Bratislava, 15.12.2011
Vážení úradníci mesta Bratislavy!
Veľmi príjemne ma prekvapili vaše schopnosti, ktorými dokážete zo zložitých
situácií vytvoriť ilúziu jedinej rovnej cesty. My „sedliaci“ z vidieka (pre
bratislavčanov pochopiteľne „sedláci“) nestíhame svojim sedliackym rozumom
pochopiť eskamotérske kúsky, ktoré pravidelne oslňujú okolie Bratislavy.
Naposledy som ostal stáť nad argumentáciou, ktorú ste úspešne aplikovali pri
vyhodnocovaní pripomienok zmien a doplnkov k územnému plánu. Neveril som
vlastným myšlienkam, keď som uvidel tú skutočnú ilúziu, ktorou ste obklopili
primátora a poslancov mesta. Držím vám palce v tomto iluzionistickom
predstavení, kde text „Pri obstarávaní zmien a doplnkov územnoplánovacej
dokumentácie sa postupuje podľa ustanovení § 22 až 28 primerane“ dokážete
primerane zmeniť na text „primerane“ a následne presvedčíte poslancov, že čas
je drahý a teda nemôžu počítať s kratším ako 3 ročným obstarávaním nových
zmien aj napriek tomu, že ste sami dokázali v inom celomestskom prípade
zabezpečiť obstarávanie za necelých 10 mesiacov.
Je pravda, že „sedliak“ (či „sedlák“ ?) by na vašom mieste žil v presvedčení, že
zmeny týchto doplnkov je možné pred definitívnym schválením obstarať za menej
ako 90 dní. Je pravda, že toto presvedčenie je v súlade so zákonom
a s vyjadrením prokurátora. Je dokonca pravda, že zákon jasne hovorí „Ak dôjde k
zmene predpokladov, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu
územnoplánovacej dokumentácie.“ – toto vám však nebráni tvrdiť, že poslanci
majú byť radi, že vôbec môžu niečo schvaľovať. A táto možnosť schvaľovať je
následne použitá ako hlavný argument prečo to schváliť – veď obyvatelia tak dlho
čakali na nejaké zmeny a nejaké doplnky.
Vaše predstavenie pri vyhodnocovaní pripomienok k všeobecne záväznému
nariadeniu, ktorým by sa mali vyhlásiť záväzné časti doplnkov k územnému plánu
však malo ešte jednu skutočnú „čarodejnícku“ lahôdku. Takže občan sa najprv na
úradnej tabuli mesta dozvie že môže „uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
iba z hľadiska formálno-právnej stránky ...“ aby v konfrontácii so znením zákona
„Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného
textu.“ pochopil, že bez „mágie“ by ste ako úradníci nevedeli zabezpečiť
fungovanie mesta. Preto pripomienky nerozumných občanov boli raz zamietavo
vybavené odpoveďou „Pripomienky sa týkajú riešenia územnoplánovacej
dokumentácie, nie formálno-právnej stránky VZN.“ a inokedy zamietavo
vybavené odpoveďou „Pripomienkovanie návrhu nariadenia nebolo obmedzené.“.
Takýto „magický“ kúsok s voľným prechodom medzi „textom“ a „prílohou“
dokáže len informatický guru, „hacker“ alebo úradník.
Vďačným výsledkom týchto vašich trikov je skutočne neskutočná pozícia
primátora, ktorý zrejme konečne pochopí, že skutočnými manažérmi mesta sú
úradníci a nemá sa snažiť aktívne usmerňovať ich iluzionistické predstavenie.
Podobne sa divákmi stávajú aj poslanci, ktorí však v presvedčení, že robia

skutočné rozhodnutie, len hlasujú o umeleckom dojme, ktorý v nich vaše aktivity
vyvolali.
Na záver tohto oslavného listu vám želám veľa úspechov, ktoré budú podobné
tomu, ktorý ste dosiahli pri výklade stanoviska Krajského stavebného úradu.
Veľmi efektne ste totiž pripomienky tohto úradu voči vašej práci zmenili na
pripomienky voči práci mestského zastupiteľstva, čím ste ilúziu vašej práce
previedli na skutočnú prácu poslancov.
S obdivnou úctou
„Sedliak“ z vidieka.

