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Košice, 07. júna 2017

Vážený pán riaditeľ spoločnosti KOSIT a.s. – pán Christenko.
Vážený predseda dozornej rady a poslanec mesta Košice – pán Jakubov.
Vážení nominanti v spoločnosti KOSIT a.s a členovia kontrolných orgánov za mesto Košice.

Dňa 05.06.2017 sme informovali obyvateľov mesta Košice ako aj primátora mesta Košice o „zvláštnej
cenovej politike“ spoločnosti KOSIT a.s. Nadsadené ceny pre Košičanov, ktorí zároveň vlastnia podiel
v odpadovej spoločnosti KOSIT len naznačujú, že rétorika spoločnosti, ktorá sa oháňa „dobrým
charakterom“ je len klamlivou frázou. Jediným cieľom zdá sa je, pod rúškom slušnosti, zdrať
vlastného akcionára, obyvateľov Košíc a daňových poplatníkov z peňazí.
Keď majoritný akcionár vstupoval do spoločnosti KOSIT, bol si dobre vedomý, že vstupuje do
podnikateľskej spolupráce so samosprávou a v rámci verejného sektora poskytovania služieb. Tento,
sektor je už zo svojej podstaty o to prísnejšie kontrolovaný, s dôrazom na ochranu verejného záujmu.
Je zarážajúce, že dnes spoločnosť KOSIT považuje všetky informácie za obchodné tajomstvo a vy ako
jej predstavitelia sa nehanbíte preferovať biznis pred službou samospráve. Preferujete maximálny
zisk pred ziskom primeraným a trvalo udržateľným. Vo vyspelom svete, snáď okrem odpadového
biznisu „talianskych bossov“, si podnikatelia vzťah so samosprávou vážia a za hlavnú prioritu
považujú serióznosť vzájomných vzťahov. Vaša obchodná politika je však voči Košičanom absurdná
a je zvláštne, že je tolerovaná „vašimi priateľmi“, ktorý pôsobia na čele samosprávy mesta Košice.
Z prieskumu, ktorý sme medzi samosprávami a zákazníkmi KOSIT a.s. vykonali je očividné, že cenu
72€ za likvidáciu 1 tony komunálneho odpadu nemožno považovať za štandardnú i napriek tomu, že
ju pán primátor mesta Košice vehementne ako takú označuje a obhajuje.
Nedočkali sme sa serióznej reakcie spoločnosti KOSIT a.s. na tieto naše poslanecké zisteniam k jej
cenotvorbe ale naopak obvinenia, o „vytrhnutí informácii o cenách v regióne z kontextu a o snahe
politizovať túto tému vzhľadom na voľby do VÚC“. Bohužiaľ toto tvrdenie spoločnosti KOSIT je
klamstvom a porovnanie s mestami ako Trnava a Žilina je absolútne mimo kontextu s ohľadom na
energetické zhodnocovanie odpadov v meste Košice. Aj preto Vás vyzývame, aby ste ceny za
energetické zhodnocovanie pre Mesto Košice dali do „kontextu“ a hlavne zabezpečili ich zníženie na
úroveň „štandardných“ cien, aké KOSIT a.s. ponúka iným samosprávam!

Vyzývame Vás pán riaditeľ Christenko, nakoľko z 34% zastupujete aj záujem mesta Košice, aby ste
reagovali. Vyzývame Vás aby ste pripravili seriózny cenový návrh pre mesto Košice na úrovni 50%
z ceny za likvidáciu odpadu, t.j. 36€ za jednu tonu spracovania komunálneho odpadu, čo je stále
viac ako platia mnohí klienti KOSIT a.s., a to nielen z oblasti samosprávy.
Vyzývame aj zástupcov mesta Košice a nominantov strany SMER-SD, ktorí majú hájiť záujmy
Košičanov: neparazitujte na stoličkách v kontrolných orgánoch spoločnosti KOSIT páni Jakubov,
Slafkovský, Petruško. Kontrolujte a obhajujte verejný záujem! To sa týka aj „činnosti“ riaditeľa
magistrátu mesta Košice pána Lazúra a Hlavného kontrolóra mesta Košice. Je na čase, aby ste si začali
poriadne robiť svoju robotu a brať ju ako službu pre Košičanom a nie službu „Vašim ľuďom“.
V najbližších dňoch plánujeme osloviť všetkých poslancov mesta Košice s požiadavkou, aby
prehodnotili predaj 29% podielu mesta v spoločnosti KOSIT. Preto Vás vyzývame pán riaditeľ
Christenko, aby ste obratom zaujal jasný a konštruktívny postoj k nášmu návrhu a verejne obhájili
pre Košičanov nevýhodnú cenotvorbu spoločnosti KOSIT a.s.
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