Vážená páni Ing. Silvia Nagyová

V piatok dňa 17.07.2015 ste nám na základe požiadavky pána poslanca Miloša Ihnáta, oznámili, že
dňa 23.07.2015 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke Magistrátu mesta Košice máme možnosť sa
priamo stretnúť so zhotoviteľom stavby, ktorý nás bude informovať o aktuálnom stave IKD
v Košiciach.
V nadväznosti na uvedené nám dovoľte vyjadriť rozčarovanie ale aj sklamanie nad spôsobom akým
bolo toto stretnutie zvolané a organizačne pripravené.
Poslanci podľa zákona o obecnom zriadení vždy rokujú v zbore na riadne zvolanom zastupiteľstve a to
preto, aby mohli rokovať a uznášať sa, a to aj v prípade predkladania rôznych informácií či návrhov na
riešenie. Nie poslanci, ale primátor mesta Košice je osobou zodpovednou v prípade uzatvárania
zmluvných vzťahov a partnerstiev. Tak ako primátor mesta má za povinnosť kontrolovať napĺňanie
zmluvných podmienok a vzťahov, tak poslanci - mestské zastupiteľstvo, majú za úlohu kontrolovať
činnosť a zodpovedné plnenie úloh primátora mesta.
Práve z toho dôvodu poslanec Miloš Ihnát požiadal primátora mesta, aby pozval na mestské
zastupiteľstvo zástupcov zhotoviteľa, kde by si poslanci vypočuli aj informácie o rekonštrukcií
električkových tratí. Väčšina informácií preniká ku poslancom skrz novinársku obec, pričom
nekorešponduje s vyhláseniami zhotoviteľa a ani s vyhláseniami mesta Košice. A aj preto je potrebné
otvoriť dvere pre všetkých a diskutovať verejne.
Vážime si ochotu diskutovať, avšak každá diskusia má mať jasné pravidlá. Takými sú napríklad mená
pozvaných hostí, materiály na prerokovanie a program stretnutia. Vyváženosť informácií v rámci
predmetnej diskusie zaručujú aj partneri ako je napríklad stavebný dozor za mesto Košice,
zodpovedný zástupca objednávateľa či odborný referenti mesta, ktorí sa na tejto rozsiahlej
a významnej rekonštrukcii električkových tratí podieľajú.
A na dôvažok úroveň a dôveru takejto diskusii pridáva aj účasť obyvateľov mesta a zástupcov
novinárskej obce.
Na základe uvedeného sa tohto stretnutia nezúčastnime a požiadame primátora mesta, aby zvolal
rokovanie mestského zastupiteľstva s jediným bodom rokovania t.j.: „rekonštrukcia električkových
tratí v meste Košice“.
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