Občianske združenie

Natura Rusovce
Pohraničníkov 2A, 851 10 Bratislava, tel.:6252 8171,
e-mail: vmokran@gmail.com

Pre: poslanci MZ Rusovce
Vec: Stanovisko k návrhu na zrušenie uznesenia č. 41 zo dňa 19. 4. 2007

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
Dovoľte nám, aby sme zaujali stanovisko k návrhu MČ Rusovce zrušiť uznesenie č. 41 do zňa 19. 4.
2007 (o výške poplatku za vyhlasovanie v miestnom rozhlase), ktorý MČ predkladá na rokovanie
zastupiteľstva 8. 12. 2011.
Ako iste viete, naše občianske združenie pracuje v Rusovciach už 10 rokov. Združujeme aktívnych
občanov, ktorí majú vzťah k prírode a životnému prostrediu v Rusovciach, pričom činnosť, ktorú
vykonávame, je bezosporu činnosťou verejnoprospešnou. Všetko, čo robíme, robíme v prospech
Rusoviec, bez nároku na odmenu, často naopak s vynaložením vlastných prostriedkov. Robíme to
preto, lebo máme radi našu obec, jej hodnoty aj obyvateľov.
Počas tohto obdobia sme uskutočnili viacero aktivít, z ktorých spomeniem len niektoré:






Svojpomocná oprava lavičiek v parku.
Zaradenie rusovského parku do medzinárodnej siete turisticky atraktívnych parkov.
Odborné ošetrenie stromov v parku profesionálnou firmou.
Organizovanie a financovanie kosieb v okrajových častiach parku.
Vybudovanie Rímskeho parčíka od naplánovania občanmi až po samotnú realizáciu.

Na viacerých z týchto aktivít sme veľmi úspešne spolupracovali s obcou. Obec sa napríklad podieľala
finančne aj nefinančne na projekte Rímskeho parčíka, do ktorého naše občianske združenie prinieslo
peniaze v objeme cez štyristo tisíc Sk.
Preto nás úprimne zaskočil návrh MČ neumožniť všetkým rusovským občianskym združeniam
využívať miestny rozhlas bez poplatku. Tento návrh sa nám zdá byť veľmi nešťastný, pretože:





jeho obsahom je pýtať peniaze od aktívnych občanov, a to za verejnoprospešnú činnosť
v prospech svojich spoluobčanov, s nákladmi pre obec absolútne minimálnymi (väčšinou
nulovými),
ignoruje fakt, že občianske združenia nie sú zárobkovými organizáciami a svoj chod financujú
z vlastných zdrojov,
úplne nelogicky delí združenia na tie, ktoré dostali a ktoré nedostali v danom roku podporu
z obce, pričom združenia, ktoré peniaze od obce nepýtajú, sú za to trestané nutnosťou platiť
poplatky.

Sme presvedčení, že občianske združenia sú prirodzeným partnerom obce a sami sme tak vždy
vystupovali. Veríme, že uvedený návrh je iba nepochopením služby, ktorú občianske združenia robia
obci.
Ekonomickému argumentu rozumieme, ale tento by bol relevantný jedine v prípade, keby
občianske združenia vykonávali činnosť, ktorá nie je v prospech obce alebo keby nejaké OZ túto
službu zneužívalo, čoho si nie sme vedomí. Uvedený návrh vnímame viac v rovine posolstva
občianskym združeniam, než v rovine ekonomickej. Odpustenie poplatkov za hlásenia v rozhlase nás
nevytrhne z núdze, ide skôr o otváranie alebo zatváranie dverí pred spoluprácou s tými, ktorí chcú
vykonávať niečo v prospech spoluobčanov.
Preto Vás prosíme o nepodporenie predloženého návrhu.
Veríme, že naša spolupráca s obcou bude pokračovať v tom duchu, v ktorom vždy existovala a veríme
v lepšie vzájomné pochopenie sa.

V Rusovciach, 7. 12. 2011

Za OZ Natura Rusovce
Tajomník OZ Mgr. Vladimír Mokráň

