
 Samospráva by mala fungo-
vať tak, že občania poveria sprá-
vou obecných záležitostí svojich 
zástupcov. Z prostého dôvodu: 
aby sa oni sami mohli venovať 
svojim rodinám, šťastiu a čo 
najslobodnejšie uskutočňovať 
svoje predstavy o živote. A aby 
veci okolo nich fungovali ako 
treba bez toho, aby na to museli 
upozorňovať. 

Odkedy výjdeme z brány 
bloku/domu, vidíme dôsledky 
spravovania Košíc. V zime neu-
držiavané alebo zničené chod-
níky, kde môžeme prísť k úrazu. 
Kamienky a prach po posype, 
ktoré cítime na zdraví - svojom 
aj našich deti - prachu v bytoch  
a topánkach dlhé týždne. Kon-
tajnery s komunálnym odpa-
dom (KO) kypiace odpadkami, 
okolo zbytky stavebných úprav 
a smetie.

Samospráva
Separovaný zber, ktorý 

nemotivuje. Nebezpečné pre-
chody cez ulice, čoraz zaplne-
nejšie autami. DPMK platené 
občanmi mesta, ktoré z času na 
čas chodí ako chce a nik nežiada 
vyvodiť za to zodpovednosť.    
Pri miernom snehu meškanie 
spojov 40-50min. Zeleň často 
plná trusu psov a porozbíjaného 
skla. Málo skutočných možností 
oddychu a športovania. 

Nik okrem nás Košičanov 
však nezariadi zmenu. Zmenu 
hlasovaním vo voľbách. Poslan-
cov ale netreba voliť za odmenu, 
že sú členmi vám sympatickej 
strany. V tomto čísle AHinfo 
vám dávam na známosť, čo 
som robil doteraz ako posla-
nec Košíc. Ako som hlasoval 
ja, ako hlasovali iní poslanci.
Aby ste si vedeli urobiť obrá-
zok koho ste volili. A mali viac 
informácií koho voliť vo voľ-
bách KSK 2009 - či niekoho 
iného alebo mňa.

Alfonz Halenár
kandidát na poslanca

Košického samosprávneho kraja

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 za KVP Alfonz Halenár - zodpovedný za obsah a texty.
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ČISTOTA
Na mestskom zastupiteľstve 

(MZ) som navrhol do mestského 
zákona (VZN) o čistote doplniť 
povinnosť pozbierať zimný posyp 
ihneď, ak prestane pôsobiť ako bez-
pečnostný faktor. Výrazne by sme 
tak zvýšili čistotu mesta, oblokov 
a bytov, znížili počet alergií a ľudí, 
čo si na kamienkoch ničia topánky. 
Hlasovanie: 7za, 4proti, 26zdrž. 
Poslanci za Terasu: Kočiš(SF) za, 
nik proti, Bereš, Rychnavský(o-
baja KDH), Buraš, Wieszer(obaja 
SDKÚ-DS), Mutafov(Smer) sa 

zdržali, Čečko, Jutka neprítomní, 
Poslanci za KVP: Gamcová(SF), 
Halenár za, Kijevská (SDKÚ-DS) 
proti, Boritáš, Rusnák neprítomní. 

Obávam sa, že nechuť hla-
sovať za ovplyvnil aj námestník 
primátora Vargovčák(SDKÚ-DS) 
poznámkou, že na čistenie treba 
10mil. Sk (333tis. Eur). Ak je to 
pravda - prečo je čistenie mesta 
také drahé?

PRIMÁTOR
Knapík je pre mňa najväčšie 

sklamanie v samospráve. Ak je toto 
muž, ktorý získal dôveru SDKÚ/
DS-KDH-SMK, svedčí to o slabej 
konkurencii, resp. neschopnosti 
týchto strán vygenerovať zo svojho 
stredu lídra s ideou ako rozvíjať 
mesto a kvalitu života v ňom. 

Knapík prednáša na každom 
MZ výčet svojich činností. Z nich 
je zrejmé, že plní skôr reprezen-
tačnú funkciu a iba minimálne 
riadi mesto. Dec10 2008 som 
ho požiadal, aby vymenoval 3 
problémy, ktorým sa venoval za 
posledné 2 mesiace. Odvetil, že 
sa im venoval v omnoho vyššom 
počte. Začal s problémom súdom 
zablokovaných bankových účtov 
DPMK. A tým výčet skončil.

Ďalšou ukážkou nech je najdô-
ležitejší zákon mesta -  rozpočet. 
Už 3x ním predložený rozpočet  

označený ako 
o p t i m á l n y, 
bol prehla-
sovaný návr-
hom klubov 
S D K Ú /
D S - K D H -
SMK. Vyzerá 
to potom tak, 
že na magis-
tráte určuje 
tok peňazí  
niekto iný, 
než primátor.

K n a p í k 
ma sklamal už 
v doplňova-
cích voľbách 
na primátora. 
Na stretnutí 
s občanmi v 
apríli 2006 na 
moju otázku 
nech povie, 
čo urobil 
ako námest-
ník Trebuľu 
odvetil, že 
nie je dôle-
žité pozerať 
sa dozadu ale 

dopredu. A nepovedal ani slovo. 
Jeho volebná  web stránka  www.
viacassovia.sk je zrušená a teda 
nik nevie skontrolovať, čo sľubo-
val pred voľbami. Knapík berie 
137 000 Sk (4 530 Eur)/mes.
PETÍCIE OBČANOV

Poslanci mesta reagujú na 
petície občanov uznesením, že 
ju berú na vedomie. Aj keď na 
zasadaní dostávame vysvetle-
nia, podľa zákona č.292/1998 
Z.z. máme prešetriť podnety 
v petícii a vybaviť ju. Upozor-
nil ma na to aktivista Spolku na 
skrášlovanie Košíc pán Rovin-
ský. Uvedomil som si, že formu-
láciou „MZ berie na vedomie“ 
zakopávame problém v petícii 

Ke: Správa o činnosti poslanca 
Po 2.5 roku pôsobenia ako 

poslanec Košíc považujem si za 
povinnosť dať vám vedieť, čo 
som za celý ten čas urobil, čo sa 
mi podarilo a čo nie. Zaslúžite 
si to najmä všetci tí, čo ste ma 
volili.

PARKOVANIE
Vidiac, že na komisii Dopravy 

a výstavby (DaV) neriešime 
parkovanie, niekoľkokrát som 
písomne vyzval predsedu komisie 
poslanca Pajtáša(SDKÚ-DS), aby 
zaradil tento bod. Stalo sa a podľa 
správy Útvaru hlavného archi-
tekta (ÚHA) 
z roku 2007 
bolo v roku 
2003 v Koši-
ciach 69 000 
o s o b n ý c h 
áut. Podľa 
s t a r š í c h 
údajov ÚHA 
chýbalo v 
meste 8 000  
p a r k o v a -
cích  miest. 
V auguste 
2007 komi-
sia na môj 
návrh hla-
s o v a n í m 
ro z h o d l a , 
že do 2 me-
siacov na 
web-e mesta 
budú vyzna-
čené miesta, 
kde môžu 
i n v e s t o r i 
uvažovať so 
stavbou veľ-
kokapacit-
ných garáží. 
ÚHA dodá podstatné  informácie. 
Na KVP bolo takýchto lokalít 
vytipovaných 5. Tešil som sa, že 
výstavbou veľkokapacitných pod 
a nadzemných garáží čiastočne 
odľahčíme parkoviská a zame-
dzíme ďalšiemu ukrajovaniu 
zelene. Márne. Dodnes na inter-
nete nič nie je. Keď som sa pýtal 
prečo, bolo mi povedané, že tak 
rozhodol predseda Pajtáš. 

Aj keby všetky ÚHA navrho-
vané hromadné garáže boli posta-
vené hneď zajtra, nestačili by 
pokryť stále sa zvyšujúci počet 
áut v meste. Za roky 2006-2008 
bolo v meste zaregistrovaných 10 
tisíc nových osobných áut - ale 
mesto v tom období postavilo iba 
1 000 parkovísk. pokr.  na str. 2

Foto zo zasadania 
poslancov Košíc



výzvy. Diskusný príspevok bol 
zmazaný. Následne bola znemož-
nená diskusia na celom web-e MČ 
KVP.

Opilecké výkriky okolo 02:00 
dávali tušiť, že obmedzenie sa 
nedoržiava. V jednu sobotu MsP 
na môj podnet vošla o 00:00 do 
Iskry. Až privolaná štátna polícia 
pomohla MsP zabezpečiť záve-
rečnú. Neviem akým dôsledkom 
čelil majiteľ Iskry zo strany polí-
cie. Viem však, že o istý čas po 
tomto zásahu MÚ KVP povolila 
Iskre záverečnú o 02:00. Starosta 
Rusnák podľa všetkého má záujem 
na tom, aby prevádzka Iskry bežala 
neskoro do noci.

MsP kontroluje hluk pred 
Iskrou tak, že tam prídu pol 
hodiny po záverečnej a v sprá-
vach pre MÚ konštatujú kľud.
ŽIADOSTI OBČANOV

Začiatkom roka 2008 som sa 
začal na Terase predstavovať ako 
kandidát na poslanca Košického 
samosprávneho kraja (KSK). 
Voľby budú koncom roka 2009.
Hluk, špina, trus psov na zeleni 
aj chodníkoch, rozbité a chýba-
júce chodníky, výkopové práce, 
vyrevovanie opilcov, močenie 
pod balkónmi – to je iba časť 
ponôs ľudí z Terasy. Zaslal som 
ich na oficiálnu e-adresu pre nás 
poslancov Košíc so žiadosťou o 
riešenie + odpovedať občanovi. 
Avšak na tieto žiadosti temer 
vôbec nebolo odpovedané. Ani 
mne ani občanom. Urgoval som 
odpovede opätovným zaslaním 45 
žiadostí – žiadna reakcia. Starý aj 
nový riaditeľ Kolarčík (vymenil 
Sabola)  odpísali, že moju e-poštu 
nevedia nájsť. Tu už nie je treba sa 
ani smiať, ani zaplakať. Je treba 
ísť k voľbám 2010 a cez nového 
primátora a nových poslancov 
mesta žiadať vymeniť osaden-
stvo MMK.
MAGISTRÁT (MMK)

Počet zamestnancov v roku 
2006 bol 246, v roku 2009 435. 
Nevedno, či o toľko stúpla aj 
kvalita servisu, ktorý dostávame. 
Manažéri mesta tento nárast odô-
vodňujú nárastom právomocí 
spolu s množstvom práce. V roku 
2009 pohltí chod MMK 880tis. 
Eur (265 mil. Sk). 

Nepochybujem, že mnoho 
ľudí pracuje na MMK z dôvodu 
známostí a mnohí tam nastú-
pili spolu so Schusterom. Napr. 
marketingové oddelenie vzniklo 
ako odmena ľuďom, ktorí robili 
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pre nich pripravené náhradné býva-
nie. Požiadať EÚ/štát o pôžičky pre 
vytvorenie pracovných príležitostí 
napr. v oblasti separovaného zberu 
komunálneho odpadu. Ponúknuť 
Rómom začať splácať dlhy uprato-
vaním ulíc. Prečo musíme chodiť po 
kamienkoch zo zimného posypu od 
novembra do marca?

Starosta L9 mal za rok 2007 
príjem 880tis. Sk(asi 30tis. Eur). Za 
tieto peniaze nevidieť, čo sa vlastne 
na L9 deje pozitívne.

Súčasne  však musíme potláčať 
všetky prejavy rasizmu a pozitívnej 
diskriminácie. Trvať na dôslednom 
vyšetrení násilia na Rómoch. Polícia 
tu vážne zlyháva. Na policajnej sta-
nici v Poprade po výstrele z policaj-
tovej pištole, v Revúcej po mučení a 
bitke umreli Romovia. Košickí poli-
cajti ponižovali rómske deti.

VYRADENIE ZŠ 
STAROZAGORSKÁ
Na základe petície občanov 

apr24 2008 prebehlo hlasovanie, či 
ZŠ Starozagorská zostáva v režime 
vyradenia zo siete ZŠ. Táto ZŠ 
je svojou polohou a doterajšími 
výsledkami hodná toho, aby zostala 
zachovaná. Niekoľkokrát som sa 
zúčastnil stretnutia rodičov a uči-
teľov a bol proti jej vyradeniu. Nie 
preto, lebo je v mojom volebnom 
obvode. Lebo argumenty za zacho-
vanie boli oproti argumentom za 
vyradenie jasne v prevahe. Poslanci 
KVP uznesením žiadali jej zacho-
vanie. Hlasovanie poslancov Košíc, 
či ZŠ Starozagorská zostáva v 
režime vyradenia : 38za, 1proti, 
1zdrž. Hlasovanie poslancov mesta 
za KVP: Boritáš(KDH), Gamco-
vá(SF) za, Halenár proti, Rusnák 
(KDH) nehlasoval nijako - aj keď 
bol prítomný, Kijevská(SDKÚ/DS) 
neprítomná.

HLUK
Hluk je častou príčinou narúšania 

bežného života. Šíri sa z „pohostin-
ských“ zariadení v noci, opileckými 
vulgarizmami a výkrikmi pod 
oknami bytov. Na KVP je týmto 
známa Starozagorská ulica a Iskra.

Okolo 03:00 budia viac než 
1000 spiacich ľudí výkriky a opi-
lecký smiech rozchádzajúcich sa z 
diskotéky. Niekoľko petícií skon-
covať s tým skončilo bez úspechu. 
Na zasadaní MZ som vyzval riešiť 
problém. O niekoľko týždňov bola 
prevádzka Iskry obmedzená do 
24:00 nariadením MÚ KVP. Na 
stránke www.mckvp.sk som v dis-
kusii pod tým nariadením napísal, 
že sa tak udialo na základe mojej 

pod koberec a súčasne porušujeme 
zákon. Obrátil som sa najprv na pri-
mátora Knapíka. Po ňom na krajskú 
a generálnu prokuratúru s otázkou, 
či odpoveďou na petíciu vo forme 
„MZ berie na vedomie“ neporu-
šujeme zákon. Všetci odpísali, že 
nie. V tejto krajine ani jasné znenie 
zákona nepostačuje. Primátor návr-
hom na uznesenie, poslanci Košíc 
schválením a prokuratúra odobre-
ním, stavajú iniciatívu Košičanov 
na roveň dotieravého hmyzu, ktorý 
odháňame šmahom ruky. Proti for-
mulácii „MZ berie na vedomie“ hla-
sujem ako jediný poslanec. Takto 
koalícia SDKÚ/DS-KDH-SMK 
podkopáva občiansku iniciatívu a 
obmedzuje demokraciu.

KOMUNISTI
Apr 2007 som vyzval Knapíka, 

aby požiadal pracovníkov magis-
trátu mesta Košice (MMK) členov 
KSČ, podať žiadosť o rozviaza-
nie pracovného pomeru. Aby sme 
mali MMK bez komunistov. Aby 
vedeli, že sme nezabudli na to, že 
boli členmi zločineckej KSČ a nesú 
spoluzodpovednoasť za 40 rokov 
vrážd, mučenia, bitia, koncentrač-
ných táborov, ponižovania a krad-
nutia majetku ľudí. Za devastáciu 
ekonomiky, životného prostredia a 
najmä myslenia. Primátor to odmie-
tol.

Sľúbil som upozorňovať na 
komunistov v samospráve. Keď 
verejne o náčelníkovi MsP Dvo-
rožňákovi poviem že je komunista,  
poslanci Jeník(SDKÚ-DS) a Mül-
ler(KDH) mi vyčítajú,  aby som tak 
nehovoril. Poslanec Pajtáš(SDKÚ
-DS) obhajuje agentov ŠtB v komisii 
DaV. Keď som pre STV na kameru 
hovoril o zodpovednosti komu-
nistu Trebuľu v prípade Auparku, 
vo vysielaní vystrihli slovo komu-
nista. Poslanci KDH sa zo mňa 
vysmievajú, keď nahlas hovorím o 
komunistoch v samospráve. Takto 
sme dopadli 20 rokov po „nežnej“. 
Dnes povedať verejne o komunis-
tovi že je komunista, je na smiech. 
Nečudo, že ich máme všade – od 
vlády, NR SR, cez súdy, políciu, 
samosprávu.

POSLANCI KOŠÍC
Z 50 poslancov je 33 z koalí-

cie SDKÚ/DS-KDH-SMK, 11 z 
koalície SMER-SF-HZDS-SNS, 4 
nezávislí, atď. Pohodlná väčšina 
dáva pravici možnosť presadiť 
čo chcú. Problém ale je, že temer 
nikdy neobhajujú svoje návrhy 
- aj keď sú k nim vznášané vážne 
výhrady. Pripomína to skôr bez-

radnosť než pevnosť. Taktiež sa iba 
zriedka stáva, že hlasujú proti. Stali 
sa aj kuriózne situácie. Napr. posla-
nec Rusnák(KDH) navrhol drobnú 
zmenu návrhu svojej koalície, avšak 
pri hlasovaní o svojej vlastnej zmene 
sa zdržal hlasovania. 

Aj keď má temer každý poslanec 
pred menom nejaký titul, je kvalita 
poslaneckého zboru slabá. Titul 
nedáva kvalifikáciu byť slobodným 
človekom a slobodne hlasovať.

NÁMESTNÍCI
Na začiatku volebného obdobia 

dec2006 primátor nevedel odpove-
dať na moju otázku, aké právomoci 
zverí námestníkom. Vedel iba, že 
Čečko(KDH), Vargovčák (SDKÚ/
DS) a Filipko(SMK) dostanú 
80tis.Sk (2 666Eur)/mes. Zmenou 
zákona v NR SR sa počet námest-
níkov obmedzil na dvoch. Preto 
bol Filipko stiahnutý z postu. Stal 
poslancom - uvoľneným pre výkon 
funkcie (námestníka) za temer tých 
istých podmienok. Takto sa to robí, 
keď má vlk byť nažratý, aj koza 
zostať celá. Na moju verejne polo-
ženú otázku čo urobil za 2 roky ako 
námestník odpovedal, aby som za 
ním po MZ prišiel a on mi to povie.

LUNÍK IX
Všade špina, zničené oplecho-

vané vchody, bytovky bez výťahov. 
Celý L9 je ako odpadkový kôš. Ofi-
ciálne tam žije 3100, podľa odhadov 
5000-7000 ľudí. V lete citiť zápach 
hnijúcich  odpadkov vo výške cca 
70cm za blokmi v dĺžke niekoľko 
sto metrov. Vznikajú požiare bytov 
a usmrcujú deti. Požiar v jednom 
byte bol taký silný, že narušil sta-
tiku dvoch vchodov(?!). Mesto 
muselo vynaložiť 16mil. Sk na ich 
strhnutie. A tým prišlo o 32 bytov. 
Foto spolu s komentárom nájdete 
na: www.halenar.blog.sme.sk

Iba asi 200 bytov obývajú 
ľudia s platnou nájomnou zmlu-
vou. L9 dlhuje na nájme mestu 
vyše 170mil. Sk(5.6mil. Eur).  Na 
MZ som opakovane navrhol - bez 
akejkoľvek odpovede - nech mesto 
postaví niekde  na periférii blok z 
betónu, nerozbitných okien a dvier 
pre asi 20 rodín. Bez elektriny, plynu, 
vody. Teplo zabudovať do podlahy 
a zapojiť na automat na mince. 
Vodu nosiť cisternami – spočiatku 
zadarmo. Hygienické zariadenia 
mimo budovy. Bezpečnosť sledovat 
kamerovým systémom. Jedno teplé 
jedlo denne by priniesla charita. 
Požiadať „nájomníkov“ na L9, aby 
podpísali nájomné zmluvy. Ukázať 
im, že v opačnom prípade má mesto 

Ke: Správa o činnosti poslanca

pokr. na str. 3



únie špecialistov s ordináciou na 
polikline KVP Andreja Janca. Od-
mietol sa vyjadriť aj po niekoľko-
násobných urgenciách.

Žijeme v krajine, kde lekár 
opakovane núti platiť pacienta 

vopred, ten v prirodzenom strachu 
o svoje zdravie nechce zverejniť 
jeho meno a zodpovedné inštitúcie 
strkajú hlavu do piesku. A tak si 
niektorí lekári spokojne napcháva-
jú vrecká.

Myslíte, že nechať to tak je 
správne? Ak ma zvolíte poslan-
com KSK vo voľbách dec2009, 
navrhnem preveriť oprávnenosť, 
množstvo a výšku poplatkov včí-
tane tých za prednostné ošetrenia.

bom, čo potvrdil aj Ústavný súd. 
Foto som zverejnil na www.hale-
nar.blog.sme.sk, lebo Košičania 
by mali mať možnosť vidieť, kto 
sú tí ľudia.

MK navrhuje kúpu, predaj, 
nájom a ceny nehnuteľností 
mesta Košice na schválenie nám 
poslancom. Viackrát navrhla 
ceny, ktoré boli niekoľkoná-
sobne nižšie, než trhové v tej 
istej lokalite. Námestník Čečko 
ako predseda MK argumentuje, že 
poslanci môžu navrhnúť inú cenu. 
Vzhľadom na 33 hlasov koalície 
je to skôr výhovorka. My sme ako 
poslanci sľubovali na svoju česť, 
že budeme zveľaďovať majetok 
mesta. Členovia MK sa tomuto 
sľubu viackrát spreneverili.

MK v rozpore so zákonom 
navrhla predaj majetku mesta 
poslancovi Košíc - členovi SDKÚ 
Iba 3 poslanci z 50 sme hlasovali 
proti. Naviac: člen MK poslanec 
Cengel a poslanec Olejník sú polí-
ciou obvinení v súvislosti s preda-
jom majetku mesta na Hlavnej.

Myslím, že je čas prijať zákon 
o zodpovednosti za škodu v 
samospráve. Aby primátor/sta-
rosta a poslanci - po súdnom 
rozhodnutí, že spôsobili svojim 
návrhom a hlasovaním obci škodu 
-  pocítili dôsledky. Finančné, resp. 
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dopravy „zebrovanou elipsou“ na 
križovatke Ondavská Považská pri 
FNsP sú tiež jeho diela. Pre rozpor 
so zákonom aj so zdravým rozumom 
musela byť elipsa zrušená. A čo sa 
za to vyššie stalo Cichanskému? 
Knapík ho vymenoval vedúcim 
odboru dopravy. Vedúca právneho 
oddelenia MMK JUDr. Takáčová 
za dva roky čo som poslancom,  
podporovala niekoľko nezákon-
ných uznesení. Nahradila ju istá 
Novitzká, ktorá neovláda zákony. 
Vážnejšie právne spory sú zverené 
externým právnikom. Mesto im za 
to platí 200-330tis. Eur (6-10mil. 
Sk) ročne. Na MMK pracuje aj 
niekoľko kvalitných ľudí, ale tých 
radšej nebudem – z pochopiteľných 
dôvodov - menovať.

MAJETOK MESTA
Krátko po zahájení rokovania 

majetkovej komisie(MK) jul29 2008 
o 13:00 predseda MK Čečko(KDH) 
ukončil jej rokovanie. Dôvodom 
bolo, že som odmietol odísť.

Keď som robil fotozábery,  
poslanci Ivanko(HZDS) a Matou-
šek(SDKÚ) protestovali. Čečko dal 
hlasovať, aby ma vykázali. Var-
govčák, Matoušek(SDKÚ), Čečko, 
Cengel(obaja KDH), Ivanko hla-
sovali za, Dittrich(KDH) sa zdržal.

Z  verejného zasadania je možné 
robiť záznam akýmkoľvek spôso-

KSK: Ako sa z 20Sk vyrába 200Sk 
Poplatky 20Sk/0.66Eur u le-

kára mali slúžiť k znižovaniu 
návštev pacientov. Poznám pána 
vekom cez 90r. Posťažoval sa, že 
chce k lekárovi. Na moju otázku 
čo ho bolí odvetil, že už tam dáv-
no nebol.

Komunista Fico vyhral voľby 
aj preto, lebo sľúbil zrušiť 20Sk 
poplatky. Po zrušení ich však niek-
torí lekári nahradili 10 krát vyšším 
poplatkom - 6.66Eur/200Sk. To už 
Fico nevidí?

Potvrdenku ako vidíte, vysta-
vil may13 2008 lekár špecialista 
v pôsobnosti Košického samo-
správneho kraja. KSK má totiž 
právomoci týkajúce sa nemocníc 
a polikliník. Na prianie pacienta 
však neuverejňujem meno lekára 
ani jeho vlastné. 

Poplatok za prednostné ošetre-
nie sa platí vtedy, ak niekto nechce 
čakať v čakárni. V prípade tohto 
pacienta sa jednalo o vyšetrenie 
v termíne december 2008 - teda 
o 7 mesiacov. Objednaný logicky 
nemôže byť „prednostný“. Viem, 
že lekár takto vyberá 6.66Eur 
opakovane a u viacerých pacien-
tov.

Požiadal som preveriť postup 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou - šéfuje mu Ján Val-
ko(Smer). Všetko čo urobili bolo, že 
to preposlali na KSK. Zdravotnícky 
odbor KSK odpovedal, že chýbajú-
ce meno lekára im nedáva možnosť 

robiť ďalšie kroky. Neodpísali, že 
preveria oprávnenosť výberu po-
platku 7 mesiacov vopred, ak meno 
poskytnem. Člen teamu ministra 
Zajaca pán Szalay odpísal, že po-
platky za prednostné ošetrenie boli 
zaviedené s tým, že lekár tak nesmie 
prekročiť 25% ordinačných hodín. 
Platiť 7 mesiacov vopred označil za 
chrapúnstvo. 

Sklamaním pre mňa bol aj po-
stoj prezidenta Slovenskej lekárskej 

Istý Blanárik pracoval do r. 
1989 pre Vojenskú kontraroz-
viedku Ako dôstojník  ČSLA 
poslušne plnil, čo mu prikázala 
KSČ. S hrdosťou komunistu 
udal kolegu lebo prenocoval 
návštevu z vtedy „imperialis-
tickej“ NSR. Jeho spis ukazuje 
množstvo aktivít pre udržanie 
zločineckého režimu KSČ. Kva-
litný súdruh, čo poviete? To mu 
ale nebránilo v armáde dosiah-
nuť hodnosť generálmajora. 

Ten istý Blanárik je dnes 
šéfom NBÚ. Nominovalo ho v r. 
2006 HZDS, ktorej robil služby 
ako ústredný sekretár. Neskôr 
bol vojenským atašé na Ukra-
jine. Fico sa bráni, že Blanárik 
je spoľahlivý, lebo má previerku 
podloženú výsledkami z detek-
tora lži. Dzurinda zas tvrdí, že 
mu ju predal bývalý šéf NBÚ 
Mojžiš: „Rozdával pečiatky ako 
sa mu páčilo“. Mojžiša, predtým 
šéfa analytického odboru SIS, 
nominovala koalícia SDKÚ-
KDH-SMK. 

KOMUNISTA
šéfom NBÚ

Pozerám na tieto správy 
médií a vôbec sa im nečudujem. 
HZDS, Smer a SNS (iné strany 
menej) sú plné komunistov a 
eštebákov. SDKÚ  odmieta zao-
berať sa registrami ŠtB. Posla-
nec Košíc Pajtáš (SDKÚ) bráni 
eštebákov v komisii DaV, ktorú 
vedie. Som tam jediný, ktorému 
vadia takí členovia. Sú to bývalí 
poslanci mesta - Lancoš za 
KDH, Olexa za ANO.

Blanárik bol v rokoch 2000-
2005 vysoký manažér vo firme 
predávajúcej zbrane. Táto bola 
v roku 2003 kontaktovaná brit-
ským novinárom predstierajú-
cim záujem kúpiť zbrane pre 
Rwandu – krajinu s embargom 
OSN. Firma pokojne urobila 
ponuku a keď sa prevalil škan-
dál, ponuka bola označená za 
omyl. 

Problém ľudí spojených s 
režimom KSČ spočíva ako v 
ich presvedčení, tak možnosti 
ovplyvňovať súčasné dianie. 
Sú vydierateľní a ich rozhod-
nutia nie sú viditeľné. Blanárik 
môže pokračovať v predajoch 
osvedčení NBÚ, čím pre štát 
nespoľahlivé osoby môžu nará-
bať s prísne tajnými dokumen-
tami. V centrále NATO v Bruseli 
by ľudia zo SR nemali dostávať 
prísne tajné informácie. Lebo 
dať ich „prevereným kádrom“ 
typu  Blanárik je to isté, ako 
poslať ich rovno do Moskvy.

kampaň Knapíkovi. Ďalším úplne 
zbytočným je oddelenie kultúry.

MMK je niečo ako monopol. 
Teda nik nevie posúdiť opráv-
nenosť nákladov na jeho chod. 
A tak sa medzi faktúrami obja-
vujú aj „analýzy“ za temer 30tis. 
Eur (900tis. Sk). Analýzy dodala 
firma, čo zabezpečovala Knapí-
kovi volebnú kampaň. Ja ako 
poslanec nedostanem od úrad-
níka MMK tieto dokumenty, 
ktoré média označili ako skopíro-
vané z internetu. Analýzy sú iba k 
nahliadnutiu alebo mám zaplatiť 
za kópie.

Riaditeľ MMK - do jesene 2008 
- Sabol (SDKÚ-DS) viacnásobne 
nesplnil uznesenia nás poslancov. 
Nesplnil napr. uznesenie prehod-
notiť zmluvy a správnosť fak-
turácie Kosit-u, čo má vplyv na 
poplatok za zber a zneškodnenie 
KO – a na vaše peňaženky. Knapík 
namiesto vyvodenia zodpoved-
nosti, Sabola menoval vedúcim 
odboru Životného prostredia. 
Ďalší neschopný - Ing. Cichanský. 
Ako zastupujúci vedúci oddele-
nia dopravy nesie zodpovednosť 
za kolóny áut až ku bývalému 
KNV na Komenského pri výmene 
asfaltu na moste k HyperTesco 
v roku 2007. Dopravný kolaps 
pri ralley Košice 2008 a riešenie 

pokr. zo str. 2

pokr. na str. 4



ného vlastníctva žiadateľov a 18       
z nich od pôvodných žiadateľov/
vlatníkov do rúk tretím osobám. Šlo 
aj  o byty v Starom meste, kde napr. 
2-izbový byt s rozlohou 50m2 odkú-
pený od mesta za 333 Eur (10 000 
Sk) mohol byť predaný za 16 666 - 
33 333Eur (0.5-1mil. Sk).
VÝSTAVBA MOSKOVSKÁ

Jedna z právomocí obce je aj 
rozvoj z hľadiska výstavby. Územný  
plán (ÚP) je obrazovou a textovou 
formou mestského zákona týkajúcou 
sa využitia územia obce. Bežná prax 
je, že mesto bez aktualizovaného 
ÚP sa prispôsobuje požiadavkam 
investorov, pre ktorých ho potom 
mení. Dáva to však živnú pôdu pre 
rôzne podozrenia. Ukážme si na 
konkrétnom príklade, ako to beží. 
V septembri 2008 ÚHA predložil 
návrh na zásadnú zmenu ÚP pre 
oblasť Moskovská/Klimkovičová 
na KVP. Zmena ÚP bola predložená 
ako aktivita MČ KVP na základe 
prieskumu u občanov.  Akou 
formou bol zisťovaný názor ľudí? 
Starosta Rusnák mi na zasadaní 
poslancov KVP odvetil, že formou 
verejných zhromaždení. Na moju 
otázku koľko ľudí prišlo, mlčal. 
Vysvitlo že nik a že názor obča-
nov „sa zisťoval“ výveskami na 
úrade MČ a web-e mesta. Starosta 
Rusnák vyzerá ako človek s čudným 
chápaním slova aktivita a prieskum. 
Spýtal som sa ÚHA, koľko reakcií 
prišlo od občanov k návrhu zmeny 
postaviť tam obchodné centrum, 
hotel, penzión, služby a športové 
vybavenie až smerom k cintorínu 
Myslava. Bolo ich 6 - a všetky 
negatívne. Môj prieskum osobnými 
rozhovormi s asi 70 ľuďmi na Klim-
kovičovej ukázal, že ľudia si skôr 
prajú niečo ako park s možnosťou 
športu a aktívneho oddychu. Keďže 
som fyzicky nemohol byť na MZ, 
poslal som všetkým poslancom to 
vyššie spolu s návrhom, aby zmena 
ÚP na Klimkovičovej bola predme-
tom verejného zhromaždenia organi-
zovaného mestom. Nik z poslancov 
ale tento návrh nepredložil a tak 
zmena ÚP na Klimkovičovej bola 
bez problémov schválená. Hlaso-
vanie: 38za, nik proti, nik sa nezdr-
žal. Hlasovanie poslancov za KVP: 
Rusnák, Boritáš(obaja KDH), Kijev-
ská(SDKÚ-DS), Gamcová(SF) za.

DPMK
Feb 2007 predložil kontrolór 

správu o kontrole súťaže na dodávku 
autobusov pre DPMK. Z nej vyply-
nulo, že riaditeľ DPMK stanovil 
podmienky dodávky za 4mil. Eur 
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trestné a aj vtedy, ak už nie sú vo 
funkciách.

KVALITA VODY
Mesto má ako jednu zo svojich 

základných povinností zabezpečiť 
nezávadnú pitnú vodu. Pri rozho-
voroch s občanmi za jeden z hlav-
ných problémov označujú špinavú 
vodu. Na komisii ŽP som opako-
vane od roku 2007 žiadal riešiť to. 
Nič sa však neudialo. Pri bagateli-
zovaní problému vynikol poslanec 
Jeník(SDKÚ-DS), ktorý odporu-
čil, aby špinavú vodu ľudia jed-
noducho nechali odtiecť. Jeník je 
na Jazere zástupcom starostu. Asi 
má dosť peňazí na účty za vodu. 
Na KVP je viacero žien, ktoré 
by mu ukázali po praní nahnedlé 
prádlo. Vyvinul som úsilie - a v 
rozpočte na rok 2009 je suma 10 
000 Eur(300 tis. Sk) na testy 
pitnej vody. Cieľom je zo vzoriek 
vody z rôznych častí mesta získať 
informáciu o jej kvalite. Ľudia by 
v istom časovom období nosili 
vzorky a po ich vyhodnotení by 
sme získali nformáciu čo je vo 
vode a v ktorých častiach mesta. 
Na základe toho odporučiť SBD, 
resp. majiteľom potrubí konkrétne 
opatrenia. Mesto Košice má vo 
VVS a.s. 22% akcií, občania svo-
jich zástupcov v SBD. Testy by 
bežali vo firme/ách s certifikáciou 
a boli by zdarma.

MESTSKÉ BYTY
V lete 2008 bol prijatý môj 

predtým odmietnutý návrh, aby 
bola predložená správa o výsledku 
vyšetrovania pri nakladaní s bytmi 
mesta v rokoch 1999-2002. V ok-
tóbri  2002 totiž kontrolór mesta       
v správe o pridelení  107 mest-
ských bytov konštatoval, že „byty 
boli pridelené mimo poradovníka, 
bez jestvujúcich pravidiel a na 
základe úsmevných  alebo vymys-
lených dôvodov.“ 

V správe sa ďalej uvádza, že 
„námestník primátora Trebuľu a 
zamestnanec MMK rozhodli  o 
pridelení  107  obecných  bytov  
v úmysle  zadovážiť  inému  neo-
právnený  prospech  ku  škode    
majetku  mesta.“ Jedná sa o 
komunistu Filasa a o pracovníka 
MMK, ktorý podľa polície umrel. 
Úmrtie uvádza polícia ako ofici-
álny dôvod pozastavenia vyšet-
rovania. Neviem prečo, keď Filas 
žije. Mestu podľa hrubých odha-
dov takto vznikla škoda 20mil. Sk 
(667tis. Eur). Zdá sa, že to má celé 
upadnúť do zabudnutia.

Z bytov už 31 prešlo do osob-

(120mil.Sk) tak, aby vyhovovali 
jedinému dodávateľovi. Akú zodpo-
vednosť vyvodil primátor, aby sa to 
neopakovalo? Jeho odpoveď znela: 
„...pre posúdenie obnovy vozidiel 
som si vyžiadal návrh koncepčného 
riešenia na najbližšie 4 roky.“

V máji 2007 hlasmi poslancov 
KDH, SDKÚ-DS a SMK bolo zvý-
šené prepravné v DPMK. Zvýšenie 
cien lístkov (zo 14 na 17) Sk aj 
mesačníkov (390-550) malo pri-
niesť 1mil. Eur (30 mil. Sk) a sta-
bilizovať situáciu. Hlasoval som 
proti, lebo:
1. DPMK nemá konkurenciu
2. počet platiacich cestujúcich klesá
3. management DPMK koná bez 
vyvodenia zodpovednosti.

V lete 2007 riaditeľ DPMK 
Tkáč dostal môj písomný návrh 
zriadiť odpočivárne pre vodičov so 
sprchami a toaletami na konečných, 
lebo podmienky vodičov pre prácu 
sú zlé. Nespokojnosť možno prená-
šajú na cestujúcich v podobe spô-
sobu jazdy. A tiež aby s nimi bola 
podpísaná dohoda o dlhodobom 
zvyšovaní platov. Neodpovedal mi. 
O rok nato - v lete 2OO8 - začali 
vodiči štrajkovú pohotovosť, opúš-
ťať prácu a vynechávali spoje.

Keď nastupovalo  predchádza-
júce vedenie DPMK, sľubovalo 
lepšie hospodárske výsledky dobe-
hom nevýhodných zmlúv. Dostali 
sme sa však do stavu, keď už začali 
bežať ďalšie - podľa DPMK - nevý-
hodné zmluvy. Najmä zmluva s fir-
mou Outclaim na vymáhanie pokút 
za čiernu jazdu zatiaľ namiesto 
peňazí priniesla DPMK exekúciu za 
43mil. Sk a zablokovanie účtov. 

Za tri roky sa požiadavky DPMK 
na peniaze od mesta vyšplhali z 269 
na 418mil. Sk, teda nárast o temer 
2/3. Kde miznú peniaze v DPMK, 
keď pár cm snehu spôsobí 40min. 
výpadok mhd na KVP?

„KÚPALISKO“ NA
STAROZAGORSKEJ

MZ sep2007 schválilo verejnú 
dražbu chátrajúceho objektu - pôvo-
dne kúpaliska - za min. 3mil. Sk 
(100tis. Eur). Za cca 25 rokov  už 
na zakrytom skelete vyrástol slušne 
hrubý stromček. Po  porade s práv-
nikmi MMK som navrhol motivo-
vať nového majiteľa sumou 500 tis. 
Sk (16 600 Eur), ak uvedie stavbu 
do prevádzky do 12 mesiacov. 
Poslanci to odmietli. Predaj skeletu 
bol napadnutý námietkou na súde 
pre nezrovnalosti v pozemkových 
právach. V súčasnosti MMK zva-
žuje predaj s bremenom súdnych 

sporov. Netuším či je to vôbec 
možné. Nakoniec: kto a za akú 
cenu bude ochotný kupovať skelet 
v takom stave a za takých podmie-
nok? Lepším riešením je prijatie 
VZN o vzhľade stavieb a pozem-
kov. V takom mestskom zákone by 
majitelia čelili dôsledkom vzhľadu 
a tak by boli motivovaní prispie-
vať k výzoru mesta. Zrýchlili by 
sa tak riešenia sporov a v meste by 
bolo menej spustnutých budov a 
pozemkov.

POPLATOK ZA ODPAD
V dec 2007 bol schválený 

VZN o zbere a zneškodnení KO. 
V AHinfo10 je o zvýšení ceny 
pol strany. Hlasoval som za, lebo 
o.i.mali byť prešetrené zmluvy s 
Kositom, kontrolovaná oprávne-
nosť faktúr za odpad v termíne 
do júna 2008 + trvale prevádzaná 
kontrola kontajnerov. Predlo-
žil som tvrdší variant, ktorý iba 
tesným rozdielom nebol prijatý. 
Termín jún 2008 však riaditeľ 
MMK Sabol nesplnil.

Po mojej výzve na komisii ŽP 
aby sme dostali aspoň ústnu infor-
máciu, pracovník MMK Nagy 
konštatoval správnosť fakturácie 
Kosit-u. Na moju otázku ako pre-
biehali kontroly, odpovedal spôso-
bom vzbudzujúcim vážne obavy, 
že boli iba formálne.

Naplnili sa tak moje obavy, 
že kontrola z MMK nenájde nič. 
Môj návrh, aby zber KO kontro-
lovali enviromentálni aktivisti ale 
poslanci mesta neschválili. Kon-
štatovanie o správnosti fakturácie 
Kosit-u je pre mňa obrovským 
prekvapením:  za 5 rokov faktu-
rácia Kosit-u narástla o 61% ale 
množstvo KO iba o 12%. 

Viackrát som na MZ navr-
hol vážiť odpad - a možno aj 
určovať výšku poplatku - po 
mestských častiach. Stanovili by 
sa vysoké sumy ako odmena pre 
najlepšie MČ na riešenie ich kon-
krétnych problémov. Ľudia by boli 
viac motivovaní separovať a tým 
znižovať váhu  KO. Žiaĺ - opäť sa 
nič nedeje.

Za 30 mesiacov som predlo-
žil niekoľko desiatok návrhov. 
Iba dva boli prijaté.

Chodníky a ako sa opravujú, 
koncepcia  distribúcie tepla, práca 
MsP, hlasovanie poslancov o mo- 
jom návrhu zverejniť výdavky 
mesta z čias Schustera a čo sa za 
tie peniaze urobilo a ďalšie témy - 
v niektorom z budúcich AHinfo.

Viac na www.alfonzhalenar.sk 
- ktorá sa pripravuje na spustenie. 

Ke: Správa o činnosti poslanca
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