Diskusný príspevok

Vážené kolegyne a kolegovia poslanci
Pôvodne som mal v úmysle pripraviť si komplexnejšie zhodnotenie
poslaneckého mandátu a štyroch rokov práce obecného
zastupiteľstva, no nakoniec som sa rozhodol inak.
Predvčerom som bol na pohrebe dlhoročného kamaráta, bývalého
riaditeľa piešťanského gymnázia Pierre de Coubertina, Ivana Luknára,
ktorého všetci známi a kamaráti oslovovali Hepy. Bol to vskutku
šťastný človek, ktorý sa o svoje šťastie a radosť delil so všetkými
naokolo. No čo bolo pre neho príznačné a najvypuklejšie, že celých asi
55 rokov, počas ktorých som ho poznal sa okrem iných aktivít venoval
olympizmu a hlavne myšlienke fair play. Túto skutočnosť vo svojich
smútočných príhovoroch spomenul a vyzdvihol každý rečník nad jeho
rakvou. Tak som si spomenul a porovnal to, čo máme tu v Rakoviciach
a zvážil som, že akékoľvek hodnotenie je zbytočné.
Preto by som vám chcel poďakovať za spoluprácu, ktorú sme v tejto
miestnosti čiastočne zdieľali a novým poslancom by som len chcel
pripomenúť, aby sa zaujímali o veci verejné :
- aby sa pýtali a nechali si vysvetliť svoje posty ako poslancov
v obecnej eseróčke Rakovice s.r.o. a možnosti, ktoré z týchto
postov vyplývajú. Napríklad pokúsiť sa o prehodnotenie
súčasného „všimného“ 5 tis € , ktoré za našu spoluúčasť
dostávame ročne z našej skládky, novými zmluvnými úpravami
a dodatkami.
- z toho vyplývajúce hospodárenie tejto spoločnosti, ktoré by sa
mali prerokúvať na skutočných schôdzach, alebo valných
hromadách, a nielen vykazovať fiktívnymi zápismi zo schôdzí,
ktoré sa neuskutočnili
- zaujímať sa o rozpočet a nechať si vykazovať jeho detailné
čerpanie

- zvlášť si nechať špecifikovať príjmy za uloženie odpadu na
skládke – to znamená nechať si predložiť plánované čerpanie
týchto príjmov a následne kontrolovať ich využitie. Na tomto
mieste žiadam zverejnenie podrobného využitia príjmov za
uloženie odpadov za roky 2014 až 2018.
- naliehať na riešenie „drobností“ ako napr. osvetlenie prechodov
pre chodcov, na ktoré vraj musí byť projekt schválený
príslušnými policajnými orgánmi. Nedarí sa to už dva roky, ale
zato osvetlenie parkoviska pri kostole, osvetlenie budovy školy
a najnovšie aj parkoviska pred kolkárňou sa podarilo vyriešiť bez
povolení. Ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem, ale je to potom
ešte smutnejšie, že ľudia a ich bezpečnosť je až druhoradá, za
ochranou hmotných vecí.
- v neposlednom rade žiadam v súlade s čl.26 ods. 2 Ústavy SR
v spojení s čl.13 ods. 2 Ústavy SR zavedenie audio on-line
prenosov zo zasadnutí OZ, o čo som požiadal už na zasadnutí OZ
26.10.2017 a ktoré boli doteraz realizované len ako záznamy.
- keďže tohtoročná účasť na voľbách bola mimoriadne vysoká, to
znamená, že občania majú záujem o dianie v našej obci, žiadam
o pravidelné každoročné verejné schôdze občanov, oznámenie
termínu ich konania v dostatočnom predstihu a zmysluplný
program, nie ako na poslednej schôdzi, kedy boli občania
unavení školením o význame separácie odpadu.
Nebudem ďalej rozvádzať ďalšie témy, preto na záver len chcem
zaželať novým poslancom veľa úspechov a zdravia.
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