ZÁPISNICA
Na základe požiadavky pána Dovičína z Považského Chlmca cestou mailu, ale aj telefonického
rozhovoru s pánom Dovičínom a jeho manželkou, reagujem opätovne k zápisnici zo dňa 24.06.2016,
ktorú som napísal zo stretnutia občanov s poslancom Jánom Púčkom v Považskom Chlmci.
Prvá mailová správa adresovaná od pani Smikoňovej bola o tom, že zavádzam a udávam
nepravdivé údaje, pretože v Považskom Chlmci neexistuje žiaden pán Vdovičín, ale pán Dovičín. Za
túto chybu – preklep som sa už ospravedlnil, požiadal som o opravu tejto zápisnice, čo bolo aj
opravené. Následne mi volal pán Dovičín, že som do zápisnice zo dňa 24.06.2016 uviedol nepravdivý
údaj v tom smere, že keď mi pán Dovičín telefonoval pred stretnutím s občanmi, ktoré sa uskutočnilo
24.06.2016 nebola pri ňom pani Smikoňová a žiada o ospravedlnenie. Na základe tejto výzvy od pána
Dovičína cestou mailu pravdepodobne jeho manželky som opätovne mailom žiadal o aké zavádzanie
ide na čo mi bolo odpovedané „poslanec má spájať a nie rozdeľovať.“
Opätovne však tvrdím, že podľa môjho presvedčenia som pri telefonáte s pánom Dovičínom
počul hlas pani Smikoňovej. Ak toto tvrdenie má byť urážkou a zavádzaním, pretože pán Dovičín
tvrdí, že pri ňom pani Smikoňová nebola, nevyvraciam jeho tvrdenia a ak sa jedná o moju veľkú
chybu, tak prepáčte pán Dovičín. Napriek tomu, že moje tvrdenie nemením.
Vážený pán Dovičín, nikdy som občanov nerozdeľoval ani im nekrivdil, práve naopak, podľa
môjho presvedčenia som jeden z najaktívnejších poslancov, ktorý zodpovedne pristupuje k všetkým
občanom rovnako, snažím sa vždy raz vidieť ako desaťkrát počuť, a preto na každú požiadavku
reagujem spôsobom, že bez ohľadu na čas a deň prídem za občanom, prediskutujem návrh alebo
požiadavku, ak je možné zdokumentujem to napr. odfotením a ihneď vec konzultujem s vedením
mesta, s jednotlivými odbormi mesta s presvedčením, že sa postupne oprávnené požiadavky a návrhy
riešia podľa priority a finančných prostriedkov mesta. Musím pripomenúť, že každý týždeň si prejdem
najmenej dvakrát mestskú časť Považský Chlmec, diskutujem s občanmi, ktorých stretnem,
pripomínam, že ma môžu telefonicky kontaktovať hociktorú hodinu a deň, aby sme spoločne každý
problém úspešne riešili. Takto to bolo aj cca 2-3 týždne späť, keď ma navštívili dvaja občania
z Považského Chlmca, že ich vytápa, čo môže potvrdiť aj pán prednosta mestského úradu, ktorého
som v sobotu večer o 7 ihneď požiadal zúčastniť sa obhliadky čo sa aj stalo. Občania boli informovaní,
že mesto zabezpečí nápravu cestou VUC, pretože nedostatok záplav bol na Bytčianskej ulici, ktorá
patrí do správy VUC. Mohol by som ďalej citovať moje aktivity v prospech občanov Považského
Chlmca, ale myslím si, že je to zbytočné, pretože kto chce, vidí, kto nechce, bude vyvolávať
nespokojnosť a rozdeľovanie tak, ako som to už napísal o pani Smikoňovej, ktorá ma doslova ohovára
ako nevhodného partnera, klamára a pod. Vďaka Bohu, že nie som partnerom pani Smikoňovej, ale
viac toto už nemienim rozoberať.
Záverom, v zápisniciach popisujem všetko tak, ako leží a beží. Nemám čo zatajovať ani chrániť
takých, ktorí stoja proti občanom s presvedčením, že nie je to mesto Žilina a nie som to ani ja sám.
Určité názory a vyjadrenia v zápisniciach, ktoré sú od mojej osoby, nemajú nikdy charakter, klamstvá
a zavádzania a ak si niekto moje vyjadrenia berie ako urážku, vopred sa každému urazenému
občanovi ospravedlňujem.
Prosím, aby aj táto zápisnica bola zverejnená na stránke mesta a prosím, aby pani Smikoňová
ako vysoko veriaca osoba prestala burcovať voči mne občanov a ohovárať ma ako neschopného, však
v konečnom dôsledku nech sa pozrie čo dokázala za 4 roky poslanectva a prečo nekandidovala na
toto funkčné obdobie, aby boli občania zastúpení takou silnou, spoľahlivou, odbornou,
nekonfrontačnou a spojeneckou osobou ako je ona sama.

na výzvu spracoval poslanec MZ Ján Púček

