Váž. pán starosta MUDr. Cíbik,
z poverenia GR Ing. Balušíka mi dovoľte stručne zareagovať na niektoré skutočnosti, ktoré
vyplynuli s Vašej korešpondencie so starostom obce Bohunice. Predovšetkým chceme vysloviť
poľutovanie, že tak prospešná a dôležitá vec, ako je vybudovanie kanalizácie vyvolala situáciu,
ktorá rozhodne nespája, ale rozdeľuje. Veríme, že sa celá situácia upokojí a vyrieši v prospech
oboch obci. A teraz dovoľte vyjadriť k vzniknutej situácii náš postoj.
Pred časom navštívil našu spoločnosť starosta Bohuníc Ing. Hajdúch, aby sa informoval na
projekt "Pruské, kanalizácia a ČOV". Predstavili sme mu projekt, na ktorý bolo v roku 2008
vydané stavebné povolenie a vzali sme na vedomie dodatočné požiadavky na odkanalizovanie
s tým, že ich akceptovanie bude závisieť od technických možností, ale rozhodne sa nimi
budeme zaoberať v realizačnej dokumentácii. Uvedených 5 lokalít v Bohuniciach s návrhom
na rozšírenie sme si fyzicky pozreli 10.03. 2014, kedy sme zároveň s p. Polešenským
prediskutovali celkovo 7 lokalít v Pruskom s návrhom na rozšírenie. Opakujeme
a zdôrazňujeme, že chceme návrhy riešiť, ak to bude technicky možné a ekonomicky
odôvodniteľné.
Argumentácia, že neboli v minulosti akceptované pripomienky občanov Bohuníc sa nezakladajú
na pravde. Žiadne pripomienky sme neobdržali ani ústne ani písomne. Je nám jasné, že 85 %
napojenosť v aglomerácii je samozrejmosť, bez ktorej neprejde žiaden projekt, takže aj našou
snahou je s rezervou splniť tento sledovaný parameter. A projekt "Pruské, kanalizácia a ČOV aj
keď je z roku 2007, stále spadá do programového obdobia rokov 2007 až 2013 a samozrejme
že je tu priestor na jeho aktualizáciu. Prečo s realizáciou projektu sa neuvažovalo skôr je tiež
jasné, že boli štátom stanovene iné priority, najskôr bolo treba riešiť aglomerácie nad 10 000
EO. Teraz je správny čas a všetko je pripravené tak, že môžeme reagovať na prvú výzvu
programového obdobia 2014 až 2020 a tak získať dotáciu na realizáciu tohto projektu, ale tu
treba spoluprácu a jednotný postoj všetkých, nasej VS ako aj obci Bohunice a Pruske.
Na základe pozvania obci sme pripravení zúčastniť sa k danej problematike zasadnutia
obecného zastupiteľstva a zodpovedať prípadné otázky.
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