Denník Korzár a auto pre košický Juh

Jednou z najhorúcejších tém dneška, ktorá nedáva spávať Košičanom, je nákup
osobného auta pre mestskú časť Košice - Juh. Zrejme to si myslí redakcia denníka Korzár,
ktorá už niekoľko mesiacov na svojich stránkach pravidelne živí túto „ kauzu“.
Aj v dnešnom vydaní (piatok 4. januára 2013) informuje o tom, že v posledný deň
roka podpísala mestská časť Juh kúpnu zmluvu na nákup nového služobného motorového
vozidla. Ide o Volkswagen Passat 2,0 TDI BMT Comfortline. Autorka, ktorá bola v minulosti
podrobne informovaná o celej záležitosti (a dostala naozaj dostatok argumentov, prečo a aké
auto chce úrad kupovať), sa napriek tomu snaží opäť vsugerovať čitateľom, že MÚ mal
značku auta vopred vyhliadnutú. Opakovať dookola, že to tak nie je, nás už naozaj unavuje.
Faktov sme tejto novinárke poskytli naozaj dostatok...
Zatiaľ čo v printovom vydaní Korzár uverejňuje fotografiu naozaj takého typu
automobilu (Volkswagen Passat 2,0 TDI BMT Comfortline), aký sme kúpili, na webovej
stránke pod textom: Nový Passat – sen vedenia Juhu. V decembri sa stal skutočnosťou,
prináša inú fotografiu z autobazára, na ktorej je oveľa starší typ .............. (Mimochodom, ide
o záber auta, ktoré Korzár už pred dvomi rokmi prezentoval ako auto nášho úradu, čo nebola
pravda.) Samozrejme, vyvoláva to dojem, že úrad je nekompetentný, keď nakupoval staré
predražené auto. Svedčia o tom aj reakcie viacerých čitateľov denníka, ktorí nadávajú najmä
starostovi, že mrhá prostriedkami a že celá kúpa takéhoto typu auta bola nevýhodná a
nerozumná. Chcem ubezpečiť všetkých občanov MČ Košice - Juh, ale aj ostatných
Košičanov, že sme na úrade postupovali transparentne a zodpovedne. Auto sme kúpili vo
verejnom obstarávaní, pričom sme ani nevyčerpali všetky finančné prostriedky, ktoré sme
mali pridelené. Ak fotografia starého typu Passata na webe Korzára má dokumentovať niečo
iné, ide zrejme o zlý úmysel, alebo o lajdácku prácu niekoho iného.
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