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Fraštačania bilancujú roky 2010 – 2014

Naše skromné priority na volebné
obdobie 2010-2014 prezentované na
predvolebných letákoch:
1.) Sme za pravidelné stretnutia Hlohovčanov
s vedením mesta a poslancami MsZ najmä
pri rozhodovaní o strategických investíciách
a projektoch
- neustále sme komunikovali s občanmi
mesta Hlohovec a podarilo sa nám rokovania MsZ posunúť na poobedia, zapojili
sme tak viac ľudí do diania v samospráve
2.) Vzdávame sa poslaneckej odmeny,
odmien za prácu v komisiách a navrhujeme, aby boli tieto ﬁnančné prostriedky
použité na aktivity, o ktorých rozhodnú
obyvatelia Hlohovca
- splnili to všetci poslanci Fraštačania do
bodky + traja neposlanci - členovia komisií.
Všetky odmeny sme nechali zasielať na
jeden spoločný účet a posúvali následne
tým, čo to najviac potrebujú a neboli
to len poslanecké odmeny a odmeny z
komisií, ale aj za mestskú radu, dozorné
rady mestských eseročiek, teda úplne
všetky odmeny, celkom sme tak formou
daru, alebo podporného príspevku na rôzne
zmysluplné akcie poskytli 14 450 eur
3.) Sme za aktuálne zverejňovanie
všetkých zmlúv, ktoré podpísalo mesto
Hlohovec ako aj informácií o verejných
súťažiach, ich výsledkoch na oﬁciálnej
stránke mesta
- toto už vyplynulo neskôr zo samotného
zákona, i keď napríklad vo VaTS sa tento
zákon porušuje dodnes, na čo sme viackrát
poukázali a apelovali k náprave, naposledy
aj s pokusom o odvolanie konateľa VaTS,
ktorý za to zodpovedá - nenašli sme, žiaľ,
podporu väčšiny MsZ
4.) Navrhujeme vytvorenie e-mailových
adries pre poslancov MsZ a vedenie mesta,
ktoré dosiaľ chýbali, pre vytvorenie efektívnej komunikácie s obyvateľmi Hlohovca
- podarilo sa, i keď nie na sto percent,
nakoľko niektorí poslanci dodnes nefungujú elektronicky. Nám poslancom
Frastačanom nebolo potrebné zasielať
kilogramy papierov (podklady k MsZ)
poštou, stiahli sme si to zo stránky mesta
vždy elektronicky, alebo prišli stiahnuť
na USB kľúč z MsÚ

Naše priority, ktoré sme si stanovili na
krátko - stredno až dlhodobé obdobie:
1.) Zastaviť úniky ﬁnančných prostriedkov z mestskej kasy a mestských s.r.o.
- od počiatku jedna z našich najväčších
priorít. Máme za to, že sa nám niečo podarilo
úplne zastaviť, niečo aspoň čiastočne - NsP,
Vinohradská ulica, aquapark...
2.) Zastaviť odliv mladých rodín z
nášho mesta
3.) Vypracovať koncepciu rozvoja mesta
v zmysle zachráňme čo môžeme, budujme
ako prvé to, na čo máme, ostatné postupne
4.) Podporovať športové aktivity mládeže
a všetkých občanov nášho mesta
- v športovej komisii sme nadstavili
systém prerozdeľovania príspevkov s
dôrazom na prácu s mládežou
- výraznou mierou sme sa zaslúžili o
pokračovanie práce s mládežou v športovej
hale na Zábraní a na športových triedach
v základných školách, kde vzniklo ohrozenie v dôsledku vypovedania nájomnej
zmluvy zo strany primátora prinúteného tak

učiniť na pokyn poslanca NR SR. Tomuto
sme zabránili aj vďaka podpore občanov
mesta Hlohovec
- nezanevreli sme ani na ostatné športy a
snažili sa ich podporovať či už ﬁnančnými
príspevkami, alebo inou podporou, i tou
v športovej komisii, kde máme ako v
jedinej väčšinu
- vytvorili sme nádherné choreo, ktoré
reprezentovalo našich fanúšikov v boji o
postup do skupiny európskej ligy doma
s Nórskym Arendalom a dopomohlo k
historickému postupu a presláveniu nášho
malého mesta. Neskôr nás toto choreo
zdobilo aj v Berlíne
- fanúšikom hádzanej sme urobili radosť
zorganizovaním autobusového zájazdu na
historický výjazd z malého mestečka do
Berlína, kde bojovala naša SPORTA
5.) Riešiť katastrofálny stav dopravy a
parkovania v meste
- podarilo sa nám vyčleniť aj vďaka tlaku
na poslancov a primátora z rozpočtu ﬁnančné
prostriedky na rekonštrukciu vnútrobloku
na Dilongovej ulici a presunúť prostriedky
z rozpočtu na parkoviská Michalská ulica
a rekonštrukciu parkoviska pri Tatrabanke
6.) Oživenie kultúry v meste
- aj tu sme podporovali rôzne kultúrne aktivity,
kluby či už ﬁnančne, organizačne, pritiahli
sme do nášho mesta Bažantkinematograf,
prírodné kino, a po viacerých rokoch tak
dali ľuďom pocítiť opäť chuť nefalšovaného
prírodného kina
- úžasnou akciou boli aj Stredoveké dni,
na ktorých výrazný rukopis nesie jeden z
našich členov Peter Kolišťanik, hlavný
organizátor, rovnako ako naše združenie,
ktoré pomohlo aj ﬁnančne
7.) Prinavrátenie zašlej slávy mesta mesto ruží, upravme si mesto tak, aby
bolo radosťou v ňom bývať a žiť
- ukážkou práce nášho združenia a ľudí v
ňom je aj príklad dobrovoľníckej činnosti,
organizovanie viacerých brigád na vyčistenie
nášho mesta, ale aj za vlastné prostriedky
skrášlený kruhový objazd smerom na Nitru
našim členom a poslancom Jurajom Šiškom,
ktorý sa o tento kruhový objazd aj stará
Poukázali sme na netransparentné
nakladanie s verejnými prostriedkami
- úniky ﬁn. prostriedkov:
- NsP Hlohovec, pôžičky poslanca
NR SR s krátkou splatnosťou a už viaceré po splatnosti s vysokým úrokom
+ úrok z omeškania, aby sa umelo stal
najväčším veriteľom - investície robené
netransparentne, len aby prehĺbili stratu podvodné odvolanie člena dozornej rady
NsP Miroslava Bobáka za to, že poukázal na netransparentnosť hospodárenia
spoločnosti, kde má mesto 49 % podiel a
veľa nevyplatených faktúr - porušovanie
spoločenskej zmluvy
- externá právnická ﬁrma hájaca záujmy
niekoho v pozadí platená z mestského
rozpočtu, ktorej prácu sme videli iba
pri kauzách športová hala, poliklinika a
nedávno Vinohradská ul. Paradoxne však
háji záujmy niekoho iného proti zástupcom mesta a občanov, ktorí obhajovali
záujmy mesta Hlohovec, teda proti nám
nezávislým poslancom
- Via Hlohoviensis – poukázanie na netransparentné akcie, hlavne súťaž vo varení

guľášu za 7 608 eur a futbalový turnaj za
12 441 eur udrelo do očí asi každému, že
tu nie je niečo v poriadku + predražená
webová stránka regionhlohovec.sk
- deravé a nezdravé vodovodné potrubia – viackrát na MsZ aj pri schvaľovaní
rozpočtov sme žiadali zaradiť ako prioritu
Poukázali sme na zbytočné a predražené
„šuﬂíkové“ projekty od začiatku odsúdené
na neúspech:
- most, ktorý ani nemohol byť - od
začiatku sme poukazovali na to, že na
mieste, kde most chcel primátor, ten čo
ho riadil a ich poslušní poslanci, most
nemôže byť. Navrhovali sme ho riešiť
popri železničnom moste, nakoniec sa
ukázalo, že tam, kde ho chceli, je dávno
vytvorený projekt na lávku, a nemôže tak
byť na cestný most, navyše dočasný pontónový - zbytočne vyhodené prostriedky
na šuﬂíkový projekt
- projekt zateplenia polikliniky – stál
70 000 eur, podľa našich odborníkov v
tejto oblasti takýto projekt nemôže stáť
viac ako tretinu z toho, samozrejme nič
sa nezrealizovalo a zaknihovali sme ďalší
šuﬂíkový projekt
- projekt aquapark – nezmysel od samého
začiatku, v čase keď nám padá všetko na
hlavu, máme deravé potrubia, ideme začať
s výstavbou aquaparku? Nik si nestavia
bazén, keď mu zateká strecha! Navyše
to chcel primátor, resp. ten, čo ho riadil,
riešiť cez bytové hospodárstvo, neskôr
sa na tento účel zriadila s. r. o., a vznikol
tak ďalší šuﬂíkový projekt
- za tieto šuﬂíkové projekty a zbytočne
vynaložené prostriedky sme mohli mať
aj tri detské ihriská
Navrhli sme a prešlo to, prípadne sme
osobne vybavili:
- zmena rokovacieho poriadku - zasadnutia MsZ v poobedňajších hodinách
a vystúpenia občanov v podvečerných
hodinách sa nám podarilo presadiť u ostatných poslancov na druhý pokus
- zrušiť platené parkovisko pred NsP,
viackrát sme apelovali na to, vyvolali tlak
na kompetentných a dosiahli zrušenie tohto
nezmyslu, ktorý povolil primátor
- jednosmerné značenie na Fraštackej
ulici, vybavené na dopravnom inšpektoráte
v Trnave v spolupráci s MsÚ
- zastavenie nezmyselnej a predraženej
rekonštrukcie na Vinohradskej ulici neuskutočnené zbytočné zadlženie 750
000 eur úver na túto akciu a ušetrené prostriedky 250 000 eur použité na opravu časti
strechy na zámku a parkovacie plochy na
Michalskej ulici
- zateplenie a fasáda domu služieb – z
našej strany podporené, navyše výraznou
mierou tlačené na MsZ našimi poslancami
- stiahnutie z rokovania prijatie nového
náčelníka NsP p. Strečanského, ktorý nespĺňal
základné podmienky výberového konania
- pri realizácii parkoviska na ul. M. Bela,
sme zabránili zdevastovaniu 12 veľkých
stromov úplne jednoduchým spôsobom
- parkovisko sa posunulo o 1,5 metra od
tých stromov, nakoľko tam bol dostatok
priestoru (po konzultácii s projektantom).
Samozrejme, podľa pracovníka MsÚ tie
stromy mali ísť dole, lebo sa to inak nedalo

riešiť.

Navrhli sme, žiadali sme, no neprešlo to,
resp. nebola podpora väčšiny poslancov:
- viackrát navrhnuté zníženie platu primátora pre nečinnosť a zlé hospodárenie s
verejnými zdrojmi + neodpovedanie na
otázky poslancom a občanom, následné
selektívne odpovede prostredníctvom
HCTV, ktorú si privlastnilo KDH a pán
primátor na vlastnú propagandu
- participatívny rozpočet - navrhovali
sme, aby sme sa po Bratislave stali na
Slovensku druhým mestom s participatívnym rozpočtom, kde občania rozhodujú
o dohodnutej časti mestského rozpočtu,
na aký účel sa použije
- návrh na odpredaj 49 % podielu mesta
v NsP - návrh na kúpu 2 % v NsP, aby
mesto malo väčšinu - mesto nemôže nič,
nemá žiadne rozhodovacie práva, preto
sme žiadali tento stav zmeniť
- návrh 6 poslancov (Bobák, Pestún, Voltmann, Salcman, Drgoň, Šiška) po vyjadrení
p. konateľa NsP na mimoriadnom MsZ, že
nič neskrývajú a môžeme sa prísť pozrieť a
skontrolovať NsP zvnútra - požiadali sme
štatutára za mesto, primátora Dvorana a
predsedu DR Hviezdareka o súčinnosť, aby
dohodli s konateľom stretnutie. Výsledok?
Vyhrážanie sa primátora prostredníctvom
externej právnickej ﬁrmy hájacej záujmy
akože mesta že nič nemôžeme kontrolovať...
- rekonštrukciu spomínaných vodovodných
potrubí ako jedna z priorít predkladaná
našimi poslancami pri tvorení rozpočtu
2012, 2013 aj 2014
- návrh na úpravu rokovacieho poriadku, aby primátor, poslanci MsZ,
prípadne zamestnanci mesta, konatelia
mestských s. r. o. odpovedali občanom
priamo na zasadnutiach MsZ, prípadne
priamo pýtajúcemu sa občanovi do 30
dní písomne
Bojovali sme aj za:
- zachovanie hádzanej a práce s deťmi,
mládežou v Hlohovci – takmer rok sme
sa zaoberali v MsZ kvôli ješitnosti pána
poslanca NR SR bojom o novú nájomnú
zmluvu pre spoločnosť MAYNET, ktorá
výraznou mierou tomuto mestu robila a
robí aj vďaka našej podpore a podpore
fanúšikov, občanov mesta Hlohovec dodnes
pozitívnu reklamu
Bojovali sme aj proti:
- rozširovaniu skládky Vlčie hory - niektorí
naši členovia aktívne, iní aspoň účasťou
a podporou pri významných rokovaniach s prevádzkovateľom tejto veľmi zle
spravovanej skládky a mestom Hlohovec
- „náhubkovej“ novele, ktorú nakoniec
na základe nášho tlaku, tlaku občanov a
médií stiahol primátor z rokovania MsZ
- nezmyselnej, predraženej rekonštrukcii
na Vinohradskej ulici, kde sa za veľmi
veľké peniaze mala rekonštruovať práve
ulica, kde nie je problém s vodovodným
potrubím a navyše zbytočne by sa bral
veľký úver na túto nie až tak prioritnú
investičnú akciu
- spoločnosti, ﬁrme, ktorá žiadala
náhradu škody za primátorove chyby a
neuskutočnenú zákazku na Vinohradskej
a to tak, že sme objavili podvodné ob-

starávanie tejto spoločnosti, a zmietli tak
zo stola pripravované útoky na nezávislých
poslancov, ktorým sa opätovne vyhrážala
spomínaná externá právnická ﬁrma, ktorá
má hájiť mesto
- odkúpeniu parkoviska hromadných garáží
na Michalskej, tzv. bunker, poukázali sme
viackrát na nedodržanie projektu
Poukázali sme aj na:
- HCTV a jej nefunkčnosť, resp. neustále
žobranie z mestskej kasy, amatérske vedenie, žiadne zaujímavé programy, až po
našej konštruktívnej kritike začala HCTV
robiť nejaké záznamy zo športovej haly,
kde nám robí výbornú reklamu SPORTA
HLOHOVEC
- parkovisko na stanici – žiadna zeleň,
jeden veľký pekáč cez leto, len kopec asfaltu
- vyasfaltované chodníky na námestí,
namiesto zámkovej dlažby, ktorú si už aj
na dedinách vedia urobiť, my tu všetko
„ovraciame asfaltom“ a ešte ním zalejeme
aj poklopy kanálov
Uskutočnili sme brigádnicky:
- vyčistenie športového areálu štadióna
Mier v Petre
- pri zriadení Centra pre rozvoj rodiny,
úpravu vonkajšku, osadenie chodníka,
oplotenie
- čistenie brehov rieky váh z oboch
strán viackrát
- vypratanie pieskovísk v materskej
škôlke na Nábreží A. Hlinku
Podporili sme :
- športové kluby - Sporta Hlohovec- FK
Šulekovo - HTC Hlohovec - HK Hlohovec
- deti - Centrum pre rozvoj rodiny - CVČ
Dúha – ZŠ sv. Jozefa Hlohovec –VI ZŠ
- akcie – Kopec – zjazd bicyklov v Panskej
záhrade – Stredoveké dni – HP pochod
- kultúra - folklórny súbor Šulekovčan
- tanečný klub M-Dance Hlohovec – akadémia mažoretiek Hlohovec
- pomoc v núdzi – ﬁnančná pomoc na
nákup potravín pre matku s tromi deťmi
v núdzi - ﬁnančná pomoc na dokončenie
bezbariérového bytu pre invalidného
dôchodcu
- kluby a organizácie – klub dôchodcov
Ruža - klub dôchodcov Peterčan - Hlohovecký spolok nepočujúcich - ZO - jednota
dôchodcov SK – Hlohovec - Združenie
kresťanských seniorov
V roku 2010 sme začali štrnásti, všetci aj
kandidovali za poslancov do MsZ, prešli
piati, dnes máme 30 riadnych členov nášho
občianskeho združenia Fraštačania, z
toho osemnásti sa rozhodli kandidovať
za poslancov do MsZ a jeden z nás za
primátora. Máme tak výraznejšiu šancu
začať konečne meniť naše mesto na Lepší
Hlohovec. Ďakujeme za doterajšiu podporu,
veríme, že nesklameme dôveru občanov
nášho mesta.
Vyzbierali sme takmer 16 000 podpisov
všetci devätnásti kandidáti za naše združenie
pred voľbami, za čo srdečne ďakujeme
všetkým, ktorí nám podpísali petíciu
nezávislého kandidáta tak prepotrebnú
ku kandidatúre.
Ďakujeme srdečne!
OZ Fraštačania

