Vážená pani
Alena Nemcová
starostka obce Lozorno
Hlavná 1
900 55 Lozorno
V Lozorne 15.11.2010
Vážená pani starostka,
v sobotu nám bol doručený Spravodaj obce Lozorno č. 3/2010 aj s prílohou týkajúcou sa
tohtoročných komunálnych volieb, ktorý som si veľmi pozorne prečítala. A v prílohe ste ako
kandidátka na starostu obce, odpovedali na otázku č. 3. „Čo chcete pre obec urobiť“ o.i. aj
citujem „Načúvať predovšetkým občanov a plniť ich požiadavky“. Chcem sa Vás preto spýtať
za seba a za ďalších 28 rodín žijúcich v obci Lozorno, ktorí sú podpísaní pod opätovnou
sťažnosťou občanov obce Lozorno na zvýšenú hustotu prejazdu ťažkých nákladných áut cez
obecnú komunikáciu na ul. Potočná, Vendelínska, Hasičská a Zohorská (opätovná preto,
lebo tou z 03.08.2010 ste sa vraj pre jej zlú formuláciu na augustovom obecnom
zastupiteľstve nezaoberali), ako ste nám načúvali, keď ste túto opätovnú sťažnosť
z 30.08.2010, ktorá bola prevzatá na obecnom úrade 06.09.2010 na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 30.09.2010 neprerokovali (zápisnica je uverejnená v Spravodaji a overená
mnou na OÚ 15.11.2010) a ani do dnešného dňa na ňu v zmysle zákona o sťažnostiach
neodpovedali. Z toho mi vyplýva, že budete svojich občanov počúvať a riešiť ich problémy až
v nasledujúcom volebnom období?
Vážená pani starostka, viem že ste vo funkcii len na 10 mesiacov a za ten čas sa toho
efektívne veľa spraviť nedá. Ale ako Vám máme veriť, že naplníte v prípade svojho
znovuzvolenia do funkcie starostu svoje sľuby, keď sťažnosť obyvateľov obce, ktorí si riadne
plnia svoje občianske povinnosti, ste nezaradili ani do programu posledného zasadnutia
zastupiteľstva ktoré bude 22.11.2010 (pozvánka je uverejnená na web stránke obce
Lozorno) a to znamená, že nebola braná obecným zastupiteľstvom na vedomie od začiatku
augusta t.r.
Vážená pani starostka, ak sa mi to podarí, nechám tento svoj list zavesiť na znova obnovenú
webovú stránku obce a kópiu dostane každá rodina, ktorá sa pod sťažnosť podpísala.
Myslím si, že ste týmto svojim doterajším postojom k problémom občanov prišli minimálne
o 29 hlasov či už do funkcie starostky alebo do pozície poslanca OZ.
S pozdravom

Daniela Pacerová v. r.
Hasičská 30/38,90055 Lozorno
(aj v mene všetkých podpísaných
pod sťažnosťou z 30.08.2010)

