
Vážení spoluobčania, 

Ako člen Mestskej rady a  poslanec Mestského zastupiteľstva v Novákoch (ďalej 

MsZ) a demokraticky zvolený zástupca občanov tohto mesta som podal návrh, aby bol 

program rokovania MsZ konaného dňa 11.12.2012 zmenený a to možno netradičným 

spôsobom, avšak dôvodným, kedy bod interpelácie (pôvodne bol zaradený pod bodom 12) 

bol zaradený ako tretí bod rokovania zastupiteľstva). Dôvodom môjho návrhu bolo to, aby 

pred schvaľovaním rozpočtu prebehla diskusia k navrhnutým bodom programu 

a skutočností, ktoré neboli jasné mne a kolegom poslancom, aby pán primátor na základe 

našej interpelácie sa k problémom vyjadril, prípadne podal vysvetlenie. Takýto postoj 

nepovažujem za protizákonný, ale bol tu záujem zodpovedne sa postaviť voči úlohám a tak 

aj schváleniu rozpočtu, ktoré sú pre ďalší chod tohto mesta z môjho pohľadu veľmi 

podstatné. 

Rovnako ma  zaujímal názor a vysvetlenie, resp. odpoveď  pána primátora na spôsob 

pri získavaní nenávratných finančných prostriedkov z darov a dotácii určených pre mesto a 

pre ľudí. V texte tohto príspevku Vám uvádzam link na Slovenské elektrárne a.s., ktoré 

vyhlásili grantový projekt Eko-obec v Nadácii Pontis. 

http://www.seas.sk/sk/media/spravy/tlacove-spravy/tlacove-spravy-detail/_eko-obec-setri-mestam-peniaze/bc 

Vo svojom vystúpení na MsZ som chcel od pána primátora jednoduchú odpoveď na 

otázku, “prečo  mesto Nováky nedalo žiadosť pre grantový projekt Eko-obec z Nadácie 

Pontis a kto ponesie za to zodpovednosť?“, keďže v zozname žiadateľov ako vidieť 

zo zoznamu žiadateľov v projekte nebolo mesto Nováky (viď. link). 

 Namiesto odbornej a relevantnej reakcie to pán primátor zobral, ako útok na jeho 

činnosť pre obyvateľov mesta Nováky a obrátil tému diskusie do inej roviny. Jeho reakcia 

bola neprimeraná, neadekvátna k mojej požiadavke, ale to si už pozriete z najbližšieho 

televízneho záznamu z MsZ.  

 V úvode tlačovej správy ohľadne projektu Eko - obec, ktorú vám touto formou dávam 

do pozornosti je spomenutý dôvod, prečo bola takáto nadácia zriadená a zdôrazňujem, že 

súčasťou tlačovej správy dávam do pozornosti aj zoznam obcí, ich investícií a spôsob ich  

použitia v rozpočte miest a obcí tam uvedených. 

 V závere tohto stanoviska a v záujme objektivity o vedení zasadnutia MsZ dňa 

11.12.2012 vyhlasujem, že mám zásadné výhrady voči vyjadreniu primátora o sabotovaní 

zasadnutia MsZ poslancami. Náš odchod z rokovania bol poznamenaný opakovaným 

osočovaním poslancov zo strany primátora. Preto som nevidel  dôvod v tomto prostredí ďalej 

zotrvať. 

S  úctou                                                                                                            Bc.Peter Bošiak  
                                                                                                                           poslanec MsZ 
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