Vážený pán starosta Ing. Hajdúch,
v prvom rade naučme sa vážiť si kolegov. Predpokladám, že aj mne aj Vám ide o záujmy svojich obcí, nie o
osobný konflikt. Naviac som trochu starší a trošku úcty by nezaškodilo. Nie som totiž Váš protivník, ale
partner.
Mám však pocit, že Vaše prsty na klávesnici predbehli myšlienky a prosím o ospravedlnenie za prvú vetu.
Nikdy by som si nedovolil takto osočovať kolegu, ale asi na to treba dorásť. Ak niekto hovorí polopravdy, tak
upozorňujem na Vašu SMS-ku, kde nevylučujete možnosť nezvolania zastupiteľstva a teraz píšete niečo iné.
(Keby to bolo, tak až koncom mesiaca).
V každom prípade však nechápem, prečo miesto vecnej diskusie idete do osobného útoku voči mne. Je to
škoda, ale asi tam kde dochádzajú argumenty sa to takto rieši. Nechcem nič iné, len vecnú diskusiu a veľmi mi
záleží na tom, nakoľko som presvedčený, že či sa Vám to páči lebo nie, že skôr či neskôr dôjde k spojeniu
takýchto celkov - vôbec sa tým netaja vrcholoví politici - a obe obce budú jeden subjekt. Sám však nemám
záujem tento proces urýchľovať, chce to čas. Ekonomika to však bude katalyzovať.
Opakujem, žiadam o termín a vecnú diskusiu, rovnako žiadam o Vaše ospravedlnenie.
Celú našu diskusiu mienim zverejniť na webe, nech si každý spraví svoj úsudok...
Prajem Vám chladnú hlavu a pekný deň.
P.S. 1 : O rozsahu projektu chce rokovať PVS, preto nechápem, prečo to nejde a tvrdíte, že PVS niečo také
nechce.
P.S. 2 : Sám ste deklarovali aj mne, aj prednostovi opakovane, že do projektu PVS nechcete ísť.
P.S. 3: PVS musí začleniť túto aktivitu do svojich plánov a nechať prejsť riadnym schvaľovacím procesom
a pán riaditeľ nám avizoval problém, ktorý má s Vašim postojom, preto potrebuje konečne stanovisko.
P.S 4 : Nie je to moja ľubovôľa a potrebujeme veci nastaviť, či už s Vami alebo bez Vás. Ale potom si budete
niesť všetku zodpovednosť sami. Preto je potrebný skorý termín, lebo Vaše rozhodnutie zásadne mení
parametre projektu a bude ho treba celý "preorať".
P.S. 5: Prečo ste neiniciovali "doprojektovanie" podľa požiadaviek občanov Bohuníc? Za celé Vaše funkčné
obdobie ste nikdy neprišli s takouto požiadavkou do Pruského. Ak by bola, určite by som inicioval rokovanie
s PVS a snažil sa veci pohnúť. Naviac podľa informácii p. riaditeľa PVS sú aj teraz naklonení dopracovaniu
projektu v detailoch.
P.S. 6: Zaslanie neuváženého stanoviska by bolo v rozpore so záujmami občanov: o čom to hovoríte, veď pri
rozhovore ste ani nevedeli pomenovať lokalitu pre čističku a ak neviete takéto zásadné a kľúčové veci,
tak potom vidím Vaše snahy skôr v rovine rozprávok. Naviac ak nemáte ani len lokalitu pre čističku, potom
neviem ako a kedy chcete riešiť projektovú dokumentáciu.
P.S. 6: K Vášmu osobnému záveru: je mi jedno, ako sa chcete tváriť , žiadam Vás len o normálnu diskusiu
a riešenie v strategickom rozhodnutí, ktoré sa týka všetkých našich občanov, t.č. rozdelených do 2 obcí.
Nepotrebujem ani osobné urážky, ani žiadnu hystériu, ale len a len vecnú argumentáciu a hľadanie riešenia.
To sa však dá len pri rokovaní. Z Vašej strany až teraz prvý raz sa zadeklarovala ochota sa stretnúť. Teraz je
dôležitý termín, ak vedenie PVS oznámi, že ho potrebuje v nejakej časovej rovine, určite budem tlačiť na to
aby sme sa stretli. Ak mate potrebu dopracovania nejakých materiálov stačí to normálne odargumentovať a ak
je časový priestor, tak to každý pochopí.
P.S. 7: Opakovane v zmysle ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam v zákonnej
lehote o zaslanie mailových kontaktov na adresu starosta@obecpruske.sk v zákonnej lehote
S úctou
MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce

