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Skupina poslancov Obecného zastupiteľstva v Komárovciach, Košice - okolie

Obyvatelia obce Komárovce
044 55 Komárovce
Komárovce, 8.3.2011

Vec: Vyhlásenie – správa o činnosti obecného zastupiteľstva od volieb v novembri 2010
Včera, 7.3.2011 uplynulo 100 dní od nášho zvolenia za poslancov obecného
zastupiteľstva. Touto cestou sa Vám chceme poďakovať za dôveru, ktorú ste nám prejavili
našim zvolením za poslancov.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva mal zvolať starosta obce do 30 dní
od uskutočnenia volieb (ods. 1, § 12 zákona 369/1990 Zb.), to znamená, najneskôr dňa
27.12.2010. Nestalo sa tak.
Predmetné zasadnutie zvolal pán starosta na 11.1.2011, na deň, ktorý bol tridsiatym
pracovným dňom po voľbách a v tento deň v zmysle zákona obecné zastupiteľstvo malo
zasadnúť samo i bez starostu.
Na prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sme sa dobre pripravili. Preštudovali sme
zákony a predpisy súvisiace so samosprávou. Mali sme na to dostatok času, až 45 dní.
Ustanovujúce zasadnutie dňa 11.1.2011 malo zaujímavý priebeh. V úvode zasadnutia
pán starosta menoval seba samého ako zapisovateľa zápisnice. No potom ako poslanci
schválili zmenu - rozšírenie programu zasadnutia tak ako navrhol poslanec Viktor Péter, sa
pán starosta rozčertil a povedal, že on ďalej nebude písať zápisnicu. Po krátkej (asi 10 min.)
slovnej prestrelke pán starosta opustil rokovanie obecného zastupiteľstva pričom sa snažil
schôdzu ukončiť.
Na to však právo nemá žiaden starosta na Slovensku, tým pádom ani náš. Totiž kým
všetky schválené body programu zasadnutia nie sú prerokované, zasadnutie sa môže akurát
prerušiť i to len po odsúhlasení väčšiny členov obecného zastupiteľstva. Starosta všade na
Slovensku a preto i v Komárovciach má právo viesť rokovanie zastupiteľstva, predkladať
návrhy o ktorých rozhoduje zastupiteľstvo.
Po odchode pána starostu zasadnutie malo slušný, pokojný priebeh. Bol napríklad
schválený plat starostu obce vo výške základného zákonného nároku t.j. 1 228,43 EUR pri
plnom úväzku. Prijali sme nové znenie Rokovacieho poriadku, Smerníc na nakladanie
s majetkom a finančnými prostriedkami obce a Smernice o používaní auta obecného úradu.
Prijali sme konkrétne termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a podobne.
Chceme zdôrazniť, že prijaté smernice a rokovací poriadok sú prijaté za účelom
prehľadného a kontrolovateľného fungovania obce. Nie sú prijaté proti pánovi starostovi
Szaniszló-ovi, ale sú prijaté pre obec a budú v takomto znení platné i v prípade ak starostom
bude niekto iný. S kontrolou verejných financií a hospodárenia s majetkom obce minimálne
zo strany obecného zastupiteľstva musí starosta počítať a vyrovnať sa s tým, nech ním je
ktokoľvek. Obec neslúži starostovi, má to byť opačne. Obec nie je ani s.r.o. pána starostu.
Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia. Prijaté
uznesenia boli doručené pánovi starostovi dňa 13.1.2011. Starosta obce má podpísať prijaté
a platné uznesenia do 10 dní od ich schválenia, aby nadobudli účinnosť. Na osobnom stretnutí
za účasti všetkých poslancov nám pán starosta povedal, že „žiadne uznesenie nám
nepodpíše“.
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Z toho vyplýva, že asi všetko budeme musieť prerokovať a schváliť dvakrát, aby i bez
podpisu pána starostu Szaniszlóa sa stali účinnými. Na osobnom stretnutí sa nám poďakoval
za to, že sme mu znížili plat o 30%. Na to sa ho poslanec Vilinský opýtal ako je to možné,
veď pred voľbami písomne oznámil každému, že jeho plat je len „21 782 Sk a k tomu ostatné
v zákone opísané príplatky“. Ak plat vo výške 1 228,43 EUR (37 007 Sk) je menej o 30%,
ako jeho predchádzajúci, tak plat pána Szaniszlóa bol 1 596,95 EUR (48 110 Sk) –
samozrejme v hrubom pred zdanením. Opýtali sme sa ho prečo nenapísal pravdu a prečo
zavádzal vo volebnej kampani? Po tom na nás už len kričal, že s nami nemá o čom rozprávať,
nijaké údaje o hospodárení obce nám nepredloží, nazval nás klamármi a pod. Mal jediný
návrh, že treba zorganizovať jednanie viacerých ľudí za tzv. okrúhlym stolom. My sme to
akceptovali a dohodli sme termín piatok 21.1.2011. na 18:00 hodinu.
Na jednanie dňa 21.1.2011 sme prišli všetci štyria. Okrúhly stôl tvoril pán starosta
sám. Priebeh bol veľmi krátky. Opýtali sme sa ho ako chce spolupracovať s nami poslancami,
ak nám žiadne údaje o obci nechce poskytnúť a vôbec s nami nechce normálne rozprávať. Pán
starosta so zvýšeným hlasom mal snahu nás poúčať ako malé deti a napokon nás
vypoklonkoval z obecného úradu, s tým, že do volieb už nič nemieni robiť (ani volebnú
kampaň), pre obec žiadna taká dôležitá vec neexistuje, ktorá by nepočkala do marca... Akým
čarovným prútikom sa zmení pán starosta v marci, aby poslancom dôveroval, akceptoval ich
a normálne s nimi spolupracoval?
My poslanci sme považovali za dôležité opätovne prerokovať to čo sme už raz
schválili, aby opakovane prijaté uznesenia sa stali účinnými. Z toho dôvodu sme v zmysle
zákona písomne žiadali pána starostu o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie napokon zvolal na 8.2.2011.
Potešilo nás a sme radi, že na zasadnutí boli prítomní i obyvatelia obce. Svedčí to
o tom, že obyvatelia začínajú mať záujem o veci verejné. Za 16 rokov starostovania pána
Szaniszlóa sa totiž nikdy nestalo, že by na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný čo
i len jeden obyvateľ obce okrem členov zastupiteľstva. Obyvatelia, ak prišli, tak na verejné
zhromaždenia a to aj tam v obmedzenom počte.
Sme radi, že pani Eva Grešová zložila sľub poslankyne a že prijala funkciu zástupkyne
starostu. Je jediná staronová poslankyňa, určite má skúsenosti a cenné poznatky ohľadom
práce a fungovania obecného zastupiteľstva.
Boli vytvorené dve pracovné komisie a to Komisia vzdelávania, kultúry a športu
a Komisia životného prostredia a verejného poriadku, obidve s piatimi členmi. Veríme, že ich
činnosť a spolupráca bude pre obec prospešná.
Pán starosta prostredníctvom prizvaných partnerov informoval o rozvojových
projektoch, ktoré v spolupráci s nimi rozbehol. Prítomní dostali informácie, že pre plán
obytnej zóny na 19 rodinných domčekov „Tanorky juh“ je pripravený projekt „Technická
infraštuktúra IBV“ k územnému konaniu. Tento projekt stál obec 17 031,40 EUR (513 088
Sk). Stavebné a realizačné projekty budú zrejme podstatne drahšie. Nevieme nič o čase
realizácie 3, 5 či 10 rokov? Pokúsme sa zodpovedať nasledovné otázky.
Chcem si v novej obytnej štvrti v bezprostrednej blízkosti bioplynovej stanice postaviť
dom pre seba alebo pre svoje dieťa? Plánuje sem prísť postaviť si dom môj blízky príbuzný?
Budú sa tam hrnúť Košičania? Záujemcovia o bývanie na vidieku uprednostnia obec ktorá
neprevádzkuje školu, škôlku, nemá kanalizáciu a naopak ponúka výhľad na bioplynovú
stanicu? Potrebujeme za obecné peniaze stavať nové cesty, rozvody elektriky, cestné rigoly,
chodníky po ktorých zrejme ani chodiť nebudeme a pri tom nie sme schopní opraviť
a udržiavať ani tie ktoré máme a užívame? Všetci vrátane starostu hovoríme o tom, že obec
nemá peniaze. Je podľa Vás rozumné investovať obecné peniaze do projektov ktoré
bezprostredne neslúžia jeho terajším obyvateľom? Ako sa rozhodnete ako hlava rodiny?
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Kúpite si nové auto v prípade, ak vaše príjmy ťažko vystačia na stravu, ošatenie a inkaso?
Predpokladáme, že väčšina z Vás nie...
Druhý rozbehnutý projekt je značne rozpracovaný. Jedná sa o rekonštrukciu miestnych
komunikácií. My poslanci o ňom vieme asi toľko ako ktorýkoľvek obyvateľ obce. Pre pána
starostu nie sme hodní na to aby sme sa s predmetným projektom podrobne oboznámili.
Možno by sme pochopili prečo nebol realizovaný. Sme však presvedčení, že to nie je kvôli
DPH ako tvrdí pán starosta. My, poslanci obecného zastupiteľstva, urobíme všetko čo bude
v našich silách a schopnostiach, aby realizácia tohto projektu prebehla čo najskôr.
Zrejme všetci vnímame nie najlepšie medziľudské vzťahy a určitú napätosť v našej
obci. Je jedným z našich prvoradých cieľov zlepšenie tohto stavu. Preto sme počas fašiangov
zorganizovali spoločenský večierok, na ktorý sme pozvali všetkých obyvateľov obce,
s názvom: „Hľadáme najkrajší hlas obce“. Určite to bol večer pre všetky vekové kategórie.
Potešilo nás, že mnohí ste mali odvahu vystúpiť na pódiu a predviesť svoje umenie. Veríme,
že tí, ktorí ste prišli neľutujete a dobre ste sa zabavili. Zároveň sme dokázali, že i my „nové
tváre“ obecného zastupiteľstva dokážeme organizovať.
V minulosti sme viackrát počuli o snahe vytvorenia internetovej stránky našej obce.
My sme to prostredníctvom šikovného človeka dokázali uskutočniť. Má názov
www.komarovce.sk. Už sme tam umiestnili niektoré základné, nám dostupné údaje. Postupne
ich budeme dopĺňať ako sme Vám to sľúbili. Chceme, aby tam bolo čo najviac informácií
o našej obci a jej spravovania.
Na záver nášho vyhlásenia – správy, chceme Vám obyvateľom obce oznámiť, že
máme záujem pracovať v prospech rozvoja našej obce, chceme mať korektné vzťahy
a vzájomnú úctu s každým obyvateľom a je samozrejmosťou, že i so starostom.

Ďakujeme Vám, že ste našu správu prečítali.

Ing. Peter Vilinský
Viktor Péter
František Bužicky
Jozef Sváb
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