Tlačová správa Mesta Skalica, 19.2.2019
Téma: Mesto Skalica sa musí vysporiadať s ďalším zdedením problémom po bývalom
vedení samosprávy.
Primátorka Mesta Skalica Anna Mierna podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa
pre podozrenie, že došlo k trestnému činu machinácie pri verejnom obstarávaní, zneužitiu
právomoci verejného činiteľa, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, či
k naplneniu skutkovej podstaty iného trestného činu. K spáchaniu tohto trestného činu
mohlo pri rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste Skalica, pri ktorej obstarávateľom bola
spoločnosť Správa mestského majetku Skalica, s.r.o.
„Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva zazneli z úst viceprimátora Horňáka
závažné obvinenia, pokiaľ ide o verejné obstarávane bývalého vedenia mesta na
rekonštrukciu verejného svetlenia z roku 2016. Tieto obvinenia však doteraz žiadnym
spôsobom nepotvrdil relevantnými dôkazmi a neobrátil sa ani na orgány činné v trestnom
konaní, čo bola v tomto prípade jeho zákonná povinnosť. Preto som tak v záujme mesta
urobila ja,“ povedala primátorka Skalice A. Mierna.
Od nástupu do funkcie primátorka mesta postupne rieši zdedené problémy, ktoré môžu
dostať mesto na pokraj nútenej správy. Podarilo sa vyriešiť problémy s TV Skalica. Bývalé
vedenie mesta Skalica vypovedalo platnú zmluvu na výrobu a vysielanie magazínu TV Skalica,
pričom výpoveď bola protistranou kvalifikovaná ako neplatná. Následkom toho sa začal
súdny spor medzi oboma stranami. Nové vedenie mesta sa, po odsúhlasení uznesenia
poslancami Mestského zastupiteľstva Skalica, rozhodlo s dodávateľom tejto služby
vysporiadať mimosúdne a súdny spor bol ukončený.
Vedenie mesta sa musí vysporiadať aj s pokazeným projektom cyklotrasy, kde mesto musí
vrátiť viac ako 450 tis. €, ktoré získalo z prostriedkov EÚ. V prípade, že by Mesto Skalica
nevrátilo finančný príspevok alebo jeho časť, bol by to podnet na začatie správneho konania
pre porušenie finančnej disciplíny, mohli by byť Mestu Skalica uložené dodatočné odvody a
penále, ktoré by ďalej celú sumu finančné príspevku na vrátenie navýšili. Zároveň
neuhradením finančného príspevku by Mesto Skalica nemalo vyrovnané vzťahy so štátnym
rozpočtom a nemohlo by sa uchádzať o finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a iných
dotačných zdrojov.
„Transparentnosť je základný predpoklad fungovania nášho úradu. V žiadnom prípade sa
nebudem skrývať pred problémami, ktoré nám zanechali bývalé vedenia mesta. Pokiaľ boli
spáchané trestné činy, budem prvá, ktorá bude trvať na ich dôslednom vyšetrení. Platí to
však aj v opačne. Ohradzujem sa proti politikárčeniu a krivému obviňovaniu ľudí pre
osobné ambície jednotlivcov,“ doplnila A. Mierna.

