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Pravda o tom,
prečo chýbajú
mestské noviny
v Stupave

Primátor
stále blokuje
vykonávanie
uznesení MsZ
2

Stupavská skládka
odpadov alebo
časovaná bomba,
ktorá vybuchla
7

Úvodník
živote každého človeka,
či spoločenstva sú určité
okamihy, keď je potrebné sa zastaviť, pozrieť
sa späť na uplynulé obdobie
a urobiť určité vyhodnotenie,
či sumarizáciu z minulých udalostí. V takomto bode sme sa
ocitli v decembri 2017. Vtedy
sa nám do rúk dostalo ďalšie
vydanie informačného spravodajcu s názvom „Stupavské
noviny“, v ktorom pán primátor
mesta a jeho propagandistický
aparát opätovne ohýbajú pravdu. Manipulujú ňou za účelom
očierňovania osôb s odlišným
názorom, a zároveň za účelom
vykreslenia seba a svojich
vlastných negatívnych zlyhaní
vo falošnom pozitívnom svetle.

vorene povedať, že medzi väčšinou mestského zastupiteľstva
na jednej strane a primátorom
a prednostom mestského úradu
na strane druhej, existuje veľký
názorový nesúlad na množstvo
kľúčových otázok týkajúcich sa
rozvoja mesta. Nejde o nič mimoriadne, takýto nesúlad existuje v mnohých mestských, či

Keďže „Stupavské noviny“ už
dávno prestali byť nezávislým
a objektívnym médiom, ktoré
vyvážene prezentuje všetky
časti názorového spektra a stali
sa jednostranným propagačným médiom v službách primátora mesta, mestské zastupiteľstvo muselo na túto skutočnosť
reagovať. V záujme všetkých
občanov schválilo uznesenie,
ktorého úplné znenie zverejňujeme na prvej strane tohto spravodajcu. V súlade s uvedeným
uznesením zastupiteľstvo vydáva toto mimoriadne periodikum, ako svojho informačného
spravodajcu, ktorým viaceré
skutočnosti, ktoré sa v meste
udiali – uvádza na pravú mieru.
Na začiatku treba na rovinu a ot-

obecných samosprávach na Slovensku. Dôležité však je, aby
dva kľúčové orgány samosprávy
viedli vecnú a kultivovanú diskusiu a tam kde je to len trochu
možné, aby sa hľadalo kompromisné riešenie danej situácie, či
problému.

obviňovaní a očierňovaní.
Z týchto a ďalších dôvodov sme
sa rozhodli vydať tento informačný spravodaj a umožniť
tak občanom získať informácie
o skutočnom stave vecí verejných v Stupave.
Prajeme vám príjemné čítanie...

Takýto postoj zaujímala väčšina
mestského zastupiteľstva počas
predchádzajúcich troch rokov.
Výsledkom bolo, že takmer 90 %
všetkých materiálov a návrhov
rozhodnutí, ktoré boli do zastupiteľstva podávané zo strany
primátora a mestského úradu,
boli akceptované buď v pôvodnej, alebo v mierne upravenej
verzii. Cieľom bolo, aby procesy
v meste nestagnovali, ale pokra-
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čovali ďalej. Tento ústretový postoj mestského zastupiteľstva
však nebol opätovaný. Väčšina
návrhov, uznesení a nariadení,
ktoré zastupiteľstvo pripravilo
a schválilo vo svojej vlastnej
réžii, bola primátorom mesta
vetovaná, ignorovaná alebo nevykonaná, pričom poslanci boli
v mestskom periodiku neustále
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MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE
č. 318/2017
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Stupave, konaného dňa 14. decembra 2017
v budove MKIC v Stupave
Mestské zastupiteľstvo v Stupave
A. konštatuje,
1. že tlačený informačný leták s názvom „Informačný spravodajca“ z decembra 2017 vydaný
primátorom mesta bol z hľadiska zverejnených
spoločensko-politických informácií skresľujúci,
neobjektívny a nevyvážený, pretože nebol daný
primeraný priestor na prezentáciu názorov
mestského zastupiteľstva a jednotlivých poslancov na spoločensko-politické témy, rozpočet
a daňovú politiku mesta.
(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16:
za – 9 poslancov, proti – 1, p. Peschl, zdržali sa
– 3, Mgr. Prokeš, Mgr. Gorbár, Doc. Moricová,
neprítomní – 3, Ing. Polakovič, Dipl. Ing. Balog,
MVDr. Kazarka)
2. že primátor mesta zneužívaním webovej
stránky mesta a vydávaním informačných
letákov, hrubým spôsobom zneužíva svoje
právomoci a vnáša do celkovej spoločenskej
atmosféry mesta napätie, neprimeranú teatrálnosť, osobnú ješitnosť a aroganciu.

pokračovanie na s. 1
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Pravda o tom,
prečo chýbajú
mestské noviny
v Stupave

(hlasovanie – z celkového počtu
poslancov 16: za – 9 poslancov,
proti – 2, Doc. Moricová, p. Peschl, zdržali sa – 2, Mgr. Prokeš,
Mgr. Gorbár, neprítomní – 3,
Ing. Polakovič, Dipl. Ing. Balog,
MVDr. Kazarka)

kovej strane mestského rozpočtu.
Finančný príspevok mesta do rozpočtu MKIC sa v priebehu rokov
2012 až 2017 menil nasledovne:
v roku 2012 bol tento príspevok vo
výške 124 615 €,
v roku 2013 vo výške 131 595 €,
v roku 2014 vo výške 124 915 €,
v roku 2015 vo výške 153 303 €,
v roku 2016 vo výške 216 572 € a
v roku 2017 bol tento príspevok
mesta vo výške 229 025 €.

B. dôrazne žiada
primátora mesta, aby prestal,
zneužívať svoje kompetencie
na jednostrannú propagáciu svojej
osoby, svojich názorov a postojov
a v prípade, keď zaujme názor alebo postoj rozporný voči rozhodnutiam mestského zastupiteľstva,
aby vykonal všetky opatrenia potrebné k tomu, aby v mediálnych
prostriedkoch mesta bol daný primeraný priestor aj na prezentáciu
druhého názoru.
(hlasovanie – z celkového počtu
poslancov 16: za – 9 poslancov,
zdržali sa – 4, Doc. Moricová, p. Peschl, Mgr. Prokeš, Mgr. Gorbár, neprítomní – 3, Ing. Polakovič, Dipl.
Ing. Balog, MVDr. Kazarka)

C. schvaľuje
mimoriadne vydanie tlačoviny
s názvom „Stupavské noviny“
za účelom pravdivého informovania stupavskej verejnosti o postojoch mestského zastupiteľstva
k spoločensko-politickým témam,
ktoré boli predmetom informačného letáku primátora mesta
a poveruje poslanca mestského
zastupiteľstva JUDr. Štefana Haulíka, aby zabezpečil organizačné
a inančné záležitosti týkajúce
sa tohto mimoriadneho vydania
mestských novín.
(hlasovanie – z celkového počtu
poslancov 16: za – 9 poslancov,
zdržali sa – 4, Doc. Moricová, p. Peschl, Mgr. Prokeš, Mgr. Gorbár, neprítomní – 3, Ing. Polakovič, Dipl.
Ing. Balog, MVDr. Kazarka)
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Terajšie mestské zastupiteľstvo
a primátor mesta vzišli z volieb,
ktoré sa konali koncom roka 2014,
takže je možné porovnávať údaje
oslanci každým rokom schva- trebné na tieto informácie reagovať, výšky príspevkov na činnosť MKIC
ľujú vyššie príspevky pre MKIC, pretože platí stará propagandistic- v období rokov 2012 až 2014 (teda
ktoré má dosť peňazí na vy- ká zásada, že tisíckrát opakované za funkčnej pôsobnosti pôvodných
dávanie Stupavských novín. klamstvo sa môže stať aj pravdou. orgánov mesta pred voľbami) s obDôvodom na ich nevydávanie teda Na začiatok niekoľko faktických dobím rokov 2015 až 2017 (teda
nie sú financie, ale nová redakčná informácií. Vydávanie novín bolo počas funkčnej pôsobnosti terajších
rada, ktorá by zabezpečila vyvážené inancované z rozpočtu Mestského orgánov mesta). Z uvedených súm

P

a pravdivé informovanie o politicko-spoločenskom dianí v Stupave
a tým by primátor stratil exkluzívnu
kontrolu nad obsahom novín.
V informačnom spravodajcovi s názvom „Stupavské noviny“, ktorého
vydanie zabezpečil primátor mesta
v decembri 2017, bol hneď na prvej
strane zverejnený krátky článok
s názvom „Tlačené noviny chýbajú,
internet ich zatiaľ v Stupave nenahradil“. V článku sa hlavný propagandista pána primátora – Milan
Greguš sťažuje na to, že vydavateľ
musel prerušiť vydávanie mestských Stupavských novín, pretože
po troch desaťročiach kontinuity
nepridelili poslanci potrebné inancie na ich existenciu.

Finančný príspevok
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kultúrneho a informačného centra (MKIC), ktoré je príspevkovou
organizáciou mesta. Mesto každoročne prispieva do rozpočtu MKIC
inančným príspevkom na výkony
Klamstvo na klamstvo
hlavnej činnosti, pričom tieto prísKeďže ide o neskutočnú lož, je po- pevky sú rozpočtované na výdav-

2015

2016

2017

je zrejmé, že v období rokov 2015
až 2017 došlo k výraznému navýšeniu príspevku mesta do rozpočtu
MKIC na výkony jeho hlavnej činnosti, pričom keď porovnáme roky
2014 a 2017 toto navýšenie predstavuje sumu 104 110 € (229 025 –
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124 615), teda navýšenie príspevku
z roku 2014 o 83,3 %. Z uvedeného
je zrejmé, že MKIC má k dispozícii
z rozpočtu mesta podstatne viac
peňazí počas funkčného pôsobenia
tohto mestského zastupiteľstva,
ako tomu bolo v minulosti. Napriek
tomu je terajšie zastupiteľstvo neustále obviňované, že nevyčlenilo
dostatočné zdroje pre MKIC potrebné na vydávanie mestských
novín. Z porovnania je teda vidieť,
že MKIC malo z mestského rozpočtu
v roku 2017 o 104 110 € viac, ako
v roku 2014, avšak v roku 2014
v pohode noviny dokázalo vydávať,
ale v roku 2017 ich už nevydávalo,
pretože údajne na to MKIC nemalo
dostatočné inančné zdroje.

naše noviny

Primátor blokuje Redakčnú radu
Na záver ešte niekoľko slov k tomu,
prečo vlastne nie sú mestské
noviny vydávané. Skutočný dôvod je v tom, že v roku 2016 bol
schválený nový štatút mestských
novín, v zmysle ktorého sa mala
vytvoriť redakčná rada, v ktorej
budú nominovaní nielen zástupcovia primátora mesta, ale aj zástupcovia občanov (z kandidátov,
ktorí sa do redakčnej rady prihlásia a spĺňajú podmienky), ako
aj zástupcovia volení mestským
zastupiteľstvom, z ktorých však
minimálne dvaja musia byť profesionálni novinári, resp. osoby
so značnou novinárskou praxou.
Vytvorenie takejto redakčnej

Viac ako štedré financie pre MKIC rady blokuje primátor mesta už
Ako perličku si už len dovoľujeme
uviesť, že na rok 2018 zostavil primátor mesta rozpočet, v ktorom
navrhuje inančný príspevok mesta
pre MKIC vo výške 314 916 €, teda
ďalšie navýšenie oproti roku 2017
o 85 891 € a oproti roku 2014 je
to navýšenie o viac ako 190 000 €.
Pre príspevkovú organizáciu mesta,
ktorá má 4 zamestnancov a okrem
príjmov z rozpočtu mesta disponuje
aj vlastnými príjmami z podnikateľskej činnosti (v hodnote niekoľko
desiatok tisíc Eur), navrhuje primátor inančný príspevok pre rok
2018 vo výške 314 916 €, pričom
sa vyhráža, že ak tento príspevok
nebude schválený – je ohrozené vydávanie mestských novín. Z vyššie
uvedených čísiel si každý čitateľ
môže urobiť vlastný názor o tom,
kde je pravda a ktorá strana verejnosť zavádza. Rovnako si tiež
môžete sami urobiť názor na to,
ktorá strana sa zodpovedne stavia
k inančným zdrojom mesta, ktoré
patria občanom a ktorá strana tieto
zdroje nezmyselne rozhadzuje.

viac ako jeden rok. Spôsobov ako
toto blokovať je niekoľko: najprv
primátor nepodpísal uznesenie,
ktorým sa mestské zastupiteľstvo
uznieslo, že na webe mesta sa má
zverejniť oznam o prihlasovaní sa
kandidátov za členov redakčnej
rady. Následne, keď veto primátora
bolo novým uznesením schváleným kvali ikovanou väčšinou –
prelomené, primátor podal podnet na prokuratúru, ktorým žiada
o preskúmanie zákonnosti uznesenia. Podaný podnet na prokuratúru
však nemá odkladný účinok, čo
znamená, že uznesenie musí byť
vykonané bezodkladne – avšak
primátor túto skutočnosť ignoruje. Vnáša tým zbytočné napätie
do fungovania hlavných orgánov
mesta a čo je najhoršie – zavádza
verejnosť publikovaním klamstiev
a účelovo prifarbených poloprávd.
Ing. Martin Smeja
Ing. Denisa Klačmanová
poslanci MsZ

poslanci.stupava@gmail.com
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Ako to s tým
rozpočtom
naozaj je
rimátor Roman Maroš fakticky
dvakrát predložil poslancom
návrhy rozpočtu na tento rok,
ktoré nemohli schváliť, pretože boli v rozpore so zákonom.
Oba boli nielen nezákonné, ale aj
zmätočné a primátor nimi porušil viaceré ustanovenia uvedené
v mestských zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Skrátka a jasne – za zostavenie
nezákonného rozpočtu nesie v plnom rozsahu zodpovednosť primátor mesta, ktorý tento proces
absolútne nezvládol. Nestalo sa
to po prvý raz – podobná situácia
bola v roku 2016, pri schvaľovaní
rozpočtu na rok 2017.

zostavený tak, aby jeho celkové
príjmy boli vyššie alebo sa minimálne rovnali celkovým výdavkom
rozpočtu, čo znamená, že rozpočet
musí byť zostavený ako prebytkový
alebo vyrovnaný. V žiadnom prípade rozpočet mesta nemôže byť
zostavený ako schodkový, keď celkové výdavky sú vyššie, ako celkové
príjmy rozpočtu. Druhá základná
podmienka zostavenia rozpočtu
je, že tento inančný plán musí byť
reálny a realistický. Znamená to, že
príjmy a výdavky majú vyjadrovať
len také inančné vzťahy mesta,
ktoré reálne vyplývajú zo zákonov, iných právnych predpisov,
všeobecne záväzných nariadení
mesta alebo zo zmlúv. Zostavený
Rozpočet je základný inančný plán rozpočet teda nesmie obsahovať
mesta, ktorý obsahuje plánovaný príjmy a výdavky, ktoré sú iktívne,
súhrn príjmov a výdavkov v danom nereálne a právne nepodložené.
kalendárnom roku. Je to inančný Zdá sa, že tieto dva princípy sú jasné
plán, ktorý zostavuje primátor mes- a každý im rozumie, ale nie je to
ta spolu s vedúcim ekonomického celkom tak.

P

oddelenia mesta a ktorý po zostavení predkladá komisiám mestského zastupiteľstva a hlavnému
kontrolórovi – na vyjadrenie a nakoniec mestskému zastupiteľstvu
– na schválenie.

Vedenie mesta na čele s pánom
primátorom totiž zostavilo prvý
návrh súhrnu plánovaných príjmov a výdavkov na rok 2018,
pričom tento materiál bol predložený na rokovanie mimoriadneho
mestského zastupiteľstva dňa
Rozpočet musí byť reálny a rea- 27.11.2017 ako – východiská k návrhu rozpočtu. V prvom rade trelistický
Tento inančný plán je v plnom ba opätovne pripomenúť, že rozrozsahu záväzný a v zmysle záko- počet v plnom rozsahu zostavuje
na musí spĺňať určité náležitosti.
pokračovanie na s. 4
V prvom rade musí byť rozpočet
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primátor mesta a po zostavení ho
predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Primátor
však podľa zákona nepredkladá zastupiteľstvu východiská
k rozpočtu, ale konkrétny návrh
rozpočtu, za ktorý nesie zodpovednosť. Primátor teda nie je
oprávnený predložiť zastupiteľstvu len sumu čísiel a požadovať
od neho, aby mu zastupiteľstvo
tento rozpočet zostavilo. Takýto
postup nemá oporu v zákone ani
v interných právnych normách
nášho mesta.

naše noviny

Návrh totiž rátal s príjmami vo výške 340 000 € z titulu prijatého úveru a príjmami vo výške 324 661 €
z titulu zvýšenia daní z nehnuteľností. Rozhodnúť o prijatí úveru
však môže len mestské zastupiteľstvo, avšak zastupiteľstvo v minulosti nikdy nerozhodlo o tom,
že na rok 2018 sa má prijať úver
za účelom vykrytia rozpočtových
výdavkov. Zastupiteľstvu navyše
takýto návrh zo strany zostaviteľa rozpočtu nikdy ani predložený
nebol a to dokonca ani na decembrovom zasadnutí, ktoré malo

Dva nezákonné návrhy zo strany schvaľovať rozpočet. Druhý plánovaný príjem z titulu zvýšenia
mesta
Z predloženého súhrnu príjmov
a výdavkov navyše bolo zrejmé, že
celkový schodok rozpočtu je navrhovaný vo výške 532 350 €. Znamenalo to, že východiská k návrhu
rozpočtu počítali s tým, že celkové
výdavky rozpočtu sú vyššie ako
jeho celkové príjmy o takmer 532
350 €. Prebiehajúca diskusia k tomuto bodu programu na mestskom
zastupiteľstve dňa 27. 11. 2017
teda logicky smerovala k tomu, že
predložený návrh je ako z hľadiska
postupu prerokovania, tak aj z hľadiska obsahového, v plnom rozsahu
nezákonný. Mestské zastupiteľstvo
sa teda odmietlo týmto materiálom
zaoberať a svojim uznesením skonštatovalo nezákonnosť postupu
primátora mesta.

daní bol ešte viac iktívny, keďže primátorovi neprešli návrhy
na zvýšenie daní ani v roku 2015,
ani v roku 2016 a v roku 2017 mu
na zasadnutí mestskej rady bolo
výslovne tlmočené, že zastupiteľstvo nemieni nič meniť na svojom
stanovisku vo veci zvýšenia daní.
Napriek tomu primátor príjmy zo
zvýšenia daní do rozpočtu zapracoval, čím návrh rozpočtu zmenil
na čistú ikciu alebo rozprávku
z ríše snov.

Absurdný prístup

Tento absurdný a iracionány prístup k zostavovaniu rozpočtu
mesta je natoľko nepochopiteľný,
že nepotrebuje hádam žiadny komentár. Je len logické, že takýto
návrh nemohol byť poslancami
Následne sa dňa 14. 12. 2017 mestského zastupiteľstva schvákonalo riadne mestské zastupi- lený, pričom za schválenie tohto
teľstvo, na ktorom bol zo strany návrhu nehlasoval ani jeden jediný
primátora mesta už predložený poslanec.
návrh rozpočtu, ktorý bol mierne
prebytkový a to v sume 3 160 €. Keď si to teda zhrnieme – materiál
Prebytok bol však dosiahnutý tým, predložený v mesiaci november
že na príjmovej stránke rozpočtu 2017 bol nezákonný, pretože počítal
sa objavili príjmy, ktorých dosia- so schodkovým rozpočtom (teda
hnutie nevyplývalo zo žiadnych porušenie prvého z dvoch vyššie
zákonov, nariadení alebo uznesení uvedených princípov zostavovamesta. Predložený návrh rozpočtu nia rozpočtu). Materiál predložený
bol teda nerealistický, čím došlo v decembri 2017 bol nezákonný,
k porušeniu druhého základného pretože rozpočtové príjmy obsaprincípu zostavovania rozpočtov. hovali inančné vzťahy, ktoré ne-
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mali oporu v zákonoch, nariadeniach
a uzneseniach mesta (teda porušenie
druhého z dvoch vyššie uvedených
princípov zostavovania rozpočtu).

šenia nariadenia č. 2/2017, tieto
spočívajú v tom, že rozpočet nebol
najprv predložený komisiám na vyjadrenie, ako aj v iných procesných
porušeniach, ktoré pre kapacitné
V neposlednom rade treba pripome- možnosti tohto článku nie je možné
núť, že predložený návrh rozpočtu uviesť všetky. Kto má záujem, môže
bol nielen nezákonný, ale aj zmä- si pozrieť diskusiu, ktorá prebiehala
točný a týmto návrhom boli poru- na MsZ a ktorá je uvedená na webe
šené viaceré ustanovenia uvedené mesta.
v mestských zásadách hospodárenia
s inančnými prostriedkami, ktoré Skrátka a jasne – za zostavenie neboli schválené ako všeobecne zá- zákonného rozpočtu nesie v plnom
väzné nariadenie mesta č. 2/2017. rozsahu zodpovednosť primátor
Zmätočnosť rozpočtu spočívala mesta, ktorý tento proces absolútne
v tom, že primátor na rok 2018 nezvládol. Nestalo sa to však po prvý
avizoval zrušenie Mestského kultúr- raz – podobná situácia bola v roku
neho a informačného centra (MKIC) 2016, pri schvaľovaní rozpočtu
a jeho začlenenie do mestského na rok 2017. Hovorí sa, že múdúradu, čo verejne prehlásil na roko- ry človek sa učí na chybách iných,
vaní mestského zastupiteľstva dňa hlúpy človek na svojich vlastných.
27. 11. 2017, avšak v návrhu roz- Ako sa hovorí tým, ktorí sa nedokápočtu bola uvedená suma inan- žu poučiť ani na svojich vlastných
čného príspevku pre toto kultúrne chybách a neustále sa ich opätovne
zariadenie vo výške 314 916 €. Nie dopúšťajú?
je možné MKIC zrušiť a zároveň
v rámci výdavkov počítať s inanIng. Marek Lacka
čným príspevkom pre túto inštiIng. Ľubomír Bugala
túciu. Pokiaľ ide o mnohé poruposlanci MsZ

MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V STUPAVE
UZNESENIE č. 323/2017
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave, konaného dňa
14. decembra 2017 v budove MKIC
v Stupave
Mestské zastupiteľstvo v Stupave

(hlasovanie – z celkového počtu
poslancov 16: za – 8 poslancov,
nehlasoval – 1, Mgr. Novisedlák.
Zdržali sa – 4, Doc. Moricová, p. Peschl, Mgr. Prokeš, Mgr. Gorbár, neprítomní – 3, Ing. Polakovič, Dipl.
Ing. Balog, MVDr. Kazarka)

A. konštatuje,

B. berie na vedomie

že primátorom mesta predložený návrh rozpočtu na roky 2018
– 2020 je v rozpore s § 4 ods. 3 a §
10 ods. 7 zákona č. 583/2001 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a s platným všeobecne záväzným nariadením mesta
č. 2/2017 o zásadách hospodárenia
s inančnými prostriedkami mesta,
čím vedenie mesta vážne narúša
rozpočtový proces a tým aj samotné
efektívne hospodárenie mesta.

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Stupava k návrhu
rozpočtu mesta Stupava, rozpočtových organizácií, príspevkových
organizácií, vrátane programového
rozpočtu na roky 2018 – 2020.
(hlasovanie – z celkového počtu poslancov 16: za – 11 poslancov, zdržali sa – 2, Doc. Moricová, Mgr. Prokeš, neprítomní – 3, Ing. Polakovič,
Dipl. Ing. Balog, MVDr. Kazarka)
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Nikdy nevstúpiš dvakrát
do tej istej rieky
ie vždy sa naše konanie riadi
podľa pravidiel týchto starovekých známych právd, ktoré
vyslovil antický filozof Herakleitos z Efezu.

N

od samého začiatku, ale z trošku
iného uhla pohľadu, než aký vám,
milí spoluobčania, bol prezentovaný
zo strany primátora mesta.

V priebehu kalendárneho roka
Hoci v podvedomí vieme, že by sme 2017 sme rozpočet schválený v dedo tej istej rieky naozaj nemali zno- cembri 2016 otvárali a upravovali
vu vstupovať, aj tak do nej častokrát niekoľkokrát. Otázky ohľadom prímnohí vstupujeme s nádejou, že náš pravy konceptu rozpočtu odzneli aj
druhý vstup bude lepší a dáme tej na mestskom zastupiteľstve v máji
istej situácii druhú šancu. Ale či to 2017. Poslancov zaujímali otázky
bolo vhodné, zhodnotí čas. Oveľa kapitoly daní z nehnuteľnosti, ktoré
pravdepodobnejšia je možnosť, že sa bezprostredne dotýkajú každésa pokus skončí katastrofou, niekto ho občana mesta Stupavy, celé toto

rokovanie. Podľa názoru poslancov
je to veľmi neskoro a absolútne nepripravené vzhľadom ku skutočnosti,
že bol porušený zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a všeobecné záväzné nariadenie
č. 2/2017 o zásadách hospodárenia
s inančnými prostriedkami mesta.
Na doplnenie rozpočet bol len v jednom variante, a nie v štyroch, ako
bolo prezentované v decembrovej tlačovine s názvom „Stupavské noviny“.

Poslanci si nechcú vziať na zodpovednosť ďalšie zadlžovanie
mesta, zvyšovanie miestnych daní
z nehnuteľností na úkor občanov
žijúcich v meste, je to slušne povedané nezodpovedné a nehospodárne narábanie s mestským
majetkom a inanciami. Je to podozrivá zhoda náhod, že 11. 12. 2017,
teda 3 dni pred rokovaním MsZ,
vyjde tlačovina s názvom „Stupavské
noviny“ s jednostranným, nevyváženým a subjektívnym pohľadom
V materiáli bol rozpočtovaný príjem na poslanecký zbor, ktorí sú tí „zlí”
zo zvýšenia daní z nehnuteľností cca lebo nechcú prijať a schváliť rozpočet a pán primátor je za „dobrého”, ktorý to chce cez peniaze
daňových poplatníkov mesta Stupava už po druhý raz po roku nehľadiac na fakt, že v tomto návrhu
by si občania museli siahnuť hlbšie
do vrecka. Je to príliš detinské nedať
priestor na vyjadrenie svojho názoru aj druhej strane, veď novinárska
etika takýto spôsob neschvaľuje.
Na priamu otázku jednému prispievateľovi som dostal odpoveď, že nevedel o príprave novín. Údajne malo
ísť o vydanie letáka. Pravdupovediac
veľmi ma prekvapili variantné riešenia hoci poslancom predstavené neboli a ani neboli zverejnené
na internetovej oznamovacej tabuli.

sa z toho poučí – viackrát neopakuje tú istú chybu a spáli za sebou
mosty, niekto naopak vstúpi 3x ,4x
aj viac. Vrhá sa znova do prúdu, tým
si sám vedome ubližuje, veď pravdepodobnosť pokoriť rieku klesá
priamoúmerne s každým vstupom
do jej prúdu.
Zdá sa, že staroveká múdrosť neplatí
do novej doby, alebo skôr neplatí pre
niektorých ľudí novej doby, inak by
si z toho človek zobral ponaučenie,
aby neurobil tú istú zásadnú chybu,
ktorá má dopad na všetkých daňových poplatníkov žijúcich v meste
Stupava. Píšem tu o procedúre prípravy, tvorby a schvaľovaní najdôležitejšieho zákona pre budúci rok,
resp. ďalšie 2 roky a vízie napredovania mesta do budúcnosti. Pokúsim
sa vám priblížiť celý proces tvorby

chceli preniesť na širšiu diskusiu
medzi občanov mesta, tam materiál
prerokovať, prijať k nemu stanovisko, následne ho predložiť na rokovanie v odborných komisiách pri
MsZ, potom prerokovať v mestskej
rade a nakoniec schváliť v mestskom
zastupiteľstve. Táto procedúra má
určitú časovú náročnosť, preto sa
poslanci dopytovali po materiáli už
v lete, aby bol čas na transparentnú
diskusiu s občanmi. No bohužiaľ,
musím konštatovať, nestalo sa tak.
Materiál k rozpočtu bol vedením
mesta zverejnený koncom mesiaca
novembra 2017, podotýkam, že neprešiel rokovaním žiadnej komisie
ani občianskym pripomienkovaním.
V čase keď okolité obce aj mestské
časti majú rozpočet schválený už
v 11. mesiaci bežného roka, poslanci
nemali materiál predložený ani na

300 000 € a zámer mesta čerpať Na záver: jednostranná prezentáúver vo výške cca 340 000 € bez cia čisto subjektívnych názorov zo
zdôvodnenia účelu čerpania.
strany primátora mesta a za peniaze
daňových poplatníkov, nie je féroTieto skutočnosti neboli vopred vým jednaním voči poslaneckému
diskutované ani vo verejnosti, ani zboru, ktorý pristupoval k návrhu
medzi členmi odborných komisií, rozpočtu maximálne zodpovedne
či medzi poslancami, preto boli a takéto správanie si nezaslúži. Staré
rázne odmietnuté už 29. 11. 2017 indiánske príslovie hovorí, že člona MsZ, kde zastupiteľstvo pána vek živí v sebe dve šelmy – jednu
primátora vyzvalo, aby predložil dobrú a jednu zlú. Ak však zlosť
rozpočet, ktorý zahŕňa zákonné ná- a zúfalstvo bránia človeku počúvať
roky a požiadavky zabezpečujúce a vidieť, v čase keď na nás doľahnú
hladký a nerušený chod mesta.
životné skúšky a ťarcha zodpovednosti, vtedy živíme v sebe jednu zo
Primátor predložil opakovane šeliem. Aká šelma je živená to v tomten istý materiál, na ktorom ne- to prípade – už nechávam láskavo
zmenil ani položku na schválenie na vaše posúdenie.
v decembri 2017, hoci týmto nerešpektoval citovaný zákon, ani
MVDr. Robert Kazarka
schválené VZN. Poslancami bol daný
poslanec MsZ
návrh odmietnutý ako neprijateľný.
a viceprimátor mesta Stupava
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Ach tie dane...,
ako na ne

protiklade so svojimi volebnými sľubmi primátor mesta
navrhuje radikálne zvyšovanie daní obyčajným občanom.
Developerom navrhuje daň zvýšiť
len mierne. Kvôli novej, poslancami schválenej tzv. „developerskej
dani“. Ak by sa stavebné povolenia
vydali len o pár dni neskôr, teda
v januári 2017, mesto by získalo
približne 222 000 €. Mestský úrad
podivným spôsobom zázračnou
rýchlosťou schválil vybraným developerom ich stavebné povolenia
ešte koncom roka 2016, čiže tesne
pred platnosťou „zákona o developerskej dani“.

V

Sme v roku 2014 a v Stupave práve prebieha volebná kampaň pred
komunálnymi voľbami. Víťaz komunálnych volieb a novozvolený
primátor sa pri prezentovaní svojho
programu v kampani ani jedným
jediným slovkom nezmieňuje o potrebe zvýšenia daní z nehnuteľností
pre občanov mesta. Napriek tomu
krátko po svojom nástupe do funkcie, už v roku 2015, predkladá
návrh do mestského zastupiteľstva, ktorým žiada o zvýšenie daní
z bytov o trojnásobok (teda 200 %
zvýšenie) a daní z domov (stavby
na bývanie) o dvojnásobok pôvodnej hodnoty (teda 100 % zvýšenie).
Ale pozor – daň zo stavebných pozemkov určených na novú zástavbu
sa podľa návrhu mala meniť len
veľmi mierne – zvýšenie bolo navrhované len o niečo viac ako 8,3 %
pôvodnej hodnoty. Záťaž teda mali
znášať obyčajní občania mesta –
vlastníci bytov a domov a nie vlastníci veľkých stavebných pozemkov
určených na novú zástavbu, ktorá
vytvára v meste problémy.

Bezcharakterné správanie primátora
Keď návrh v mestskom zastupiteľstve neprešiel, v roku 2016 bol
predložený nový a mierne upravený
návrh na zvýšene daní, ktorý opätovne nebol v mestskom zastupiteľstve
schválený. A situácia sa opakova-
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inkasovalo sumu 2 896 998 €,
rom by mohli občania vyjadriť svoj
názor a prijať záverečné vyhlásenie • v roku 2016 mesto z tejto dane
inkasovalo sumu 3 405 308 €,
so silným odporúčacím mandátom
pre vedenie mesta. Podmienkami • v roku 2017 mesto z tejto dane
inkasovalo sumu 3 810 000 €,
zastupiteľstva sa však vo vedení
mesta nikto vážne nezaoberal, čím • a v roku 2018 sa predpokladá inkaso z tejto dane v sume 4 192 000 €.
bol však návrh na zvýšenie daní
vopred odsúdený na neúspech.
Z uvedeného je zrejmé, že počas
Dane z nehnuteľností momentálne piatich rokov mestu podiel na tejto
nie je nevyhnutné zvyšovať
dani utešene rastie a to o viac ako
Primátor Roman Maroš si zapísal Dane z nehnuteľností však nie sú 1 706 197 €. Pokiaľ sa na Slovenv oblasti svojej daňovej politiky nie- hlavným zdrojom inancovania pot- sku udrží tendencia rastu ekonokoľko historických unikátov. Ako je- rieb mesta. Hlavným zdrojom kry- miky a miezd a bude rásť aj počet
den z mála kandidátov na primátora tia potrieb mesta sú tzv. podielové obyvateľov mesta, tendencia rastu
mesta sa vo svojom programe vôbec dane. Ide o dane z príjmov fyzických podielovej dane by sa mala udržať.
nezmieňoval o daňovej politike me- osôb, ktoré sa vyzbierajú v danom Len pre porovnanie podielových
sta, čo mu však nebránilo v tom, aby samosprávnom kraji a ktoré sa delia daní s daňami z nehnuteľností: celpo svojom nástupe do funkcie tri- nasledovným kľúčom – cca 30 % kový výber dane z nehnuteľností
krát navrhol zvýšenie daní. Je to uni- výberu týchto daní ide do rozpočtu bol v roku 2014 vo výške 541 294 €
la opätovne v roku 2017, kedy bol
identický návrh znovu predložený
na rokovanie mestského zastupiteľstva, avšak za tento návrh nehlasoval ani jeden jediný z prítomných
poslancov. Zdá sa vám tento príbeh
utopický? Nie, on sa naozaj stal a stal
sa v našom meste. Zdá sa vám konanie víťaza volieb bezcharakterné?
Áno, nám sa takým zdá tiež.

kát, ktorý v modernej histórii mesta
nemá obdoby. Nepochopiteľnosť
jeho konania je o to väčšia, že zastupiteľstvo jasne tlmočilo podmienky,
za ktorých je ochotné zaoberať sa
otázkou úpravy daní z nehnuteľností a požadovalo, aby táto záležitosť bola verejne rozdiskutovaná
s občanmi s tým, že diskusia mala
vyvrcholiť prípravou dopadovej
štúdie pre sociálne najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva a zvolaním
zhromaždenia obyvateľov, na kto-

samosprávneho kraja a cca 70 %
výberu týchto daní ide do rozpočtu
miest a obcí v samosprávnom kraji,
podľa počtu registrovaných obyvateľov na trvalý pobyt. Výber tejto dane
má vzhľadom na rast ekonomiky
Slovenska a rast počtu obyvateľov
nášho mesta vzrastajúcu tendenciu.
Výber tejto dane sa v jednotlivých
rokoch pohyboval nasledovne:
• v roku 2014 mesto z tejto dane
inkasovalo sumu 2 485 803 €,
• v roku 2015 mesto z tejto dane

a v roku 2016 (kedy máme k dispozícii posledné sumárne čísla) v sume
568 801 €. Z týchto čísiel vyplýva, že
úprava dane z nehnuteľností v našom meste je síce možná (za splnenia určitých podmienok), nie je však
v žiadnom prípade nevyhnutná.

Primátor vychádza v ústrety developerom
V neposlednom rade je potrebné
uviesť, že mesto má k dispozícii ešte
jeden dôležitý zdroj inancovania
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svojich potrieb. Ide o miestny poplatok za rozvoj, ktorý bol schválený
všeobecne záväzným nariadením
mesta Stupava č. 7/2016. V zmysle
tohto nariadenia sa na každú novozriadenú stavbu uvaľuje poplatok
vo výške 35 € za m2 zastavanej
plochy, s tým, že od poplatku je
oslobodená plocha stavby 60 m2.
Filozo ia prijatia tohto nariadenia
zo strany mestského zastupiteľstva spočívala v tom, že je potrebné
uvaliť väčšie daňovo-poplatkové
bremená na nových stavebníkov
stavieb a hlavne developerov a menej zaťažovať pôvodných obyvateľov mesta, ktorí za dopravné zápchy
a problémy mesta s nedostatočnou
infraštruktúrou – nemôžu. Toto
nariadenie je účinné od 1. januára
2017 a týka sa všetkých stavieb,
na ktoré bolo vydané stavebné povolenie od tohto termínu.
A aká bola reakcia víťaza volieb,
ktorý tak bezohľadne požadoval
od zastupiteľstva zvýšenie daní?
Už začiatkom roka 2017 prenikli
na verejnosť nelichotivé informácie
súvisiace s masívnym a rýchlym
vydávaním stavebných povolení pre
niektorých vybraných stavebníkov
ešte v decembri 2016 a to na poslednú chvíľu pred koncom roka tak,
aby na stavby nemusel byť uvalený
od roku 2017 poplatok za miestny
rozvoj. Občania, ktorí si vyžiadali
od mesta všetky stavebné povolenia
na základe zákona o slobodnom
prístupe k informáciám zistili, že
celkovo v mesiaci december 2016
boli vydané stavebné povolenia
v takom rozsahu plochy stavieb, že
v roku 2017 by mesto za ne mohlo
inkasovať sumu cca 222 000 €.
Z tejto sumy boli vydané povolenia
len štyrom väčším stavebníkom
(zrejme developerom) v takom
rozsahu plochy stavieb, že mesto
za ne mohlo v roku 2017 inkasovať
sumu cca 175 000 €. Niekto teda
bol zo strany nášho mesta obdarený pekným vianočným darčekom.
Samozrejme na úkor mesta. Náho-

naše noviny

da? Možno, ale náhody sa vo svete
väčších inancií nestávajú často.

Developerská daň 0 eur? Neprípustné!
To však nie je všetko. Mesto Stupava,
na čele s pánom primátorom, v roku
2017 nevybralo ani jeden jediný
cent na poplatku za miestny rozvoj,
pretože údajne v prvej polovici roka
nevedelo, ako má tento poplatok
vyberať a keď na toto dostalo presné
usmernenie z ministerstva inancií
zhruba v polovici roka, zvyšnú časť
roka poplatok nevyberalo, pretože
poplatníci sa údajne proti poplatku
odvolávali. Mesto Malacky pritom
za rovnaké obdobie dokázalo na
poplatku vyzbierať takmer 400 tisíc
€ a obec Zohor takmer 24 tisíc €.
A aby tých čudných náhod v Stupave
nebolo dosť, mesto na čele s pánom primátorom pripravili návrh
rozpočtu na ďalší rok takým spôsobom, že vybraný poplatok na rok
2018 si na príjmovej strane rozpočtu
ohodnotilo na výšku 0 €. A pritom
len v roku 2017 podľa verejne medializovaných informácií vedúcej
ekonomického oddelenia, mesto
vydalo také množstvo nových stavebných povolení, že mohlo v tomto
roku inkasovať sumu vo výške cca
135 000 €.

poslanci.stupava@gmail.com
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Prečo nie sú
vykonávané
uznesenia
mestského
zastupiteľstva
rimátor mesta bez škrupulí porušuje zákony. Odmieta podpisovať poslancami schválené uznesenia a aj napriek
prelomeniu jeho veta ich nechce
vykonávať. V článku uvádzame
niekoľko príkladov len za posledný polrok. Sú medzi nimi Zásady
verejného obstarávania, či Štatút
mestských novín. Naopak primátorom svojvoľne prijatá Smernica
o postupe prijímania a vybavovania
sťažností porušuje nielen štatút
mesta, ale tiež jednostranne ruší
mnohé kompetencie mestského
zastupiteľstva v tomto procese.

P

Suma sumárum: podľa názoru väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva mesto musí využiť najprv
príležitosti, ktoré má k dispozícii
a začať konečne vyberať poplatok
za miestny rozvoj. Okrem toho musí
zvýšiť kvalitu manažérskych procesov a verejného obstarávania, aby
na prvom mieste bol záujem mesta
a jeho obyvateľov a aby sa zbytočne
neplytvali peniaze tam, kde to nie je
nevyhnutne potrebné. Až potom je
možné uvažovať o primeranej úprave
sadzieb daní z nehnuteľností, ktoré
boli naposledy menené v roku 2013.

Zvolení poslanci tvoria kolektívny
rozhodovací orgán, vykonávajúci
svoje kompetencie na zasadnutiach
mestského zastupiteľstva. Na týchto zasadnutiach sa príslušnou väčšinou hlasov prijímajú uznesenia
a všeobecne záväzné nariadenia
(VZN). Od volieb, ktoré sa konali koncom roka 2014 a v ktorých
bol zvolený terajší primátor mesta
sa však postupne ustálila prax, že
uznesenia zastupiteľstva sú často
krát ignorované, nie sú vykonané,
bez zákonného dôvodu nie sú primátorom mesta podpisované a teda
sú vetované a v prípade, že veto
je kvali ikovanou trojpätinovou
väčšinou poslancov prelomené –
uznesenie je dané na prokuratúru,
ktorá ho posudzuje niekoľko mesiacov, počas ktorých nie je uznesenie
vykonané a často je už po takom
dlhom čase aj neaktuálne.

Mgr. Peter Novisedlák
JUDr. Štefan Haulík
poslanci MsZ

Príkladov takýchto nepodpísaných
a primátorom ignorovaných uznesení je toľko, že nielen kapacita

tohto článku, ale aj celej tlačoviny
by nestačila na to, aby sme uviedli
a rozobrali všetky takéto príklady.
Uvedieme len niekoľko príkladov
za posledný polrok činnosti mestského zastupiteľstva, aby si čitatelia
mohli vytvoriť vlastný názor.

Kto profituje z netransparentného
obstarávania?
Dňa 21. 9. 2017 bolo schválené
uznesenie MsZ, ktorým sa uložilo
prednostovi, aby do najbližšieho
rokovania mestského zastupiteľstva predložil „Zásady verejných
obstarávaní mesta Stupava“, ktoré
by upravovali podmienky verejných obstarávaní v našom meste.
Na vypracovaní týchto zásad bolo
dohodnuté mestské zastupiteľstvo s vedením mesta počas celého
roka 2017, pričom ešte v mesiaci
jún 2017 prednosta mesta na zasadnutí mestskej rady potvrdil,
že vypracovanie týchto zásad je
pre neho prioritou pre letné obdobie a hneď v septembri 2017
tieto zásady predloží do mestského
zastupiteľstva. Motívom pre vypracovanie tejto mestskej normy bola
snaha zlepšiť kvalitu verejného
obstarávania v podmienkach nášho mesta, aby tento proces bol čo
najviac transparentný a pre mesto
výhodný. Keďže sľub pána prednostu, zrejme na základe pokynu
pána primátora, nebol dodržaný,
mestské zastupiteľstvo schválilo
dňa 21. 9. 2017 uznesenie, ktorým
prednostovi uložilo túto úlohu, t.j.
úlohu vypracovať a predložiť „Zásady verejných obstarávaní mesta
pokračovanie na s. 8
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Stupava“. Na počudovanie všetkých
toto uznesenie bolo primátorom
mesta vetované. Následne na zasadnutí mestského zastupiteľstva
dňa 9. 11. 2017 došlo k prelomeniu
veta primátora a toto uznesenie
bolo opätovne schválené tentoraz
kvali ikovanou väčšinou všetkých
poslancov. Avšak napriek opätovne
schválenému uzneseniu toto uznesenie nebolo vykonané zo strany
vedenia mesta a bolo dané na prokuratúru za účelom preskúmania
jeho zákonnosti. Otázne je, prečo
sa vedenie mesta na čele s pánom
primátorom bráni tomu, aby proces
verejného obstarávania bol kvalitnejší a transparentnejší a kto má
výhody z toho, že tento proces je
v podmienkach mesta vykonávaný
bez toho, aby bol podrobne upravený mestskou normou.

Objektívne mestské noviny mohli
vychádzať už dávno
Dňa 21. 9. 2017 bolo schválené
uznesenie MsZ, ktorým sa uložilo
prednostovi a riaditeľke MKIC, aby
v zmysle štatútu mestských novín
zabezpečili prípravu a zverejnenie
oznámenia na webovej stránke mesta, predmetom ktorého bude výzva
na podávanie prihlášok za člena
redakčnej rady Stupavských novín,
ktorý je zástupcom občanov mesta
a bude volený do funkcie na základe
verejného losovania z prihlásených
kandidátov, ako aj podávanie prihlášok za členov redakčnej rady volených mestským zastupiteľstvom.
Motívom pre schválenie tohto
uznesenia bola snaha v súlade so
schváleným štatútom novín vytvoriť
redakčnú radu, aby mestské noviny
mohli opätovne vychádzať. Tu treba

naše noviny

uviesť že takéto uznesenie už zastupiteľstvo schválilo koncom roka
2016, avšak vtedy bolo primátorom
mesta vetované z toho dôvodu, že
uznesenie je nevykonateľné, pretože úloha sa uložila len prednostovi a nie riaditeľke MKIC, ktoré má
v kompetencii vydávanie mestských
novín. Nové uznesenie schválené
v septembri 2017 už túto úlohu uložilo nielen prednostovi, ale aj pani
riaditeľke MKIC, aby nebol dôvod
toto uznesenie zo strany primátora
mesta vetovať. Opätovne na nemilé
prekvapenie toto uznesenie bolo
primátorom mesta vetované, pričom
následne na zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 9. 11. 2017 došlo
k prelomeniu veta primátora a toto
uznesenie bolo opätovne schválené
tentoraz kvali ikovanou 3/5-novou
väčšinou všetkých poslancov. Avšak napriek opätovne schválenému
uzneseniu toto uznesenie nebolo
vykonané zo strany vedenia mesta
a bolo dané na prokuratúru za účelom preskúmania jeho zákonnosti.
Otázne je, prečo sa vedenie mesta
na čele s pánom primátorom bráni tomu, aby bola redakčná rada
mestských novín vytvorená a aby
boli mestské noviny vydávané. Aby
primátor však zamaskoval svoju
zodpovednosť za nevydávanie mestských novín, účelovo obvinil mestské zastupiteľstvo, že na vydávanie
týchto novín nevyčlenilo dostatočné
prostriedky. Na tieto klamlivé tvrdenia reagujeme v článku s názvom
„Pravda o tom, prečo chýbajú noviny
v Stupave“, ktorý je súčasťou tohto
informačného spravodajcu.

nom mesta je mestské zastupiteľstvo, ktoré v zmysle štatútu mesta
schvaľuje všetky interné normy mesta, okrem tých ktorých vydávanie je
vo výlučnej zákonnej kompetencii
primátora mesta. Tieto ustanovenia
boli porušené prijatím smernice
č. 3/2017 zo strany primátora mesta. Táto smernica upravovala postup
prijímania a vybavovania sťažností
v podmienkach mesta, pričom prijatím novej smernice bol nielen ignorovaný platný štatút mesta, ale boli
aj vypustené mnohé kompetencie
mestského zastupiteľstva pri sťažnostiach proti vybaveniu sťažnosti
a sťažnostiach proti odloženiu sťažnosti. Primátor mesta teda svojou
smernicou č. 3/2017 porušil nielen
štatút mesta, ale jednostranne zrušil mnohé kompetencie mestského
zastupiteľstva v tomto procese. Proti
tomuto sa zastupiteľstvo ohradilo
prijatím uznesenia, ktorým zastupiteľstvo skonštatovalo, že smernica
č. 3/2017 bola prijatá v rozpore so
Štatútom mesta a Zákonom o obecnom zriadení a uložilo prednostovi,
aby smernicu v prepracovanej verzii
predložil na najbližšie zasadnutie
zastupiteľstva na schválenie. Toto
uznesenie bolo primátorom mesta
vetované, pričom následne na zasadnutí mestského zastupiteľstva
dňa 9. 11. 2017 došlo k prelomeniu
veta primátora a toto uznesenie
bolo opätovne schválené tentoraz
kvali ikovanou väčšinou všetkých
poslancov. Avšak napriek opätovne schválenému uzneseniu, toto
uznesenie nebolo zo strany vedenia
mesta vykonané a bolo dané na prokuratúru, za účelom preskúmania
Kto sa obáva sťažností občanov? jeho zákonnosti. Otázne je, prečo
Základným normotvorným orgá- sa vedenie mesta na čele s pánom
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primátorom bráni tomu, aby sťažnosti občanov proti vybaveniu alebo odloženiu svojich pôvodných
sťažností, boli riešené mestským
zastupiteľstvom a jeho komisiami. Vari sa niekto vo vedení mesta
obáva sťažností občanov a toho, že
mestské zastupiteľstvo by mohlo
dať za pravdu jednotlivým sťažovateľom?

Kauza Polygón, či kauza Lesná –
ďalšie ignorované uznesenia
Príkladom vetovaných, či priamo
ignorovaných uznesení mestského
zastupiteľstva je však omnoho viac,
pričom zo všetkých by sme mohli
spomenúť uznesenia mestského
zastupiteľstva, ktorými sa odporúčalo vydanie stavebnej uzávery
v lokalite Lesnej ulice, alebo predtým v lokalite Polygón, uznesenia
týkajúce sa súdnej žaloby v lokalite
Polygón, vo veci súdneho konania a zriadenia vecných bremien
v prospech mesta na Borníku, kedy
primátor v rozpore s uznesením
mestského zastupiteľstva prerušil
súdne konanie, prípadne uznesenia
týkajúce sa projektu „Slávnosti krajiny“, ktorý do rozpočtu mesta mohol priniesť cca 500 000 € a pod.
Každé nevykonané uznesenie však
nielen narúša vzťahy medzi dvomi
najdôležitejšími orgánmi mesta,
ktorými sú mestské zastupiteľstvo
a primátor, ale hlavne každé takéto
nevykonané uznesenie je nevyužitou príležitosťou posunúť naše
mesto dopredu za účelom vyššej
kvality a transparentnosti riadiacich procesov.
Mgr. Peter Novisedlák
Ing. Rudolf Kalivoda
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Mojou prioritou sú
cyklotrasy a diaľničný
privádzač Stupava sever
Rozhovor s Martinom Smejom, novozvoleným poslancom
v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) za náš región
Pár dní po vyhlásení výsledkov
podal na mňa sťažnosť na Ústavný súd SR protikandidát za porušenie moratória počas volebného
dňa s návrhom na zrušenie volieb.
Nebolo to ľahké. Hoci som vedel,
že som nič zlé neurobil, zrazu som
sa ocitol v situácii, kedy sa všetko
mohlo obrátiť. Nebol by to samozrejme koniec sveta, ale bola by
to škoda všetkého investovaného
času a energie do príprav volebnej
kampane a zároveň toho istého času,
ktorý som, či už ja alebo moji priatelia, ktorí mi s prípravou kampane
Martin, v novembri minulého roka pomáhali, neboli so svojou rodinou.

si bol zvolený za poslanca do Bratislavského samosprávneho kraja. Aký bol výsledok?
Ako túto svoju novú úlohu vnímaš?

republiky sťažnosť nespokojného
protikandidáta odmietol, bez toho,
aby sa s ňou hlbšie vecne zaoberal,
pretože ju považoval za – zjavne
neopodstatnenú.

Ako si sa cítil?
Počítal som s tým, pretože, ako som
povedal, nebol som si vedomý žiadnych porušení zákona ani nefér jednaní. Opadla zo mňa ťarcha, mohol
som sa opäť zhlboka nadýchnuť
a sústrediť sa na výkon svojej poslaneckej práce pre náš región. Táto
skúsenosť ma však posilnila v ďalšej
verejnej službe. Dôležité bolo, že
moja rodina a priatelia stáli pri mne.

Pravde a spravodlivosti bolo učine- V zastupiteľstve BSK je vás päťdeByť poslancom v BSK je veľmi vzru- né za dosť. Ústavný súd Slovenskej siat poslancov. Bude asi náročné
šujúca a zaujímavá práca. Zatiaľ som
síce poslancom len krátko, ale za ten
čas som sa stretol s mnohými ľuďmi,
či už pracujúcimi na úrade alebo
ďalšími poslancami. Skúsenosť je
to samozrejme k nezaplateniu. Čo
je ale dôležitejšie, že sa dostávam
k informáciám a materiálom, ktoré
priamo ovplyvňujú náš kraj a mám
možnosť ich spolu s kolegami poslancami posúvať ďalej.

Poslancom si len krátko, ako si spomínaš na volebnú noc a oznámenie,
že si bol zvolený?
Volebná noc bola veľmi dlhá. Už samotný deň bol jedinečný. Výsledkom
som nevedel ešte niekoľko hodín
uveriť, hoci mi už priatelia a rodina
gratulovali, stále som sa nemohol
spamätať z toho, že sa to naozaj
podarilo.

Po vyhlásení výsledkov bolo tvoje
zvolenie spochybňované. Čo sa stalo?

presadiť priority práce, ktoré si si
dal.
To je pravda. S kolegami v poslaneckom klube sme sa dohodli
na postupnom riešení jednotlivých
priorít tak, aby na každého vyšlo,
ale vzhľadom na obmedzený rozpočet to nemôže byť všetko a hneď.
Svoje priority som už prezentoval
na pôde dopravnej komisie, ktorej
som členom. Sú to najmä cyklotrasy a diaľničný privádzač Stupava
sever. Začíname na nich pracovať.
Niektoré si budú vyžadovať viac
príprav, niektoré menej, ale dôležité je, že sa im venujeme. Verím,
že aj nové vedenie úradu prinesie
potrebnú energiu, aby sa naše vízie
a plány o lepšom kraji dostávali
do realizácie.
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Stupavská skládka odpadov
alebo
časovaná bomba, ktorá vybuchla

am zmizlo 1,1 milióna €, ktoré
boli zákonom určené na uzatvorenie a rekultiváciu skládky?
Na rekultiváciu, ktorá sa bez
súhlasu poslancov zmenila na nekontrolovateľný prevoz zeminy,
v rozpore s vydanými povoleniami
a platným projektom. Napriek tomu
boli všetky mesačné faktúry zhotoviteľa poctivo zo strany primátora
mesta uhrádzané. Bez kontroly,
bez riadneho stavebného dozoru,
s množstvom nezrovnalostí medzi
stavebným denníkom a fakturovanou „realitou“. Poslanci žiadali
pozastavenie prác a platenia faktúr,
ako aj zriadenie komisie na prešetrenie tejto kauzy, no primátor to opäť
odignoroval.

K

Na mestskom zastupiteľstve konanom v máji 2017, bola predložená
správa dočasnej kontrolnej komisie,
týkajúcej sa prešetrenia postupov
prác vykonaných pri rekultivácii
a uzatvorení stupavskej skládky.
Komisia bola zložená z hlavnej kontrolórky mesta, z členov dozornej
rady Technických služieb Stupava,
s.r.o. (ďalej len „TSS“), zo zástupcu občanov mesta a z poslancov
mestského zastupiteľstva. Komisia
za štyri mesiace svojej činnosti
prezrela a skontrolovala obrovské
množstvo materiálov a dokumentov (zmluvy vrátane ich dodatkov,
faktúry, integrované povolenia,
projektové riešenia vrátane ich
doplnkov, rozhodnutí ÚVO a iných
štátnych orgánov, stavebný denník,
rozpočty diela s výkazom výmer,
katastrálne výpisy vlastníckych
vzťahov a pod.) a vo veci vypracovala obsiahlu správu, ktorej rozsah
je takmer 30 strán.

formou zhrnúť posledný vývoj udalostí ohľadom stupavskej skládky
odpadov. Nie je však poslednou bodkou za mozaikou udalostí, ktoré
budú predmetom podrobnejšieho
prešetrenia zo strany Najvyššieho
kontrolného úradu, resp. orgánov
činných v trestnom konaní.

použiť bez súhlasu štátnych orgánov
na ochranu životného prostredia
(Okresný úrad životného prostredia
Malacky, resp. Slovenská inšpekcia
životného prostredia). Keďže v roku
2014 bola na tomto účte uložená
suma vo výške 1,1 milióna €, bolo
jasné, že toto číslo bude všetkých
kompetentných dráždiť.

mu primátorovi. Táto zmluva bola
navyše uzatvorená v rozpore so
zákonnými postupmi verejného
obstarávania, pretože zhotoviteľ
bol vyberaný priamym zadaním,
za čo mesto dostalo pokutu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie
vo výške cca 60 tisíc €.

projektové riešenie uzatvorenia
a rekultivácie skládky upravené
takým spôsobom, že do vlastnej
rekultivácie mala ísť už len suma
440 tisíc € (čo stačilo na zrekulti-

15. 12. 2014, hneď na svojom ustanovujúcom zasadnutí odvolali bývalého primátora mesta z funkcie
konateľa TSS, do tejto funkcie menovali novozvoleného primátora,
ktorému na pracovnom zasadnutí
dňa 17. 12. 2014 odporučili nasledovné – ukončiť uzatvorenú zmluvu o dielo, resp. zúžiť jej rozsah
tak, aby sa vykonali len nevyhnutné práce týkajúce sa odstránenia
havarijného stavu a aby sa vo veci
vyhlásilo nové verejné obstarávanie
na kompletnú rekultiváciu skládky
odpadov.

Nenaplnený projekt uzatvorenia
Poslanci mestského zastupiteľA skutočne, v roku 2014 už bolo stva, ktorí nastúpili do funkcie dňa
a rekultivácie skládky
Stupavská skládka bola uzatvorená
pre ďalšie činnosti týkajúce sa zneškodňovania odpadu skládkovaním
už v roku 2009. Keďže od toho okamihu bolo jasné, že skládka musí

prejsť kompletnou rekultiváciou
a uzatvorením, bol ešte v roku 2009
vypracovaný projekt uzatvorenia
a rekultivácie skládky, ktorý predpokladal výkon klasických rekultivačných prác pozostávajúcich zo:
zhutnenia telesa skládky, uloženia
odplyňovacej vrstvy, uloženia dvoch
vrstiev minerálneho tesnenia na zabránenie prenikania atmosférických
zrážok do telesa skládky, uloženia
drenážneho systému, prekrytia
Keďže správa je plná čísiel, faktic- skládky zeminou a následné zatrávkých údajov a vecných zistení a nie nenie skládky.
je práve „oddychovým čítaním“, viacerí občania mesta sa na nás obrátili Na toto projektové riešenie sa mala
so žiadosťou, aby sme pripravili použiť suma z účelovej inančnej rekrátky článok, ktorý zrozumiteľnou zervy, ktorá sa postupne kumulovala
formou vysvetlí problémové okru- počas minulých období prevádzky
hy a hlavné zistenia. Tento článok skládky a bola uložená na viazanom
je preto pokusom zrozumiteľnou bankovom účte, ktorý nebolo možné

vovanie cca plochy 13 % telesa skládky) a zvyšná suma cca 550 tisíc €
mala byť použitá na rekonštrukciu
obvodovej hrádze v rozsahu cca 110
metrov, z dôvodu priesakov v telese
skládky. Hlavným leitmotívom tohto
riešenia bola skutočnosť, že ochranný val skládky bol v severnej časti
skládky narušený a podľa zistení
bol v havarijnom stave.
Toto projektové riešenie z roku
2014 bolo zapracované do zmluvy
o dielo, ktorá bola uzatvorená dňa
11. 12. 2014 bývalým primátorom
mesta na cenu diela 999 tisíc € a to
tri týždne po komunálnych voľbách,
z ktorých bolo zrejmé, že na ďalšie
obdobie nebol do funkcie zvolený
a 3 dni pred tým, ako odovzdal svoju
funkciu a právomoci novozvolené-

Bez ohľadu na všetky uvedené skutočnosti však treba tiež uviesť, že
na zazmluvnené projektové riešenie
z roku 2014 bolo vydané stavebné povolenie a na toto riešenie bol
viazaný aj súhlas štátnych orgánov
s čerpaním inančnej rezervy z viazaného účtu.

Pochybenia Romana Maroša
Ihneď potom, ako bol štátnymi
orgánmi dňa 23. 3. 2016 konečne
daný súhlas s čerpaním inančných
prostriedkov z inančnej rezervy
na viazanom účte, sa rozbehli realizačné práce, ktoré však ani čiastočne
nebolo možné nazvať rekultiváciou.
Na rozbeh týchto prác dal súhlas
primátor mesta Roman Maroš, bez
súhlasu mestského zastupiteľstva
a proti jeho vôli. V skutočnosti sa
však s pôvodne „vysúťaženým“ zhotoviteľom prác realizovalo úplne iné
dielo ako to, ktoré bolo zazmluvnené
v roku 2014 a na ktoré bolo dané
stavebné povolenie, či súhlas s čerpaním účelovej inančnej rezervy
z marca 2016.
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Namiesto čiastočnej rekultivácie
sa od apríla 2016 realizovali len
zemné práce spočívajúce častokrát
len vo virtuálnom prevoze zeminy,
ktorej množstvo, kvalitu a vzdialenosť transportu nikto nekontroloval. A pritom množstvo, kvalita
a vzdialenosť transportu zeminy sú
rozhodujúce pre samotné určenie
ceny zemných prác.

nou, ako to, ktoré bolo projektované
(zvýšenie z 0,2 metra na 0,5 metra).
Navyše vôbec sa nerealizovala ani
čiastočná rekultivácia 13 % plochy
skládky, pretože neboli realizované
naprojektované práce týkajúce sa
prekrytia skládky minerálnym tesnením a inštaláciou odplyňovacej
vrstvy a drenážneho systému. Táto
skutočnosť však nebránila tomu,
aby v časti „rekultivácia skládky“
Napriek postupu prác v rozpore so bola uhradená suma 94 tisíc €
zmluvou, so stavebnými povoleniami za uloženie zeminy, pričom je záhaa súhlasmi štátnych orgánov však dou, prečo sa ukladala zemina, keď
boli napodiv všetky mesačné fak- tomuto uloženiu nepredchádzali
túry zhotoviteľa poctivo zo strany technologické postupy (minerálprimátora mesta uhrádzané. Keďže ne tesnenie, odplyňovacia vrstva,
na stavbe nefungoval reálny stavebný drenážny systém a pod.), ktoré by
dozor, ktorý by kontroloval fakturo- uloženiu zeminy mali predchádzať.
vané údaje súvisiace s množstvom
a transportom zeminy, došlo navyše Primátorova ignorácia
k nezrovnalostiam medzi množstva- Keď už bolo jasné, že sa buduje úplmi zeminy zapísanými v stavebnom ne iné dielo a vykonávajú sa úplne
denníku a množstvom zeminy, ktoré iné práce ako tie, ktoré by sa vykobolo fakturované. Fakturované boli návať mali, pokiaľ by sme dielo mali
nielen väčšie množstvá zeminy, ako volať rekultiváciou, v auguste 2016
boli zapísané v stavebnom denníku bol mestu odovzdaný doplnok proale častokrát bol fakturovaný tran- jektovej dokumentácie, ktorým sa
sport zeminy na vzdialenosti nad dodatočne legalizovali dovtedajšie
20 km, pričom zemina v skutočnosti práce v rozpore so zmluvou. Tento
pochádzala zo zemníka, ktorý sa doplnok projektovej dokumentácie
nachádzal v areáli skládky. Len pri však odmietla schváliť dozorná rada
porovnaní hodnôt zo stavebného TSS, ktorej bol doplnok projektového riešenie predložený a súčasťou
zmluvy o dielo sa tento doplnok stal
„vďaka“ aktivite pána primátora
jeho podpisom dodatku č. 2 zmluvy
o dielo - až dňa 25. 11. 2016. Dielo
sa teda takmer 8 mesiacov budovalo
v rozpore so zmluvou a v konečnom dôsledku bolo vybudované
v rozpore so stavebným povolením
a súhlasom na čerpanie účelovej
denníka a vystavených a uhradených inančnej rezervy.
faktúr, komisia skonštatovala nezrovnalosti vo výške cca 157 tisíc €. Za tejto situácie mestské zastupiV neposlednom rade je potrebné teľstvo schválilo uznesenie, aby sa
uviesť, že vyššie uvedené zemné okamžite pozastavili všetky prápráce boli z väčšej časti vykonané ce na vykonávaní diela a zároveň
na vybudovanie novej obvodovej zastupiteľstvo schválilo zriadenie
hrádze v dĺžke cca 214 metrov dočasnej kontrolnej komisie na prea na väčšie prekrytie skládky zemi- šetrenie doterajších postupov vo
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veci realizácie diela. Práce však pozastavené neboli a uznesenie (čo sa
nestalo prvýkrát) bolo primátorom
mesta ignorované. Výsledkom práce
komisie však boli zistenia, ktoré boli
spracované do záverečnej správy
komisie.

realizovali, dnes by sme mohli mať
po problémoch. Teraz nás čaká ešte
rekultivácia skládky, na ktorú však
už nemáme peniaze, takže opäť, ako
toľkokrát predtým sa budú musieť
zložiť občania. Najnevinnejším sa
totiž na Slovensku neodpúšťa.

V stručnosti: celá inančná rezerva bola vyčerpaná len na zemné
práce, ktoré reálne nikto nekontroloval a ktoré sa podľa zmluvy
a súhlasov štátnych orgánov vôbec
nemali realizovať. Na tieto zemné
práce bolo v konečnom dôsledku
vynaložených takmer 900 tisíc €
(800 tisíc v časti B. projektového
riešenia a 90 tisíc v časti A. projektového riešenia). Priesaky v telese
skládky bolo podľa správy komisie
možné dočasne riešiť realizáciou
jedného vrtu s hĺbkou cca 11 metrov
a zapusteným čerpadlom napojeným na lexy hadice, ktoré budú
dotiahnuté do bývalej nádrže priesakovej kvapaliny. Toto riešenie by
si vyžiadalo maximálne 40 tisíc €.
Vybudovanie novej obvodovej hrá-

Bomba, ktorá vybuchla

dze, prípadne jej rekonštrukcia
za takmer 800 tisíc € však priesaky v konečnom dôsledku nerieši,
pretože tieto sa objavia v inej časti
telesa skládky, tam, kde im nová,
resp. zrekonštruovaná obvodová
hrádza nebude stáť v ceste.

vorenie a rekultiváciu. Napriek tomu
však táto bomba vybuchla, aj keď
vybuchnúť nevyhnutne – nemusela.

Riešenie týchto priesakov teda prinesie až rekultivácia skládky, vďaka ktorej sa zhutní teleso skládky
a skládka sa prekryje minerálnym
tesnením na zabránenie prenikania
zrážkových vôd. Toto riešenie však
vedenie mesta na čele s primátorom
v súčinnosti so zhotoviteľom diela –
odmietlo. Na toto riešenie by pritom
stačila suma účelovej inančnej rezervy, ktorá bola v roku 2014 ešte uložená na viazanom účte, avšak dnes
tam už nie je. Ak by sme toto riešenie

Stupavská skládka bola v minulosti
označovaná rôznymi menami: najprv
to bolo „zlaté vajce“ Stupavy, z ktorého mesto žilo celé 90 roky, potom
skládka získala pomenovanie „časovaná bomba“, ktorá tiká a ktorá raz
nevyhnutne vybuchne. Ani jedno
pomenovanie však nebolo úplne
pravdivé. Zlaté vajce totiž nemalo
len výnosy, ale aj náklady a okrem
toho zákon rozumne počítal s tým,
že určitá suma výnosov sa musela
odkladať, ako rezerva na špeciálnom účte, z ktorého sa na konci prevádzky uhradí rekultivácia.
Skládka celkom nebola ani časovanou bombou, pretože uložená rezerva by pri starostlivosti riadneho
hospodára, postačovala na jej uzat-

Skládka je v skutočnosti len smutným pripomenutím negatívnych
stránok doby, v ktorej všetci žijeme
posledných 25 rokov, a je mementom toho, aby sme si uvedomili, že
ak takto budeme žiť ďalších 25 rokov, naše deti a naši vnuci už v tejto
krajine dávno nebudú pre stratu
perspektívy a životných zdrojov. Ak
sa všetci aspoň na chvíľu zamyslíme
nad touto myšlienkou, napísanie
tohto článku pre nás malo zmysel.
Ing. Ľubomír Bugala
Mgr. Peter Novisedlák
JUDr. Štefan Haulík
poslanci MsZ
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Romanovi Marošovi

Vážený pán primátor,
meno Roman Maroš som prvýkrát
zaregistroval na rokovaní Mestského
zastupiteľstva Stupava (MsZ) dňa
13. 12. 2007, kedy v 5 minútovom
vystúpení ste informovali poslancov
o založení Občianskeho združenia
PourArt a jeho základnom poslaní.
Dátum 13. 12. 2007 je tiež dňom,
od ktorého sa aktívne zúčastňujem
prakticky všetkých rokovaní MsZ.
Vtedy som ešte netušil, že niekedy
nás naše aktivity privedú k spolupráci v oblasti komunálnej politiky.
Od 13. 12. 2007 som sa aktívne snažil
o určité zlepšenia v činnostiach MsZ
v prospech občanov (napr. sprehľadnenie zápisníc, vyhotovovanie audio/
video záznamov, poskytnutie príspevku na vývoz splaškov občanom
bez prístupu ku kanalizácii, do výkopov ukladať chráničky na optické
vedenia, oblasť IT a pod.).

Po nástupe novej samosprávy v roku
2014, kedy ste získali post primátora mesta, som Vám fandil v nádeji,
že mesto bude lepšie spravované
a bude plodná spolupráca s poslancami nového mestského zastupiteľstva. Máte za sebou pozitívne výsledky, ale aj rad negatív. Ako negatívne aktivity vnímam blokáciu/
vetovanie niektorých prospešných
aktivít/uznesení väčšiny novozvolených poslancov, namiesto zomknutia sa/spolupráce, v prospech
občanov a mesta.

V komunálnych voľbách roku 2010
ste ako nezávislý kandidát, získali
post poslanca. Tu sa, počas Vášho poslaneckého mandátu, začala a kontinuálne pokračovala naša plodná
spolupráca, v prospech mesta a jeho
občanov. Dá sa obrazne povedať,
že sme plece pri pleci presadzovali
vylepšenia súvisiace so spravovaním
mesta a informovaním občanov, čo
sa nám aj v niektorých oblastiach
darilo (zverejňovanie materiálov
na rokovania MsZ, audio záznamy
z rokovaní MsZ, zápisnice MsZ, štatút V poradí druhé, decembrové vydamestských novín, Malý park, kanali- nie „Informačný spravodajca Stuzácia, majetok mesta a pod.).
pavské noviny“ však už vyvolalo
vo mne mimoriadne nelichotivé
Na pôde terajšej samosprávy – MsZ pocity. Zo spravodajcu pre nezainsom hovoril o tom, že som zaklada- teresovaného občana rezonujú len
júcim členom Občianskeho združe- Vaše úspechy, t.j. pozitívna energia.
nia Stupava nahlas. Som hrdý na to, Na druhej strane sú to zas zdôrazže ešte ako občianski aktivisti sme nené deštruktívne aktivity väčšiny
dokázali prostredníctvom petície, poslancov mestského zastupiteľmobilizovať občanov mesta vo veci stva, s čím zásadne nemôžem súZmien a doplnkov č.1a územného hlasiť. Teda vydaný Informačný
plánu mesta Stupava, kde nedošlo spravodajca je z môjho pohľadu
ku prekvali ikovaniu lesných po- veľmi tendenčný a zavádzajúci.
zemkov, resp. pozemkov určených Spravodajca nedáva priestor na vypre šport a rekreáciu občanov jadrenie zatracovaným poslancom,
na malopodlažnú bytovú výstavbu čo je v rozpore so základnou noviv lokalite Borník a Kúpalisko.
nárskou etikou. Nedá mi, aby som

tu nepripomenul napríklad našu
spoločnú snahu z minulosti o vydanie dokumentu „Štatút mestských novín“, ktorý by odstránil
negatíva a zabezpečil vyváženosť
novín (stačí si pozrieť na Youtube
mnou vyhotovené video s názvom
„MsZ Stupava statut novin Maros
29.03.2012“ z rokovania MsZ dňa
29.03.2012). A keď na túto snahu
nadviažu terajší poslanci s úmyslom zabezpečiť informačnú vyváženosť a objektivitu, tak ich snahy
blokujete a vetujete.

sa však v Informačnom spravodaji
nezmieňujete. Rovnako sa nezmieňujete o tom, že poslanci sa pustili
do riešenia najnáročnejších káuz
mesta, ktoré roky stáli a nikto ich
neriešil (Borník, kúpalisko, Základná umelecká škola) a schválili veľké
množstvo miestnych predpisov,
ktoré zvyšujú transparentnosť vo
fungovaní orgánov mesta a zvyšujú
úroveň miestnej demokracie (napr.
VZN o výkone priamej demokracie prostredníctvom zhromaždenia
obyvateľov a pod.). Prečo asi? Asi by
ste si poškodili a na druhej strane
pochválili časť zatracovaných poslancov. Asi ste zabudli, že napredovanie mesta nestojí len na Vašej
osobe, ale je to aj výsledok postoja
väčšiny mestského zastupiteľstva.
Čo by ste urobili, keby poslanci nakoniec neschválili pomoc pri rekonštrukcii múzea Ferdiša Kostku,
prípadne niektorý z kultúrnych projektov, ktoré predkladáte, možno aj
na úkor investícií do ciest?

Mohol by som spomenúť v roku
2017 novopostavenú modulovú
školu, ktorá by mala prejsť v tomto
roku ďalšou prestavbou, rok rezonujúci problém mestského majetku v Borníku, obmenu niektorých
„kvalitných“ pracovníkov na MsÚ,
koncepčné riadenie a pod. Viem,
že zabezpečovať široké spektrum
Uvediem len jeden príklad. Od za- činností z MsÚ je náročné, preto je
čiatku volebného obdobia 2014, však nutná vzájomná spolupráca
blokujete časť uznesení a odporú- s poslancami a nestavať sa do počaní poslancov vo veci Polygón, kde zície „LENONA“, ktorý má patent
Stupava došla o cca 133 tisíc metrov na všetok rozum.
štvorcových pôdy. Následne sa tam
rozbehla výstavba, ktorá neprináša Na záver odporúčam, pokúste sa
mestu prospech, skôr problémy. nájsť cestu k mestskému zastupiSkupina zatracovaných poslancov, teľstvu, lebo sám nič nedokážete.
po troch rokoch blokácie uznesení V takom prípade by bolo lepšie,
z vašej strany dosiahla dohodu s de- vzdať sa funkcie primátora a poveloperom, že v roku 2018 do roz- nechať zodpovednosť na pleciach
počtu mesta dá cca 320 tisíc €. Ďalej, niekoho iného. Zoberte si ponaučeza 2 € mesto od developera kúpi nie z posledného obdobia.
stavebné pozemky v oblasti Polygón
o výmere cca 8600 m2, čo môže
pre mesto predstavovať ďalší zauAutor príhovoru:
jímavý príjem. O tejto skutočnosti
Ing. Stanislav Voda
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