázok.
V bode pripomienky občanov:   
(zakaždým prvý bod rokovania. Termín 
rokovaní poslancov získate na 
www.mckvp.sk alebo ak sa opýtate - 
napr. e-mailom alebo telefónom):
- občianka Myslavy upozornila na 
muldu a zamákanie potrubia s vodou 
pri dažďoch, ktoré smeruje z KVP.
- iná občianka predniesla naozaj dlhú 
sťažnosť na potraviny Hemerkova 33. 
V emocionálnom vystúpení upozornila 
na pitie alkoholu, fajčenie a močenie 
pri potravinách. 
 Ak máte záujem získať ďalšie 
písanie z rokovaní poslancov KVP, 
správaní sa úradníkov a narábaní 
s vašimi peniazmi, napíšte na 
alfonz@nextra.sk. Ak chcete vedieť 
viac o Iniciatíve za občiansku spoločnosť 
(IOS), zájdite na www.ios.sk.

Alfonz Halenár 22. aug. 2003

Ako každý rok, aj tento som zašiel na 
Hlavnú, aby som postál pri pamät-
níku zastrelených ruskými guľkami.

k vám, máte 100% istotu, že bola 
doručená.
- list/ žiadosť je doručená okamžite 
- e-poštu môžte napísať z i-café.
Nevýhodou je, že je treba písať bez 
diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov).
 Viackrát sa mi stalo, že na 
e-mail nik neodpovedal, bolo treba 
telefonicky urgovať odpoveď. Úrad-
níci vyhlásili, že e-mail nevedia nájsť 
alebo sa stratil..(!). Prednosta úradu 
na moju výtku, že mi neodpovedal 
na e-poštu od decembra 2002 najprv 
nereagoval nijako, neskôr vyhlásil, že 
on podľa zákona nemusí na e-poštu 
odpovedať...(!!!).
 Moje pripomienky boli odbité 
starostom s poznámkou, že sa poslanci 
nebudú zaoberať mojimi problémami 
s počítačom a programom.
 Takže ak sa vám stane, že 
zašlete e-poštu a nik vám z úradu KVP 
neodpovie, nebuďte prekvapení.

Navrhol som toto:
1. Aby pri prerokovávaní rozpočtu 
na rok 2004 bolo pamätané na 
zabezpečenie zozbierania posypo-
vého materiálu _počas_ zimy. Aby 
sa už nestalo, že musíme dlhé týždne 
v zime aj po nej chodiť po kamien-
koch a naše ženy šomrať na opätky 
topánok a spinavé okná od prachu. 
Poslanci hlasovaním odmietli tento 
návrh (13 za, 4 sa zdržali a 15 proti).
2. Aby úrad KVP odpovedal na 
každú pripomienku občanov 
písomne alebo ústne. Stalo sa, že 
v máji 2002 som na schôdzi poslan-
cov KVP predniesol 3 pripomienky aj 
s návrhom na riešenie a starostom 
Rusnákom mi bola sľúbená písomná 
odpoveď. Dodnes som ju nedostal. Aj 
tento návrh bol poslancami odmiet-
nutý (12 za, 3 sa zdržali, 16 proti).
3. Aby bolo zabezpečené, že úradníci 
na KVP  ovládajú zákon č. 211/2000 
o slobodnom prístupe k informá-
ciám. Návrh poslanci odmietli (1 za, 
7 sa zdržali, 23 proti).
4. Aby prednosta zabezpečil riadnu 
e- komunikáciu občanov s úradom 
e-poštou a to vyškolením aj organi-
začne. Návrh odmietnutý (2 za, 4 sa 
zdržali, 24 proti).
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