List riaditeľovi PVS:
Vážený pán riaditeľ, vo veci kanalizácie bohužiaľ nerozumiem stanovisku a aktivitám p. Ing. Hajdúcha. Tvrdi,
že má veci dohodnuté na Envirofonde, že mu PVS a.s. nechce odkanalizovať niečo, čo on chce. Na druhej
strane neakceptuje ani návrh, aby išiel spoločne do projektu s tým, že potom nech si cez Envirofond rieši veci,
ktoré sa nedajú cez Vás . Napriklad na otázku, ako chce riešiť napriklad čističku tiež jednoznačne nevedel
odpovedať.
V každom pripade trvám na spoločnom rokovani zastupiteľstiev - veď jeden človek (ani ja, ani p. Ing.
Hajdúch) nemôže prevziať takú zodpovednosť za tak kľúčové rozhodnutie, ktoré bude mať niekoľko generačný
dosah na ľudi v oboch obciach.
V pripade, ak ho nezvolá p. Ing Hajdúch, oslovim priamo poslancov Bohunic sám na rokovanie (aj poslanci
môžu iniciovať rokovanie zastupiteľstva), pripadne oslovim občanov Bohunic s dotaznikom a verejnou
schôdzou k tomuto problému. Tomuto by som sa však chcel vyhnúť - nakoľko sa bližia komunálne voľby
a takéto aktivity by mohli vyvolať v Bohuniciach nejaké šachy s dosahom do budúcna, na čom záujem
nemám. Musime však ziskať záväzné jednoznačné stanovisko.
V každom pripade však pre nás je riešenie kanalizácie v Pruskom kľúčovou prioritou, na ktorej
spolupracujeme s Vami už viac ako 10 rokov a nedovolim, aby táto energia bola premrhaná. Urobim všetko
preto, aby sme ziskali definitivne stanovisko Bohunic - nech už je akékoľvek. Samozrejme, že ako
vhodnejšie sa javí pokračovať v spoločnom projekte, ale ak sa nebude dať pohnúť budem to rešpektovať,
ale nemôže byť stanovisko raz také, inokedy onaké.
Určite však zastupiteľstvo Bohunic by malo byť objektivne informované, do akého rizika sa púšťa, ak pôjde
kanalizáciu v Bohuniciach „lepiť" cez Envirofond etapovo (model Dulov), veď dnes konexia na Envirofonde je
a zajtra byť nemusi ani samotný Envirofond. Naviac nie je mi jasné, kde chcú Bohunice zobrať 5% na
kofinacovanie...
Vážený p. riaditeľ, prosim Vás o:
1. zadefinovanie terminu, dokedy potrebujeme mať jednoznačné vyjadrenie obce Bohunice. Na môj list
v prilohe mi Ing. Hajdúch doteraz neodpovedal a na moju urgenciu SMS kou mi doslovne odpisal... „Keď by to
bolo tak až koncom mesiaca...", čo pri štandardnej komunikácii štatutárov susedných obci považujem za skôr
neústretový postup ako snahu o konštruktivne riešenie v záujme občanov. Chápem právo obce Bohunice na
svoju viziu a realizáciu svojich zámerov, ale nechápem prečo je problém sa stretnúť v tak dôležitej veci,
týkajúcej sa aj nás a prediskutovať problém a zadefinovať možné riešenie.
2. možnosť oslovenia občanov obce Bohunice k danému problému cestou letákovej kampane a ankety
v spolupráci obce Pruské a PVS a.s. (použijem ak nebude ochota vo veci normálne rokovať).
Za Vašu odpoveď Vám ď'akujem
Mojou snahou bude dostať záväzné stanovisko čo najskôr, aby sme mohli zaujať jasný postoj aj my. Verim, že
napokon zviťazi pragmatizmus a vo veci sa s poslancami a vedenim Bohunic normálne spoločne
porozprávame a nájdeme riešenie. Opakujem, že vzniknutej situácii vôbec nerozumiem a neviem čo si mám
o nej myslieť...
Viliam Cibik
Na vedomie:
1. Ing. Hajdúch
2. poslanci OcZ Bohunice a HK obce Bohunice - žiadam o rozposlanie materiálu všetkým poslancom
obce Bohunice, na webe ich maily uvedené nie sú. Vď'aka
3. poslanci OcZ a HK obce Pruské
4. Cestou Ing. Pecuša prosim vytvoriť kolónku na webe obce Pruské s celou korešpondenciou.

