
Parlamentné voľby budú mať 
iste vyššiu účasť občanov než tie 
do VÚC. Nielen preto, že každý 
z nás má svoj vlastný názor na 
dianie v tejto krajine. Aj preto, 
lebo výsledky volieb ovplyv-
nia naše životy - minimálne po 
finančnej stránke. (Aj VÚC - ale 
o tom inokedy).

Vlády Dzurindu pri všetkých 
negatívach aspoň priniesli viac 
práce, vyššie platy – ach, tie 
nešťastné dvojnásobné!, znižo-
vanie korupcie a zadĺženia štátu 
a to najdôležitejšie: otočenie SR 
do EÚ a NATO.

Výsledky „pravicového ožo- 
bračovania ľudí“ sa komunistovi 
Ficovi náramne hodili do jeho 
plánov rozdávať ľuďom úplatky. 
Vláda tiež nezaostávala. Za 4 ro- 
ky SR v miere korupcie spadla 
medzi najhoršie štáty sveta.

VOĽBY 2010
SR a Fico založili silné poli-

tické a ekonomické väzby na 
Moskvu. Nie na báze rovnosti     
a výhodnosti. Ale na báze slu-
hovstva a ustupovania, nám 
tak dobre známeho z čias KSČ. 
Svedčí o tom fakt, že žiadna náv-
števa z Ruska v SR sa nám neo-
spravedlnila za rok 1968 a žiaden 
vládny politik to nekritizoval.

Silnie okliešťovanie slobôd, 
práv občanov, plytvanie pri štát-
nych predajoch a objednávkach. 
Iba pri emisnom škandále politici 
nechali štát okradnúť o 75mil. 
Eur(2.3mld. Sk): akoby 4-členná 
rodina prišla o temer 57Eur. 

A čo my, občania? Koľko 
času venujeme štúdiu znižova-
ných cien v centoch  a koľko 
plytvaniu vlády v miliónoch? Štát 
nemá žiadne peniaze – iba ich 
denne vyťahuje z našich vrecák. 
Veď sa niekedy pozrite na sumu 
dph na účtenke z pokladne.

Aj preto vo voľbách 12. júna 
2010 odmietnime vývoj v po- 
sledných 4 rokoch.

Alfonz Halenár
kandidát 

na starostu KVP
na poslanca Košíc

AH
info

O poslancoch a úradníkoch KVP, Košíc a KSK - o čom rokujú, ako hlasujú a ako narábajú s verejnými peniazmi. 
Spísal a medzi občanmi KVP a Terasy rozširuje poslanec Košíc a KSK Alfonz Halenár - zodpovedný za obsah a texty.
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Jenčová (HZDS), Vargovčák 
(SDKÚ-DS), Halenár, Blaškovi-
čová, Hlinka. Naopak - neuspeli 
doterajší poslanci KSK ako Bereš 
a Boritáš (obaja KDH).
8 ROKOV NAPREDOVANIA

Spomínam na naše rozhovory 
pred voľbami. Na zbieranie pod-
pisov pod petíciu nezávislého kan-
didáta. Mnohé stretnutia boli pre 
mňa motiváciou aj ponaučením. 
Súčasne je to aj výsledok ôsmich 
rokov vytrvalej snahy komuniko-
vať s ľuďmi formou osobných stret-
nutí a občasníka AHinfo. V prvých 
voľbách do KSK v roku 2001 som 
skončil hlboko v poli porazených:
2001: 35.miesto............462 hlasov 
2005: 14. miesto....................1 121
2009: 2. miesto......................2 171

VOLEBNÁ ÚČASŤ
Menej príjemné bolo zistenie, 

že k voľbám v obvode Ke II prišlo 
iba 17% voličov. V AHinfo pred 
voľbami som sa snažil uviesť pár 
dobrých dôvodov prečo ísť voliť. 
Aj preto, že bolo šírené na KVP, 
Terase a Pereši, predpokladal som 
účasť 23-25%.

KSK bude predsedať opäť Tre-
buľa (KSČ-ŠtB-Smer), ktorého 

o.i. podporili: SMK, MOST, SF. 
Získal 77tis. hlasov oproti 30tis. 
pre Süliho(SDKÚ-DS) s podpo-
rou KDH, OKS, KDS, SaS.
KANDIDÁTI NA PREDSEDU

Pred 4 rokmi sa SMK rozho-
dla uprednostniť v II. kole volieb 
predsedu KSK Trebuľu pred Bau-
erom (vtedy KDH, dnes KDS). 
Regionálny šéf SMK vtedy vyhlá-
sil: „zaváži rokovanie o personal-
nom obsadeni“... SMK v 2005 po 
tesnom I. kole (Trebuľa 33tis., 
Bauer 29tis. hlasov) tak zrejme 
rozhodli o víťazstve Trebuľu. 

Jeho súper Süli v roku 2006 po 
prehratých primárkach na starostu 
Starého mesta vystúpil z SDKÚ. 
Kandidoval ako nezávislý, vyhral 
a neskôr ho do SDKÚ opäť prijali. 
Jeho nominácia musela vyvolať 
pretiahnuté tváre všetkých Koši-
čanov, čo aspoň trochu sledujú 
miestnu politiku.

Uvedomujem si, že KSK na 
prvý pohľad málo ovplyvňuje 
život Košičanov. Vynasnažím sa, 
aby najmä v oblasti stredného 
školstva a zdravotníctva čo naj-
viac ľudí malo možnosť poznať, 
že tomu tak nie je.

Ďakujem za dôveru vo voľbách
Nov14 2009 prebehli voľby 

do VÚC. Bol som zvolený hlasmi 
2171 ľudí a stal sa poslancom 
KSK. 
VÝSLEDOK VOLIEB DO KSK

Ďakujem každému, kto ste mi 
dali svoj hlas. Tento výsledok si 
cením v nádeji, že k vášmu roz-
hodnutiu prispelo celkom kon-
krétne poznanie mojich aktivít   
a postojov. Teraz ste ma poverili 
presadzovať ich. S potešením tak 
učiním. Za Ke II boli zvolení: 
1. Bauer(KDS)...........2 640 hlasov
2. Halenár(nezávislý)..........2 171
3. Mutafov(Smer).................2 015
4. Novotný(SDKÚ-DS)...........1 929
5. Grüllingová(Smer)...........1 860
6. Budišová(Smer)................1 652
Nezvolení: 9. Jutka (SDKÚ-DS) 
1623, 11. Gamcová(SF) 1358, 12. 
Rusnák(KDH) 1336, 13. Bereš(KDH) 
1268, 14. Boritáš(KDH) 1192, 15. 
Kijevská(SDKÚ-DS) 1085, 16. Čeč-
ko(KDH) 1 054.

Prekvapením skončili voľby 
pre KDH. V 57 člennom zbore 
nemá ani jediného poslanca. 

Vo voľbách kandidoval značný 
počet poslancov Košíc. Uspeli 7: 
Mutafov, Andrejčák (obaja Smer), 

ktorý bude vedieť odmerať hladinu 
hluku. Zrejme aj vyšším tlakom na 
MsP. Iskra a ďalšie zariadenia  budú 
čeliť rozhodnutiu radikálne znížiť 
hlučnosť alebo budú ich prevádzky 
časovo obmedzené. Mám návrhy 
na obmedzenie hlučnosti mládeže. 
Budem písať o parkovaní, mhd, 
kvalite vody, transparentnosti pou-
žívania peňazí z rozpočtu (kose-
nie), kvality servisu v MČ, ktorý 
dostávajú ľudia na KVP. Budem 
sa venovať aj veciam ako je zeleň 
na okrajoch KVP a skrášľovanie 
verejných plôch. Všetky problémy 
aj s návrhmi vymenujem v ďalšom 
AHinfo.

Ako zaujímavosť uvádzam 
poradie volieb do KSK na KVP 
zostavený iba zo známejších mien: 
1. Halenár..................1423 hlasov
2. Rusnák..................................867
3. Gamcová...............................591
Boritáš 585, Kijevská 493, Titl 414
KOMUNIKÁCIA S VOLIČMI

Chcem aj naďalej komuniko-
vať s vami otvorene a zrozumi-
teľne. Budem sa snažiť o širší opis 
problémov a ich riešení cez AHinfo       
+ osobné stretnutia. Uvedomu-

jem si totiž, že ľudia majú dosť 
a dosť svojich vlastných starostí. 
Nezostáva veľa času sledovať, 
čo sa deje s verejnými peniazmi             
v samospráve, s majetkom mesta. 

VZN O INFORMOVANÍ
Najviac ma mrzí, že tzv. 

porada primátora odmietla môj 
návrh na VZN o informovaní 
(pozrite www.alfonzhalenar.sk). 
V ňom na 4 stranách uvádzam 
oblasti, kde by mesto Košice 
malo samo od seba informovať na 
web-e. Je to návrh, ako by mesto 
malo otvorene informovať Koši-
čanov ako, kde a prečo používa 
obecné peniaze. Porada primá-
tora je nikým nevolená skupina 
ľudí. Keď som sa pýtal kto tvorí 
tú skupinu, dostal som vyhýbavú 
odpoveď, že zakaždým iní ľudia. 
Podľa mňa Knapík porušuje 
zákon, keď neumožňuje poslan-
covi, aby jeho návrh na VZN 
prešiel riadne zvolenými a k tomu 
určenými orgánmi mesta. Naviac, 
právne oddelenie k návrhu ne-
vznieslo žiadnu výhradu.

Myslím, že takéto pravidlá 
treba použiť najprv na KVP.

Budem sa uchádzať o vaše hlasy
Koncom roka 2010 budú 

miestne voľby. Chcem opätovne 
kandidovať na post starostu KVP 
a poslanca Košíc. 

ZMENA PRÍSTUPU
Myslím, že treba zmeniť stra-

nícky pohľad na samosprávu. 
Starosta nie je ten, čo sa posadí 
k stolu a rozdeľuje peniaze z 
rozpočtu. Veď kto z nás to nedo-
káže? Starosta by mal používať 
nápady (a peniaze) okrem rozvoja 
MČ najmä k riešeniu problémov. 
Ak ma zvolíte starostom, chcem 
na KVP riešiť dlhoročne zane-
dbávané veci. Na niektoré treba 
peniaze, na iné nie. Napr. prob-
lém čistoty by sa mohol výrazne 
vylepšiť aj zaverením nových 
pravidiel, včítane mestských 
zákonov.  Iste, treba aj peniaze na 
dodatočné čistenie napr. posypu 
a kamienkov počas zimy, keď už 
prestanú plniť svoju úlohu.
ČISTOTA, HLUK, ZELEŇ,...

Týka sa to ako čistoty pri 
obchodných centrách, tak trusu 
psov. Inde peniaze bude treba. 
Napr. problém hluku zrejme treba 
riešiť zabezpečením prístroja, 



aj preukázaná na verejnosti.
PENIAZE EÚ A NEMOCNICE

A čo preberané témy? Naj-
dôležitejšie bolo schvaľovanie 
peňazí z EÚ fondov na moderni-
záciu budov a zariadení nemocníc 
patriacich KSK. V diskusii som sa 
pýtal, aký režim správy nemoc-
níc chce KSK zaviesť  po investí-
ciách. KSK totiž niekoľko rokov 
plánuje odovzdať nemocnice do 
privátnych rúk. Nedostal  som 
žiadnu odpoveď. Nemal som pre-
to problém hlasovať proti. Za prvé 
si nemyslím, že v Bruseli je nejaká 
zázračná truhlica plná peňazí. Sú 
to všetko dane nás, Európanov. Za 
druhé si nemyslím, že je správne 
najprv do nemocníc naliať peniaze 
a potom odovzdať súkromníkom. 
Pretože použitie verejných pe-
ňazí v zdravotníctve má podlie-
hať zásade, aby sa posilňovalo 
postavenie zákazníka – teda pa-
cienta, nie poskytovateľa služby. 
Aj preto by sa peniaze v zdravot-
níctve mali používať pre podporu 
konkurencie. Aby sme si mohli za-
čať vyberať koho uprednostníme, 
ktorému lekárovi alebo nemocnici 
dáme „zarobiť“. Toto som ale ne-
mal hovoriť. Bol som vysmiaty, že 
zdravotníctvu nerozumiem. Po-
slankyňa Grüllingová vyhlásila, že 
je rada, že nemá v komisii takého 
ako som ja. 

Ryby si nikdy rybník nevypus-
tia sami. Podobne lekári v zdravot-
nej komisii ťažko budú na kolegov 
pozerať kriticky. A nik iný tam 
okrem nich nie je.
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som žiadna opica v ZOO, aby ma 
niekto fotografoval, snažil sa tlačiť 
ma telom. Sprevádzal to hanlivými 
výrazmi o neslušnosti, opovážlivos-
ti a psychiatrickej liečbe pre mňa. 
Neustúpil som ani o krok a pokoj-
ne prijímal tieto pokusy o urážku. 
Právo je na mojej strane. Zasadania 
poslancov KSK sú predsa verejné. 
Je možné z nich akýmkoľvek spôso-
bom zhotovovať záznam.

Nik z poslaneckého zboru ani 
nešpitol. Bolo ticho, že by snáď 
špendlík bolo počuť spadnúť. A to 
sedí v poslaneckom zbore KSK 8 
členov SDKÚ-DS a ďalší 4 nezávis-
lí. Nik z nich sa nepostavil za svojho 
kolegu. Výsmešné pohľady poslan-
cov Smer-u nepočítam. Poslanec 
NR SR Burian sa ironicky usmial 
a odfotografoval si ma. Nevyhrážal 
som sa mu ako mne Trebuľa. Mys-
lím, že poslanci ako verejné osoby 
musia zniesť fotografovanie ako sú-
časť svojej práce.

VULGÁRNY SLOVNÍK
Po skončení zasadania Trebuľa 

dával rozhovor nejakému médiu. 
Chcel som to odfotografovať. Ne-
stačil som. Rozbehol sa ku mne 
a nahlas povedal: „takú ti jednu 
pri•••••!“ Novinár aj kameraman sa 
iba prizerali. Ja tiež. Neveriac, že 
toto sú spôsoby a slovník predsedu 
KSK a bývalého primátora mesta 
Košice. Na verejnosti, bez zábran. 
Je možné, že po tomto bude mať 
ešte viac voličov. Veď mnohí vedia 
oceniť „rozhodnosť a silu“ politikov. 
Trebuľa si síce nedovolil udrieť 
ma, hrozba tu však je. Vyslovená 

Poslanci KSK rokujú v presne 
tej istej zasadačke na MMK, v kto-
rej sedím ako poslanec mesta. Už na 
slávnostnom zasadaní dec14 2009 
sa okrem príhovoru predsedu KSK 
Trebuľu, udialo pár vecí.

ZDRAVOTNÁ KOMISIA
Vopred som nahlásil záujem 

byť v školskej a zdravotnej komisii. 
Sediac pri predsedníčke zdravotnej 
komisie poslankyni Grüllingovej, 
prejavil som záujem byť v komisii. 
Odvetila, že tam berú iba odborní-
kov. V zdravotnej komisii KSK tak 
sedia samí MUDr. V zdravotníc-
tve sa desaťročia pohybujú samí 
MUDr. A ako vyzerá? Napr. aj tak, 
že na poliklinike na Tr. KVP nemajú 
vozík pre ležiacich pacientov. Pani 
z KVP mi to povedala spolu s tým, 
že musí platiť sanitárovi za po-
moc pri presune pacienta z bytu 
do sanitky(!). 

V tej chvíli som sa hanbil za to, 
že som poslancom. Požiadal som 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, aby sa zasadili o ten 
vozík pre ležiacich. Vyhovorili sa, 
že na to nemajú právomoci. Šéfuje 
mu MUDr. Valko (Smer). Napísal 
som na MiZ SR s návrhom zmeniť 
zákon, aby sa neplatil taký ponižu-
júci poplatok. Bez odpovede. Šéfuje 
mu MUDr. Raši (Smer).

SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR
Trebuľa povedal o KSK mnoho 

dobrého, pričom ako hlavný prob-
lém uviedol nutnosť vyrovnať sa s 
dôsledkami krízy. Spomenul aj po-
trebu šírenia objektívnych a pravdi-
vých informácií o KSK, aby ľudia 

prejavili väčší záujem o voľby. A 
dodal: „nie ako niekto, kto behá po 
domoch a zavádza. Nie špiniť na 
druhého.“ Prekvapilo ma, že Tre-
buľa v takej chvíli cíti potrebu za-
útočiť na môj spôsob komunikácie 
s voličmi. V následnej diskusii som 
povedal, že volanie po objektívnych 
informáciách je od absolventa práv-
nickej fakulty celkom prekvapujúca 
neznalosť významu cudzích slov. 
Objektívna informácia je napr. táto:  
voda zohriata na 100st. Celzia sa 
mení na paru. A slovu pravda sa naj-
radšej vyhýbam.

OBVIAZANÁ RUKA
Mandát poslanca KSK sa musí 

potvrdiť sľubom a podaním ruky 
predsedovi KSK. Ráno tesne pred 
zasadaním ma ukrutne rozbolela 
pravá ruka. Tak som si ju dal do ob-
väzu. Takto som sa vyhol nutnosti 
potriasť si ruku s komunistom      
a dôverníkom ŠtB. A môžem si 
ďalej podávať čistú ruku s vami 
v mojom volebnom obvode. Je to 
skvelý pocit. 

Po skončení slávnostného zasa-
dania prechádzal Trebuľa okolo mňa 
a celkom nahlas povedal, že som si 
ruku mohol dať rovno do sádry. 
BUDE AJ FYZICKÉ NÁSILIE?

Aby to všetko nebolo málo, na 
ďalšom zasadaní feb08 2010 mi 
Trebuľa pred zrakmi všetkých po-
slancov, úradníkov KSK  a médií 
hrozil fyzickým násilím. Nazlostil 
sa na to, že som vstal z poslaneckej 
lavice a chcel pre blog odfotografo-
vať vedenie KSK. Obišiel celý pred-
sednícky stôl a so slovami: ja nie 

KSK: Prvé mesiace môjho mandátu

teľností mesta sa dejú aj za podo-
zrivo nízke ceny a sú ovplyvnené 
napr. aj poslancom Cengelom, nie 
je treba rozhodnutie žiadneho súdu        
- ani Špeciálneho v Pezinku. Škan-
dál s predajmi na Hlavnej som opísal        
v AHinfo 10. Hlasovanie(Terasa): 
Bereš, Čečko(KDH) , Buraš (nez.) 
za, Wieszer(SDKÚ-DS), Kočiš(SF) 
proti, Jutka(SDKÚ-DS) nehlasoval 
nijako,  Rychnavský(KDH) opustil 
pred hlasovaním rokovanie, Muta-
fov nebol prítomný na celom MZ. 
KVP: Boritáš(KDH) za, Kijevská 
(SDKÚ-DS), Gamcová(SF) sa zdrž., 
Halenár proti, Rusnák(KDH) pred 
hlasovaním opustil rokovanie.

Kontrolór Hojer vyzval Kna-
píka, aby uznesenie nepodpísal (pri-
mátor ho podpísal). Nato poslanec 
Boritáš zahriakol Hojera, aby sa 
takto neozýval. Koncom roka 2009 

Poslanci Olejník (nezávislý 
na kandidátke Smer-u) a Cengel 
(KDH) boli obvinení zo zneužitia 
právomoci verejného činiteľa.

Obaja mali ovplyvniť predaj 
nehnuteľnosti mesta na Hlavnej33 
za nízku cenu. Súd uznal vinným 
iba Olejníka. Hmm... Olejník je 
členom poslaneckého klubu Smer 
/HZDS so „silou“ 7 hlasov z 50. 
Polícia zistila Olejníkove spojenie 
s Cengelom, ktorý feb2008 sám 
iniciatívne predložil MZ opätovný 
návrh na predaj Hlavnej33. Z toho 
plynie, že predaj sa mohol uskutoč-
niť iba prispením hlasov ďalších 
poslancov KDH(19 hlasov), resp.
SDKÚ-DS/SMK(14 hlasov). Smer 
hlasoval za - okrem starostky Jazera 
Jenčovej(HZDS), ktorá pred hlaso-
vaním opustila rokovanie.

K poznaniu, že predaje nehnu-

končilo funkčné obdobie kontro-
lóra. Môžte si ľahko domyslieť, že 
Hojer skončil. Za hlavného kontro-
lóra bola zvolená členka SDKÚ-DS 
Jakubíková. Po zvolení musela roz-
viazať spojenie so stranou.

Bývalý člen KDH a poslanec 
mesta mi povedal, že o tom, ako sa 
bude hlasovať na MZ, sa rozhoduje 
v poslaneckom klube. Ak poslanec 
hlasuje inak, je vylúčený z klubu 
so všetkými dôsledkami – napr.  
nemusí sa nedostať na kandidátku 
pre ďalšie voľby. 

Koalícia KDH-SDKÚ/DS-SMK 
vytrvalo odmieta moje návrhy rozší-
riť majetkovú komisiu o niektorého  
z poslancov Gamcová, Kočiš, Hale-
nár. Hlasovaním proti nezákonnému 
predaju majetku mesta ukázali, že 
sľub poslanca chrániť a zveľaďovať 
majetok mesta berú vážne.

Ako poslanec mesta som sa 
chcel zúčastniť rokovania majetko-
vej komisie, kde sa navrhuje cena. 
Komisia rozhodla, aby som opustil 
rokovanie. Odmietol som. Pred-
seda komisie a námestník primá-
tora Čečko(KDH) ihneď rokovanie 
ukončil. Je to jediná komisia, kde 
nesedí ani jeden občan mesta nepo-
slanec. Ale sedí tam napr. Cengel.

V meste podľa toho vyššie 
pôsobí organizovaná skupina, 
ktorá má zákonné práva narábať 
s majetkom Košičanov a rozho-
dovať o jeho cene. Z uvedeného 
plynie že nechce, aby iní „videli“, 
ako a čo sa deje pred MZ.

Poradím sa s právnikmi. Zvážim 
podanie prokuratúre s otázkou o zo- 
dpovednosti skupiny poslancov za 
škodu spôsobenú mestu hlasovaním 
pri predaji na Hlavnej33.

Ke: Organizovaná skupina narába s majetkom
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Mnohí máme sklon vidieť 
členov KSČ ako čestných ľudí, 
bojujúcich za náš lepší život. 
Pozrime sa na tých „najkvalit-
nejších súdruhov“.

Pred viac než 50 rokmi 
v Československu prebiehal 
intenzívny boj o moc medzi 
prezidentom Novotným a minis-
tom vnútra Barákom. Barák ako 
vládca ŠtB mal rozsiahly archív 
o členoch KSČ a ich minulosti 
– včítane ich vzťahu ku gestapu 
a okupácii ČSR počas 2.svetovej 
vojny. Novotného ľudia na ŠtB 
ale našli prezidentovu zložku.

Novotný na zasadaní polit-
byra obvinil Baráka z rozkráda-
nia socialistického majetku. Ten 
sa rozzúril a súdruhom povedal, 
čo o nich vie. Širokému (vtedy 
predseda vlády) pripomenul 
jeho blízky vzťah k Šaňovi 
Machovi a Hlinkovej garde. 
Fierlingerovi, že dáva informá-
cie KGB a Novotnému aby držal 
ústa – v zrejmej narážke na jeho 
kontakty na gestapo. 

Dych vyrážajúce súdružské 
pomery, čo poviete? Ale ani to 
mu nepomohlo. V roku 1962 
vo vykonštruovanom procese 
dostal 15 rokov. Vo väzení stre-
tol napr. aj s predsedu Sociálnej 
demokracie Laušmana, ktorého 
v roku 1953 ŠtB na jeho príkaz 
uniesla z Rakúska späť do ČSR.

KOMUNISTI
V ČSR bola prítomná aj KGB 

- v podobe „poradcov“. Schva-
ľovala všetky vážnejšie postupy 
ŠtB. Okrem poradcov nasadila 
KGB temer 300 agentov. Zastá-
vali rôzne dôležité posty. Jeden 
z najznámejších bol Viliam 
Šalgovič. Ten v auguste 1968 
ako námestník ministra vnútra 
zabezpečoval hladké pristáva-
nie ruských vojenských lietadiel 
v Prahe. Od 1975 do novembra 
1989 bol predsedom SNR. Vo 
februári 1990 sa obesil.

To vyššie je svedectvo o rea-
lite, o ktorej sme mnohí nemali 
ani tušenie. Opísal ju Josef 
Frolík. Tento agent ŠtB ušiel do 
USA spolu s množstvom doku-
mentov. FBI overila pravdivosť 
jeho výpovede a táto vyšla ako 
oficiálna tlač Senátu USA. 
Následne knižne - u nás v 1990.

V júni 2010 budeme opäť 
rozhodovať, ako chápeme slovo 
Spravodlivosť. Či považujeme 
za spravodlivé voliť členov 
KSČ/KSS, ktorí ničili túto zem              
a životy ľudí v nej 40 rokov, aby 
v ničení pokračovali ďalej. Lebo 
komunisti zostávajú stále rov-
nakí - či vtedy alebo dnes.

Na komisii ŽP boli reakcie 
členov na tento návrh odmietavé 
a hlasovanie taktiež. Napriek tomu 
nechať trus psa len tak považujem 
za prejav ľahostajnosti ku okoliu. 
Ale najmä voči deťom.

TREBUĽOVE ZMENKY
Na MZ apr27 2010 sme o.i.  

schválili zaplatenie za zmenku. 
Mesto po súdnom rozhodnutí musí 
zaplatiť 1.6mil. Eur (49mil. Sk). 
Zmenka je kus papiera, na ktorom 
je podpísané vyhlásenie, že suma 
XY bude zaplatená v deň ako je 
na zmenke. Veritelia ju používajú 
ako 100% vymáhateľný nástroj za 
nesplatenú pôžičku. Keďže Koši-
ciam v roku 1999 hrozil bankrot, 
jeho chod kryl Trebuľa aj zmenka-
mi. Ten kto bankrot temer spôso-
bil, bol zvolený prezidentom SR.

JUDr. Trebuľa ako ten, čo 
(obe zmenky) podpísal, je spo-
luzodpovedný za chybu úradní-
kov MMK. Stalo sa totiž,  že zo 
zmenky z roka 1999 na 39mil.Sk 
vznikla v roku 2001 predĺžením 
splatnosti tej pôvodnej ďalšia. Na 
takú istú sumu. Zmenku z roku 
2001 mesto zaplatilo po dohode vo 
výške 25mil. Sk. Zmenku z roku 
1999 v roku 2010 po súde vo výš-
ke 49mil. Sk.

Navrhol som, aby sa primá-
tor formou plateného inzerátu 
ospravedlnil Košičanom za chybu 
úradníkov MMK a uviedol, kto ju 
spôsobil a aké opatrenia boli vy-
konané, aby sa už neopakovala. Za 
uznesenie sme hlasovali dvaja.

Aspoň takto sa ako poslanec 
mesta ospravedlňujem všetkým 
Košičanom, že ich vlastní úradní-
ci chybou pripravili o 1.6mil. Eur. 

KVALITA VODY NA KVP
V rozpočte 2009 bola škrtnutá 

suma 10tis. Eur určená na testy 
kvality pitnej vody. Nevzdal som 
sa a v novembri 2009 poslal na mi-
nisterstvo zdravotníctva(MiZ) SR 
žiadosť o pridelenie 130tis. Eur na 
testy pitnej vody pre celé mesto 
Košice. Pri sume som vychádzal 
z ceny jedného testu cca 120Eur, 
počtu vzoriek (max1000) a ceny 
inzercie, aby sa o bezplatnom teste 
Košičania mohli dozvedieť. 

Koncom roka 2009 bežali v TV 
reklamy MiZ, aby sme pili výbor-
nú vodu z vodovodu. MiZ tvrdí, 
že reklamu uhradila asociácia vo-
dární a MiZ  bolo iba „garantom“. 
Neviem koľkých z vás presvedčila 
a pijete vodu z vodovodu. Viem 
však, že po niekoľkých urgenciách 
to MiZ presunulo na Úrad pre do-
hľad nad zdravotníctvom. Odtiaľ 
mi už ale nik neodpovedal.

Ke: Správa o činnosti poslanca
Pokračujem vo výčte časti mo-

jej činnosti ako poslanca Košíc 
ako som sľúbil:

MESTSKÁ POLÍCIA(MsP)
Bola vytvorená zákonom po 

r. 1989. Má ochraňovať verejný 
poriadok, čistotu mesta, chrániť 
obyvateľov a majetok mesta. Do-
hliada nad VZN. Zamestnáva 180 
pracovníkov. Mesto stojí fungova-
nie MsP temer 3mil. Eur (90mil. 
Sk) ročne. 

Novela zákona dala MsP prá-
vomoci zastavovať vozidlá a tiež 
vyrubovať pokuty. Odťahovanie 
vozidiel a pokuty za parkovanie 
tvoria ďalšiu časť práce. To je iste 
dôležitá činnosť. Problém je, že sa 
niekedy vykonáva bez ohľadu na 
realitu a problémy v parkovaní, 
najmä na sídliskách. MsP ďalej 
kontroluje čistotu, hluk, stav ko-
munikácií, verejných priestran-
stiev. Alebo by mala.

Moje skúsenosti s MsP su ne-
gatívne. MsP vystupuje pasívne, 
snaží sa skôr oznamovateľa pre-
svedčiť, že jeho hlásenie nie je 
pravdivé. Mám k tomu množstvo 
konkrétnych písomných podaní od 
občanov + odpovedí MsP. 

Úroveň výcviku tiež vyvolá-
va pochybnosti. V roku 2008 som 
odfotografoval postávajúcu hliad-
ku MsP, kde jeden z mužov mal 
ruky vo vreckách nohavíc. Ten 
sa mi dokonca otočil chrbtom. 
Zrejme preto, že nechcel mať tvár 
v zábere. Odhalil ale zbraň. Požia-
dal som o vysvetlenie primátora. 
Odpísal, že člen hliadky si práve 
vyberal vreckovku a z mnou do-
danej fotografie nie je jasné, či mal 
vo vrecku aj druhú ruku. Potvrdilo 
sa: zatĺkať, zatĺkať, urobiť z ozna-
movateľa hlupáka.

Pani z Cottbuskej sa mi sťažo-
vala, že jej syn na ZŠ trávil čas aj 
počas vyučovacích hodín v krčme 
na KVP. Dostal sa do problémov    
s alkoholom. Ak by MsP chodila 
po krčmách a kontrolovala mládež, 
zrejme by na jej syna naďabili. 

Inak si počína MsP, ak vyčká-
va v úkryte. Tak chytili pani okolo 
70r. prechádzať cez prechod na 
červenú. Pani temer s plačom čosi 
vysvetľovala. Tak to teda nie. MsP 
nám má pomáhať a nie nás stra-
šiť a vyžívať sa vo svojej sile.

Pomáha napr. ráno deťom pre-
chádzajúcim cez cestu. Na návrh 
jedného pána z Wuppertalskej 
som oslovil primátora, aby mesto 
zriadilo neziskovú organizáciu. V 
nej by ľudia majúci záujem pomá-
hať deťom z/do školy, po istom 
zaškolení a zaučení a vybavení 

príslušnými právami, nahradili MsP. 
Odpovedal mi riaditeľ jeho kancelá-
rie Krajňák, že môžem pripraviť ná-
vrh, oni ho posúdia. Tak keď je tre-
ba zriadiť neziskovku EHMK2013, 
primátor vydá pokyny úradníkom. 
Aby sa mohli míňať milióny. Keď 
poslanec navrhuje ušetriť na hliad-
kach MsP, má to urobiť on sám.

Knapík to má s MsP dobré. Keď 
treba, strážia mu byt. Keď sa novi-
nári pýtajú, či MsP to isté urobí aj 
pre iných Košičanov, náčelník MsP 
komunista Dvorožňák povie, že áno. 
(Zatĺkať, robiť z ľudí hlupákov) 

Podľa Dvorožňáka značnú časť 
MsP tvoria ľudia zo stredných škôl 
so 4 na vysvedčeniach. Nielen to 
ukazuje na kvalitu MsP. Hlavným 
problémom MsP je, že nemá au-
toritu. Nevybuduje si ju čakajúc          
v úkryte na chyby ľudí. Ani pokuto-
vaním zle zaparkovaných áut na síd-
liskách. Ani zastrašovaním mládeže. 
Fungovanie MsP sa musí zmeniť. To 
môže učiniť až nový primátor.

DAŇ ZA PSA A ČISTOTA
Samospráva daň za psa môže 

a nemusí vyberať. V Košiciach  sa 
jej ročne vyberie za cca 190tis. Eur 
(5.7mil. Sk). Tento príjem slúži na 
výdavky mesta vo všeobecnosti.

Aké plusy a mínusy by prinieslo 
zrušenie tejto dane?
+ eliminovala by sa výhovorka maji-
teľov psov, že trus psa môžu nechať 
v tráve/na chodníku, lebo platia daň. 
Tak nech mesto čistí
+ ľudia by prestali mať pocit, že za 
daň za psa nedostávajú nič, teda ne-
cítia žiadnu protislužbu
- menej peňazí v rozpočte
- asi hnev ľudí, ktorí nemajú psa

Súčasne so zrušením dane za psa 
by musel byť zmenený mestský zá-
kon o čistote. Tam by pribudla:

a) povinnosť ľudí sprevádzajú-
cich psíka nosiť so sebou „prejav 
dobrej vôle“. Sáčok, spray na trus, 
lopatku - hocičo, čím by človek po-
zbieral trus psa a hodil ho do kontaj-
nera na komunálny odpad.

b) samospráva by zaplatila oč-
kovanie psa pre istý vylosovaný po-
čet registrovaných majiteľov psov, 
ktorí by nemali negatívny záznam   
z kontroly „dobrej vôle“.

Samozrejme, dňom platnosti 
pravidiel ako vyššie by sa nezmenil 
stav, že ľudia málo zbierajú psí trus. 
Ale napomôže to výrazne zlepšiť 
stav.

Nákup strojov na zbieranie psie-
ho trusu (Staré mesto, KVP) je v ma-
lom to isté, ako pratanie odpadkov 
na L9. Je to povzbudzovanie ľudí, 
že nemusia dbať na čistotu, lebo psí 
trus za nich pozbiera samospráva.



dĺžením zmluvy s mestom. A mesto 
má pre platenie faktúr Kositu v ruke 
báječný nástroj: VZN o poplatku za 
ZaZ KO. Len skúste nezaplatiť za 
odpad - ako dlho bude trvať, než sa 
pri vašich dverách objaví exekútor. 
Aj preto má mesto 95-98% úspeš-
nosť vo výbere tohto poplatku. 

KOŠICE DOPLÁCAJÚ
Zaujalo ma uisťovanie primáto-

ra Knapíka(KDH) a predsedu pred-
stavenstva Kosit-u Alberta Gerotta, 
že najbližších päť rokov Kosit ga-
rantuje stabilnú cenu. Ktorá to je? 
Suma cca 9mil. Eur/rok  vyzbieraná 
od Košičanov? Alebo 10.7mil. Eur 
(320mil. Sk)/rok platená mestom, 
pretože tých 9mil. Eur Kositu nesta-
čí? Rozdiel 1.7mil. Eur mesto zúfalo 
potrebuje na chod ZŠ, na zvýšenie 
čistoty všade naokolo, na riešenie 
parkovísk,...menujte aj vy.

NANIČ UZNESENIE II.
Audit požadovaný na apríl 2008 

bol po viacerých verejných urgen-
ciách poslancov vykonaný až v roku 
2009. Konštatoval, že v zmluvách 
boli porušenia zákonov zo strany 
Kositu. Takže neobstojí výhovorka 
primátora, že zmluva sa nedala vy-
povedať, lebo tam bola klauzula o 
povinnosti predĺžiť ju, ak nedôjde 
k jej výraznému porušeniu. Takéto 
ustanovenie a naviac ďalší dodatok 
o navyšovaní ceny Kosit-u každo-
ročne o štátom priznanú infláciu, 
podpísal Trebuľa(Smer, JUDr.). Ako 
by ste sa stvárili, keby ste takto plati-
li napr. vaše súkromné účty za elek-
trinu alebo mobil?

ŠTUDIJNÉ CESTY
Keď primátor Knapík spomenul 

„náročné rokovania s Kositom“, 
možno mal na mysli aj to, čo tomu 
predchádzalo. Začalo to „štúdijnou 
cestou“ niekoľkých poslancov pod 
vedením vtedy ešte námestníka pri-
mátora Filipka do Talianska. Tam 
im Kosit ukázal fungovanie odpa-
dového hospodárstva. Nevedno, či 
zašli aj do konkurenčných firiem. 
Výsledky ani správu z takéhoto štu-
dovania poslanci ani Košičania ne-
dostávajú. Podobne, ako ju nedostali 
v prípade 14 dňového „poznávania 
futbalistov“ na sústredení v turec-
kom letovisku Antalya pred pár rok-
mi členmi orgánov MFK. Poslanec 
Bereš(KDH) ako jeden z účastníkov, 
vie o tom iste viac.

PODPORNÝ MATERIÁL
Ďalšou prípravnou akciou bolo 

spracovanie 124 stránkového pod-
porného materiálu s názvom Teo- 
retické východiská odpadového 
hospodárstva pre mesto Košice  po  
roku 2010. Vypracovala ho katedra 
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Keď som dec2007 hlasoval za 
zvýšenie poplatku za zber a zne- 
škodnenie(ZaZ) komunálneho 
odpadu(KO) z 22.6Eur (650Sk) 
na 31.50Eur(946Sk), netušil som, 
ako toto uznesenie dopadne. 

NANIČ UZNESENIE I.
Spolu so zvýšením ceny sme 

totiž žiadali preveriť zmluvy s Ko- 
sitom. Fakturácia Kosit-u totiž vy-
soko prevyšovala sumu vybranú 
od Košičanov ako poplatok. Su-
márne až 10mil. Eur (300mil. Sk) 
za 5 rokov. Ďalej sme žiadali vy-
pracovať systém kontrol KO a do 
konceptu na ďalšie roky zakompo-
novať motivačné prvky pre obča-
nov. Termín: apríl 2008. Všetkých 
46 prítomných poslancov hlasova-
lo za. Iba málo z toho uznesenia sa 
ale naozaj urobilo.
KOSIT ĎALŠÍCH 10 ROKOV

Na mimoriadnom MZ apr12 
2010 bolo hlasovaním 29za, 10 
proti, 5zdrž. rozhodnuté predĺžiť 
o ďalších 10 rokov zmluvu s Ko-
sitom na ZaZ KO. Súčasne bolo 
rozhodnuté podporiť investíciu 
Kosit-u vo výške 23mil Eur do 
technológie, ktorá teplo zo spa-
ľovania premení na elektrickú 
energiu. Túto bude Kosit dodávať 
elektrárňam. Súčasne urobí kroky 
pre efektívnejšie využitie pary.

Hlasovanie poslancov za Te-
rasu: Čečko, Bereš, Rychnavský, 
Weiszer za, Buraš, Kočiš, Mutafov 
proti, Jutka neprítomný. KVP: Bo-
ritáš, Kijevská za, Gamcová, Hale-
nár proti, Rusnák neprítomný.

MôJ NÁVRH NEUSPEL
Dal som protinávrh. Aby mesto  

namiesto predĺženia zmluvy s Ko-
sitom oslovilo firmy pôsobiace 
na trhu s KO v SR a vymenoval 
som požiadavky, aké majú splniť. 
Aby komisia vybrala najmenej 2 
firmy. Mohol to byť pokojne aj 
Kosit - ale s ďalšími. Aby sa firmy 
snažili o naše peniaze. Celý návrh 
na uznesenie je na www.alfonzha-
lenar.sk. 

Poslanci môj návrh odmietli. 
Hlasovanie: 9za, 10proti, 25zdrž. 
Hlasovanie poslancov za Tera-
su: Buraš, Kočiš za, Rychnavský 
proti, Čečko, Bereš, Weiszer, Mu-
tafov sa zdržali, Jutka neprítomný. 
KVP: Gamcová, Halenár za, Bo-
ritáš proti, Kijevská zdrž., Rusnák 
neprítomný.

PODNIKANIE S ISTOTOU
 Treba povedať, že nik rozum-

ný nebude proti plánom premieňať 
teplo na elektrinu a predávať ju. 
Problém však je, že Kosit si tento 
plán nechal finančne poistiť pre-

enviromentalistiky Strojníckej fa-
kuty TU Košice. V teame TU pra-
covala aj poslankyňa MČ Západ                
a členka komisie ŽP mesta Vargová. 
Na komisii uviedla, aké množstvo 
podkladov, námahy a úsilia ju stálo 
spolu s ostatnými pripraviť 124 stra-
nový materiál.

Uviedla, že v Kosite „strávila 
mnoho času - dobre že tam nespa-
la.“ Za jeden z hlavných cieľov, 
ktorý chcela dosiahnúť, bolo udr-
žať súčasnú cenu 31.50Eur(948Sk) 
na hlavu a rok. Opýtal som sa, kto 
stanovil stabilizovať cenu 31.50 
ako jeden z hlavných cieľov vý-
chodísk odpadového hospodárstva 
v Košiciach. Odvetila, že nik. Na 
moju otázku, či mala ako podklad aj 
audit zmlúv s Kositom, odpovedala, 
že nie.
ZABEHNUTÝ SOCIALIZMUS

Nakoniec na podporu materiálu 
uviedla: „veď už máme  zabehnutý 
systém, tak prečo v ňom nepokra-
čovať?“ No preto pani poslankyňa, 
lebo ľudia by mali premýšľať. Na-
chádzať rôzne alternatívy riešenia 
a vyberať z nich to, čo považujú za 
najlepsie. Socializmus ale ešte zďa-
leka neskončil, ako je vidieť.

Mesto zaplatilo 16tis.Eur SF TU 
za jasne tendenčný materiál, nadŕža-
júci Kosit-u, čo poslankyňa Vargová 
ani neskrývala. Napokon, slušnou 
oporou jej bolo zadanie mesta, kto-
ré hovorilo o nájdení „optimálneho 
modelu“ pre nakladanie s KO. Keď 
som sa poslanca Filipka pýtal, kto 
je autorom takého zadania odvetil, 
že to bol výsledok práce kolektívu. 
Takže keď je treba poznať autora 
nezmyslu, skrývame sa za „kolek-
tív“? Ako sme len zrástli so socialis-
tickým myslením.

Komisia ŽP nedoporučila schvá-
lenie tohto materiálu, pričom jeden 
člen označil zo 124 strán za použi-
teľných tak 10. 

Na mimoriadnom MZ apr12 
2010 potom na základe takto pripra-
venej pôdy už nebol problém mať 
„čisté svedomie“ a hlasovať za pod-
poru monopolu pre Kosit na ďalších 
10 rokov. Argument Knapíka, že 
tým vlastne podporujeme aj zamest-
nanosť v Kosite naráža na otázku, 
prečo by sme mali platiť nejakej 
firme – naviac vo forme povinného 
poplatku - za to, že zamestnáva Ko-
šičanov?

PENIAZE, PENÍZE, PENEŽI
Som presvedčený, že model via-

cerých konkurujúcich si spoločností 
pôsobiacich napr. v rôznych MČ by 
bol lepší. Videli by sme snahu zvy-
šovať efektivitu a znižovať náklady, 

čo by sa premietlo do ceny za od-
pad a našich peňaženiek.

Samozrejme, že v celej veci 
okolo Kositu hrajú hlavnú úlohu 
peniaze. Nik z nás nemôže presne 
vedieť, čím Kosit motivoval pri-
mátora, Filipka a KDH-SDKÚ/
DS-SMK. Môžeme to ale tušiť. 

Napomáha k tomu fakt, že 
niektorí poslanci mesta sedeli 
a sedia v orgánoch firiem spolu 
s majiteľmi Kosit-u. Poslanec 
uvoľnený na plnenie zvláštnych 
úloh Filipko(SMK) sedí v dozornej 
rade firmy East paper s.r.o. spolu s 
generálnym riaditeľom Kositu Al-
vise Gerottom. East paper podniká 
v „oblasti nakladania s ostatnými 
odpadmi“. Súčasný podpredseda 
predstavenstva Kosit-u poslanec 
Jutka(SDKÚ-DS) sedel do roku 
2009 v dozornej rade firmy Rem-
ko Sirník, ktorej spoločníkom je 
Kosit a.s. a podniká tiež  v „oblasti 
nakladania s ostatnými odpadmi“. 
Filipko sa mal aspoň zdržal hlaso-
vania pre konflikt záujmov. Hlaso-
val za.

Je otázne, či o tomto všetkom 
primátor nevie. V každom prí-
pade sa prepojenie poslaneckých 
mandátov a sedenie v dozorných 
radách sro ľudí ovplyvňujúcich 
rozpočet mesta stalo bežným. Tým 
samozrejme stúpa pravdepodob-
nosť, že sa z mestského rozpočtu 
ulievajú peniaze. Ďalším poslan-
com sediacim v predstavenstve 
Kositu je Cengel(KDH) oslobode-
ný špeciálnym súdom z obvinenia, 
že zneužil svoj mandát.
ZDVIHNUTÉ UKAZOVÁKY?

Na mimoriadnom MZ ma za-
ujalo, že počas 2 hodín trvalej kri-
tiky a mnohých nezodpovedaných 
otázok, za koalíciu KDH/SDKÚ-
DS/SMK diskutovali iba dvaja 
poslanci. Predseda poslaneckého 
klubu KDH poslanec Boritáš po-
vedal, že KDH podporí uznesenie 
a predseda poslaneckého klubu 
SDKÚ-DS poslanec Pajtáš vy-
hlásil, že nepodporí môj návrh 
na zmenu uznesenia. Okrem nich 
nik nevystúpil a neargumentoval. 
Oba „diskusné príspevky“ silne 
pripomínali zdvihnutý ukazovák 
pre poslancov koalície, ako majú 
hlasovať.

NA VOĽBÁCH ZÁLEŽÍ
Kosit sľúbil 5 rokov držať 

cenu 31.50Eur na rok a hlavu. Čo 
sa udeje potom, dnes nik nevie. 
Kde budú dnešní poslanci mesta, 
námestníci, primátor? Možno na 
tých istých postoch, možno nie. 
Záleží naozaj iba na Košičanoch.

Ke: Kosit, odpadky a naše peniaze


