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Každý z nás 
o b č a n o v 
ú p l n e 
p r i r o d z e n e 
sleduje dianie 
okolo seba. 
V poslednom 
období ľudia 

vnímajú najmä kauzy celoštátneho 
charakteru, ktoré vyšli na povrch po 
brutálnej vražde novinára Jána Kuciaka 
a jeho priateľky. Prakticky denne 
sme svedkami nových odhalení tímov 
novinárov poukazujúcich na vyslovené 
špinavosti v tej najvyššej politike. 
Väčšina z nás oprávnene získala pocit, 
že nám krajina bola ukradnutá zopár 
vagabundami, ktorí sa slušne nazývajú 
podnikateľmi, tí trúfalejší politikmi. Žiaľ 
tá druhá skupina na základe aj vôle 
občanov, ale aj ich nezáujmu reálne  
v politických funkciách sedí a riadi štát  
a naše životy. Bežnému občanovi snáď  
v 90% jeho života je ale podstatne bližšia 
samospráva v jeho obci, či meste kde 

žije, podniká, alebo pracuje, vychováva 
svoje dieťa a chodí s ním na prechádzky. 
Transparentná samospráva – teraz 
myslím tento časopis, má občanov 
informovať najmä a práve o nižších 
stupňoch riadenia spoločnosti, teda  
v samotnej samospráve.
Tento časopis s problematikou mesta 
Sereď vydávame po prvý krát. 
Vydávame ho vo veľmi zúženom 
obsahu, no vo forme, ktorá umožňuje 
interaktívne prepojenie na internetové 
médium www.seredonline.sk, v ktorom 
už viac ako 10 rokov prakticky denne 
publikujeme články, postrehy a iné 
materiály o meste Sereď. Viac ako 
150 rubrík a takmer 25 000 článkov 
musí čitateľovi poskytnúť dostatočný 
obraz o stave samosprávy, volených 
zástupcoch a dianí v nej.
V tomto čísle časopisu nájdete 
najdôležitejšie fakty, týkajúce sa 
naloženia s majetkom mesta vysokej 
hodnoty jeho vedením (možno 
najväčším majetkom mesta denne 

tvoriacim nie malé zisky) a maximálne 
zrozumiteľne sa vám pokúsime vysvetliť 
k čomu došlo napriek intenzívnym 
dlhodobým snahám niektorých jedincov 
takémuto konaniu zabrániť. 
Zároveň si povieme niečo málo o téme  
v meste mimoriadne aktuálnej, ktorou sú 
ubytovne a možný prílev zahraničných 
pracovníkov do častí mesta , ktoré sú 
momentálne vnímané ako mimoriadne 
kľudné. Pár slov venujeme tak dôležitej 
bezpečnosti a prostredníctvom QR 
kódov umožníme čitateľom tohto 
časopisu nahliadnuť do článkov  
a videozáznamov už publikovaných  
na seredonline.sk.
Vážení spoluobčania, účelom vydania 
tohto časopisu je informovanie vás 
občanov, teda tých, ktorí mesto tvoria, 
z ktorých peňazí je financované, 
vrátane chodu mestského úradu, 
platu primátora mesta, úradníkov  
a odmien poslancov MsZ. Je na vás, ako  
s informáciami naložíte.

Miloš Majko

Takmer stovka policajtov za pomoci 
príslušníkov pohotovostných 
policajných útvarov (kukláčov)  

z Trnavy, Trenčína, Nitry a Žiliny 
vykonala včera (15.10.) po 15. 
hodine až 16 domových prehliadok 

v sociálnych bytoch. Polícia počas 
akcie zadržala 14 podozrivých osôb, 
z nich 4 zostali v zadržaní a 10 bolo 

následne prepustených 
na slobodu. Zadržané 
a umiestnené  
v celách policajného 
zaistenia zostali 3 
ženy a 1 muž. Polícia 
zaistila biely a hnedý 
kryštalický materiál 
s podozrením, že ide 
o heroín a pervitín. 
Zaistené látky sa 
podrobia expertíznemu 
skúmaniu na KEÚ PZ. 

Otázka na vedenie 
mesta: Bude Sereď 
bezpečným mestom, 
keď tolerujete predaj 
narkotík ľuďmi 
obývajúcimi dokonca 
aj mestské sociálne 
byty?

Urobí mesto Sereď konečne poriadok v sociálnych bytoch?

http://www.seredonline.sk/clanky/takmer-stovka-policajtov-zasahovala-v-seredi/
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Klamstvá primátora Tomčányiho

V mesiaci jún 2015 
primátor mesta Ing. 
Martin Tomčányi 
zvolal rokovanie MsZ, 
ktorého priebeh podľa 
môjho názoru účelovo 

zmanipuloval. Na rokovaní bolo 
desiatkam pozvaným občanom zjavne 
svojou prítomnosťou a hromadným 
tlieskaním zvyšujúcim ego primátora 
premietnuté účelovo zostrihané 
video výrazne skresľujúce fakty o 
dôležitých skutočnostiach týkajúcich 
sa vecí verejných. Svojim konaním, 
premietnutým videom a následne 
aj svojimi komentármi primátor 
poslanca MsZ Kurbela poukazujúceho 
na nevýhodnosť zmluvy na prenájom 
mestského majetku a majiteľa 
súkromného média vykreslil ako 
idiotov vŕtajúcich stále a do všetkého. 
Zavedení boli aj poslanci MsZ. A tak 
zjavný zámer primátorovi vyšiel...

Primátor mesta Ing. Martin Tomčányi 
podľa môjho názoru neuniesol otázky, 
ktoré mu boli občanmi a mnou osobne 
dávané za obdobie posledného roka a 
s tými poslednými, týkajúcimi sa jeho 

konania vo vzťahu k nakladaniu s 
verejnými finančnými zdrojmi namiesto 
obyčajného a bežného vysvetlenia, 
ktoré sa očakáva od voleného 
predstaviteľa mesta začal brať veci 
osobne, čomu som sa ja počas celého 
obdobia tvorby novín chcel maximálne 
vyhnúť. Viem však ovplyvniť vlastné 
konanie, no na konanie iných môžem len 
reagovať a to väčšinou až dodatočne, 
pokiaľ sa rozhodnú demokraciu a 
právo na vyjadrenie na verejnom fóre 
poňať podľa svojich vlastných pravidiel 
demokracie. 

Primátor mesta na rokovaní 
niekoľko krát verejne klamal 
s úmyslom verejne znemožniť 
ľudí s iným názorom, za čo som v 
prvej polovici roka 2018 na neho 
podal na OS žalobu na ochranu 
osobnosti.

Vychádzajúc zo správ hlavnej 
kontrolórky dnes vieme, že viac 
ako tri roky boli naše mená 
neoprávnene špinené, verejne 
sme boli znevažovaní a to napriek 
tomu, že sme mali pravdu. Dokonca 

opačne, v danom momente sme 
vedeli iba zlomok nezákonného stavu  
v mestskej spoločnosti a nevýhodného 
konania kompetentných pracovníkov 
pre mesto.

Primátor mesta, ako ani poslanci MsZ 
sa nám do dnešného dňa za spôsobené 
ujmy verejne neospravedlnili.

Klamstvá primátora Tomčányiho

Hlavná kontrolórka zistila v mestskej spoločnosti
protizákonný stav

Až mimoriadne často 
sa ma občania pýtajú, 
o čo vlastne v kauze 
prenájmu tepelného 
hospodárstva ide a 
čo v tejto veci zistila 

kontrolórka Horváthová. Preto si 
myslím, že veľmi dobre padol príspevok 
vložený do diskusie anonymným 
diskutujúcim. Je spracovaný výborne a 
výstižne a jedninou jeho chybou je, že 
sa jeho autor nepodpísal. Napriek tomu 
vďaka.
Tak teda v skratke asi takto:
Tieto nedostatky zistila pani kontrolórka 
počas prvej kontroly.
• Kontrolné zistenie k dodatku č. 1 k 
nájomnej zmluve: 
č. 1) Porušenie § 5a ods. 14) zák. č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám
č. 2) Porušenie § 47a zák. č. 40/1964 
Zb. občiansky zákonník
č. 3) Porušenie čl. 4 časť 4.2 ods. 4 
písm. c)platných Stanov spoločnosti 
MsBP.

• Kontrolné zistenie k dodatku č. 2 k 

nájomnej zmluve:
Porušenie čl. 4 časť 4.2 ods. 4 písm. c)
platných Stanov spoločnosti MsBP.

• Kontrolné zistenie k rámcovej zmluve 
o pôžičke v znení dodatkov č. 1-4 a 
príloh 1-5
č. 1 Porušenie § 5a ods. 14 zák. č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám
č. 2 Porušenie § 47a zák. č. 40/1964 
Zb. občiansky zákonník
č. 3 Porušenie § 13 ods. 2 písm. j) 
Zásad hospodárenia
č. 4 Porušenie čl. 4 , časť. 4.2 ods. 4 

písm. h),j) Stanov spoločnosti MsBP

• Kontrolné zistenie k zmluve o úvere č. 
000022/CORP/2015
Kontrolovaný subjekt podpísal dňa 
28.01.2015 Zmluvu o úvere. Zmluva o 
úvere bola zverejnená dňa 03.07.2017. 
V čase oznámenia kontroly nebola 
zmluva zverejnená, kontrolovaný 
subjekt ako povinná osoba zverejnil 
zmluvu počas výkonu kontroly. 
Kontrolovaný subjekt je zmluvnou 
stranou zmluvy o úvere ako spoludlžník 
pri poskytnutí úveru bankou UniCredit 
Bank s.r.o klientovi Energetika Sereď 
s.r.o.

Na základe vykonanej kontroly 
konštatujem: 
Mestský bytový podnik je v zmysle § 2 
ods. 3 zák. č. 211/2000 Z.z povinnou 
osobou, ktorá je povinná zverejňovať 
všetko v zmysle príslušného zákona. 
Ako povinná osoba, zverejnil zmluvu o 
úvere, ktorá je povinne zverejňovanou 
zmluvou cca 2,5 roka od jej podpísania 
zmluvnými stranami.

Konateľ mestskej spoločnosti Ing. 
Káčer, ktorý podpísal zmluvu a viedol 
spoločnosť.

http://www.seredonline.sk/klamstva-primatora-tomcanyiho/
http://www.seredonline.sk/clanky/tieto-nedostatky-zistila-pani-kontrolorka-pocas-prvej-kontroly-sumarizuje-citatel-sol/
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opačne, v danom momente sme 
vedeli iba zlomok nezákonného stavu  
v mestskej spoločnosti a nevýhodného 
konania kompetentných pracovníkov 
pre mesto.

Primátor mesta, ako ani poslanci MsZ 
sa nám do dnešného dňa za spôsobené 
ujmy verejne neospravedlnili.

Klamstvá primátora Tomčányiho Kontrolné zistenie:
Č. 1 Porušenie § 5a ods. 14) zák. č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám
Č. 2 Porušenie § 47a zák. č. 40/1964 
Zb. občiansky zákonník
Č. 3 Porušenie § 13 ods. 2 písm. k) 
Zásad hospodárenia
č. 4 Porušenie čl. 4 , časť. 4.2 ods. 4 
písm. e), f) Stanov spoločnosti MsBP 
s.r.o

Kontrolórka sama konštatuje: Mestský 
bytový podnik je povinnou osobou v 
zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Povinne 
zverejňovaná zmluva sa zverejňuje v 
zmysle § 5a ods. 14 zák. č. 211/2000 
Z.z. nepretržite počas existencie 
záväzku vzniknutého z povinne 
zverejňovanej zmluvy, najmenej však 
počas piatich rokov od nadobudnutia 
účinnosti podľa zákona.
Kontrolovaný subjekt svojim konaním 
resp. nekonaním spôsobil stav 
definovaný v § 47a ods. 4 občianskeho 
zákonníka, že k uzatvoreniu zmluvy 
nedošlo. 
Zákonom č. 546/2010 Z.z., sa doplnil 
zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník 
o ustanovenie § 47a ods. 4 zák. ktorý 
vrátane nadpisu znie cit: „Účinnosť 
povinne zverejňovaných zmlúv. Ak 
sa do troch mesiacov od 
uzavretia zmluvy alebo od 
udelenia súhlasu, ak sa na 
jej platnosť vyžaduje súhlas 
príslušného orgánu, zmluva 
nezverejnila, platí, že k 
uzavretiu zmluvy nedošlo.“

MsBP si z toho dôvodu 
zaplatil služby advokátskej 
kancelárie za takmer  
4.000,-€

Prišla kontrola č. 2 kde 
kontrolórka zisťuje:
Porušenie § 13 ods. 2 písm. 
j) Zásad hospodárenia 
Porušenie Stanov spoločnosti
Porušenie § 13 ods. 2 písm. i) Zásad 
hospodárenia 
Porušenie § 5a/ ods. 14 zák. č. 
211/2000 Z.z.
Zmluva nebola zverejnená v lehote  
v zmysle § 47a/ zák. 40/1964 Zb
Porušenie § 6 zák. č. 211/2000 Z.z.
Na toto všetko reagoval Káčer tak, 
že došlo k administratívnej chybe, že 
nezverejnil zmluvu. Kto sa tomu venuje 
a pozerá zastupiteľstvá zistí, že to bolo 
niekoľko desiatok administratívnych 
chýb.

Kontrolné zistenie:
Kontrolovaný subjekt od roku 2014 
nezverejnil informáciu ani o jednej 
objednávke a rovnako nezverejnil 
informáciu ani o jednej faktúre.

A do tretice kontrola.
Víťazný uchádzač nezaložil spoločnosť 
špeciálne na tento účel do 10 dní v 
zmysle nájomnej zmluvy. Víťazný 
uchádzač mal v čase podpisu Nájomnej 
zmluvy spoločnosť vytvorenú a 
zapísanú do OR dňa 05.10.2013 – 
Energetika Sereď s.r.o., táto spoločnosť 
bola zapísaná do OR na základe zmien 
už existujúcej spoločnosti TOMSON, 
s.r.o, ktorá vznikla 14.03.2013 (viď 
nižšie uvedený tabuľkový prehľad). 
Na základe uvedeného konštatujem, 
že nebolo dodržané ustanovenie NZ 
ani rešpektované zo strany víťazného 
uchádzača jeho vlastné vyhlásenie 
o založení novej účelovej akciovej 
spoločnosti. V čase podpisu a účinnosti 
dohody nemala spoločnosť Energetika 
oprávnenie na vykonávanie činností v 
zmysle Nájomnej zmluvy.
Spoločnosť Energetika s.r.o na ktorú 
boli prevedené práva a povinnosti 
mala oprávnenie vykonávať činnosti 
vyplývajúce z predmetu nájomnej 
zmluvy od 07.03.2014 /zápis v OR/.

Na základe uvedeného konštatujem:
Víťazný uchádzač nepostupoval pri 
založení novej spoločnosti v súlade s 
predloženou ponukou.
Kontrolovaný subjekt do Nájomnej 
zmluvy neprevzal ponuku, že bude 
založená akciová spoločnosť, tak 
ako to bolo uvedené v ponuke 
víťazného uchádzača. V Nájomnej 
zmluve sa uvádza, že bude založená 
„Prevádzková spoločnosť“ bez určenia 
formy obchodnej spoločnosti.
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril 
nájomnú zmluvu v súlade s výsledkami 
komisie na výber strategického partnera. 

Po odrátaní nákladov na biomasu, 
na ktorú sa pri výbere záujemcu 
neprihliadalo mala byť výsledná výška 
investícií do majetku 3 420 000 €. 
Spôsob stanovenia ceny min. 3 mil. € v 
prípade zmluvnej pokuty znamená, že 
zmluvná pokuta bude rátaná z 3 mil. 
EUR. Zmluva je inštitútom, v ktorom je 
potrebné veci a skutočnosti pomenovať 
jasne, stručne, zrozumiteľne. Ak by 
konateľ kontrolovaného subjektu 
rešpektoval výsledky komisie pre výber 
strategického partnera, ktorej bol 
členom bez hlasovacieho práva s hlasom 
poradným, mala byť dohodnutá výška 
investícií tak ako je vyššie uvedené 3 
420 000 €.

Na základe vyššie uvedeného 
konštatujem:
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril 
nájomnú zmluvu v čl. III ods. 3.7  
v súlade s výsledkami komisie na výber 
strategického partnera, ktoré boli pre 
neho záväzné.

V ponuke víťazného uchádzača  
v časti „Výška finančného príjmu pre 
vyhlasovateľa je uvedené:
Podmienky, ktoré vieme garantovať  
v prípade úspechu našej ponuky sú:  
V bode 4: Prevziať záväzok platiť 

nájomné mestu za 
administratívne priestory, 
pričom navrhujeme cenu 
na prvé dva roky z dôvodu 
reštruktualizácie 8 tis. EUR 
ročne pričom následne 
by sa zvýšila na úroveň 
20tis. EUR /garantovanie, 
obnovenie zmluvy-zmlúv 
kde celková výška príjmu 
dosiahne uvedenú hranicu/, 
ďalších 20 tis. EUR by sa 
vyplatil ako 50% podiel na 
zisku v danom roku takže 
celkový výnos pre mesto 
Sereď bude 40 tis. EUR.
K vyššie 

uvedenému uvádzam: Garancia  
v prípade úspechu platiť nájomné 
mestu nebola súčasťou nájomnej 
zmluvy s víťazným uchádzačom.
Garancia platiť 50% podiel na zisku 
v danom roku vo výške 20 tis. by 
bola reálna v prípade, že by víťazný 
uchádzač založil akciovú spoločnosť 
ako uvádza v podmienkach a mesto 
Sereď by si stalo akcionárom, resp. 
spoločníkom v s.r.o.
Súčasťou uzatvorenej nájomnej 
zmluvy v čl. III. „Podmienky nájmu“ 
nie je zakotvený záväzok víťazného 
uchádzača /prevziať záväzok platiť 
nájomné/.
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Nájomná zmluva na prenájom 
administratívnych priestorov mesta 
Sereď bola podpísaná dňa 11.12.2013 
medzi Mestom Sereď a MsBP 
s.r.o. V zmysle predloženej 
ponuky mala byť nájomná 
zmluva podpísaná medzi 
Mestom Sereď a Energetikou 
Sereď s.r.o. 
V roku 2014 uhradil MsBP 
s.r.o mestu Sereď 6 668 € ako 
alikvótnu časť dohodnutej 
ceny nájmu k 31.08.2014. Od 
01.09.2014 MsBP sa presťahoval 
z priestorov vo vlastníctve mesta 
do svojich priestorov.
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril 
zmluvu o nájme v súlade s 
výsledkami komisie pre výber 
strategického partnera.

Kontrolovaný subjekt bol výsledkami 
komisie viazaný. Nájomnú zmluvu bol 
povinný uzatvoriť identicky s ponukou 
víťazného uchádzača až na objektívne 
príčiny – zmeny. Komisia na výber 
strategického partnera vychádzala 
pri výbere len z predložených ponúk, 
ak konateľ nájomnú zmluvu uzatvoril 
inak ako bolo vo víťaznej ponuke e bol 
povinný informovať o tom MsZ, ktoré 
schválilo komisiu. MsZ poverilo rokovať 
konateľa spoločnosti s víťazným 
uchádzačom v prípade neúspechu 
rokovať s uchádzačom, ktorý skončil 

druhý v poradí nie meniť podmienky 
na základe ktorých bol komisiou určený 
víťazný uchádzač.

Primátor Martin Tomčányi poslancovi 
Kurbelovi na otázku, či požiadal Najvyšší 
kontrolný úrad o vykonanie hĺbkovej 
kontroly odpovedal nasledovné:
9. Podal si podnet na NKU o vykonanie 
kontroly hospodárenia v MsBLP v 
zmysle uznesenia MsZ č. 194//2017? 
Ak nie prečo a kedy tak urobíš?
Primátor: Zobral som na vedomie 
odporúčanie mestského zastupiteľstva. 
Kontroly činnosti Ing. Martina Káčera v 
MsBP vykonané hlavnou kontrolórkou 
mesta považujem za dostatočné na to, 
aby sme zistené nedostatky dokázali 
úspešne odstrániť. Preto som podnet 

na NKÚ nepodal. 
Poslanec Kurbel navrhol uznesenie, aby 
poslanci MsZ odporučili primátorovi 

Tomčányimu prípad odovzdať 
polícii na nezávislé prešetrenie. 
Väčina poslancov MsZ za toto 
uznesenie NEhlasovala.
Jedná sa o majetok mestskej 
spoločnosti (mesta, nakoľko je 
jej 100% vlastníkom) vysokej 
hodnoty.
Na základe uvedeného, verejne 
sa primátora, štatutára mesta 
Ing. Martina Tomčányiho a 
poslancov MsZ pýtame: Čo 
ešte potrebujete na to, aby 
ste konečne začali razantne 
konať? Poslankyne a poslanci, 
je nespochybniteľné, že ste 

zmluvu o prenájme v zastupiteľstve 
neprerokovávali. Neprerokovala ju ani 
legislatívno právna komisia, napriek 
tomu, že ste boli o tom ubezpečovaní. 
Stále vám nevadí stav, kedy ste nielen 
vy, ale aj občania účelovo zavádzaní 
nepresnými a dokonca aj nepravdivými 
informáciami? Nestačí vám okrem 
päťročného dokladovania faktov vo 
veci kolegom Kurbelom, stanovisko 
kolegu poslanca JUDr. Michala Irsáka 
a v konečnom dôsledku aj výsledky 
niekoľkých kontrol vykonaných 
kontrolórkou Horváthovou?
Dámy a páni, nezabudli ste na sľub 
daný občanom?

Súčasný primátor 
Martin Tomčányi 
prebral mesto Sereď 
po primátorovi 
V l a d i m í r o v i 
Vranovičovi s 
hotovosťou na 

účte vo výške desiatok (takmer 80) 
miliónov vtedajších Slovenských 
korún, mesto bez úverov a niekoľko 
projektov (aj revitalizáciu námestia) 
so zabezpečeným financovaním. Mesto 
malo nie malý majetok, ktorý skutočne 
aj vlastnilo a ovládalo. Po prevzatí 
funkcie primátorom Tomčányim, 
mesto značnú časť majetku rozpredalo 
(podmienky predaja niektorých 
nehnuteľností dôrazne kritizoval jeden 
z poslancov MsZ), budovy previedlo 
na mestskú eseročku kde je podľa 
skúseností v podstate v moci jedného 
konateľa. Majetok mesta vysokej 
hodnoty (tepelné hospodárstvo) iná 
mestská eseročka podpísaním zmluvy 

bez prerokovania jej podmienok 
poslancami MsZ, prenajala na súkromnej 
spoločnosti. Toto intenzívne kritizoval 
a kritizuje poslanec MsZ). Následné 
problémy spôsobené v mestskej firme 
pod vedením konateľa odporúčaného 
a obhajovaného prednostom MsÚ 
Krajčovičom a primátorom Tomčányim 
a nezákonný stav v spoločnosti dnes nie 
je domnienkou, ale faktom potvrdeným 
kontrolami vykonanými hlavnou 
kontrolórkou Zuzanou Horváthovou.

Poslanci MsZ prijali uznesenie v ktorom 
žiadajú primátora Tomčányiho, aby 
požiadal NKÚ o vykonanie kontroly 
v mestskej spoločnosti. Primátor 
Tomčányi poslancovi oznámil, že tak 
neurobí.

Súčasní vládni predstavitelia chcú, aby 
nespochybniteľne nezákonné dianie  
v krajine bolo vyšetrované v čase, kedy 
sú oni a ich ľudia pri moci. Dôvody 

sú logické - „ich ľudia majú razantne 
stíhať ich ľudí“? Primátor Tomčányi 
tvrdí „Kontroly činnosti Ing Martina 
Káčera V MsBP vykonané hlavnou 
kontrolórkou mesta považujem za 
dostatočné na to, aby sme zistené 
nedostatky dokázali úspešne odstrániť. 
Preto som podnet na NKU nepodal“  
a stačí mu vykonanie kontroly hlavnou 
kontrolórkou (výberové konanie  
na základe ktorého bola zvolená bolo 
s podmienkami nad rámec zákona), 
teda rovnako človekom, ktorý nie je 
dostatočne vierohodným a nezávislým 
kontrolným orgánom, akým by NKÚ 
nepochybne bolo.

Vidím tu mimoriadnu podobnosť  
s vysokou politikou a preto tu vidím 
povinnosť občanov postaviť sa verejne 
proti jednému i druhému konaniu, 
ktoré ťažko považovať za konanie  
v súlade s verejným záujmom.

Prečo primátor Tomčányi nezákonný stav v mestskej firme 
nechcel nechať skontrolovať Najvyšším kontrolným úradom?

http://www.seredonline.sk/clanky/preco-primator-tomcanyi-nezakonny-stav-v-mestskej-firme-nechcel-nechat-skontrolovat-najvyssim-kontrolnym-uradom/
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Hlavná kontrolórka zistila v mestskej spoločnosti protizákonný stav Poskytuje mesto výhodné úvery súkromným firmám?

Občania a podnikatelia 
mesta Sereď, unikátna 
príležitosť získať 
šokujúco výhodnú 
pôžičku do 31.12. 
2033! Pôžička sa vám 

bude podľa vašich potrieb navyšovať, 
úrok znižovať a istinu nebudete musieť 
vôbec platiť až do roku 2033.
Mestský bytový podnik Sereď s.r.o. 
so súhlasom primátora mesta Martina 
Tomčányiho , vám poskytne pôžičku 
za ktorú nemusíte ručiť vlastným 
majetkom ani iným vlastým majetkom 
napr. bytom, rodinným domom, autom, 
peniazmi alebo zmenkou. Pôžička ku 
koncu obdobia bude mať stále nižší 
úrok, až s ročným úrokom 2.5 %. 
Milí spoluobčania, možno sa vám 
tento článok pri čítaní bude javiť 
ako výmysel, či dokonca ako žart. Je 
to však len prenesený popis zmlúv, 
ktoré podpisoval za Mestský bytový 
podnik čo je mestský majetok konateľ 
pán Ing. Káčer z Bratislavy, ktorého 
do funkcie odporučil prednosta MsÚ 
Ing. Tibor Krajčovič so súhlasom a 
vedomím primátora mesta Ing. Martina 
Tomčányiho. 
Splácanie pôžičky:

 1. Vo výške 50 000 Eur úrok 4.1 % 
ročne na dobu 10 rokov (ročný úrok za 
prvý rok činí 2050 Eur)
Nemusíte platiť ani úver ani úroky  
a ak vám nebude stačiť, o 3 mesiace 
požiadate o navýšenie pôžičky  
a požičajú vám ďalšiu sumu napríklad 
vo výške 
 1. 80 000 Eur s úrokom 3.25 %  
na celú čiastku (ročný úrok za prvý rok 
činí 2600 Eur)
a v ten istý deň ešte 
 2. 70 000 Eur s rovnakým úrokom na 
celú čiastku (ročný úrok za prvý rok činí 
2275 Eur)
Stále platiť nemusíte ani istinu  
a ani úroky a ak vám stále nestačia 
vaše podnikateľské zámery sú ešte 
odvážnejšie? Stačí povedať a už o 10 
mesiacov vám požičajú čiastku
 3. 100 000 Eur s úrokom 3.25 % na 
celú čiastku (ročný úrok za prvý rok činí 
3250 Eur)
Stále nemusíte nič splácať (dokonca ani 
úroky) a ak sa v investovaní rozšupnete 
ešte viac, pôžičku vám o rok navýšia o 
ďalšiu sumu vo výške 
 4. 70 000 Eur s úrokom 3.25 % na 
celú čiastku. (ročný úrok za prvý rok 
činí 2275 Eur)

 5. 1460 dní ste nemuseli zaplatiť 
istinu. Primátor a konateľ vyhodnotia 
vašu platobnú disciplínu za vynikajúcu 
(aj keď ste nevrátili nič) a ako super 
dôveryhodnému a bonitnému klientovi 
vám znížia úroky na 2,5 %. Opätovne 
sa zaručia mestským majetkom za vašu 
pôžičku.

Zdá sa vám čitateľom že to čo čítate je 
nezmysel alebo nejaký výmysel autora 
článku? Znovu opakujem, žial, je to 
presný opis skutočností, ktoré sa udiali 
v našom meste pri poskytovaní pôžičiek 
súkromnej firme ovládajúcej mestský 
majetok vo výške zhruba 4 milióny eur. 
Tieto skutočnosti popisuje aj hlavná 
kontrolórka Mgr. Zuzana Horváthová 
vo svojich kontrolách vykonaných  
v Mestskom bytovom podniku.

Ako perlička na záver je Rámcová 
zmluva o pôžičke, ktorá má jeden  
a pol strany, kde o veci samej sa píše na 
polovici strany formátu A4. Na zmluvu 
obdobného rozsahu vám v dnešnej 
dobe v požičovni nepožičajú príklepovú 
vŕtačku v hodnote 100 Eur. 
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nevrátite pôžičku, 
nevadí, mesto poskytne 

ďalšiu

môžte pôžičku 
prenášať bez 
obmedzenia 

obyvateľov mesto 
a poslancov 

akúkoľvek fyzickú 
alebo právnickú 

osobu

13.1.2015
80 000,- 3,25% 2033

13.1.2015
70 000,- 3,25% 2033

8.10.2015
100 000,- 3,25% 2033

31.10.2016
70 000,- 2,25% 2033

spolu 
370 000,- 2,50% 2033

28.1.2015
800 000,- 3,35% 2025

poskytla pôžičku Uni 
credit bank klientovi 

(dlžníkovi) Energetika 
Sereď s.r.o. zastúpený 

Ing. Káčerom, 
spoludlžníkom Mestský 
bytový podnik Sereď 
s.r.o. zastúpený Ing. 

Káčerom

záchrancovi 
mesto požičalo 

370 000,- 
ručilo majetkom 

500 000,-

Poskytuje mesto výhodné úvery súkromným firmám?

sú logické - „ich ľudia majú razantne 
stíhať ich ľudí“? Primátor Tomčányi 
tvrdí „Kontroly činnosti Ing Martina 
Káčera V MsBP vykonané hlavnou 
kontrolórkou mesta považujem za 
dostatočné na to, aby sme zistené 
nedostatky dokázali úspešne odstrániť. 
Preto som podnet na NKU nepodal“  
a stačí mu vykonanie kontroly hlavnou 
kontrolórkou (výberové konanie  
na základe ktorého bola zvolená bolo 
s podmienkami nad rámec zákona), 
teda rovnako človekom, ktorý nie je 
dostatočne vierohodným a nezávislým 
kontrolným orgánom, akým by NKÚ 
nepochybne bolo.

Vidím tu mimoriadnu podobnosť  
s vysokou politikou a preto tu vidím 
povinnosť občanov postaviť sa verejne 
proti jednému i druhému konaniu, 
ktoré ťažko považovať za konanie  
v súlade s verejným záujmom.

http://www.seredonline.sk/clanky/poskytuje-mesto-vyhodne-uvery-sukromnym-firmam/
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Skutok sa stal

Pozornému čitateľovi s 
ekonomickými znalostami 
iste neuniklo, že úver 
mestským bytovým podnikom 
poskytnutý súkromnej 
firme bol prednostom úradu 
obhajovaný ako výhodný 
pre spoločnosť nakoľko pri 
uložení financií na bežný účet 
by úrok stanovili bankou bol 
pre mestskú firmu minimálny.
Z tohto dôvodu som sa 
rozhodol pomôcť mestu 

požiadaním o úver obdobný, 
s tým, že som dokonca 
ochotný zaplatiť vyššie 
úroky za požičanú čiastku 
v prípade, že bude zmluva 
rovnaká (na jeden a pol 
strany) ako bola zmluva 
na pôžičku súkromnej 
firme prenajímajúcej 
si mestský majetok,  
s ktorým podniká.

Priatelia, spoluobčania, 
majitelia firiem, 
neváhajte a 
pômožte mestu 
tým, že aj vy 
požiadate o 
obdobný úver 
za obdobných 
podmienok.

Ešte pred niečo viac 
ako týždňom, by 
logicky rozmýšľajúci 
človek povedal, že 
bod č. 12 vtedy ešte 
len pripravovaného 

rokovania  MsZ v Seredi určite 
NEvygeneruje kladné rozhodnutie 
väčšiny poslancov  MsZ. Povedané 
inak - ťažko niekto veril, že poslanci 
zdvihnú ruky za legalizáciu dlhodobo 
NEzákonného stavu v MsBP.

Patril som teda medzi optimistov síce 
si o niektorých poslancoch mysliac 
svoje, no ani ja som neveril v to, čo 
sa následne na rokovaní MsZ o bode č. 
12 stalo.
V rozprave o predmetnom bode 
poslanec MsZ  JUDr. Michal 
Irsák myslím že dostatočne 
odborne, no zároveň takpovediac 
„ľudsky prístupne“ aj pre právne 
neznalých poslucháčov vysvetlil, 
že navrhovaným spôsobom 
nie je právne možné napraviť 
protizákonný stav v mestskej 
spoločnosti. Znovu povedané 
inak - stav pri NEexistujúcich 
zmluvách nie je možné opraviť 
dohodou o urovnaní. Opravovať je 
totiž možné len niečo, čo existuje. 
Neexistujúce musí najskôr 
vzniknúť.  

Žiaľ, toto nepochopili, pochopiť 
nechceli, alebo z nejakého dôvodu 
nemohli viacerí poslanci MsZ a aby sme 
teda boli konkrétny, z 19 poslancov sa 
v uvedenej situácii ocitlo 12 poslancov. 
Teda väčšina poslancov hlasovala za 
legalizáciu nezákonného stavu v MsBP. 

Proti legalizácii nezákonného stavu 
v mestskej spoločnosti predloženým 
spôsobom hlasovali poslanci MsZ:
Pavol Kurbel, Tomáš Karmažín, Michal 
Hanus, Dušan Irsák a Michal Irsák.

Za legalizaciu protizákonneho 
stavu navrhnutým spôsobom 
hlasovali poslanci  MsZ:
Belányiová, Královič, Stareček, 
Veselický, Bucha, Dúbravec, 
Koričanský, Vydarená, Buch, Král, 
Horváth a Lovecký.

Poslankyňa Karmažínová sa zdržala 
hlasovania.

Za povšimnutie nepochybne stojí 
účasť poslancov MsZ na rokovaní 
zastupiteľstva. Poslanci ako  
Miroslav Bucha a Marcel Královič 
zpravidla buď na rokovania 
MsZ nechodia, chodia neskoro, 
odchádzajú pred skončením 
rokovania, no pri prejednávaní 
niektorých bodov sú prítomní 

vždy. Čím to je, sa musí volič pýtať 
ich.

Už v diskusii pod článkom publikovaným 
ešte pred rokovaním MsZ, diskutujúci 
napísali aj toto:
obcan | 19-04-2018 10:03:20 |
trestne oznamenia na nich, kazdeho 
jedneho menovito. Chrapuni jedny.

dotaz | 19-04-2018 16:46:30 |
Ako ich presne nazvať - zločinci, farizeji, 
zlodeji, pokrytci? Koho sme to vlastne 
volili? Zrada na vlastnom národe. Ako 
nazvať tých, ktorí pokyvujú hlavami na 
znak súhlasu, aby sa okrádal tento ľud. 
Znesieme ich medzi sebou, budeme ich 
i naďalej voliť? Neboja sa, že ich niekto 
päsťou udrie do tváre a opľuje?

názor | 19-04-2018 16:54:06 |
Vlastne z akých peňazí chcú pokytúť 
pôžičku? Majú na to? Asi z našich, 
čo máme predražené bývanie. Dobre 
urobili tí, čo od nich odišli a našli si 
nového správcu. Lebo toto je nakonečný 
príbeh, ktorý sa asi tak ľahko neskončí

Obyvatel1 | 23-04-2018 22:55:26 |
Bohuzial posledne rozhodnutie 
poslancov partajov definitivne 
odrovnalo akukolvek moznu napravu 
tejto kulehy ktoru si budu obyvatelia 
tvrdo platit

Oni to teda dali „na hulváta“. 
Nezákonný stav však 

legalizovali iba „na oko“. 
Skutok sa totiž stal.

http://www.seredonline.sk/clanky/oni-to-teda-dali-na-hulvata-nezakonny-stav-vsak-legalizovali-iba-na-oko-skutok-sa-totiz-stal-1/
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Poslanec MsZ JUDr. Michal Irsák kolegov niekoľkokrát dôrazne a ľudsky 
mimoriadne prístupne upozornil na fakt, že navrhovaným spôsobom nie je právne 
možné protiprávny stav mestskej spoločnosti napraviť. Povedané inak - stav pri 
neexistujúcich zmluvách nie je možné opraviť dohodou o urovnaní. Opravovať je 
totiž možné len niečo, čo existuje. Neexistujúce musí najprv vzniknúť. 
Väčšina poslancov ho nebrala vážne a protizákonný stav v mestskej spoločnosti 
„legalizovala“. (Pozri videozáznam).

Skutok sa stal Tak, ako Kuciakove texty menia Slovensko, mali by Kurbelove o nakladaní s majetkom meniť naše mesto...

vždy. Čím to je, sa musí volič pýtať 
ich.

Už v diskusii pod článkom publikovaným 
ešte pred rokovaním MsZ, diskutujúci 
napísali aj toto:
obcan | 19-04-2018 10:03:20 |
trestne oznamenia na nich, kazdeho 
jedneho menovito. Chrapuni jedny.

dotaz | 19-04-2018 16:46:30 |
Ako ich presne nazvať - zločinci, farizeji, 
zlodeji, pokrytci? Koho sme to vlastne 
volili? Zrada na vlastnom národe. Ako 
nazvať tých, ktorí pokyvujú hlavami na 
znak súhlasu, aby sa okrádal tento ľud. 
Znesieme ich medzi sebou, budeme ich 
i naďalej voliť? Neboja sa, že ich niekto 
päsťou udrie do tváre a opľuje?

názor | 19-04-2018 16:54:06 |
Vlastne z akých peňazí chcú pokytúť 
pôžičku? Majú na to? Asi z našich, 
čo máme predražené bývanie. Dobre 
urobili tí, čo od nich odišli a našli si 
nového správcu. Lebo toto je nakonečný 
príbeh, ktorý sa asi tak ľahko neskončí

Obyvatel1 | 23-04-2018 22:55:26 |
Bohuzial posledne rozhodnutie 
poslancov partajov definitivne 
odrovnalo akukolvek moznu napravu 
tejto kulehy ktoru si budu obyvatelia 
tvrdo platit

Dianie za posledné 
dni ukázali, ako veľmi 
dokážu písané texty 
týkajúce sa ľudí pri 
moci zmeniť krajinu. 
Brutálne zavraždenie 

novinára píšuceho o tunelovaní 
eurofondov a dokonca o údajnom 
prepojení talianskej mafie na špičky 
riadiace republiku spôsobilo totálnu 
zmenu vnímania nielen dôležitosti 
odhalovania a zverejňovania špinavostí 
v politike, ale aj citlivosti týchto tém 
pre samotných politikov.

Už šiesty deň sa v krajine dejú veci,  
o ktorých by sme pred týždňom 
ani len nesnívali. Masové pochody 
na uctenie zavraždených, príchod 
odborníkov z EÚ dozorujúcich 
vyšetrovanie dvojnásobnej brutálnej 
vraždy, tlak na predstaviteľov SMER-
SD vo vláde na odstúpenie, ochrana 
niektorým novinárom pracujúcim  
na citlivých materiáloch, ale aj rozsiahla 
morálny medzinárodná podpora 
našich novinárov a verejné odsúdenie 
mafiánskych spôsobov na Slovensku.

Útoky na novinárov (ale aj na poslancov 
obecných a mestských zastupitelstiev) 
poukazujúcich na nevýhodné zmluvy, 
tunelovanie majetku a verejných 
peňazí a netransparentné nakladanie  
s peniazmi občanov, nie je na Slovensku 
ničím novým. Aj v Seredi došlo  
k vážnym útokom a zastrašovaniu 
konkrétnych osôb - stačí spomenúť 
podpálenie firmy poslancovi Kurbelovi, 
či podpálenie auta vlastníka www.
seredonline.sk. 

Tak, ako novinári redakcie aktuality.
sk po vražde ich kolegu s prácou 
neprestali, tak neprestal ani Kurbel 
a ja. A vo všetkých prípadoch nie je 
na novinároch, alebo na samotnom 
poslancovi, či na základe zverejnených 
faktov v článkoch, budú v štáte či 
samospráve vykonané pre nás všetkých 
tak potrebné zmeny.

- - -

Na predchádzajúcom rokovaní 
poslanci MsZ v Seredi schválili 
uznesenie, v ktorom požiadali 
primátora mesta Ing. Martina 
Tomčányiho, aby na základe 
zistení hlavnej kontrolórky vo veci 
nakladania s majetkom mesta  
a stavu mestskej spoločnosti 
(zistenia sú zosumarizované napr. 
tu: http://www.seredonline.sk/
clanky/tieto-nedostatky-zistila-pani-
kontrolorka-pocas-prvej-kontroly-
sumarizuje-citatel-sol/), požiadal 
o vykonanie kontroly Najvyšší 
kontrolný úrad (NKÚ). 

Uznesenie poslancov MsZ (volených 
zástupcov občanov) číslo 194/2017 
kde sa píše: odporúča primátorovi 
mesta Sereď neodkladne podať 
podnet Najvyššiemu kontrolnému 
úradu SR na vykonanie kontroly 
hospodárenia s finančnými 
prostriedkami a nakladaním 
s majetkom právnickej osoby 
s majetkovou účasťou mesta 
Mestského bytového podniku 
Sereď za obdobie od nástupu 
Ing Martina Káčera do funkcie 
konateľa spoločnosti, do času 
skončenia funkcie konateľa.

Primátor mesta sa v odpovedi  
na interpeláciu poslanca Kurbela vyjadril 
nasledovne: Zobral som na vedomie 
odporúčanie Mestského zastupiteľstva. 
Kontroly činnosti Ing Martina Káčera  
V MsBP vykonané hlavnou kontrolórkou 
mesta považujem za dostatočné na to, 
aby sme zistené nedostatky dokázali 
úspešne odstrániť. Preto som podnet 
na NKU nepodal.

Podrobnejšie informácie nájdete napr. 
tu: http://www.seredonline.sk/clanky/
teplo-v-nasom-meste-alebo-boji-sa-
primator-tomcanyi-kontroly-nku-/

Primátor Tomčányi teda podnet na NKÚ 
nepodal, z čoho vyplýva, že „bordel“  
a nezákonnosti v mestskej firme nechce 
riešiť mimo mesto. Čoho sa primátor 

Tomčányi bojí? Čo ešte by 
kontrolóri NKÚ mohli nájsť? Máme 
konštatované mnohonásobné 
porušenie zákonov, neplatné, 
resp. neexistujúce zmluvy na 
základe ktorých však vzájomné plnenie 
prebieha a máme tu teda aj evidentné 
snahy veci „pozametať“ ako právne 
(objednaní právnici), tak morálne 
(nerozťahovanie témy mimo mesto). 

Po takomto verejnom vyjadrení 
primátora je vôbec záruka, že 
kontroly vykonané hlavnou 
kontrolórkou boli dôkladné, 
objektívne a dôveryhodné?

Vyzerá to tak, že pred poslancami 
MsZ sojí ešte veľa otázok, ktoré musia 
rozlúsknuť. To však musia hlasovať 
za transparentnosť, vykonanie 
ďalších hĺbkových kontrol a 
hlavne - za vyvodenie hmotno  
a trestnoprávnych postihov voči 
zodpovedným osobám. Nehladiac 
na funkcie, ktoré zastávajú.

- - -

Kuciakove texty menia Slovensko  
a Kurbelove o nakladaní s majetkom 
mesta, by mali meniť naše mesto. To sa 
však musia občania verejne postaviť za 
pravdu, právo a spravodlivosť tak, ako 
sa postavili v prípade investigatívneho 
novinára.

Tak, ako Kuciakove texty menia Slovensko, mali by Kurbelove 
o nakladaní s majetkom meniť naše mesto...

Oni to teda dali „na hulváta“. 
Nezákonný stav však 

legalizovali iba „na oko“. 
Skutok sa totiž stal.

http://www.seredonline.sk/clanky/tak-ako-kuciakove-texty-menia-slovensko-mali-by-kurbelove-o-nakladani-s-majetkom-menit-nase-mesto/
http://www.seredonline.sk/clanky/tak-ako-kuciakove-texty-menia-slovensko-mali-by-kurbelove-o-nakladani-s-majetkom-menit-nase-mesto/
https://www.youtube.com/watch?v=2GmCiUSXmWQ
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Odmeny prednostovy úradu vo výške 65 650 Eur

Primátor Tomčányi 
odmenil prednostu 

úradu Tibora Krajčoviča 
odmenou 65 650 Eur

(v prepočte takmer 2 milióny Sk)

Určite nezaškodí pripomenúť 
zverejnenie odmien udelených 
primátorom mesta Ing. Martinom 
Tomčányim prednostovi úradu. 
Tibor Krajčovič si od primátora 
Tomčányiho - nie z jeho vlastných 
súkromných peňazí, ale z verejných 
finančných zdrojov zarobených 
občanmi - teda nás všetkých, za 4 
roky v minulosti mimo plat prilepšil 
o 65 650 Eur. 
Nebol však štedrý len primátor, ale 
aj Krajčovič odmeňoval.

Napríklad vedúca Odd. školstva, 
kultúry, rodiny, športu Silvia 
Kováčová za jeden rok na odmenách 
od svojho šéfa - prednostu Tibora 
Krajčoviča dostala 6050 Eur. Teda, 
znovu nie z jeho vlastných peňazí, 
ale z rozpočtu mesta. To len pre 
istotu.
A tak by sme mohli pokračovať 
ďalej...

Z h r n u t é : 
p r i m á t o r 
mesta Ing. 
M a r t i n 
To m č á ny i 
za rok 
o d m e n i l 
prednostu 
úradu 19 
000 Eurami 
a za 4 roky 
p r v é h o 
volebného 
obdobia v 

ktorom bol vo funkcii, prednostovi 
mesta Ing. Tiborovi Krajčovičovi 
udelil odmeny v úhrnnej výške 
65 650 Eur. Premenené na staré 
dobré Slovenské koruny - prednosta 
dostal za 4 roky takmer 2 MILIÓNY 
SK odmeny mimo svoj riadny plat. 
Pripomínam, že sa jedná o peniaze 
z verejných zdrojov, prednosta je 
úradníkom v samospráve a nie 
vrcholovým manažérom v súkromnej 
firme.
Ďalšie informácie publikované nielen 
na SOL, ale aj 
v celoštátnych 
médiach nájdete 
pod titulmi 
uverejnenými pri 
článku.

 Z diskusných príspevkov je zrejmé, že občania, teda tí, ktorí 
primátorom rozdeľované finančné zdroje vyprodukovali  
a do rozpočtu odovzdali vo forme daní sa zaujímajú o dôvody takto 
vysokej odmeny (za rok 18 850 Eur) a požadujú vysvetlenie.

Občania požadujú obhájenie výšky odmeny

Transparentná samospráva a teda prehľad v tom, ako s našimi 
peniazmi nakladajú nami volení zástupcovia, je myslím si oprávnenou 
požiadavkou asi každého občana platiaceho dane štátu i samospráve.

Primátor mesta prednostovi úradu za minulý rok 
udelil odmeny vo výške takmer 19 000 Eur

Primátora mesta sme vyzvali, aby obhájil udelenie takto vysokej 
odmeny z peňazí občanov a aby zdôvodnil, za čo konkrétne mu 
odmena bola udelená.

V mnohých diskusiách na SOL sa vyskytli príspevky občanov, v ktorých 
sa pýtali na rodinkárstvo, zamestnávanie priateľov, spolužiakov  
a pod. prednostom úradu Tiborom Krajčovičom.

Vyzerá to tak, že ľudia sa začínajú takpovediac zžívaťs billboardami, 
ktoré umiestnil poslanec MsZ Pavol Kurbel neďaleko svetelnej 
križovatky na hlavnej ulici M.R.Štefánika v Seredi. Upozorňuje  
na nich na neprimerané odmeny.

Prečo primátor mesta Tomčányi prednostovi Krajčovičovi 
vyplatil skoro 19 000 Eur na odmenách za rok?

Otázka znela: „ci je pani Kovacova sesternicou pana 
Krajcovica, pripadne ci su v inom pribuzenskom pomere.“

Ďalší odkaz primátorovi na billboardoch

Tibor Krajčovič si od primátora - nie z jeho vlastných súkromných 
peňazí, ale z verejných finančných zdrojov zarobených občanmi - 
teda nás všetkých, za 4 roky mimo plat prilepšil o 65 650 Eur. 

 Ak si niekto odmenu zaslúži, nie je o čom polemizovať. Samozrejme, 
treba mu ju dať. Adekvátnu k funkcii a k tomu, že pracuje v miestnej 
samospráve. Ak však niekto argumentuje dobrým hospodárením 
mesta, tak sa treba pozrieť na uvedené čísla.

Štedrosť nášho primátora z verejných peňazí najmä jednej osobe 
evidentne nemala a nemá hranice.

Za 4 roky primátor mesta M. Tomčányi udelil 
prednostovi odmeny vo výške 65 650 Eur

Odmeny, ešte raz a naposledy

Primátor Vranovič udeloval menšie odmeny 
prednostke Hanusovej, ako má teraz vedúca odboru 
Kováčová

http://www.seredonline.sk/clanky/obcania-pozaduju-obhajenie-vysky-odmeny-od-primatora-ing-martina-tomcanyiho/
http://www.seredonline.sk/clanky/primator-mesta-mtomcanyi-prednostovi-uradu-tkrajcovicovi-za-minuly-rok-udelil-odmeny-vo-vyske-takmer-19-000-eur/
http://www.seredonline.sk/clanky/preco-primator-mesta-tomcanyi-prednostovi-krajcovicovi-vyplatil-skoro-19-000-eur-na-odmenach-za-rok/
http://www.seredonline.sk/clanky/otazka-znela-ci-je-pani-kovacova-sesternicou-pana-krajcovica-pripadne-ci-su-v-inom-pribuzenskom-pomere/
http://www.seredonline.sk/clanky/dalsi-odkaz-primatorovi-na-billboardoch/
http://www.seredonline.sk/clanky/za-4-roky-primator-mesta-m-tomcanyi-udelil-prednostovi-t-krajcovicovi-odmeny-vo-vyske-65-650-eur-co-je-v-prepocte-takmer-2-miliony-sk/
http://www.seredonline.sk/clanky/odmeny-este-raz-a-naposledy/
http://www.seredonline.sk/clanky/primator-vranovic-udeloval-mensie-odmeny-prednostke-hanusovej-ako-ma-teraz-veduca-odboru-kovacova/
http://www.seredonline.sk/clanky/za-4-roky-primator-mesta-m-tomcanyi-udelil-prednostovi-t-krajcovicovi-odmeny-vo-vyske-65-650-eur-co-je-v-prepocte-takmer-2-miliony-sk/
http://www.seredonline.sk/kauza-odmeny-prednostu-msu/
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„Lenin bol pred 100 rokmi so svojou elektrifikaciou uspesnejsi“

Ďalším napadnutým VZN-kom platným 
v Seredi, je VZN č. 6/2002 „Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 6/2002 o 
niektorých podmienkach držania psov 
s príslušnými zákonmi SRo niektorých 
podmienkach držania psov s príslušnými 
zákonmi SR“

Pavol Pachník vidí aj v tomto v našom 
meste stále platnom VZN protizákonné 
ustanovenia, ktoré by mali byt Okresnou 

prokuratúrou napadnuté,  
s čím by sa následne 
muselo vysporiadať 
Mestské zastupiteľstvo.

V meste sa mimo 
iné nachádzajú 
tabuľky vymedzujúce 
„VOĽNÝ POHYB PSA 
POVOLENÝ“. Mimo 
iné, aj toto vymedzenie 
považuje Pavol Pachník 
za neprípustné, nakoľko 
obec môže vydať výlučne 
zákaz, teda na určitých 
priestranstvách môže 

voľný pohyb psa zakázať. Aj to však 
musí byť viditelne označené minimálne 
tak, ako je tomu na detskom ihrisku, 
čo dokumentujú naše fotografie. Teda 
bez následnej ľudovej tvorivosti, ktorá 
význam obsahu tabuľky výrazne mení.

Pavol Pachník hovorí: „mesto nemá 
zákonné zmocnenie vymedzovať voľný 
pohyb psa“

Pavol Pachník 
podal podnet na 
Okresnú prokuratúru  
v Galante.

„Osvetlenie za takmer 
mega vypadava 

neuveritelne casto  
na mnohych miestach  

v meste.“ - píše poslanec 
MsZ Michal Hanus

Michal Hanus
Vonkajsi rad a Fandlyho zasa tma. 
Niekolkykrat mesacne. Volal som 
na MsP a uz o tom vedia. Poruchy 
odstranuje pan Kiss z MsU. Pre mna 
zahada. Preco? Co ma s osvetlenim 
pracovnik MsU ked to ma v sprave 
sukromna firma? Tak som sa spytal 
pana Kissa. Vraj sa tak s nim dohodli 
a ked ma cas tak ide. Poruchy su caste 
na viacerych miestach. V mnohych 
pripadoch je poskodene podzemne 
vedenie, ktore sa poskodilo kopanim 
telekomunikacnymi spolocnostami. 
(Net, telka) Ale nie je to jediny 
dovod. Nuz, uvidime, co bude 
dalej. Osvetlenie za takmer mega 
vypadava neuveritelne casto na 
mnohych miestach v meste.

Zdroj: FB

Poznámka 
redakcie: 
Michal Hanus je 
poslancom MsZ  
v Seredi.

Je 21.05 hod. a vo vnutrobloku Cukrovarska od Kauflandu az po 
Bytove druzstvo na Dionyza Stura je tma ako v ruskom tanku. Lenin 
bol pred 100 rokmi so svojou elektrifikaciou uspesnejsi.

„Lenin bol pred 100 rokmi so svojou elektrifikaciou 
uspesnejsi“

Verejné osvetlenie nefunguje až príliš často a to vo viacerých častiach 
mesta. Nahnevaní občania sa sťažujú oprávnene.

Pomerne ostrá diskusia obyvateľov mesta na tému NEfungovania 
verejného osvetlenia za asi 800 000 Eur ma motivovala k pýtaniu sa 
vedenia mesta na dôvody tohto naozaj pre občanov nie dobrého stavu.

Na ulici je tma, zlodeji majú voľné ruky...

„Som presvedčený o tom, že sme vybrali dobré 
osvetlenie“ - píše Tibor Krajčovič

Voľný pohyb psa dovolený - a to na základe čoho?

Aktuálny stav

http://www.seredonline.sk/clanky/lenin-bol-pred-100-rokmi-so-svojou-elektrifikaciou-uspesnejsi/
http://www.seredonline.sk/clanky/osvetlenie-za-takmer-mega-vypadava-neuveritelne-casto-na-mnohych-miestach-v-meste-pise-poslanec-msz-michal-hanus/
http://www.seredonline.sk/clanky/na-ulici-je-tma-zlodeji-maju-volne-ruky/
http://www.seredonline.sk/clanky/som-presvedceny-o-tom-ze-sme-vybrali-dobre-osvetlenie-pise-tibor-krajcovic/
http://www.seredonline.sk/clanky/volny-pohyb-psa-dovoleny-a-to-na-zaklade-coho/
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Aj v Rumunsku už občanom za ich peniaze odovzdávajú inú robotu.

Aj v Rumunsku už 
občanom za ich peniaze 
odovzdávajú inú robotu.

Článok týkajúci sa chodníka pri 
Hokejke s rozbíjaním stvrdnutého 
vystavačného asfaltu nebol k 
téme posledným. Tento víkend 
sme sa mohli presvedčiť, že 
vlastne všetko je prekonateľné. 

Chodník s novopoloženým asfaltom 
vyzeral ako výsledok práce 
robotníkov z obdobia zpred 8 až 
desať rokov v bežnej rumunskej 
dedine. Aj tam teraz občanom 
za ich peniaze odovzdávajú 
inú robotu. Možno bolo treba 

pozatvárať zopár politikov, kto vie.

Chodník zmenil vzhľad. Teda, 
nie že by pribudol obrubník ako 
sa patrí (pre porovnanie môžem 
priložiť nejaké foto z Albánska) 
na jednu z hlavných ulíc mesta 

a ani krivé okraje asfaltu nik 
nevyrovnal, to len betónové žľaby 
boli zaplnené drobným štrkom, 
ktorý sa už teraz nachádza aj  
v trávniku smerom k hlavnej 
ceste.

Nechápajúc, či to tak „musí“ 
byť, som stále čakal, že niekto točí 
skrytú kameru. Nestalo sa a - je to 
také, ako to povedať - iné, také 
naše... ;-)

Z diskusie obyvatelov mesta:

chodník | 03-09-2017 21:33:10 | 
Čo už niekomu načisto šibe? Lepšie 
by to urobili pacienti zo Zálužia. Kto 
tú prácu preberal? A vôbec preberal 
ju niekto? Žiadal zhotoviteľa aby to 
dal do poriadku na vlastné náklady? 
Skutočne sa už cíti človek ako ríši 
bláznov.

s.i.n. | 03-09-2017 21:54:41 |
No je to, povedal by som TRAGI-
komické. Takéto riešenie je jednoducho 
HANBA!! 

Tomáš | 04-09-2017 14:56:51 | Ak 
sa nájde niekto, kto dokáže takúto 
prácu obhájiť, tak potom je zbytočné 
hovoriť o zdravom rozume. (Kábel v 
byte, stĺp v ceste :D) Asi by nebolo 

zlé pri takýchto seredských projektoch 
sa spýtať 
zodpovedného za 
stavbu dve otázky 
1. či je spokojný 
s priebehom a 
aj výsledkom 
realizácie a 2. či 

http://www.seredonline.sk/clanky/aj-v-rumunsku-uz-obcanom-za-ich-peniaze-odovzdavaju-inu-robotu/
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Aj v Rumunsku už občanom za ich peniaze odovzdávajú inú robotu.

by si podobný návrh dal spraviť aj na 
vlastnom dome. Po zodpovedaní týchto 
otázok a zverejnením mena zodpovednej 
osoby, by aspoň občania vedeli, kto je 
za takéto prúsery zodpovedný (Nech 
generácie o pár rokov vedia ukazovať 
prstom kto zhovadil to Kocúrkovo zvané 
Sereď)

obyvatel 1 | 04-09-2017 16:45:04 | 
Otrasne nieco. Centrum zona a takto 
to zohaviť. Len podotknem ze ak 
podklad bol pravdepodobne stary beton 
dilatovany a aj popraskany, tak o par 
rokov tie dilatacne škary a praskliny 
znovu prerazia cez ten asfalt a nasledne 
voda a mraz to znovu dokonaju do 
predosleho stavu. Navrhnut a schvalit 
do centralnej zony taketo nieco moze 
asi uz len totalny tupec. Tam mala byt 
krasna velkoplosna zamkova dlazba a s 
perforovanou dlazbou sa potom mohol 
prekryť aj ten odtokovy zlab. Nikdy 
by tam uz neboli ziadne praskliny a 
podobne neduhy. Kedy sem konecne 
date meno toho tupca co taketo nieco 
navrhol,schvalil a prebral. To je tak ked 
sa niekto robi najmudrejsi geroj na 
svete co vsetko vie a nepotrebuje nic 
konzultovat s obyvatelstvom. Za taketo 
zohavenie by si zasluzil okrem padaka 
este aj zavesit za gule na strom vedla 
toho asfaltového diela. V tomto meste je 
uz skoda casu.

obyvatel 1 | 04-09-2017 20:30:27 | 
pre občan | 04-09-2017 19:16:54 tupelo, 
dal by si si taketo nieco a takto urobene 
na vlastny dvor?? Ja urcite nie ani na 
vlastny dvor a nie to este na centralnu 
zonu mesta. Uvidime po zime a o par 
rokov ako bude ten asfalt vyzerat po 
mrazoch a dilatovani toho podkladoveho 
betonu. Treba sa pozriet na pesie zony 
v iných mestach alebo aj dedinach. Uz 
davno vysekavaju este dobry asfalt a 
nahradzaju to estetickou dlazbou. Z 
tejto moznej peknej frekventovanej 
zony sa urobil asfaltovy grc s krasnym 
bicyklovým doplnkom. Lutujem toho co 
bude kosit tu makadamovu travu. A viete 
si predstavit v akom stave by bolo to 
parkovisko pred Jednotou keby tam bol 
asfalt namiesto tej zamkovej dlazby?? 
Ako by to asfaltove vyzeralo pri jamach, 
opravach, prasklinach atd?? To je akoze 
argument a utecha, ved je to zadarmo, 
tak nevadi ze je to grc?? Zadarmo nie je 
nic, je to iba kompenzacia skod ktore sa 
napachali po celom meste, rozkopavkou 
a znicenim,poskodenim toho co bolo 
spravene. Ked bola snaha dohody urcite 
sa to malo dohodnut estetickejsie 
a krajsie pre danu centralnu zonu, 
ktora je pohybom a navstevnostou 
asi najfrekventovanejšou castou 
centra mesta.

????? | 04-09-2017 21:10:00 | 
K...a.Tak toto je veľa aj na mňa.Ved 
to vyzerá ako keď sa vygrcia Barney 
Gumbel

Tak v Seredi teda 
vidíme, čo vedenie 
mesta považuje za 
štandard pre chodník 
na hlavnej ulici pred 
obchodmi a desiatkami 
bytov.

Ako to robia inde?

Nie, nebudem Sereď porovnávať s 
Londýnom, Parížom, New Yorkom, Hong 
Kongom, Tokyom, či inou svetovou 
metropolou.

Zverejňujem fotografie, ako 
rekonštruované chodníky v dnešnej 
dobe vyzerajú v bývalej Sovietskej 
socialistickej republike - Náhornom 
Karabachu. 

Upozorňujem, že sa jedná o krajinu 
hlboko v horách ťažko dostupného 
Kaukazu, mimo EÚ a vlastne aj nám 
známy bežný svet.
Znalejší ľudia vedia, že Náhorný 
Karabach je už štvrť storočie vo vojne.  
O toto územie bojujú a vo vojnovom 
stave sa nachádza Azerbajdžan  
s Arménskom - a oni tam priatelia 
fakt reálne po sebe strieľajú...

Tak ešte aj v krajine ktorá je vo vojne 
dokážu ušetriť peniaze na kvalitne 
položenú zámkovú dlažbu (a ide o 6 až 
8 m široké a kilometer dlhé chodníky)  
a my to v srdci Európy s rozpočtom 12,5 
milióna Eur ročne nevieme?

Niečo je tu zle. Niečo naozaj nefunguje, 
nemyslíte?

Dá sa to aj inak. Ako, vedia už aj v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu.

http://www.seredonline.sk/clanky/na-toto-mame-akoze-byt-hrdi/


www.transparentnasamosprava.sk strana 12

Čo svojimi výrokmi o primátorovi vlastne (ex)poslanci MsZ mysleli?

Kontrola moci a to aj v 
samospráve je jedným 
z najdôležitejších 
poslaní média. 
Snažíme sa ho 
napĺnať v maximálnej 

možnej miere. Pýtame sa vedenia 
mesta a poslancov MsZ na jednotlivé 
rozhodnutia ktoré vykonávajú na 
základe nášho rozhodnutia ich voliť, im 
prejevenej dôvery a za naše spoločné 
peniaze. A pýtame sa aj vtedy, keď to 
nie je príjemné ani im a úprimne, veľa 
krát ani nám.

Osobne zastávam názor, že médium 
má byť maximálne objektívne a tak 
je nevyhnutné upozorňovať nielen 
na netransparentné kroky volených 
zástupcov, na kroky ktoré nie sú v 
súlade s požiadavkami väčšiny občanov, 
či v prospech väčšiny, ale aj na útoky 
na nich.

Áno, je potrebné upozorňovať aj na 
prípadné útoky na vedenie mesta, 
volených zástupcov a zisťovať, do 
akej miery sú prípadné útoky na 
nich opodstatnené.

V nočných hodinách v čase keď už 
boli známe výsledky volieb roku 2010 

a teda bolo jasné, že primátorom 
mesta sa stane Ing. Martin Tomčányi, 
vtedy este stále poslanec MsZ 
Ing. Lubomir Kysely sa na chodbe 
MsU (presnejšie pred kanceláriou 
prednostky) v pritomnosti 
viacerych svedkov na VEREJNE 
na adresu Martina Tomčányiho 
vyjadril - citujem:
 1. je smutne, ak by som mal byt 
nahradnik za Tomcanyiho, to je smutne.

 2. Ak podvodnik bude v Seredi 
primator, tak to je smutne.

 3. Podvodnik, ktory ziskal pozemky ... 

 4. podvodnik, ktory ziskal 
nehnutelnosti... To je tragedia, takto 
obcania rozhodli. Nech si to zliznu aj 
s urokmi. Ze my zostaneme jedna 
skurvena dedina.

 5. Myslis ze ja sem investorov 
pritiahnem?

 6. Pre podvodnika Tomcanyiho? 
Podvodnikovi, zlodejovi... Nech sa styri 
roky z podvodnika tesia. 

 7. Martin Tomcanyi, ktory robil 20 
rokov podvody na tomto meste. No 

nech ho maju, no co... Pozemky za 
dvesto korun... v meste, v centre.

Vtedy ešte stále ďalší poslanec 
MsZ Stanislav Tvrdik verejne 
vypovedane výroky L. Kyseleho 
potvrdil nasledovne:
1. Tomcanyimu bude horiet pod ritou 
za tie jeho podvody. Tu bude veselo 
este.

Ing. Martin Tomčányi bol o výrokoch 
poslancov informovaný už na druhý deň. 
Napriek skutočne vážnym verejným 
obvineniam z trestnej činnosti, M. 
Tomčányi sa nebránil a dokonca po celé 
volebné obdobie navonok s poslancom 
Kyselým nemal žiaden problém.

Nevyužil možnosť domáhať sa 
práva v trestnom konaní ani vtedy, 
keďy trestné oznámenie bolo 
podané vo verejnom záujme a to 
z dôvodu vyšetrenia pravdivosti 
verejne vyslovených výrokov 
dvomi verejnými činiteľmi na 
ich kolegu - inak tiež v tom čase 
požívajúceho štatút verejného 
činiteľa.
Prečo sa Tomčányi nebránil a svoje 
meno nechránil, ak sa výroky 
nezakladali na pravde?

Čo svojimi výrokmi o primátorovi vlastne (ex)poslanci 
MsZ mysleli? - alebo nakoľko sa verejné obvinenia 

z podvodov dotkli primátora?

Uplynulo viac ako štvrť 
storočie od Nežnej 
revolúcie, máme 
slobodu slova a akú-
takú demokraciu. Vlastne 
presne tú, akú si budujeme 
a chránime.

Včera sme uverejnili 
krátky materiál s názvom 
„Priviazaný občan 
verejne protestuje 
proti znovuosadeniu 
plastiky prezentujúcej 
Komunistickú stranu“, 
ktorý stroho oznamuje protest občna 
proti.. Vlastne je uplne jedno, proti 
čomu, dôležité je, že ide o protest 
nenásilný, kľudný a protestujúci 
občan svojim konaním verejnosť 
neobmedzuje ani 1% z toho, ako nás 
denne terorizujú napr. motorkári do 
zblbnutia vytáčajúci motory výkonných 
strojov priamo v obytných zónach 

našich miest.

Článok bol za necelých 12 
hodín prečítaný viac ako 
700 čitateľmi, čo je na 
správu z Bratislavy v médiu 
SOL hodne. Obdobná 
správa zo Serede či nášho 
regiónu by za rovnaký čas 
bola čítaná minimálne 10 
000 čitateľmi. Napriek 
uplne nenásilnej informácii, 
sa v diskusii pod článkom 
objavil aj tento príspevok:

rybár12 | 30-05-2017 15:36:28 |
šašo

Nebudem hodnotiť jeho obsah, 
diskutujúci v slobodnej spoločnosti 
má nárok na svoj názor. Za sociku by 
za verejné vyjadrenie názoru sedel 
v base. Pýtam sa len, v akom stupni 
demokratizácie a svojho vývoja 

sa nachádzame, 
keď niekto môže o 
legitímnom proteste 
napísať takéto 
vyjadrenie? Čudujeme 
sa, že Slováci nie 
sú schopní verejne sa postaviť proti 
rozkrádaniu vlastnej krajiny, tunelovaniu 
mesta či obce, kde žijú a dokonca ani za 
zvýšenie mzdy, za ktorú denne pracujú? 
Dokedy budú Slováci ohýbať chrbáty a 
dokonca zosmiešňovať tých, ktorí sa 
ohnúť odmietajú a sú schopní postaviť 
sa na odpor proti tomu, čo považujú 
za škodlivé pre seba či spoločnosť? 
Zamýšľa sa vôbec niekto nad tým, čo je 
demokracia, ako vzniká a ako sa vláda 
občanov v demokracii vykonáva? Od 
Nežnej revolúcie tu máme generácie 
ľudí, ktorí so socializmom nemali 
a nemajú nič. A predsa sme stále  
„v plienkach“. Nie je tu ešte stále niečo 
„postavené na hlavu?“

„Kto v demokracii spí, prebúdza sa v totalite...“

http://www.seredonline.sk/clanky/co-svojimi-vyrokmi-o-primatorovi-vlastne-exposlanci-msz-mysleli-alebo-nakolko-sa-verejne-obvinenia-z-podvodov-dotkli-primatora-1/
http://www.seredonline.sk/clanky/kto-v-demokracii-spi-prebudza-sa-v-totalite/
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Prečo je rodinkárstvo a klientelizmus škodlivý a nebezpečný?

Väčšina ľudí si už zvykla na to, že 
na obecných, mestských úradoch či 
všeobecne v komunálnej a štátnej 
sfére je rodinkárstvo a klientelizmus 
bežným javom. S rovnakými 
menami zamestnancov a s bližším či 
vzdialenejším príbuzenským vzťahom 
sa stretávame nielen priamo na úradoch, 
ale aj v organizáciách, v ktorých je 
obec alebo mesto zriaďovatelom. Syn 
starosta, otec kurič, kamoši obsadia o 
pozície riaditeľa základnej školy až po 
pracovníkov úradu. Či prednosta úradu 
a blízka jeho rodina šéfuje jednému 
z odborov na úrade. Alebo rodina, z 
ktorej priamo či nepriamo je každý jej 
člen vrátane detí závislý na primátorovi. 
V mestskej eseročke, základnej škole 
či firme ktorú vlastní ako inak rodina 
primátora. To, že podniká v mestskej 
nehnuteľnosti, už veľmi pripomínať 
asi ani netreba. Alebo prepojenie 
viacerých úradov v okolí a zamestnanie 
si rodinných príslušníkov navzájom. 
Metód sa nájde veľa. Hlavne, ak 
napríklad primátor má takmer tridsať 
ročné skúsenosti a dôležité informácie 
týkajúce sa nielen vedenia samosprávy 
a dostatok silných pák nevyhnutných 
k ovládaniu ľudí a ich osudov nielen 
v meste, ale cez ďalších a ďalších 
kamarátov aj v regióne.

Prečo je rodinkárstvo  
a klienteliznmus škodlivý?

Štátna správa a úradníci aj  
v samosprávach by mali byť odborníkmi 
a nemali by riešiť, kto je kedy „pri 
moci“. Malo by im byť úplne jedno, či je 
primátorom v meste Jano, Jožo, alebo 
ktokoľvek iný. Mali by si byť vedomí 

toho, že ich neplatí volený zástupca 
občanov, ale samotní občania. Úradnik 
by mal pre občana robiť rovnako 
kvalitne a bez rozdielu, či je občan 
prívržencom momentálneho voleného 
vedenia mesta či obce - situácia 
sa totiž mení, no kvalitne si prácu 
vykonávajúcich úradníkov by sa zmeny 
na volených postoch dotýkať rozhodne 
nemali. Žiaľ, nie je tomu tak. Práve 
výmeny na úradníckych postoch hneď 
po voľbách nie sú ničím výnimočným. 
Aj v našom blízkom okolí.

Nastáva teda 
d o s a d z o v a n i e 
„svojich“ ľudí do 
úradníckych funkcií a 
nezriedka prichádza 
k už spomenutému 
z a m e s t n á v a n i u 
r o d i n n ý c h 

príslušníkov. Takýmto konaním 
prichádza k prehlbovaniu závislosti 
zamestnanca - úradníka na konkrétnom 
volenom zástupcovi a jeho loajalita nie 
voči občanom, ktorí ho platia a ktorým 
má slúžiť a poskytovať servis, ale 
konkrétnej volenej osobe. Čím je na 
jednom úrade alebo v organizáciách 
spadajúcich pod úrad zamestnaných 
viac rodinných príslušníkov, tým 
väčšia závislosť tentokrát už rodiny 
na konkrétnom človeku vo funkcii 
vzniká. A tým viac úradníkov a iných 
zamestnancov je náchylných priamo sa 
nechať ovplyvňovať v rozhodnutiach, 
ktoré by mali byť vykonávané na 
báze odbornosti a nie z donútenia, či 
minimálne snahy zapáčiť sa svojmu 
„chlebodarcovi“. Áno, práve tu nastáva 
zlom, kedy úradník podvedome zabúda, 

komu má slúžiť.

Niektorí úradníci sú ochotní a schopní 
dokonca niekedy možno aj proaktívne 
podľahnúť zneužívaniu moci a razítka 
voči nepohodlným občanom pre vedenie 
samosprávy postupom hraničiacim so 
šikanou, alebo priamo aj protizákonným 
konaním. Niekoľko prípadov máme 
zdokumentovaných a podložených 
dôkazmi aj v našom médiu. Občania 
perzekuovaní úradníkmi (občanovi je 
jedno z akého motívu) sa dostávajú 
do situácie, kedy si zo svojich daní 
vlastne platia šikanu a protizákonné 
konanie voči sebe. Brániť sa ale musia 
za svoje peniaze a samospráva voči 
nim zaplatí advokátov zase len z ich 
peňazí. Že vás to nikdy nenapadlo? 
Tak asi patríte medzi tých „šťastlivcov“, 
ktorí už len svojou existenciou nie 
sú pre volených zástupcov a ich 
konanie reálnou hrozbou. V praxi to 
znamená, že každý sa vzoprie až vtedy, 
keď sa ho problém dotýka osobne. 
Nie je to neskoro? Nie je načase 
zatočiť s klientelizmom, korupciou, 
rodinkárstvom a zneužívaním informácií 
volenými zástupcami a úradníkmi vo 
svoj prospech a v prospech úzkej 
skupiny ľudí a firiem ešte vtedy, keď 
to je možné? S jedlom totiž rastie chuť. 
Tak hovorí porekadlo a ľudové múdrosti 
zvyčajne neklamú.

Riešenie? Za žiadnych okolností 
nedopustiť (aj legislatívne) stav, 
kedy je na samospráve, štátnej 
správe a všeobecne na verejných 
finančných zdrojoch závislých viac 
rodinných príslušníkov a už vôbec 
celá rodina.

Fotografie, ktoré tu vidíte sú vyhotovené v utorok 30. októbra 2018. Nejedná sa o zábery z odľahlých ulíc či málo 
frekventovaných chodníkov ale o občanmi najviac využívané chodníky pri svetelnej križovatke, Slovenskej sporiteľni či 
blízkom okolí. Myslíte si, že pri 12,5 mil. rozpočte mesta ročne by nemali byť v normálnom stave?

Prečo je rodinkárstvo a klientelizmus škodlivý a nebezpečný?

Aj takto aktuálne vyzerá centrum mesta

sa nachádzame, 
keď niekto môže o 
legitímnom proteste 
napísať takéto 
vyjadrenie? Čudujeme 
sa, že Slováci nie 
sú schopní verejne sa postaviť proti 
rozkrádaniu vlastnej krajiny, tunelovaniu 
mesta či obce, kde žijú a dokonca ani za 
zvýšenie mzdy, za ktorú denne pracujú? 
Dokedy budú Slováci ohýbať chrbáty a 
dokonca zosmiešňovať tých, ktorí sa 
ohnúť odmietajú a sú schopní postaviť 
sa na odpor proti tomu, čo považujú 
za škodlivé pre seba či spoločnosť? 
Zamýšľa sa vôbec niekto nad tým, čo je 
demokracia, ako vzniká a ako sa vláda 
občanov v demokracii vykonáva? Od 
Nežnej revolúcie tu máme generácie 
ľudí, ktorí so socializmom nemali 
a nemajú nič. A predsa sme stále  
„v plienkach“. Nie je tu ešte stále niečo 
„postavené na hlavu?“

„Kto v demokracii spí, prebúdza sa v totalite...“

http://www.seredonline.sk/clanky/preco-je-rodinkarstvo-a-klientelizmus-skodlivy-a-nebezpecny/
http://www.seredonline.sk/clanky/aj-takto-aktualne-vyzera-centrum-mesta/
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Odkazy na články

Nielen sociálne siete, ale aj komunikácia medzi mnohými Slovákmi 
hlavne dnes žije situáciou v Sýrii a náletom leteckých síl USA na 
vojenské ciele tejto krajiny blízkeho východu.

Už niekoľko rokov sa v rámci svojich možností snažím širokej verejnosti 
vysvetliť, že drvivá väčšina volených zástupcov získaním funkcie skôr či neskôr 
stráca súdnosť, až úplne odtrhnutí od reality konajú, akoby sa zbláznili. 

Sledujúc posledné mesiace ako v najvyššej tak v komunálnej politike 
rozmýšľam, kam sa to vlastne uberá naša krajina.

A stále viac sa moje slová z dávnejšej aj úplne nedávnej minulosti 
potvrdzujú. Takmer denne hovorím s niektorým z poslancov a keď 
sa už oni sťažujú na neudržateľnú situáciu, tak to je sila.

Neriešim Sýriu, ale Šintavu a Sereď...

Zopár odkazov na články, ktoré by vás mohli zaujať 
v internetovej verzii

Navážať sa do Obamu, Merkelovej či Orbána je ľahšie, 
ako spýtať sa svojho starostu na nezverejnenú faktúru.

Nefunguje normálne spoločnosť, ktorá neodsúdi 
usvedčeného zlodeja a klamára, ale toho, kto ich odhalí

Hovoril som im: „toto nebude mať víťazov  
a porazených, budú iba porazení“ - neverili mi...

Je zaujímavé, že až tak závažný celospoločenský problém, akým sú 
amnestie udelené Vladimírom Mečiarom, odhalili vážne nedstatky v 
základnom právnom vedomí väčšiny občanov krajiny.

Primátor to prehnal usmerňovaním poslanca MsZ v tom, aké otázky 
môže / má klásť šéfovi eseročky, ktorá ZŠ patriacim mestu za 
sledované obdobie vyfaktúrovala podstatne vyššie platby, ako boli 
sľubované.

Boli časy, kedy sme o tom, že mnohí volení funkcionári, či iní ľudia 
pracujúci vo verejnom sektore kradnú a tunelujú tušili, no oni sa to 
snažili tak dobre utajiť, že preukázanie týchto skutočností bolo náročné.

Po zisteniach akým spôsobom vedenie mesta vníma čo i len otázky 
týkajúce sa samosprávy a ich práce v nej nehovoriac o prípadnej 
kritike sa otázka v nadpise tohto kratučkého článku nemusí javiť až 
tak nezmyselne.

Tešiť nás môže jeden zásadný fakt - volení 
zástupcovia si dovolia len to, čo im občania tolerujú

Primátor nie je veľký tatko so zvihnutým ukazovákom

Dnes už tunelovanie a krádeže ani nemaskujú, robia 
to v podstate verejne.

Aj tento týždeň mimoriadne Mestské zastupiteľstvo?

Podstata korupcie je v 
našej tolerancii voči nej

Systém na Slovensku je založený na 
korupcii vo všetkých sférach života, 
ktorá rokmi nadobudla žiaľ obludné 
rozmery a dnes nie je riešiteľná 
bez radikálnej zmeny myslenia a 
správania sa samotných občanov. 
Môžu byť sebelepšie zákony, 
môže sa zmeniť prístup polície, 
prokuratúry aj súdov. Bez zmeny 
prístupu ľudí a nulovej tolerancie ku 
korupčnému správaniu sa, k zmene 
v krajine nedôje.

Britský spravodajský portál Business 
Insider iba nedávno zaradil Slovensko 
medzi 11 najskorumpovanejších 
krajín rozvinutého sveta. Vo 
svojom hodnotení sa portál 
odvolal na každoročný index 
korupcie zverejňovaný Svetovým 
ekonomickým fórom (WEF). Údaje 
vyplývajú z prieskumu, do ktorého 
sa štandardne zapája 15-tisíc lídrov 
z podnikateľského prostredia. Toto 
hodnotenie prebehlo od februára  
do júna 2016.
Medzinárodné inštitúcie Slovensko 
vnímajú ako najskorumpovanejšiu 
krajinu na svete - teda hneď po 
Mexiku. Nie, nesmejte sa! To nie 
je komédia, ale viac ako tragédia. 
Vôbec nejde o to, ako sa na nás 
pozerajú zo zahraničia, ale čo takýto 
stav spoločnosti robí s nami a našimi 
deťmi. Je to o nás samotných. Je 
to o tom, že ľudia dnes dokážu 
verejne obhajovať zlodejov  
a klamárov a haniť tých, ktorí ich 
konanie odhalia. Korupcia je všade 
okolo nás a smutné je, že ľudia to 
už veľa krát ani nedokážu odhaliť. 
Zvykli si a považujú to za normálne. 

http://www.seredonline.sk/clanky/neriesim-syriu-ale-sintavu-a-sered/
http://www.seredonline.sk/clanky/neriesim-syriu-ale-sintavu-a-sered/
http://www.seredonline.sk/clanky/navazat-sa-do-obamu-merkelovej-ci-orbana-je-lahsie-ako-spytat-sa-svojho-starostu-na-nezverejnenu-fakturu/
http://www.seredonline.sk/clanky/nefunguje-normalne-spolocnost-ktora-neodsudi-usvedceneho-zlodeja-a-klamara-ale-toho-kto-ich-odhali/
http://www.seredonline.sk/clanky/hovoril-som-im-toto-nebude-mat-vitazov-a-porazenych-budu-iba-porazeni-neverili-mi/
http://www.seredonline.sk/clanky/tesit-nas-moze-jeden-zasadny-fakt-voleni-zastupcovia-si-dovolia-len-to-co-im-obcania-toleruju/
http://www.seredonline.sk/clanky/primator-nie-je-velky-tatko-so-szvihnutym-ukazovakom-on-ma-viest-rokovanie-msz/
http://www.seredonline.sk/clanky/dnes-uz-tunelovanie-a-kradeze-ani-nemaskuju-robia-to-v-podstate-verejne-a-to-aj-tam-kde-to-je-obzvlast-zavrhnutiahodne/
http://www.seredonline.sk/clanky/aj-tento-tyzden-mimoriadne-mestske-zastupitelstvo/
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Tí, ktorí z nej 
ťažia, dokonca 
za správne. A 
sú aj takí, ktorí 
nepovažujú za 
úspešných tých 
ľudí, ktorí poctivo 

pracujú a podnikajú, ale práve 
opačne - zbohatlíkov zbohatnutých 
cez korupciu, zneužívanie verejných 
funkcií, tunelovanie verejných 
zdrojov či napojenia na verejné 
zákazky zásluhou lobingu. Ľudí 
z tej prvej - poctivej kategórie 
považujú za hlupákov neschopných 
prispôsobiť sa systému. A tých, 
ktorí na korupciu poukážu, dokonca 
verejne pranierujú ako bonzákov. 

Spoločnosť opustilo právo, zmysel 
pre poctivosť a česť, dodržiavanie 
základných zásad slušnosti  
a spravodlivosť.

Už viac ako desať rokov sa aktívne 
venujem médiam a prostredníctvom 
nich hlavne samosprávam. 
Tisíce materiálov (min. 80% 
nezverejnených), ale aj desiatky 
tisíc diskusných príspevkov pod tými 
zverejnenými mi umožnoili vykonať 
zaujímavý sociologický prieskum 
správania sa časti verejnosti v 
niektorých v živote úplne bežných 
situáciach. Aj anonymná verejná 
diskusia a videnie takpovediac do 
jej zákulisia dokázala, ako strašne 
hlboko dokázali niektorí ľudia klesnúť  
a čo všetko sú ochotní a schopní 
verejne obhajovať.

A práve o korupcii a o faktoch  
zo samospráv aj nám tých 
najbližších, bude tento seriál.

Kriminálny čin vykonaný v Seredi verejne odsúdili stovky občanov

Od piatkového útoku 
na majetok vlastníka 
niekoľkých médií a to 
najmä seredonline.
sk uplynulo niekoľko 
dní, počas ktorých 

som zaregistroval stovky podporných 
telefonátov, správ, ale aj osobných 
rozhovorov s bežnými ľuďmi, ale aj 
kolegami. Všetci do jedného ostro 
odsúdili tento bez najmenších pochýb 
zavrhnutiahodný kriminálny čin, 
objednaný zatiaľ neznámym zločincom. 
Jediný, kto sa do dnešného dňa  
k veci nevyjadril, resp. nezaujal žiadne 
stanovisko je vedenie mesta Sereď,  
v ktorom k tomuto kriminálnemu aktu 
došlo. Prečo tomu je tak a či je takéto 
NEkonanie v súlade s elementárnymi 
základmi etiky nechám na samotných 
občanoch.
Tento akt násilia a zastrašovania 
slobody slova a tlače našťastie 
nenechal chladnými slušných 
ľudí, napr. poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky, 
z ktorých 13-ti sa včera  
na tlačovej konferencii konanej 
priamo v priestoroch NRSR 

postavili za moju rodinu, 
médiá, mňa osobne ale aj  
za slobodu slova a demokraciu 
ako takú. Verejne vyjadrili svoju 
nespokojnosť s nedostatočným 
vyšetrovaním tohto kriminálneho 
činu orgánmi činnými  
v trestnom konaní, vyjadrili nám 
podporu a solidaritu. Zároveň 
verejne požiadali vedenie 
Ministerstva vnútra SR, aby 
bezodkladne vykonalo opatrenia, 
ktoré povedú k odhaleniu nielen 
samotného nájomného podpaľača, 
ale najmä objednávateľa a 
prostredníkov, ktorí sa na činnosti 
tejto organizovanej zločineckej 
skupiny podieľali.
Týmto, verejne ďakujem všetkým 
ľuďom, známym, kolegom novinárom 
a poslancom Národnej rady SR, ktorí za 
nami stoja po celú dobu a stáli aj včera 
pred kamerami na tlačovej konferencii.
Viac v tomto momente rozpisovať 
nebudem, prinášame však kompletnú a 
nezostrihanú verziu tlačovej konferencie 
konanej v NR SR. Ostatné informácie k 
prípadu pribudnú v ďalších materiáloch.
S úctou Miloš Majko s rodinou

Dôležitý oznam pred záverom: 

Týmto sa blížite ku koncu obsahu 
špeciálneho vydania časopisu 
Transparentná samospráva so 
zameraním na mesto Sereď. Všetky 
články publikované v tomto časopise 
nájdete aj na www.seredonline.sk, 
teda v digitálnej podobe a to vrátane 
fotografických príloh a videozáznamov.

Pravdivosť publikovaných informácií 
si môžete overiť načítaním  
QR kódu, ktorý je uvedený pri 
každom článku. Prostredníctvom neho 
budete presmerovaný na online verziu 
www.seredonline.sk.
V prípade, že prejavíte záujem  
o obsahu tohto časopisu hovoriť so 
mnou osobne, po jeho distribúcii 
budem k dispozícii v uvedenom 

čase a mieste, ktoré oznámom 
včas v internetovom médiu. Rád a 
bez najmenších problémov odpoviem  
na prípadné otázky, či dovysvetlujem 
nejasnosti, ktoré by mohli vzniknúť  
u čitateľa.

Ďakujem
Miloš Majko.

Kriminálny čin vykonaný v Seredi verejne 
odsúdili stovky občanov, minimálne 

desatina NRSR, mlčia iba predstavitelia 
samosprávy, kde k nemu došlo

http://www.seredonline.sk/clanky/kriminalny-cin-vykonany-v-seredi-verejne-odsudili-stovky-obcanov-minimalne-desatina-nrsr-mlcia-iba-predstavitelia-samospravy-kde-k-nemu-doslo/
http://www.seredonline.sk/clanky/podstata-korupcie-je-v-nasej-tolerancii-voci-nej/
http://www.seredonline.sk
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Dnešný deň sa 
zapisuje do kroniky 
mesta naozaj hrubými 
písmenami. Niekto 
konkrétny s menom 
a tvárou, sa totiž 

rozhodol naše mesto vrátiť do čias 90 
-tych rokov minulého storočia, kedy 
otvorené zastrašovanie novinárov  
a ľudí nebojacich sa hovoriť pravdu  
a pomenovávať veci pravými menami 
bolo štandardom. Píše sa však rok 
2016 a všetci sme verili, že mafiánske 
spôsoby v krajine sú minulosťou.

Žial, mýlili sme sa a niekto má 
záujem demonštrovať silu, aroganciu 
a dokonca zastrašiť toho, kto má 
možnosť ovplyvniť smerovanie média.

Dnes krátko popoludní manželka išla 
autom zo štúdia domov pre niekoľko 
drobností, ktoré sme potrebovali k 
práci. Počas niekoľkých minút kedy 
bola mimo auto, toto zatial neznámy 
páchateľ úmyselne podpálil. Nechcem 
si ani predstavovať možnosť, že by náš 
osem ročný syn čakal na ňu v aute.

Nebudem hovoriť o podozreniach, 
aj keď ich mám a to pomerne 
konkrétne. V tejto chvíli iba 
verejne ďakujem členom 
jednotky HaZZ zo Serede, ktorí 
do dvoch minút od nahlásenia 
udalosti vykonali profesionálny 
zákrok. Auto však zachrániť 
možné nebolo.

Verejne zároveň ďakujem 
policajtom OO PZ v Seredi  
a kriminalistom OR PZ Galanta 

za mimoriadne profesionálne zvládnuté 
pátranie a zabezpečenie miesta 
udalosti. Na akcii sa svojim dielom 
podielali aj mestskí policajti.

Čo dodať? Snáď len, ak si páchateľ, 
resp. objednávateľ tohto ohavného 

činu myslí, že ma zastraší - mýli sa. „Čo 
ma nezabije, to ma posilní“ a aj tento 
chrapúnsky čin je jasným znamením, 
že SOL a moja práca niekomu hodne 
vadí. Sme teda na správnej ceste  
z ktorej určite nezídeme.

S úctou, Miloš Majko s rodinou

P. S.: Len pochopiteľný dovetok 
zatial na záver: O podpalačstve 
sme v poslednom období už 
písali. Aj o zastrašovaní. My do 
vecí zainteresovaní poznáme aj 
fakty verejnosti momentálne 
neznáme a máme v pamäti 
udalosti iba z pred niekoľkých 
dní či týždňov. Preto moja otázka 
- kto bude ďalší?

BEZPEČNOSŤ V MESTE SEREĎ
Vracajú sa do nášho mesta mafiánske časy 90-tych rokov?

Bezpečnosť v meste Sereď
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KRPZ Trnava |MM| Polícia vypátrala muža podozrivého z podpálenia auta. V piatok (17.6.) podpálil neznámy 
páchateľ v Seredi pred rodinným domom auto Mitsubishi ASX. 

Nájomného podpaľača Tomáša A., ktorý podpálením zničil vozidlo na Trnavskej 
ceste polícia chytila do dvoch hodín

V súvislosti s brutálnou vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, minulý týždeň Slovenskú republiku navštívili 
poslanci parlamentu Európskej únie. Polícia a prokuratúra nemala záujem objednávateľa podpálenia auta zistiť 
a uspokojila sa s potrestaním podpalača, ktorý mi auto v záruke zničil, za čo dostal 200 Eur. Po brutálnej 
vražde novinára Jána Kuciaka som vypovedal na Generálnej prokuratúre na základe čoho bolo trestné stíhanie vo veci 
vyšetrovania podpálenia môjho auta za účelom zistenia objednávateľa tohto činu obnovené. Vyšetrovanie prebieha dodnes.

V piatok som osobne odovzdal list poslancom parlamentu EÚ s informáciou  
o doteraz nevyšetrenom zastrašovaní nášho média a mojej osoby v súvislosti  
s novinárskou činnosťou

http://www.seredonline.sk/clanky/najomneho-podpalaca-tomasa-a-ktory-podpalenim-znicil-vozidlo-na-trnavskej-ceste-policia-chytila-do-dvoch-hodin/
http://www.seredonline.sk/clanky/v-piatok-som-osobne-odovzdal-list-poslancom-parlamentu-eu-s-informaciou-o-doteraz-nevysetrenom-zastrasovani-nasho-media-a-mojej-osoby-v-suvislosti-s-novinarskou-cinnostou/
http://www.seredonline.sk/clanky/vracaju-sa-do-nasho-mesta-mafianske-casy-90-tych-rokov/

