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MVDr. Hrdlík: 

Mám jednu na hlavného kontrolóra. Jak občan, ja občan Hrdlík, nie poslanec, ale občan 

Hrdlík, mám interpeláciu. A tu ťa chcem poprosiť pán hlavný kontrolór, poviem to pred 

občanmi, pred všetkými poslancami tuná, dochádza tu k nejakej korupcii, dochádza tu ku 

kradnutiu od pána primátora, od poslancov? Sú nejaké prehnané zákazky, čo robia, konkrétne 

na moju osobu? Povedz tu pred všetkými. Ja viem, že ty si pupočnou šnúrou spojený s hnutím 

TREBIŠOV NAHLAS, ja viem, že sa im nepáči, že  nedostali sa do tohto, ale to nie je 

normálne, žeby každý deň zlodeji, banda zlodejská, Čižmár, Čižmárov otec, Hrdlík, 

predražené zákazky. To kde sme sa dostali, však treba ich zavolať, toho pána neznámeho 

Milana Nováka, alias Janyho Gregor. Nech príde tuná, nech vysvetlí, však to je demokracia, 

mestská polícia ho bude chrániť, však tu mu nikto nič nespraví. Dennodenne na sociálnych 

sieťach toto čítať, však ja 20 ľudí zamestnávam, ja platím druhý  najväčší asi po Jožkovi 

Gazdagovi dane pre mesto jak poslanec. A tu dennodenne zlodej, banda. Povedz tu teraz, 

dajte mu mikrofón. Dochádza k dačomu, sú predražené tie postreky proti komárom? Ja to 

nemusím robiť, ja mám druhé zákazky. Však to je hanba, ja idem po meste, každý na mňa 

pozerá, prídem do roboty sa pýtajú, to čo robíte vedúci, kradnete? Ta kradne vedúci, vedúci 

šedne do postrekovača  o desiatej večer, ráno o šiestej príde domov a o deviatej ide do roboty. 

Povedz tu teraz, vysvetli týmto, dochádza tu ku kradnutiu? Kradne primátor, kradnú poslanci, 

sú dajaké tieto, čo sa robí? Povedz teraz tu všetkými  do mikrofónu, pred občanmi.  

 

Ing. Princík: 

Keďže som bol vyzvaný, keď vidím nejaké porušenie zákonov, alebo nejaké nedostatky 

v konaní vedenia mesta, vieš dobre Ivan, že na to hneď upozorním. Toto, čo sa týka tých 

štvavých všelijakých stránok hlavne na fejsbuku, dištancujem sa od nich, ja s tým nemám nič 

spoločné. Povedal som to aj na rade mesta, kde takisto som bol vyzvaný, bol si tam aj sám 

svedkom. Neviem sa k tomu fakt vyjadriť, že toto, čo píšu tí štvaví, je to tak aj z jedného 

tábora, aj z druhého tábora, aby sme sa chápali. Treba si to vybaviť s tými autormi tých 

statusov. A toto, čo si sa pýtal, neviem o tom, aby dochádzalo na území mesta k nejakým 

nekalým činnostiam, k rozkrádaniu, atď. Tebe ku tým, napr. ku ploskačikovi pagaštanovému, 

som povedal svoje, povedal som ti, kde vidím ja chyby pri postreku a toto, čo potrebujem 

povedať poviem tu, aj tu mám pripravené nejaké body, jedno upozornenie, takže nemám 

s tým problém.  

 

 

 

Zodpovedané: na MsZ 

 

 


