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Vážený občan, vážená občianka,
na jeseň v roku 2013 ste podpísali petíciu Stop drancovaniu mestského majetku
Petíciu som v zmysle zákona predložil vjanuári 2014 na prerokovanie mestskému
zastupiteľstvu, ako orgánu na to príslušnému. Organizátori a signatári petície na čele
s pánmi Rudolfom Urbanovičom a Jánom Blcháčom zo zastupiteľstva odišli a neboli
prítomní na prerokovanípetície. Petícia sa zaoberala vážnymi obvineniami, podľa ktorých
malo dochádzat‘ k „drancovaniu mestského majetku“ a to pod mojím vedením.
“.

„

Dovol‘te mi, aby som Vás preto touto cestou osobne informoval o výsledku
prerokovania petície, ako aj o výsledku kontroly ~ykonanej Najvyšším kontrolným úradom
SR, ktoiý podnely z obsahu petície prešetroval.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky začal z podnetu dvoch občanov mesta
Liptovský Mikuláš kontrolu hospodárenia na mestskom úrade koncom januára 2014.
Takmer tn mesiace kontroloval naše rozpočtové hospodárenie a nakladanie s majetkoin
mesta a to vrátane zmluvných vzt‘ahov, ktoré holi predmetom petície.
Kontrola hola uzavretá s konštatovaním, že rozpočtové hospodárenie mesta
a nakladanie s majetkom mesta Liptovský Mikuláš je v súlade so zákonom, zásadami
hospodárenia mesta a s verejným záujmom. K dvom zisteným nedostatkom sme pr~ali
opatrenia a ~ytknuté chyby sme napravili.
Vážený občan, vážená občianka, je mi preto ct‘ou a potešením konštatovat že tak
poslanci mestského zastupiteľstva prítomní na opätovnom prerokovaní petície 5. 6. 2014,
ako aj závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR konštatujú, že nedošlo
k porušeniu zákona a zistený skutočný stav vec(, ktoré boli predmetom petície, je v súlade
správnymipredpismi a verejným záujmom.
Asi by som máme očakával ospravedlnenie od organizátorov petície, ktorí nielenže
krivo obvinili mňa a mojich spolupracovníkov, ale hrubo zaviedli aj všetkých signatá rov
petície. Uspokojí ma však aj skutočnost~ že ste mój list prečítali celý.
Ďakujem.
S pozdravom
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