
Združenie podnikateľov Považská Bystrica (ďalej len ZP PB) 
je dobrovoľné občianske združenie podnikateľov pôsobiacich 
v meste Považská Bystrica, ktorí majú snahu podporovať rozvoj 
mesta, podporiť progresívne myšlienky pri riadení mesta a snahu 
o transparentnosť vynakladania verejných financií. Nové vedenie 
mesta na čele s pánom primátorom na začiatku svojho pôsobenia 
naše zámery uvítalo, čoho výsledkom bolo vytvorenie Rady pre 
hospodársky rozvoj mesta Považská Bystrica (ďalej len Rada pre 
HR), ktorej členmi boli zástupcovia  ZP PB. Iba ročné pôsobenie 
tejto Rady pre HR ukázalo, kde je úroveň schopností pána primá-
tora konštruktívne komunikovať. Preto na základe analýzy tejto 
úrovne a zmysluplnosti času, ktorý členovia združenia strávili 
pri činnosti Rady pre HR vyústilo k odstúpeniu všetkých členov 
Rady pre HR z tohto poradného orgánu. Príčiny odstúpenia boli 
deklarované v liste, ktorý bol zaslaný primátorovi. 

ZP PB na rozdiel od pána primátora si nedovolí tvrdiť, ktorý 
podnikateľ v meste je alebo nie je významný, váži si každého, 
ktorý sa podnikaniu venuje. ZP PB sa nikdy nevyvyšovalo nad 
ostatné občianske združenia a vážime si snahu každého združe-
nia, ktorého cieľom je taktiež transparentnosť pri vynakladaní 
verejných prostriedkov, ktoré boli akumulované z daní občanov 
mesta. Preto môžeme potvrdiť, že ZP PB bude naďalej priebež-
ne pokračovať v snahách o transparentnosť vynakladania verej-
ných prostriedkov, bude využívať všetky legálne transparentné 
metódy na monitorovanie racionálnosti vynakladania verejných 
prostriedkov v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prí-
stupe k informáciam. Budeme pri tejto činnosti radi spolupraco-
vať s každým, ktorý má snahu iniciovať aktivity v prospech rozvo-
ja mesta. Budeme mať snahu zabezpečiť, bez ohľadu na to, koho 
si občania zvolia v rámci komunálnej sféry, aby si každý takýto 
volený funkcionár uvedomil, že nemôže nakladať s verejnými 
prostriedkami na úkor občanov.

Vzhľadom k tomu, že ZP PB nie je žiadna politická strana, ne-
vidíme žiadny dôvod zúčastňovať sa akýchkoľvek duelov s pá-
nom primátorom a tým vytvárať kulisu pre akékoľvek komunálno 
– politické divadlo, a taktiež ZP PB nebude žiadnou zásterkou 
v oblasti blížiacich sa komunálnych volieb do VÚC. 

Niektoré poznámky pána primátora na našich členov ZP PB 
nebudeme komentovať, to nech posúdia občania sami.
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Ukončenie členstva v Rade pre 
hospodársky rozvoj PB

Dolu podpísaní členovia Rady pre hospodársky rozvoj mesta 
Považská Bystrica s okamžitou platnosťou ukončujeme člen-
stvo v tomto poradnom orgáne.

Svoje členstvo v Rade pre hospodársky rozvoj sme prijali v 
nádeji, že nastane obrat pri riadení mesta. Naša snaha vychá-
dzala z nasledovných dohodnutých predpokladov pre činnosť 
rady:
1. Bude seriózny prístup k zmene systému riadenia mesta. 
2. Celý proces riadenia mesta a hlavne čerpania a plánovania 

nákladov bude transparentný. 
3. Pri fakte, že primátor nedisponuje odbornými a kvalifikač-

nými predpokladmi a ani skúsenosťami vo výkone manažér-
skych činností sa predpokladalo doplnenie riadiaceho apa-
rátu o príslušných odborníkov, ktorí boli schopní zvládnuť 
príslušné oblasti v riadení mesta. 

4. Materiály budú členom Rady pre hospodársky rozvoj mesta 
predkladané v dostatočnom predstihu tak, aby bolo možné k 
nim zaujať odborné stanovisko.

5. Bude snaha o aplikáciu moderných metód riadenia 
6. Členovia Rady pre hospodársky rozvoj mesta predpokladali 

seriózny a charakterný prístup k členom rady.

Celú činnosť Rady sme podrobne prehodnotili. Analyzova-
li sme všetky predložené materiály zo strany členov Rady pre 
hospodársky rozvoj mesta a hlavne sme konfrontovali vôľu a 
schopnosť využiť spracované materiály. Analyzovali sme aj 
plnenie dohodnutých predpokladov pre činnosť Rady pre hos-
podársky rozvoj mesta. Po podrobnom zhodnotení musíme 
konštatovať, že základné princípy pre fungovanie rady neboli 
zo strany primátora dodržané a činnosť rady bola zo strany pri-
mátora od 9. mesiaca 2011 paralyzovaná. V tejto etape nevieme 
exaktne kvantifikovať, aký podiel na tomto stave bola neochota 
resp. neschopnosť dodržať dohodnuté zámery, príp. kombi-
nácia ekonomických záujmov poslaneckých skupiniek, a aký 
podiel na tomto stave mala nekvalifikovanosť a neschopnosť 
aplikovať moderné manažérske metódy. Bez ohľadu na podiel 
jednotlivých faktorov na tejto situácii musíme konštatovať, že 
ďalšie vynakladanie úsilia v poradenskej činnosti na platforme 
Rady pre hospodársky rozvoj mesta je pre nás stratou času. 

Členovia Rady pre hospodársky rozvoj mesta úspešne vedú 
svoje firmy viac ako 20 rokov pri aplikácii moderných metód 
riadenia a preto nemôžeme ani nechceme niesť ani morálnu 
spoluzodpovednosť za rozvoj mesta, keď sa aplikujú metódy 
používané v začiatku 50-tych rokov minulého storočia, pri bu-
dovaní socializmu. Bližšie vysvetľovať tieto tvrdenia by malo 
zmysel, keby sme boli presvedčení o kvalifikačnej schopnos-
ti pochopiť jednotlivé odborné argumenty, a to bohužiaľ nie 
sme. 

Napriek vyššie uvedenému a nášmu ukončeniu členstva v 
Rade pre hospodársky rozvoj mesta sme i naďalej optimisti. 
Dúfame, že aspoň časť predvolebných prísľubov primátora 
bude dodržaná nielen v deklaratórnej novinárskej podobe ale 
i v reálnom živote. V prípade, že v budúcnosti so serióznym 
záujmom obdržíme od mesta požiadavku na posúdenie akých-
koľvek zámerov v rozvoji mesta, radi prispejeme v rámci na-
šich možností a schopností, nielen k posúdeniu, ale i naplneniu 
rozvojových zámerov mesta. Celú situáciu v rozvoji mesta bu-
deme samozrejme i v ďalšom období podrobne monitorovať s 
využitím všetkých informačných zdrojov a náležite reagovať. 
K tejto činnosti nás zaväzuje i logická ekonomická podstata, 
že disponujete našimi prostriedkami /ako daňovníkov/ a z tohto 
vyplýva Vaša zodpovednosť voči všetkým obyvateľom nášho 
mesta za racionálne vynakladanie týchto zverených prostried-
kov. 

Dúfame, že sa Vám v ďalšom období podarí obklopiť sa nie-
len lojálnymi ale aj kvalifikovanými pracovníkmi. 
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