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Obecné zastupiteľstvo Lutila
Starosta a poslanci OZ
Obecný úrad
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VEC: VYJADRENIE K POZVÁNKE NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

------------------------------------------------------------------

Dovoľte, aby som Vás oslovil v tomto čase aktuálnym pozdravom:

Svetu Mier!
---------------

1) Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Po  komunálnych  voľbách,  ktoré  sa  uskutočnili  na  jeseň  minulého
roka, sa mnohí obyvatelia domnievali, že dôjde k pozitívnym zmenám
v  riadení  obce.  Nové  vedenie  obce,  teda  starosta  a  Obecné
zastupiteľstvo (OZ), však do dnes nezmenili ani tzv. „Nahubkový“
rokovací poriadok, ktorý v minulosti odobral občanom právo aktívne
sa vyjadrovať k prejednávaným bodom. Už snáď aj najmenšia obec na
Slovensku vysiela a zverejňuje videá zo zasadnutí OZ na internete.
V Lutile sa naopak zružilo nahrávanie a dodnes nie je obnovené.
Navyše za ostatné roky sa rozmohla nová prax a to, že zasadnutia
OZ sú zvolávané počas nestránkových dní obecného úradu. Teda ak
občan dostane infromáciu o konaní a programe  OZ len 3 dni vopred
(t.j.  V  tomto  prípade  20.02.2023) a  ešte  v  deň  konania  OZ  je
nestrákový  deň,  ako  sa  môže  občan  efektívne  zapojiť  svojími
pripomienkami do rozhodovania samosprávy? Pretože,  aj tieto moje
pripomienky, návrhy a podnety, nie je kde podať v nestránkový deň,
zasielam Vám ich emailom. Je smutné sledovať, že naša obec sa
takýmito krokmi vzďaľuje od občana a  transparentnosti, ktorá by
mala byť základom správania sa  každej samosprávy. Ono to potom
vizerá tak, akoby vedenie obce chcelo minimalizovať vplyv občanov
na  svoje  rozhodovanie.  Potom  je  skutočne  namieste  otázka  koho
záujmy hájite, ak sa takto správate? O to viacej ma mrzí to, čo
som sa dočítal v ostanej pozvánke na zasadnutie OZ. Napríklad v
bode 7 je uvedené „Zmeny a doplnky č.2“. Ale o aké zmeny a doplnky
ide?  Ku  kanalizácii,  k  optickému  internetu,  bentonitu,  alebo
územnému plánu? Rovako v  bode 13 uvádzate: „Verejná súťaž“, ale o
čom? Prečo v programe  takýmto spôsobom doslova zatajujete občanom
o čom sa v týchto bodoch bude rokovať? Ako sa má verejnosť vyznať
a prípadne reagovať na to, čo samospráva pojednáva, ak sa takto
nedostatočne informuje. Alebo je to nebodaj cieľ pomýliť a zmiasť
obyvateľstvo? 



2.) bod 14. Majetko-právne vzťahy

a)Prenájom priestorov 
prečo  občanov  neinformujete,  aké  priestory  sa  majú  prenajať  a
komu?

b) ELMONT - ZH 
Aké majetkoprávne vzťahy má obec Lutila s firmou ELMONT-ZH? Podľa
toho, čo viem žiadne. Možem sa len domnievať o čo by mohlo ísť.
Nejde snáď o odpredaj pozemku, budovy a majetku obce v areáli
Závodu SNP? Len pripomínam, že Obec o svoj majetok už raz prišla,
za  fungovania  bývalej  obecnej  spoločnosti  Lita  s.r.o.  Dnes  v
závode  pôsobí  ďalšia  obecná  firma  Nico  service.  Verím,  že  s
takýmto hodnotným majetkom obce nechcete  naložiť, ako OZ naložilo
s  obecnými  pozemkami  v  roku  2017.  Kedy  sa  vybralo  snáď  to
najmenej výhodné riešenie pre obec, ale výhodné pre podnikateľov.
Tento majetok netreba predávať, dá sa prenajať, a obec má majetok
v  prípade  ručenia,  nových  investícii.  Upozorňujem  Vás,  že  v
prípade, že by šlo o predaj je nevyhnutné vyhlásiť verejnú súťaž,
pretože trhovú cenu nikto iný lepšie neurčí. Táto však musí byť
väčšia, ako znalecká hodnota. V zásade som ale proti predaju.

3. Nico Service
O podnikaní tejto spoločnosti neinformujete občanov, ani to prečo
má sídlo v Bratislave na Tomášikovej ulici, ani o tom, prečo v jej
vedení stále je bývalí starosta Ján Pružina. Kedy vlastne obec
nominovala  Jána  Pružinu,  aby  sa  stal  konateľom?  Prečo  nebol
odvolaný  po  voľbách  2022  z  funkcie  konateľa?  Prosím  informujte
občanov, aký plat poberá Ján Pružina ako konateľ obecnej sro. Akú
kontrólu  nad  touto  spoločnosťou  má  vlastne  OZ?  Viete  o  jej
ekonomickej situácii, čo vlastne táto spoločnosť robila a robí?
Keď  som  bol   poslanec  OZ  (2014-2018)  tak  som  sa  k  žiadnym
podrobnostiam nedostal. Teda pochybujem, že aj vy viete viacej.
Je to ale normálne, že o obecnej s.r.o sa takto málo vie?  Nebolo
by žiadúce, aby sa niekedy v budúcne zistilo, že naša obecná firma
bola práčkou na peniaze  a nakoniec, že sa ešte aj vytunelovala.
Žiadam o vykonanie detailného auditu v tejto spoločnosti. Verím,
že sa Vy poslanci k tejto myšlienke pripojíte a podporíte jú sami
od seba, ešte pred tým ako sa rozhodnete nakladať s majetkom obce
v Závode SNP. 

4. Nové auto
Prekvapilo ma aj to, že obec zakúpila nové auto pre starostu.
Prosím informujte verejnosť o tom koľko toto auto stálo, aj so
všetkými  poplatkami a tiež, aký je mesačný plat starostu obce (v
Eurách)  spolu  so  všetkými  penažnými  a  nepeňažnými  výhodami. V
tejto ťažkej ekonimickej situáci, kedy si naši obyvatelia nemajú
pomaly s čím doma v peci zakúriť a sedia v zime poobliekaní do
svetrov, vykrúcajú žiarovky, aby neplatili veľa za elektriku, tak
Vy  kúpite  nové  auto  pre  obec  hoci  ste  nemuseli.  Prečo  ste
nezobrali auto z Nico servicu? Veď to nie je súkromné auto Jána
Pružinu.  Alebo  to  je  snáď  malá  odmena  za  to,  že  pred  voľbami



podporoval Vašu jednotnú kandidátku? A tak sa asi držíte zásady,
že občan zaplatí ďaľšie auto na zvýšených daniach? 

5. Hospodárska a Mierová kríza 
Nachádzame sa v ťažkých časoch. Každy rozumný sa pripravuje na
zhoršenie situácie. A čo riešite Vy? Vy sa zaoberáte Zmenou a
Doplnkom Č.2,  Verejnou súťažov, Žiadosťou ELMON ZH,  atď...a ešte
tajíte  pred  občanmi  detaily  týchto  bodov  (teda  minimálne  v
pozvánke). Myslíte si, že naša obec je dobre pripravená na krízové
obdobie, ktoré nás možno čaká? Prečo vo Vašom programe nie je ani
len návrh toho, ako oživiť a sprevádzkovať CO-kryt, ktorý máme v
obci?  Chýba  mi  tiež  Váša  iniciatíva o  tom  ako  zásobovať
obyvateľstvo najmä potravinami. V prípade, že zlyhá zásobovanie na
Slovensku. V ochodoch potraviny dlho nevydržia, pomíňajú sa za pár
dní. Obec prenajíma súkromným spoločnostiam možno až 30 ha pôdy.
Prečo obec nenariadi, aby   aspoň táto pôda bola použitá na výrobu
potravín?    Na  30  ha  sa  dá  dopestovať  nemálo  potravín  pre
obyvateľstvo.  Poväčšinou (pseudo) poľnohodpdári len kosia trávu a
berú dotácie.  Z nájmu, ktorý Vám zaplatia poľnohospodári sa iste
nezakúpi toľko potravín, čo by sa vyrobilo. Alebo snáď, keď bude
kríza  v  zásobovaní  budete  chodiť  po  lutilských  babičkách  a
starčekoch a „znárodňovať“ im sliepky, zajace, prasiatka, ovečky a
pod?  To  iste  zanedbanú  prípravu  na  krízu  nenahradí.  Niekto
múdrejší  ako  ja  povedal,  „je  lepšie  byť  pripravený  ako
prekvapený“. A sme...? Vďaka Vám iste nie sme! Prosím zamyslite sa
a konajte konečne v prospech pospolitého Slovenského ľudu a nie
len v prospech pár vyvolených podnikateľov  a oligarchov, ktorí
len okrádajú, zdierajú a ekonomicky  zotročujú náš ľud. 
Do  obce  sa  ako  blcha  do  kožucha  dostali  draví  a  chamtiví
podnikatelia. Ktorí nielen zarábajú na hlúpich rozhodnutiach obce
ale po novom už v tejto ťažkej dobe skupujú za bagateľ majetky
občanov, ktorí nemajú na chleba. Nepríde Vám to nemorálne a možno
aj protizákonné? A s tými, ktorí im nechcú predať sa ešte priečia
a robia im zle. Toto nie je možné nazvať podnikaním ale obyčajným
zbíjaním a rabovaním. Je iste v záujem všetkých nás, aby bola
Slovenská  pôda  rozdrobená  medzi  pospolitý  ľud.  Pretože  keď,  ju
vykúpia  zahraničné  spoločnosti,  prostredníctvom  nastrčených
podvodníkov, tak sa Slováci stanú de-facto cudzincami vo vlastnej
krajine. Verím, že aj vy ste tejto zásady a pomôžete občanom, aby
neboli nútení predávať pod cenu majetky po svojich predkoch.
Ešte by som chcel toho aj viacej napísať ale ozaj sa nedá, keď
takto  neskoro  a  nedostatočne  informujte  o  tom,  čo  sa  má
prerokovať.

Prosím o hlasné prečítanie listu na zasadnutí OZ.

SVETU MIER!
Peter IMRIŠ, v.r.   

p.s
Verím, že mi uvedené otázky v texte odpovetie na OZ a tiež zašlete
na vyššie uvedenú adresu a email, v opačnom prípade ich považujte
za žiadosť v zmysle info zákona. Ďakujem.


