
Niektorí ľudia na KVP mi  
pripomínali, aby som vstúpil 
do nejakej politickej strany, 
lebo takto (rozumejte: písaním 
AHinfo a zhováraním sa spôso-
bom od dverí k dverám) nemám 
šancu byť zvolený.

Po miestnych voľbách 2006 
môžem s radosťou napísať, že 
tomu tak nie je. K tomu, aby sa 
hocikto z nás presadil v miestnej 
politike, nie je treba byť členom 
žiadnej z „populárnych“ strán. 

Vo všeobecnosti: majme pred 
sebou cieľ, zvoľme efektívny 
spôsob ako sa k nemu dostať 
a dostatočne dlho svojím vlast-
ným úsilím tento cieľ sledujme. 
Vo voľbách platí to isté. Dostal 
som na „bendžo“ v miestnych 
voľbách 2001 (KSK), 2002, 
2005 (KSK). Až voľby 2006 
znamenali úspech!

Cieľ a úsilie
Pritom som 4 roky chodil na 

temer každé zasadanie poslan-
cov KSK, mesta Košice, KVP. 
Následne napísal o počutom/vi-
denom do AHinfo a šiel sa zho-
várať s vami. Po 3 volebných 
porážkach prišlo víťazstvo. Kto 
nekandidoval, nepozná trpkosť 
porážky vo voľbách. Koľko 
času, úsilia a peňazí je fuč. 
Teraz som ale zvíťazil aj nad 
kandidátmi „populárnych“ po-
litických strán. Všetci zostali za 
mnou vďaka vašim hlasom.

Každý z nás môže mať 
nejaký cieľ. Aj môj výsledok 
ukazuje, že dosiahnutie cieľa 
zaleží iba od nás samotných. 
A na tom, koľko času, úsilia, za-
nietenia, odvahy (a peňazí) sme 
mu ochotní venovať. Niekedy 
sa nedarí dosiahnuť ho. Je však 
možné že už iba spôsob, akým 
deň za dňom postupujeme, nás 
naplní pocitom spokojnosti 
a možno aj šťastia. A o to pred-
sa v živote ide tiež - čo poviete?

371, Kokarda (SDKÚ) 358, 
Hajasová (SMK) 335, Adamčík 
(KDH) 323, Pallér (SMK) 290, 
Bocan (SDKÚ) 445, Dobošová 
(SDKÚ) 434, Boroš (SDKÚ) 379.

Za Smer-SD-SF-HZDS-SNS: 
Grančičová (Smer) 265 hlasov, 
Hudák (Smer) 351, Zelinková 
(Smer) 426, Bukatová (Smer) 356. 
Nezávislá: Vasiľová 321.

Z 22 miest získala koalícia 
SDKÚ/DS-KDH-SMK 17, Smer-
HZDS-... 4 a jedno nezávislá. Po-
slanci zo Smer-u a nezávislá Vasi-
ľová na prvom zasadaní poslancov 
KVP vytvorili poslanecký klub. 
Opätovne bolo zvolených 17 z 22 
poslancov. Voliči tým dali zre-
teľne najavo svoju spokojnosť 
s prácou poslancov a starostu 
na KVP. V mestskom zastupiteľ-
stve boli potvrdení 3 (Gamcová, 
Rusnák, Boritáš), dvaja sme noví.

Na KVP prišlo voliť 22 vo-
ličov zo 100 (22.4%). Volebná 
účasť bola vyššia než pred 4 rok-
mi (19.4%). 

SDKÚ/DS-KDH-SMK
---
6. Vasiľová (nezávislá).....................875
7. Hudák SMER+HZDS+..............849...
24. Titl DS Slovenska.......................247

V miestnych voľbách sme volili 
aj primátora Košíc a poslancov 
KVP. Volebné čísla na primátora 
Košíc za KVP nemám. Dá sa však 
predpokladať, že zvíťazil Knapík 
(SDKÚ/DS-KDH-SMK) pred 
Farkašovským (Smer-HZDS-SF-
SNS). Celkovo Knapík jasne Far-
kašovského porazil. Ten na porážku 
reagoval aj tak, že už kandidovať 
nebude. Dodal, že možno bude vo 
firme zabezpečujúcej osvetlenie
bojovať proti Košiciam.
Výsledky volieb poslancov KVP:
(opätovne zvolení sú vyznačení 
hrubšie). Za koalíciu SDKÚ/DS-
KDH-SMK: Piasecký (KDH) 439 
hlasov, Boritáš (KDH) 391, Cin-
culová (SMK) 324, Bugoš (SDKÚ) 
407, Pach (KDH) 401, Kijevská 
(SDKÚ) 383, Fülöpová (SDKÚ) 
348, Szanyiová (SMK) 342, Sadov-
ská (KDH) 441, Šuleková (SDKÚ) 
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Vo voľbách dec02 2006 som 
kandidoval ako poslanec mesta 
a tiež ako starosta KVP. Voleb-
ným obvodom bolo sídlisko KVP. 
Voliči vyberali z 29 kandidátov na 
poslanca mesta a zo 4 na starostu 
KVP. Na poslanca mesta sa kvali-
fikovali prví piati, na starostu iba
jeden - víťaz.
Voľby starostu KVP v číslach:
1. Rusnák................1 687 hlasov
SDKÚ/DS-KDH-SMK
2. Halenár (nezávislý)..........1 436
3. Gamcová..........................1 344
Smer-SF-HZDS-SNS-ANO
4. Cais (nezávislý)...................166

Podľa počtu hlasov vidieť, že 
voliči by chceli zmeniť starostu      
- je ich však ešte stále málo.
Voľby poslancov Košíc v číslach:
1. Halenár (nezávislý)........1 828
2. Gamcová..........................1 786 
Smer-SF-HZDS-SNS
3. Rusnák.............................1 710
SDKÚ/DS-KDH-SMK
4. Boritáš .............................1 325
SDKÚ/DS-KDH-SMK
5. Kijevská..............................985

Výsledky miestnych volieb 2006

porené tým, že Rusnák nesplnil 
uznesenie poslancov KVP zistiť 
názory občanov formou verejného 
zhromaždenia. Rusnák viackrát 
ignoroval platné uznesenie poslan-
cov KVP. Postupoval jasne nede-
mokraticky. Upozornil som na 
to v predvolebnom AHinfo7. Bol 
opätovne zvolený starostom KVP 
aj poslancom Košíc. To, že politika 
je  huncútstvo nejakých pánov tam 
niekde „hore“ - to po týchto voľbách 
na KVP neplatí. Ak voliči súhlasia, 
resp. je im ľahostajné také konanie, 
je to už ich vlastná vizitka.

Druhým prekvapením je víťaz-
stvo Rusnáka vo volebnom obvode 
Čordákova. Presun štátnej ZŠ do 
rúk cirkvi (AHinfo3) takto vlastne 
voliči dodatočne odobrili. Keď 
som sa zhováral s ľuďmi v okolí 
tejto školy, väčšinou tento presun 
neschvaľovali. Vo voľbách to ale 
nebolo vidieť.

Tí, čo k voľbám neprišli, v ko-
nečnom dôsledku vyjadrili ľaho-
stajnosť. Je im jedno, čo sa bude 
diať s ich daňami, resp. kto ich 
bude spravovať. Takto vlastne 
odobrili aj 500 000 Sk, ktoré 
Rusnák požičal ako starosta. Na 
KVP sa už nikdy nevrátili. Požia-
dal poslancov o vymazanie tejto 
pohľadávky z účtovníctva. Tí to 
schválili - nik nehlasoval proti. Kto 

nevyhodil AHinfo4 do smetia, 
mohol o tom vedieť.

Prekvapením môže byť aj 
3. miesto poslankyne Gamco-
vej v súťaži o starostu KVP. 
Tá s podporou Smeru, HZDS 
a ďalších strán, poprela identitu 
svoje vlastnej strany SF. Kto 
videl zeleno-oranžové letáky 
Gamcovej s heslom „Smerom 
k našim rodinám“, možno zostal 
v šoku ako ja. Najmä ak si všimol 
v jej letáku zmienku o tom, ako 
bola predmetom „záujmu“ ŠtB. 
Gamcová je rozhodne rozumná 
poslankyňa. K podávaniu si rúk 
s eštebákmi, udavačmi a komu-
nistami v Smer-e, HZDS,...dnes 
- však treba dosť silný žalúdok.

Vo voľbách poslancov mesta 
som získal o 392 hlasov viac 
ako kandidát na starostu KVP.    
Neúspech vo voľbách starostu 
môže čiastočne vysvetľovať 
môj nesúhlas s financovaním
výstavby pastoračného centra na 
KVP.  Mohlo to znamenať aktivi-
záciu tých voličov, čo si to prajú.

Mám teraz 4 roky, aby som 
dokázal vašu dôveru ešte viac 
posilniť. Dostanete opäť AHinfo. 
Prídem sa opäť s vami pozhová-
rať. Budete mať možnosť pochvá-
liť ma alebo skritizovať. To je 
moja predstava demokracie.

Výhra aj prehra v jednom dni
Ďakujem všetkým, čo ste ma 

volili za poslanca Košíc aj sta-
rostu KVP. Aj keď som vyhral aj 
prehral v jednom dni - veľmi si to 
cením.

Tieto voľby ukázali, že má 
zmysel mať politickú identitu. 
Má zmysel nebáť sa ukázať ju. 
Má zmysel zhovárať sa s ľuďmi  
- často aj v dlhých a nepríjem-
ných témach.

V roku 1992 som sa stal 
poslancom KVP vďaka kandi-
dátke VPN. Dnes vďaka spôsobu 
a forme, ktorý som zvolil ja sám. 
Byť zvolený je skvelý pocit. Ešte 
raz ďakujem všetkým, čo ste ma 
volili.

Vo voľbách starostu som pre-
hral jasným rozdielom 251 hlasov. 
Nad Rusnákom som zvíťazil iba 
v 4 volebných okrskoch:
Wurmova + Dénešova4 o 2 hlasy, 
Dénešova 4, 55-87...............o 16,
Jasuschova+Bauerova9-21..o 18,
Wuppertalská 5-51...............o 36. 

V ostatných 14 som s ním 
prehral. Najvyššie v obvode 
Hemerkova - o 69 hlasov. Tento 
fakt je pre mňa jedno z prekva-
pení volieb. Dôvodom je zria-
denie Krízového centra (pozrite 
AHinfo7) v jeho tesnej blízkosti. 
Rozhorčenie ľudí, že sa ich nik 
nepýtal na ich názor bolo pod-



ľom MMK.
A tak máme jedného z najdôle-

žitejších úradníkov mesta človeka 
ako Sabol. Za KSČ boli neschopní 
„vykopnutí“ smerom nahor. Dnes 
- 18 rokov „po“ - idú smerom 
hore tí, čo konajú protizákonne. 
Môže ešte niekto namietať, že sa 
tu nič nezmenilo? O neschopnosti 
Sabola napíšem inokedy.

Poučenie z príbehu je nasle-
dovné: ja som sa plahočil písaním 
a po úradoch 17 mesiacov, aby 
som získal asi 7mm hrubý spis. 
Sabol iba hral ping-pong a stal 
sa riaditeľom MMK. Kto obstál 
lepšie? Iné poučenie: na sídlisku 
KVP už boli všetci traja vysokí 
úradníci uznaní vinnými z nezá-
konnosti. Rusnák ako člen DS, 
Boritáš ako člen KDH, Sabol ako 
člen SDKÚ. Tieto strany sa pýšia 
tým, že presadili zákon o slobod-
nom prístupe k info v NR SR. 
Vidieť, že podhubie týchto strán 
nemá dunst, čo ich špičky vlastne 
schválili. Alebo si máme myslieť, 
že to všetko robili naschvál? Aby 
sa občania KVP nedozvedeli, ako 
sa narába s verejnými peniazmi? 
Ak to druhé, môžu byť spokojní. 
Ľudia na KVP ich aj tak volia.
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papiera. Nechápal som jeho zmysel. 
Nevedel som, čo sa bude diať. 

Nakoniec jun30 2006 ObÚ opä-
tovne rozhodol o vine Sabola a po-
karhal ho definitívne. Uložil mu 
tiež zaplatiť trovy konania štátu vo 
výške 150 Sk. Z toho vlastne plynie 
lacná práca úradníkov. Alebo ani 
nie? Koľko papiera, tonera a poš-
tovného sa muselo spotrebovať, 
koľko času úradníkov minúť? A to 
všetko stálo 150 Sk. Naozaj? 

Medzitým Sabol prešiel na post 
zastupujúceho riaditeľa magistrátu 
mesta Košice (MMK). Po doplňo-
vacích voľbách primátora som Kna-
píkovi e-poštou poslal upozornenie, 
aby Sabola nepredkladal poslancom 
Košíc k schváleniu a priložil mu 
opis situácie. Knapík však Sabola 
predstavil poslancom s tým, aby ho 
hlasovaním potvrdili vo funkcii.

Keďže som bol na zasadaní, 
požiadal som o slovo ako občan. 
Keď mi poslanci mesta dovolili 
vystúpiť, vyzval som ich, aby 
Sabola  odmietli, lebo mám vážne 
podozrenie, že konal protizá-
konne. Reagoval iba poslanec Jeník 
(SDKÚ) s tým, že som nedôvery-
hodný a teda mi neverí. Nato bol 
Sabol pohodlne schválený riadite-

Keď som jan08 2005 požiadal 
prednostu MÚ KVP Sabola o sprí-
stupnenie informácie, netušil som 
čo ma čaká. Chcel som vedieť, 
koľko bolo vyplatených odmien 
úradníkom MÚ spolu, starostovi     
a poslancom za roky 2003-2004.

Možno nebudete veriť: trvalo 
to 17 mesiacov, než som mohol 
tie čísla  získať. Sabol odmietol 
vyplatené odmeny zverejniť. Ak by 
som mal titul RNDr ako Sabol, ak 
by som vedel ako Sabol čo je zač 
ten Halenár (úspešný v prípade 
nezákonného konania Rusnáka aj 
Boritáša), ak by som mal stálych 
aj externých právnikov poruke, 
poradil by som sa a tú informáciu 
dal. Nepíšuc o tom, že člen SDKÚ 
by mal mať myslenie demokrata 
a uznať takúto požiadavku.

Namiesto toho mi Sabol jan13 
2005 odpovedá, že odmeny úradní-
kov boli uvedené v rozpočte KVP 
a keďže chodím na zasadania, mal 
som možnosť oboznámiť sa s nimi. 
V prípade odmien starostu Rusnáka 
napísal, že zasadania poslancov sú  
verejné a keď sa prerokovávajú 
odmeny, tá časť zasadania musí byť 
neverejná. Hmm.. krútite hlavou so 
mnou, čo dokáže napísať RNDr?

Obrátil som sa na Úrad na 
ochranu osobných údajov, či sumár 
odmien môže byť osobným údajom. 
Odpoveďou bolo, že nie.

Preto som apr07 2005 dal 
návrh na priestupok Sabola na 
ObÚ za neposkytnutie informácie. 
Co sa stalo potom? Úradnícke šika-
novanie. O pár týždňov som bol 
predvolaný na ObÚ či nechcem nič 
zmeniť...! Pozeral som na neuveri-
teľne spupnú úradníčku s neskrýva-
ným úžasom: tak zato ma ťaháte na 
úrad, aby som povedal že nie? 

ObÚ vydal aug01 2005 rozhod-
nutie o vine Sabola, bytom Déne-
šova a udelil pokarhanie. Kto by 
chcel byť pokarhaný - všakže? Tak 
aj Sabol podal odvolanie. Krajský 
úrad (KÚ) mu vyhovel a zrušil roz-
hodnutie ObÚ. Ako dôvod vedúca 
odboru vnútornej správy KÚ JUDr. 
Župíková uviedla, že ObÚ rozho-
dol predčasne. Neveríte? Mám to 
písomne - verte.

Papierovanie okolo jednodu-
chej požiadavky zistiť sumu vypla-
tených odmien úradníkom na KVP 
a Rusnákovi narastalo. Možno to 
bol dôvod, prečo ObÚ jan12 2006 
rozhodol prerušiť konanie. Neve-
riacky som pozeral som na ten kus 

 Košice: riaditeľ magistrátu Sabol vinný

KVP: za roky 2003-2006 vyplatené
na odmenách temer 6 miliónov Sk

túto daň máte v peňaženke menej 
peňazí.

Na MÚ KVP pracuje asi 
30 úradníkov. Kto je prekva 
pený, nech  zájde pozrieť, čo je 
ich náplňou práce. Trebárs na 
www.mckvp.sk. Úradníci pracujú 
dobre. Inak by zrejme nedostávali 
odmeny. 

Vo voľbách volíme tých, čo 
majú spravovať verejné záležitosti. 
Berú za to riadny plat aj odmenu. 
Občania by mali vedieť, koľko 
ich vlastných peňazí ich to stojí. 
Iba tak budú vedieť rozhodnúť, 
či náklady spojené so samos-
právou stoja za to.

Tak za týchto pár čísel vyššie 
som musel zvádzať 17 mesiacov 
písomný súboj so Sabolom. A 
nemyslite, že som ich po rozhod-
nutí ObÚ uznať Sabola vinným 
získal automaticky. O všetky 
údaje som musel požiadať opäť. 
Teraz prišli za pár dní. 

Všetky sumy v tabuľke sú 
hrubým príjmom. Počas mojej 
prítomnosti na zasadaniach 
poslancov KVP som nepočul o 
odmenách temer nič. Či sa jednalo 
o rozpočet MČ KVP, či o záver 
roka. Preto tie čísla pôsobia dosť 
prekvapujúco. Preto ich Sabol 
odmietol zverejniť? Možno nie-

koho prekvapím keď napíšem, že to 
nie sú čísla. Sú to peniaze. Aj vaše z 
vašej peňaženky. 

Najväčšiu časť odmien získali 
poslanci. Ak za rok 2003 poslanec 
KVP bral odmenu 22 117 Sk, za rok 
2006 už 46 790 Sk. Pracoval teda 2x 
viac/lepšie(?!). Podľa zmeneného 
zákona o Košiciach teraz bude 
môcť poslanec napr. KVP za rok 
získať max. 10 násobok minimálnej 
mzdy. Teda ešte viac ako doteraz.

Sumou 467 000 si k riadnemu 
platu prilepšil starosta Rusnák. 
Za rok 2006 mu poslanci schválili 
navýšenie platu o 50% (detaily v 
AHinfo7). Asi preto toľko málo 

odmeny. Alebo žeby starosta v roku 
2006 nepracoval tak usilovne ako v 
rokoch predtým? Práve vo voleb-
nom roku? 

Keď som sa v roku 2003 písomne 
pýtal Rusnáka za čo dostal odmenu, 
nebol schopný uviesť jeden jediný 
dôvod. Namiesto odpovede mi v 
telefóne odvetil, že na také otázky 
odpovedať nebude. V AHinfo3 som 
napísal, že starosta berie peniaze za 
nič. Vaše peniaze. Lebo MČ KVP 
dostáva peniaze najmä z mesta 
Košice. Mesto zasa má ako hlavný 
príjem daň z príjmu fyzických osôb. 
Máte príjem? Tak z neho platíte daň 
- aj keď o tom možno neviete. O  

2003 2004 2005 2006 Spolu
Pracovníci MÚ KVP spolu 343 419 156 835 245 715 226 629 972 598
Mimoriadne odmeny pracovníci MÚ 204 070 67 154 - - 271 224
Starosta Rusnák 122 538 162 320 145 608 36 576 467 042
Poslanci KVP spolu 729 850 947 645 1 032 355 1 544 070 4 253 920    



a už je to za nami“.
Naozaj pani poslanky-

ňa? Zhrňme celú vec ešte raz. 
V máji 2002 sa poslanec KVP 
na zasadaní sťažoval, že mu 
Rusnák bráni získať zmluvu 
s externým právnikom. Kole-
govia poslanci boli ticho. Ani 
jeden nevstal na jeho obranu!

Požiadal som o tú zmluvu 
ja. Odpoveďou Boritáša bol 
nezmysel. Neskôr som o zmlu-
vu požiadal Rusnáka. Rovnaká 
odpoveď. Po čase boli obaja 
štátnym úradom uznaní vin-
nými z nezákonného konania. 
Zmluvu mi mali sprístupniť. 
Keď som ju získal, bola tam aj 
pevná odmena pre JUDr. So-
toľářa, nezávisiac od množstva 
práce pre MČ KVP vo výške 
100 000 Sk/rok. Nerozumiem, 
kvôli čomu sa ju pokúšali  za-
tĺkať. 

Opätovným zvolením voli-
či aj poslanci KVP dali najavo, 
že úradník samosprávy môže 
konať nezákonne. Smutné.

nulo na svoje mzdy, odvody, 
energie, telefóny, cesty, atď. 
140 mil. Sk. V roku 2006 už 
199 úradníkov a externých 
pracovníkov minulo 252 mil. 
Sk a v roku 2007 je plán minúť 
na chod úradu KSK temer 300 
mil. Sk. Vyzerá to tak, že heslo 
„Smerom k ľuďom“ sa naozaj 
plní. Zatiaľ síce iba pre úrad-
níkov KSK - ale do konca vo-
lebného obdobia sa snáď ujde 
aj na nás ostatných.A ak náho-
dou nie, zvoľme Trebuľu opäť. 
A dúfajme, že potom už áno.
Perličky z rokovaní poslancov:
• poslanecký prieskum konšta-
toval nedostatky v nemocnici 
Trebišov. V AHinfo5 som pí-
sal, že Bauer po škandále s na-
kupovaním v tejto nemocnici 
čo odhalili kontrolóri KSK, 
nevyhodil riaditeľa. 
• hlavný kontrolór Farkaš si 
tyká s Trebuľom.Môžte si tip-
núť, či Farkaš pri kontrole úra-
du KSK nájde nadhodnotené 
nákupy za 10 mil. Sk, ako za 
čias Bauera...
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Košický samosprávny kraj 
(KSK) Trebuľa rozhodne oži-
vil. Nielen tým, že povyha-
dzoval časť úradníkov z čias 
Bauera. Aj tým, že KSK si po-
žičal 1,4 mld. Sk. Zafinancu-
je rekonštrukciu 560 km ciest 
II. a III. triedy a niektoré ško-
ly. KSK bude pôžičku splácať 
30 rokov po asi 45 mil. Sk. Nik 
z poslancov sa nepýtal, o koľ-
ko ju KSK preplatí na úrokoch 
a iných poplatkoch.

Trebuľa po príchode na 
KSK za 5 mil. Sk najprv pre-
staval Bauerovu kanceláriu. 
Daňový poplatník sa musí 
škriabať po hlave: ako tam ten 
Bauer 4 roky vôbec vydržal?

Aby sa vedel rýchlo presú-
vať po kraji, kúpil si aj nové 
auto. Trebuľa (KSČ-ŠtB-
Smer) sa dnes vozí na Audi 
A6 allroad quattro 4,2 litra FSI 
tiptronic s výkonom 350 koní 
v cene 2.5 mil. Sk. Člen zloči-
neckej KSČ nie že nenesie vô-
bec žiadnu zodpovednosť za 
vraždy a mučenie nevinných, 

KSK: Trebuľa plným plynom vpred 
za koncentračné tábory, devas-
táciu myslenia občanov tejto 
krajiny. On je tými istými ob-
čanmi volený na skvele platený 
post, z ktorého im bude kývať 
z nového Audi kúpeného za ich 
peniaze. Spravodlivosť po slo-
vensky:-(

Poslanci KSK oct23 2006 
zvýšili daň z motorových vo-
zidiel (cestná daň) o 7%. Tento 
priamy príjem KSK riaditeľka 
úradu Múdra odôvodnila tým, 
že aj inde sa zvyšuje. Poslan-
ci nežiadali jej rezignáciu. Na-
opak: hlasovaním súhlasili. Iba 
jeden poslanec hlasoval proti. 
A to sa nájdu ľudia, čo tvrdia, 
že v zastupiteľstve KSK jestvu-
je aj pravica. Poslanci si zvý-
šili odmenu na 11 000 Sk/mes. 
Z hlasovania je zrejmé, že od-
menu podporili najmä poslanci 
za Smer a SMK.

Opozícia ostro kritizova-
la návrh rozpočtu KSK na rok 
2007. Bežné výdavky úradu 
KSK napr. narastú viac než 2x. 
V roku 2005 159 úradníkov mi-

KVP: Rusnák a Boritáš opäť zvolení
Miestne voľby 2006 uká-

zali, že voliči sa rozhodujú na 
základe niečoho iného, než sú 
informácie o nezákonnej čin-
nosti. Úspechy Rusnáka a Bo-
ritáša to potvrdzujú. Títo muži 
sľubovali na svoju česť dodr-
žiavať zákony tejto krajiny. 
Vedome konali nezákonne. 
A boli uznaní vinnými. Voliči 
na KVP to mohli vedieť. Roz-
hodli ale tak, že oboch potvr-
dili na ich postoch poslancov 
Košíc, starostu KVP a poslan-
ca KVP.

Slávnostné zasada-
nie poslancov KVP dec19 
2006 prinieslo aj voľbu zá-
stupcu starostu. Poslanec 
Kokarda namietal voči navrh-
nutému Boritášovi jeho funk-
ciami a pracovným vyťažením. 
Navrhol tajnú voľbu. Poslanci 
ju hlasovaním 8za 13 proti od-
mietli. 

Požiadal som ako občan 
o slovo. Hlasovaním 7za 6pro-
ti 8 sa zdržali, som slovo ne-

dostal. Tak som aspoň nahlas 
vyzval poslancov, aby nehla-
sovali za toho, kto konal ne-
zákonne. Všetci poslanci teda 
vedeli, o čo ide. Hlasovaním 
16za 1 proti 4 sa zdržali, bol Bo-
ritáš opäť potvrdený do funkcie, 
v ktorej konal nezákonne. Hla-
sovanie menovite:
Za: Adamčík, Boritáš, Pach, 
Piasecký, Sadovská (všetci 
KDH), Bocan, Bugoš, Dobošo-
vá, Fülöpová, Kijevská, Šuleko-
vá (všetci SDKÚ), Cinculová, 
Hajasová, Páller, Szanyiová 
(všetci SMK), Vasiľová nezá-
vislá. Proti: Kokarda (SDKÚ). 
Zdržali sa: Bukatová, Granči-
čová, Hudák, Zelinková (všetci 
Smer-SD).

To hlasovanie vyššie odha-
ľuje viac o stave myslenia ľudí, 
než mnohé sociologické a po-
litologické štúdie. Odhaľuje, 
koho si občania zvolili. Jedna 
z poslankýň mi v osobnom roz-
hovore neskôr povedala: „...ale 
veď dostal pokutu iba 150 Sk 

Často som upozorňovaný, 
že nie všetci komunisti boli zlí. 
Je mi hovorené: ľudí treba de-
liť na dobrých a zlých - nie na 
tých, čo boli/neboli v KSČ. Ako 
prídavok počúvam: veď keď by 
sme všetkým členom KSČ zne-
možnili verejne pôsobiť, kto by 
zostal...?!

Celkom tomu rozumiem. 
Viem si predstaviť, že blízky 
z rodiny ako člen KSČ sa dobre 
staral o rodinu, poctivo pracoval 
a zdanlivo nespôsobil nikomu 
nič zlé. Ak taký človek dnes ďa-
lej pracuje, resp. je na dôchod-
ku, môžme sa ho iba ak opýtať, 
čo si myslí o svojom pôsobení 
v KSČ. 

Členov KSČ bolo asi 11% 
z počtu ľudí v Československu. 
Dnes sú takmer v každej strane.  
Nemôžem považovať za dobré-
ho človeka toho, kto sa nehanbí 
za svoje pôsobenie v KSČ a na-
viac je vo verejnej funkcii. Ne-
verím totiž, že komunisti menia 
svoje myslenie.

O dobrých 
komunistoch

Ešte som nepočul, aby ko-
munista povedal: hanbím sa za 
to, že som bol člen strany, čo 
vraždila, mučila a bila ľudí pre 
ich názor, čo ich zatvárala do 
väzenia a do koncentračných 
táborov kopať urán, kradla ich 
majetok a ničila životy ich ro-
dín. Stále ich počujem hovoriť: 
nemám sa za čo hanbiť...

Pri rozhovore s pani na Cott-
buskej ulici som na túto tému  
počul: „mala som sociálne isto-
ty. Nič som nevedela o tom, že 
boli mŕtvi a kradol sa majetok. 
Verila som KSČ“. Ak za soci-
álnu istotu považovala to, že sa 
po práci mohla postaviť do radu 
v obchode, s plnými taškami sa 
dovliecť domov a začať domá-
ce práce - tak áno. Ak by naše 
ženy videli ako žijú v r. 1990 
ženy vo Švédsku  - že po ceste 
z práce domov rýchlo nakúpia 
temer hotové kvalitné jedlá, aké 
majú vybavenie bytu a ako je 
postarané o ich malé deti - tak 
by chytili tých dobrých komu-
nistov z KSČ pod krk za to, aké 
otrokyne z nich urobili.

Ak ešte aj dnes počuť o dob-
rých komunistoch, vyzerá to, že 
výchova KSČ zanechala trvalé 
následky. Vo Švédsku nikdy ko-
munistov nevolili - práve preto 
tam dnes ľudia žijú spokojnejší 
a kvalitnejší život. My sme k na-
šim životom asi ľahostajní. Iné 
vysvetlenie nejestvuje.



aj premyslením bodov, kde by 
v komunálnom odpade mohla 
začať pôsobiť konkurencia.
3. Motivacia váženim. Komisia 
by mohla premyslieť motivovať 
jednotlivé mestské časti váže-
ním vyzbieraného separovaného 
odpadu. Výsledok práce komisie 
by mali byť návrhy pre MZ sfor-
mulované tak, aby bolo možné 
vyhodnotiť stav v separovanom 
zbere číselne.

Čistota mesta
1. Trus po zvieratach na verej-
ných priestranstvách. Komisia 
by mala porovnať platné zákony 
a VZN o čistote a súčasný stav. 
Každý Košičan by mal vopred 
vedieť čo ho čaká, ak nechá 
trus napr. psa na trávniku alebo 
chodníku.
2. do pravidelných činnosti ako 
výsadba zelene, kvetov, sekanie 
trávy - vniesť konkurenciu a mo-
tivovať občanov.
3. Zimný posyp. Následný 
prach a kamienky zostávajú 
dlhé týždne po poslednom 
snehu. Dôsledok? Alergie,  
horšie ovzdušie, narušené nervy 
a podrážky topánok. Komisia by 
mohla zvážiť vsunúť do opatrení 
na zimnú údržbu aj povinnosť 
zberu posypového materiálu.
4. Je treba začať zbierať info 
o kvalite ovzdušia v rôznych 
MČ, kvalite pitnej vody a vy-
hodnocovať.  Hluk je dlhodobý 
a vážny problém. Komisia by 
mala predkladať poslancom 
mesta info o efektivite práce 
MP pri strážení mestského 

Alfonz Halenár info     ios@nextra.sk  číslo 8/ feb 2007

Nižšie je text, ktorým 
som prejavil záujem o post 
predsedu komisie životného 
prostredia, verejného poriadku 
a ochrany zdravia. 

„To čo budem spomínať 
v ďalšom, vyplýva aj z môjho 
2.5 ročného členstva v komisii 
Výstavby a životného prostre-
dia. Uvediem témy, ktoré môžu 
vytvárať plán práce. Ten budú 
schvaľovať členovia komisie 
a bude sa priebežne dopĺňať. 
Bude obsahovať kontrolné 
body s vyhodnotením.

Komunálny odpad
1. separovaný zber komunál-
neho odpadu. Nie je možné 
počúvať sťažnosti najmä 
starších ľudí na zhoršenie 
zdravotného stavu, sťažnosti 
na otepľovanie, zvyšovanie 
počtu alergií a súčasne nerobiť 
všetko čo je v našich silách pre 
znižovanie obsahu škodlivých 
látok vo vzduchu. Ak sa spáli 
100kg komunálneho odpadu 
v spaľovni, je treba zaplatiť 
za spálenie: 20kg papiera a le-
penky, 12kg skla, 45kg biood-
padu, 4kg kovov, 7kg plastov, 
4kg textilu, 1kg nebezpečného 
odpadu. Opakujem: musíme 
za toto platiť. Mam skúse-
nosť, že zber papiera a plastov 
nevieme efektivne organizo-
vať. 
2. Penaženky a rozpočet. 
Vzniká tlak na zvýšenie 
poplatku za odpad pre občanov 
a tiež dlh mesta voči Kositu. 
Je treba začať čelit tejto výzve 

zákona o hluku. Mala by ve-
dieť odporučiť spôsob mera-
nia hluku ako na verejných 
priestranstvách, tak bytoch.
5. Mapa skládok odpadu a ich 
stav. Myslava je vážny prob-
lém. Musíme nájsť spôsob, ako 
zabrániť ďalším požiarom a dý-
chaniu látok z horenia obyva-
teľmi najmä blízkej Myslavy,   
L 9 a KVP.

Verejný poriadok
1. Vzhľad budov,  pozemkov a ve-
rejných priestranstiev v meste. 
Komisia by mohla premyslieť 
vznik mestského zákona, ktorým 
by sa určovali pravidlá hry pre 
vzhľad budov a priestranstiev. 
Do konania MS v hokeji by sa 
mohli Košice - čo do vzhľadu - 
radikálne zmeniť k lepšiemu.
2. určenie pravidiel pre zod-
povednosť verejného a súkrom-
ného priestoru (chodníky) a  stav 
sezónnej údržby. To môže znížiť 
napr. počet úrazov v zime.

Ochrana zdravia
1. vyhodnocovať kvalitu zdra-
via v meste merateľnými para-
metrami Mám na mysli napr. 
konkrétne čísla o dýchacích 
a alergických ochoreniach Koši-
čanov. Aký má na tieto choroby 
vplyv životné prostredie. Alebo 
počet úrazov v zime pred a po 
určení zodpovednosti za chod-
níky.
2. minimalizovanie skrytých 
hrozieb epidémií. Ide tu najmä 
o problém L9 ale aj potkanov.  
Do oboru komisie spadajú tiež:

1. energetické koncepcie 
mesta - zásobovanie energiami 
a rozvoj mesta v tejto oblasti
2. prírodné zdroje a ich vyu-
žitie - slnko, vietor, lesy, voda 
z nich - ako dlhodobé projekty
3. možnosti odpočinku Koši-
čanov

Členmi komisie by sa mali 
stať poslanci a občania, ktorí 
chcú byť aktívni. Rád by som 
Košičanom rôznymi formami 
dal vedieť, čo my ako ich 
volení zástupcovia robíme pre 
zlepšenie stavu.

Som medzi vami nový. 
Uchádzam sa o vašu dôveru 
okrem už skôr spomenutého aj 
týmto príkladom: V minulom 
roku som ako občan vyzval 
poslancov Košíc, aby nezvolili 
Sabola riaditeľom magistrátu. 
Mal som vážne podozrenie, 
že porušuje zákon. Poslanec 
Jeník odvetil, že som nedôve-
ryhodný a teda mi neverí. Ofi-
ciálne vám teda oznamujem, 
že Sabol bol uznaný vinným 
z nezákonného konania.

Ako predseda by som odo-
vzdával ďalšej komisii  ako 
ukončené témy, tak tie vo 
vývoji. Vznikne tak spojitá 
snaha nás, zástupcov občanov.
Ak ma zvolíte, do 1 roka pred-
stúpim pred vás s výsledkami 
práce a vy budete môcť potvr-
diť ma alebo vymeniť.“

Poslanci Košíc ma odmietli 
hlasovaním 5za, 21proti, 18 sa 
zdržali. Protikandidát nepo-
vedal ani slovo a bol zvolený 
41za, 1proti, 1 sa zdržal.

Košice: komisia životného prostredia

Nedostatky demokracie
Pred miestnymi voľbami sa 

volič rozhoduje na základe rôz-
nych aspektov. Jedným sa javí 
byť príslušnosť k silnej koalícii. 
Volič nemusí poznať kvality kan-
didátov. Identifikuje ich podľa
lídrov strán koalície z médií. 

Príklad: poslanec KVP  za DS 
Titl počas 4 rokov patril k naj-
aktívnejším. Jeho príspevky - až 
na zvyšovanie daní - mali hlavu 
a pätu. Asi iba málo jeho návrhov 
nebolo schválených. Bol často 
v médiách. Nebol zvolený. Kan-
didoval za DS Slovenska.

Niektorí poslanci koalície 
SDKÚ/DS-KDH-SMK za 4 roky 

na zasadaniach poslancov KVP 
ledva predniesli pár viet. Celkom 
iste otvárali ústa častejšie vtedy, 
keď jedli koláčiky a pili kávičku. 
Viacerí takí boli opäť zvolení. 

Môžme predpokladať, že ak 
by Titl prešiel z DS do SDKÚ/DS, 
bol by na kandidátke a bol by opäť 
zvolený.

Toto vidím ako nedostatok 
demokracie, ktorú máme. Výber 
naozaj kvalitných zástupcov 
občanov je aj problém voličov. 
Ak voliči nadávajú na poslancov, 
nadávajú vlastne akoby na svojich 
susedov. A možno práve na tých, 
s ktorými si srdečne zdravia.

AHinfo a nápady mládeže
Stáva sa, že pri našom rozho-

vore požadujete viac informácií 
v AHinfo. Že by tu malo byť 
viac strán. Aj keď to považujem 
v istom zmysle za pochvalu, 
zatiaľ musím zostať pri pôvod-
nom rozsahu. Chcel by som sa 
vyhnúť nude pri čítaní a tiež 
vyšších nákladov na tlač. Veľa 
názorov uverejňujem na www.
halenar.blog.sme.sk. Pribudli 
tam texty o miestnych voľbách 
2006, zasadaniach poslancov 
KSK, Košíc, KVP. AHinfo7-1 
zas nájdete na www.ios.sk.

Financovanie nápadov mla-
dých ľudí z KVP z mojej po-
slaneckej odmeny prebehne tiež 
na internete. Pravidlá hry, výška 
celkovej sumy, termíny, spôsob 
výberu  úspešných a ďalšie de-
taily budú už v AHinfo9. Pred-
bežná myšlienka: záujemcovia 
by zaregistrovali svoj blog a ve-
rejne by tak prezentovali svoje 
predstavy. Blogy na internete sú  
prístupné každému 24/7, naviac  
s možnosťou diskusie. Úspeš-
ným bude poskytnutá nimi po-
žadovaná suma.


