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Vec: Informácie k sťažnosti OF/2013/0205/B4 k projektu CCI 2004 SK 16 C PE 001

James SWEENEY
Head of Unit

Rue Joseph II 30/Josef II - straat 30
1000 Bruxelles/Brusel

Belgique

V Bratislave dňa 24.08.14

Vážený pán Sweeney,
 
ako poslanec Európskeho parlamentu a člen Výboru pre rozpočtovú kontrolu Európskeho 
parlamentu by som Vás chcel požiadať o doplňujúce informácie ohľadom stavu sťažnosti OF/
2013/0205/B4 týkajúcej sa realizácie projektu Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie 
Horných Kysúc (projekt CCI 2004 SK 16 C PE 001). 

Mám dôvod predpokladať, že pri realizácii tohto projektu, na ktorý bola poskytnutá pomoc z 
Kohézneho fondu vo výške 45 955 469 eur a z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 8 042 
207 eur, došlo k zásadným pochybeniam. V dôsledku týchto pochybení boli poškodené obce 
regiónu Horné Kysuce (napríklad Klokočov a Zákopčie), ako aj spoločnosť Považské 
dopravné a priemyselné stavby, s. r. o., Žilina, ktorej konateľ Ján Škor sa na OLAF obrátil so 
žiadosťou o prešetrenie. 

Napriek mnohým urgovaniam však pán Škor nie je informovaný o ďalšom postupe ohľadom 
tejto sťažnosti. Po tom, ako pán Škor komunikoval s viacerými predstaviteľmi OLAF, medzi 
inými Marco Pecoraro a Annamária Katarína Majerová a Monika Mateickova mu bolo zo 
strany Moniky Mateickovej odporučené, nech sa s ďalšími informáciami obráti na Vás. 
Napriek tomu, že pán Škor Vám zaslal dva listy v dňoch 10.10.2013 a 27.05.2014, sa z Vašej 
strany doteraz nedočkal odpovede. Do dnešného dňa tak má pán Škor len strohú informáciu z 
e-mailu zo dňa 15.05.2013 o tom, že na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa OLAF 
bolo otvorené vyšetrovanie ohľadom tejto sťažnosti.

Verím, že rýchly a účinný boj proti nehospodárnemu využívaniu prostriedkov Európskej únie 
je aj vo Vašom záujme, a preto dúfam, že ma budete o ďalšom stave vyšetrovania tejto 
žiadosti informovať.

S pozdravom
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