Takto to vidím ja....
...lenže viete vo Vrútkach je to tak, že druhá strana zase bude spochybňovať.....
.....pozrel som si s úžasom TV Turiec a keďže spôsob prezentácie bol taký aký bol ,nedalo mi
nereagovať....ako to vidím ja !
Neviem pán poslanec Bado, kto je „druhá strana“, tá Vaša je jasne prvá, ale mne to
nevadí. Vadia mi len klamstvá, alebo polopravdy, resp. účelové pravdy a spôsob akým ich
prezentujete. A to dokonca v médiách a spôsobom hodným súčasnej spoločnosti, kde sa so
stoickym pokojom aj tá najväčšia lož predkladá ako jednoznačná a neodvolateľná pravda. Bez
jedinej štipky argumentácie, ktorú si „tá druhá strana“ práve preto musí zložito a zdĺhavo
zabezpečovať, aby sa vám nepodobala ani len náznakom vo Vašej argumentácií.
Takže zase fakty „druhej strany“, nie prázdne slová:
Ad povedané 1
Pán poslanec Bado :
...“dôvodom bolo len neprijatie uznesenia o voľbe hlavného kontrolóra „....
to je len časť pravdy ! Citujem z listu od prokurátora :
„Nakoľko však uznesenie týkajúce sa voľby hlavného kontrolóra neexistuje, bolo
Mestskému zastupiteľstvu vo Vrútkach podané upozornenie prokurátora podľa § 28
ods. 1 Zákona o prokuratúre pre porušenie §18a ods. 2, 3 a 7 zák. č. 369/1990 Zb.“
to je vo vašej verzii smerom von a skutočnosť je ďalej takáto :
„Preskúmaním spisového materiálu súvisiaceho so zasadnutím mestského zastupiteľstva
vo Vrútkach zo dňa 26.06.2012 bolo zistené, že na tomto zastupiteľstve nebolo prijaté
žiadne uznesenie týkajúce sa vyhlásenia volieb hlavného kontrolóra.“.................................
.....uvedené zasadnutie mestského zastupiteľstva nebolo zvolané zákonným spôsobom
a preto nelegitímnosť mestského zastupiteľstva v uvedenom prípade má za následok
nulitu všetkých jeho uznesení....(prijaté uznesenia 84/2012 a 85/2012 boli z dôvodov
nelegitímnosti zastupiteľstva napadnuté protestom prokurátora, ktorý ste akceptovali
a vykonali ste ich opätovné schválenie...)
„Zo spisového materiálu bolo taktiež zistené, že oznámenie o voľbe hlavného kontrolóra
nebolo v súlade so zákonom vyvesené na úradnej tabuli Mesta Vrútky a preto už
samotné vyhlásenie volieb bolo nezákonné.“
„Vôľa zastupiteľstva sa vyjadruje prostredníctvom obsahu jeho uznesení“
......toľko citácie z listov od prokurátora a teda len malé zhrnutie:
- na nezákonne zvolanom zastupiteľstve, bolo „neprijaté“ žiadne uznesenie o voľbe hlavného
kontrolóra, (len dohoda poslancov o voľbe)ale ani to nebolo vyvesené v súlade so zákonom
a potom prichádza na rad to tvrdenie , že po samotnej voľbe nebolo prijaté žiadne uznesenie
o voľbe...............to sú fakty a argumenty.
...................listy sú prístupné komukoľvek k nahliadnutiu.

Ad povedané 2
Pán poslanec Bado :
...“dostali sme list ,kde aj voľba D.Chrastinu bola neplatná....
kedy, kto ??? Citujem z e-mailu, ktorý bol dňa 4.febrára 2013 doručený pánovi Chrastinovi
na jeho žiadosť (po odvysielaní príspevku v TV Turiec) o zaslanie tohto Vami spomínaného
listu od prokuratúry.
Prišla táto odpoveď primátora mesta:
„Mesto Vrútky doposiaľ neobdržalo stanovisko prokurátora k voľbe hlavného kontrolóra,
ktorá sa konala dňa 15. 12. 2008. Uvedené stanovisko Mesto Vrútky bude žiadať a po
obdržaní Vám ho zašleme. Ing. Miroslav Mazúr, primátor mesta“
.... a dovetok ,keby aj to bolo tak, že voľba pána Chrastinu bola s problémom?!
...tak určite nie cieleným a s vedomím poslancov. Rovnako ako vo vašom prípade aj v tom
minulom by to bolo zlyhanie v prvom rade mestského úradu, ktorý voľbu pripravoval
a zabezpečoval, lebo to je jeho hlavná úloha v zmysle § 16 Obecný úrad :
(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
(2) Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou
písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a
komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

..a ďalej keby to bolo tak, tak by to bolo zlyhanie tak ako vo vašom prípade komisií, ktoré
voľbu pripravovali a tých čo podpisovali zápisnice z voľby a uznesenia! No a v neposlednom
rade by to bolo obrovské zlyhanie pána vtedy poslanca Hanka, ktorý pokiaľ vedel o tejto
chybe a nekonal porušil svoje povinnosti a pravdepodobne by sme sa opýtali orgánov činných
v trestnom konaní či nedošlo z jeho strany k porušeniu povinností vo vzťahu k výkonu
verejnej funkcie.....teda asi tak, keď už zvažujete „čo s tým“ ďalej...........
.....no a paralela s tým čo ste vykonali vy, je úplne nemožná. Chyba sa môže stať komukoľvek
z nás a musíme sa z nej poučiť a napraviť ju pokiaľ je to možné. Ak naozaj došlo k nejakému
pochybeniu, zlyhanie to je, ale bolo za iných okolností a má úplne inú príchuť. V ňom nebol
žiadny zámer. Keby sme boli o ňom vedeli vtedy, tak by sme ho bez akýchkoľvek problémov
boli napravili a urobili kroky, aby sa situácia neopakovala.
Vaše nepoučenie sa z omylov nie je možné prehliadnuť ani tolerovať. Preto sa musia
slušní ľudia domáhať svojej pravdy na súde, lebo vy ju počuť nechcete.
Vaša ekvilibristika slov a spájanie dvoch vecí s pátosom „čo s tým“ je brilantná. Tak poďme
do toho. My občania budeme operovať s faktami a argumentmi a dovolávať sa pravdy na
inštitúciách na to určených. Vy s vašimi polopravdami a „účelovými pravdami“, lobovaním
tam a onam , u toho a onoho a uvidíme kto z nás uspeje a ktorá pravda „ zvíťazí nad lžou
a nenávisťou“ .

Pán poslanec, zase druhá strana vás nenechá v kľude robiť vašu prácu a vidí len to
zlé....Áno. Pokiaľ to zlé naozaj tým zlým aj bude....Pokiaľ sa druhá strana bude nazývať
skupinkou a nie „občania mesta Vrútky, ktorí vidia veci inak ako ich volení zástupcovia, čo je
v normálnej spoločnosti normálne. Len vo vašich poslaneckých predstavách nevídané
a neslýchané, že si niekto môže dovoliť vysloviť iný názor , hoci ho má tisíckrát podložený
argumentmi??!! Ale čo sú v tejto spoločnosti argumenty, voči vašej moci ...??!!
A čo vážení spoluobčania, ešte ste sa stále nepresvedčili o tom či sa vás veci týkajú,
alebo nie??? To je škoda, ale mali by ste vystúpiť zo svojho tieňa a pozrieť sa realite do očí.
Ako nás v každodennom živote tlačí k múru arogancia moci, ktorú my zverujeme tej moci do
rúk. Čo keby sme sa občas aj pozreli na to ako táto moc s ňou narába. Bolo by to na prospech
nás všetkých a začal by pre nás všetkých obrat k lepšiemu. Zamyslite sa. Voľba je na vás.
Kerdík, občan mesta Vrútky

