


!AD!ANMestské noviny". 50/14. december 20118

Blí!i sa koniec roku 2011 a 27. decembra ubehne prv" rok pôsobenia Ing. Milana Guru vo funkcii primátora mesta #adca. Pred t"m, ako uve-
dieme pozitíva ro$ného pôsobenia, pre pochopenie situácie  si pripomíname základné fakty, ktoré sa nespochybnite%ne podpísali pod mo!nosti 
mesta a to nie-len v tomto roku. Ich následky budeme zná&a' aj v budúcnosti.

Toto je len !pi"ka #adovca a je mno$stvo %al-
!ích skuto"ností, ktoré zásadne s&a$ili pozíciu 
novému primátorovi Ing. Milanovi Gurovi. Aj 
napriek tejto nelichotivej situácii sa  za"alo tvr-
do pracova&.

Za"ala sa v'stavba obchvatu mesta. Je to in-
vestícia v objeme viac ako 7 miliónov eur. V'razne 
sa zní$il po"et zamestnancov na Mestskom úrade 
v (adci (takmer o 20%).

Po siedmych rokoch za za"alo s úpravou zho-
reniska pod Palárikov'm domom. Realizuje 
sa v'stavba multifunk"ného ihriska na Milo-
!ovej.  )portová hala (Pratex) bola získaná do 
majetku mesta.  Za"alo sa s vysporiadaním 
majetkov'ch práv pozemkov pod !portovis-
kami, "o je nevyhnutná podmienka k získaniu  

eurodotácií na rekon!trukciu t'chto !portovísk. 

Podarilo sa usporiada& a zorganizova& akciu 
pod názvom „De* detí s Ozbrojen'mi silami“, 
ktorá svojím rozmerom a dosahom nemá v 
(adci obdobu. 

Zorganizovalo sa mno$stvo kultúrnych pod-
ujatí, ktoré nav!tívili tisíce (ad"anov (Jánske 
ohne, Kubánska noc, Revival Night, masové 
sledovanie priamych prenosov zápasov MS v 
hokeji, Mesto otvorené umelcom...) 

Spustili sme bezplatné pripojenie k interne-
tu pomocou Wi-Fi technológie, tzv. Wi-Fi zóny. 
  Na st+poch verejného osvetlenia bola umiest-
nená kvetinová v'zdoba, ktorá skrá!lila takmer 
celé mesto. Boli vymenené desiatky svietidiel 

na st+poch verejného osvetlenia, "ím sa !etria 
nemalé ,nan"né prostriedky. 

Na úseku cestnej premávky sme zv'!ili bez-
pe"nos& vybudovaním cestn'ch spoma#ova"ov, 
priechodu pre chodcov pod sídliskom -arec a 
osadením mera"a r'chlosti pri nemocnici. 

Realizujeme protipovod*ové opatrenia v "as-
ti Rieka a (ade"ka v celkovej hodnote takmer 
170 000 .. Zorganizovanie rezbárskeho sympó-
zia „vd'chlo“ $ivot kalamitnému drevu po ve-
ternej smr!ti.  

V 29 prípadoch Mesto (adca vypracovalo 
projekty a po$iadalo o poskytnutie ,nan"n'ch 
prostriedkov z rôznych zdrojov a na%alej inten-
zívne pracuje na získavaní %al!ích mimoroz-
po"tov'ch prostriedkov. 

(adca má za sebou rok 2011. Mestá bojujú s 
problémami, ani to na!e nie je v'nimkou. Na-
priek ne#ahkej situácií to na!e za"alo nap+*a& 
ambíciu by& mestom otvoren'm, by& mestom 
pre svojich obyvate#ov, by& mestom so srdcom. 
Mnohé sa podarilo, mnohé nás e!te "aká.
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BILANCUJEME ... 1. rok vo funkcii primátora Ing. Milana Guru

Stav ,nancií  „mestskej pokladne“ v decem-
bri 2010, ktoré zanechal ex-primátor Vra$el:

 » Neuhradené záväzky: 516 934 !
 » Hotovos! na ú"toch mesta:  
127 711,19 !

 » V"sledok hospodárenia za 
rok 2010:      MÍNUS  5 187 260 !

Tento dlhodobo utajovan! fakt spôsobil pr-
votné vá"ne problémy. #ia$, toto nebol ani z%a-
leka posledn! „úder pod pás“ novému vedeniu 
mesta. Nasledovali %al&ie zistenia.  Postupne 
vychádzali na povrch %al&ie „'ierne diery“. 
Spome(me aspo( niektoré.

Obrovsk" dlh za vybudovanie 
mestsk"ch nájomn"ch bytov na 
K"#erke!

Nesporne dobrá my&lienka a projekt, ale za-
nechaná „sekera“ vo v!&ke 793 000..

Práve táto skuto'nos) prinútila nové vedenie 
mesta k tomu, aby si vzalo úver a t!m sa do-
stalo na maximálnu mo"nú v!&ku úverového 
za)a"enia, ktorú pripú&)a zákon.

$al%ia „sekera“ aj v SEVAK-u
Pozemky pod &portovou halou na Ulici &por-

tovcov prevedené do vlastníctva Mesta *adca, 
av&ak neuhradené. Splatnos) posunutá na roky 
2011- 2014. Dl$ná suma vo v'!ke 292 920 ..

Neúnosná prezamestnanos&!
V roku 2010 pracovalo na Mestskom úrade 

107 pracovníkov (dvaja pracovníci na zastu-
povanie po"as  materskej dovolenky).

Podpísanie zmlúv po prehra-
t"ch vo'bách!

Neúspe!n' kandidát na post primátora 
mesta (adca Jozef Vra$el podpísal zmluvu 
na vybudovanie kúpaliska aj napriek tomu, 

$e nebola ,nan"ne krytá. 

Pre#o a( po vo'bách?! 
Viacero zamestnancov Mestského úradu 

*adca malo uzavreté pracovné zmluvy na 
dobu ur'itú. T!mto zamestnancom podpísal 
ex-primátor pracovné zmluvy na dobu neur'i-
tú. Pre"o a$ po vo#bách?

Astronomické v"platy ...
   +okujúca informácia pre obyvate$ov *adce je 
celkom ur'ite skuto'nos), "e hrubá mzda ex- 
primátora Jozefa Vra$ela za mesiac decem-
ber roku 2010 bola vo v'!ke 20 211,83 ..  
Toto nie je preklep, je to skuto"ne viac ako  
600 tisíc korún !!!!

  Hrubá mzda b!valej hovorkyne a sú'asne 
vedúcej spolo'nej úradovne za mesiac novem-
ber a december 2010 Silvie Kajánkovej bola  
viac ako 9 000 . (270 tisíc korún).


