VRÁŤME POPRAD POPRADČANOM
A ODSTAVME SPOLOČNE BÁBKY OLIGARCHOV !
František Bednár - nezávislý kandidát na primátora
Jediný kandidát, ktorý:

bude vykonávať funkciu primátora za priemernú mzdu a prevyšujúcu časť
mesačného platu bude prerozdeľovať rodinám v núdzi
(ak tento sľub nedodrží, z funkcie odstúpi)
bude zárukou, že Poprad prestane byť mestom hazardu a vie ako nahradiť
výpadok príjmu z odvodov z hazardných hier vo výške 480 000 eur
navrhne zrušenie funkcie 2. viceprimátora, čím mesto ušetrí na mzdách
vráti Poprad Popradčanom, urobí poriadok na radnici a obnoví zľavy za odpad a v MHD
odstaví bábky oligarchov, ktoré si z verejných funkcií urobili zárobkový podnik
presmeruje peniaze späť k občanom, vrátane spravodlivého prerozdelenia zisku
zo spoločností PES, Brantner a Aquapark
vie ako zastaviť poškodzovanie občanov vodárenskou spoločnosťou Veolia voda

Jediný kandidát, ktorý sa nedá skorumpovať, pretože nemá žiadne úvery, jeho meno nenájdete na sociálnej
sieti firiem Foaf, vObchodom registri ani vzozname dlžníkov.
Od roku 1990 nezištne pomáham ľuďom vobčianskom združení. Ozývam sa vždy keď sa deje krivda anezákonnosť a
nedal som sa zastrašiť. Mojim snom je pomáhať ľudom akonať dobro. Či mi umožníte pomôcť aj tým, ku ktorým je osud
neprajný, záleží najmä na Vás, ktorí kvoľbám nechodia. Je Vás 65% apreto hlavne Vás prosím, príďte kvoľbám adajte svoj
hlas konaniu dobra a nie voľbe menšieho zla! Je vo Vašich rukách, či spoločne vrátime späť Poprad Popradčanom, alebo
budeme po voľbách opäť len nadávať.

Voľby sú poslednou príležitosťou pre všetkých, ktorí sú zhnusení zo situácie v našom meste!

VOLEBNÝ PROGRAM
nezávislého kandidáta Františka Bednára a spoločnej kandidátky nezávislých
kandidátov a kandidátov mimoparlamentných strán, Slovensko do toho!, Nový
Parlament a Slovenská ľudová strana
1. Mesto po 20 rokoch prevzalo späť doposiaľ ziskové
tepelné hospodárstvo, ktoré sa podľa slov primátora nemá
privatizovať len pokiaľ bude vo funkcií. Občania neplatia len za
cenu tepla ale sponzorujú Združenie Pre mesto, mediálnu reklamu,
právne služby za 18 000 eur ročne a s vedením mesta spriaznené
subjekty. Toto skryté tunelovanie zakrývajú vratkami za energie,
ktoré majú zalepiť oči odberateľom pred voľbami a sú len zlomkom
z toho čo Popradčania skutočne mali dostať Pri rozumnom a
hospodárnom spravovaní by boli ceny tepla určite nižšie a zisk by
slúžil občanom. Mestská spoločnosť PES nezverejňuje zmluvy a
investície financuje z úverov, za ktoré ručí technológiami, ktoré
patria mestu. Ukončíme netransparentné spravovanie tejto
mestskej spoločnosti a navrhneme riešenia na dosiahnutie úspor
za energie s maximálnym využitím eurofondov na podporu zelenej
energie, keďže ceny energií sa za posledných 15 rokoch zvýšili
vyše dvojnásobne.
2. Rovnako nezodpovedne sa bývalé vedenie mesta v
roku 2003 vzdalo bývalých Technických služieb, ktoré sú v
správe rakúskej spoločnosti Brantner, ktorá mestu dáva len
omrvinky vo výške 5 tisíc eur ročne. Nič proti tomu neurobil ani
primátor ako predseda dozornej rady a jej člen Bohumil Košický.
e-mail: twins@aminet.sk

Tel.: 0903 142 771

Presadíme spravodlivé prerozdelenie zisku a prehodnotíme
výhodnosť pôsobenia tejto spoločnosti, ktorej primátor na rozdiel
od ukončenia zmluvy s Veoliou energia predĺžil zmluvu o 10 rokov.
3. Cena vody sa v najchudobnejšom Prešovskom
samosprávnom kraji od roku 2003, kedy stál 1 m³ 0,87 eur
zvýšila na 2,61 eur v roku 2016, teda trojnásobne. Po vydaní
rozhodnutia Najvyššieho súdu a Ústavného súdu v Českej
republike o protiústavnej privatizácii vody a výhre v súdnom spore
s Veoliou, podnikneme všetky dostupné právne kroky k
zrušeniu protiústavnej privatizácie vody aj v našom regióne,
pretože primátor, ktorý sa stal v roku 2015 predsedom
dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a
nadštandardne mestom platení externí advokáti preto nič
neurobili. Navrhneme zrušenie zmluvy s Veoliou, ktorej v roku
2006 akcionári PVS prenajali potrubia a vodu na 30 rokov za
dodnes transparentne neobjasnených podmienok, známych ako
kauza „Gorila“. Podľa článku 4 Ústavy SR, nerastné bohatstvo,
podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo
vlastníctve Slovenskej republiky. Cena vody sa každý rok
zvyšuje, preto je neprípustné, aby o našom národnom bohatstve
rozhodovala zahraničná nadnárodná spoločnosť. Týmito krokmi
https://www.facebook.com/frantisek.bednar.528

VOLEBNÝ PROGRAM
zastavíme zvyšovanie ceny vody. Keďže Veolia sa zbavila
zodpovednosti za opravy rozvodov za vodomerom a časté úniky
vody v dôsledku porúch starých potrubí fakturuje spotrebiteľom,
budeme iniciovať zmenu legislatívy, aby boli fakturačné vodomery
umiestnené v domoch tak ako je to v prípade elektrickej prípojky.
Odpočet vodomeru sa už dávno robí diaľkovým odpisom.
Spotrebiteľ je podľa zlých zákonov povinný znášať náklady za
opravu potrubia často aj v dĺžke niekoľko desiatok metrov.
V prípade zvolenia za primátora ako predseda dozornej rady
PVS navrhnem preventívne opatrenie monitorovanie únikov
vody a reálnej spotreby a porovnávanie so stavom
fakturačného vodomeru, čím sa predíde zbytočným finančným
stratám pri poruche potrubia, čo sa často zistí v lepšom
prípade až pri ročnom vyúčtovaní.
4. Presadíme väčší podiel mesta v spoločnosti Aquapark
a zľavy pre Popradčanov. Mesto Poprad vlastní 15-percentný
podiel v spoločnosti Aquapark Poprad, s.r.o. za to, že pri založení
spoločnosti v roku 2002 vložilo do spoločnosti areál krytej plavárne
a geotermálny vrt. Hodnota majetku bola v tom čase 271 mil. Sk.
Podnikateľ Ján Telensky tento majetok niekoľkonásobne znásobil
a využil neschopnosť a diletantstvo vedenia mesta, ktoré sa vzdalo
majoritného vplyvu nad rozhodovaním o tomto majetku. Do roku
2012 spoločnosť Aquapark vykazovala stratu a podľa odpovede
mesta v zmysle infozákona mesto zo spoločnosti nemá zisk. Je
všeobecne známe, že ďalšie spoločnosti blízke podnikateľovi
Jánovi Telenskému získali do vlastníctva viaceré polyfunkčné
domy, pozemky a iné nehnuteľnosti čo potvrdzuje vplyv tohto
podnikateľa v našom meste. Verejnosť negatívne vníma, že
z Aquaparku sa stala VIP zóna pre väčšinou už len zahraničných
turistov a Popradčania navštevujú cenovo prístupnejšie kúpaliská
vo Vrbove, Spišskej Novej vsi alebo Kežmarku so zľavami pre
domácich. Okrem väčšieho vplyvu mesta a zliav navrhneme
spoluúčasť mesta na v roku 2016 avizovaných investíciách do
zdravotníckeho biznisu.. Keďže Aqupark je ukážkou ako sa dá
efektívne využiť zelená energia využitím geotermálneho vrtu na
ohrev vody a vykurovanie, čo je žiaľ limitované kapacitou vrtu len
na areál Aquaparku, ponúkneme Aquaparku možnosť spoluúčasti
na založení spoločnosti s účasťou mesta na podporu zelenej
energie. Napríklad výrobu elektriky fotovoltaickými panelmi a iné
vo svete nastupujúce technológie, ktoré znížia náklady na energie
nielen Aquaparku ale aj občanom Popradu. Primátor Popradu mal
pri návšteve Južnej Kórey
možnosť navrhnúť výrobu
fotovoltaických panelov a high-tech technológii priamo v Poprade
čo žiaľ nevyužil.
5. Splníme to čo nebolo splnené víťazmi volieb vroku
2014, ktorí sľubovali: vytvorenie mestského podniku na výstavbu
bytov, čo vytvorí nárast bytov za nižšiu
nadobúdaciu cenu
a vytvorenie finančného modelu pre nájomné byty, aby boli
prístupné pre občanov zo sociálne slabších príjmových
skupín. Realita však potvrdzuje, že sľuby skončili pri verejnej súťaži
na predaj bývalých Duklianskych kasárni, ktoré mali v minulosti
záujem oligarchovia ako Andrej Kiska, či ďalší.
6. Splníme aj ďalšie nesplnené sľuby ich programu
„Spoločne po novom“, v ktorom kritizovali:
- mestský stavebný úrad neslúži občanovi - občan je rukojemníkom,
- absolútne zlyhanie čerpania eurofondov na rozvoj infraštruktúry,

- Všetky média spravované mestom vnímajú občania ako
cenzurované a neobjektívne. Strach slobodne hovoriť,
spravodajstvo TV Poprad a novín Poprad je len pre vyvolených,
- vedenie mesta svojvoľne porušuje právne predpisy, ktoré musí
riešiť prokuratúra.
Realita v rozpore so sľubmi priniesla chaos na stavebnom úrade,
dosadenie riaditeľa TV Poprad, žalobu na kontrolóra mesta
a viaceré podozrenia prešetrované prokuratúrou, vrátane
alkoholovej kauzy samotného primátora. Lukratívne nehnuteľnosti,
pozemky a prístupové cesty v Kvetnici vlastnia špekulanti, ktorí
za pasivity vedenia mesta vydierajú obyvateľov a bránia im
v parkovaní. Chabou náhradou za nesplnené sľuby majú byť už
len rôzne vízie, cyklistické chodníky a revitalizácia parku pri
nemocnici poslanca Kavku, či Smart-city viceprimátora Wzoša.
7. Ako riešenie dlhodobo stratových mestských Pohrebnocintorínskych služieb, čo mesto rieši zvyšovaním poplatkov
za hrobové miesta, navrhneme okrem urobenia poriadku v
tejto spoločnosti aj obnovenie projektu z 90 rokov-výstavby
krematória s urnovým hájom vo vhodnej lokalite. Keďže najbližšie
krematórium je v Košiciach a Banskej Bystrici, dá sa predpokladať
vyžitie nielen v Poprade ale aj v celom regióne Tatier a Spiša.
8. Minister zdravotníctva a predseda PSK boli vyzvaní
k obnoveniu činnosti špecializovanej nemocnice na liečbu
TBC a respiračných chorôb v Kvetnici a na špekulantov, ktorí
sa zmocnili budovy nemocnice a nechali ju za pasivity mesta 10
rokov chátrať, bolo podané trestné oznámenie. V záujme ochrany
zdravia občanov navrhneme rozšírenie činnosti nemocnice o
liečbu onkologických chorôb s možnosťou využitia doplnenie
konvenčnej liečby alternatívnou, podľa rozhodnutia pacienta,
s využitím čínskej medicíny kde je len 3%-ný výskyt rakoviny.
9. Mesto Poprad má dostatok možností získať finančné
prostriedky z ktorých môže dotovať bezplatné cestovné v
MHD v ešte väčšom rozsahu ako Žilina. Pre deti do 15 rokov,
občanov od veku 60 rokov, invalidných dôchodcov, zdravotne
postihnutých a oprávnené osoby z radov Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, politických väzňov a darcov krvi.
10. Navrhneme obnovenie zliav na odvoz komunálneho
odpadu pre dôchodcov, zdravotne postihnutých a rozšírenie
okruhu oprávnených osôb o rodiny s viacerými deťmi.
11. Zrušíme poplatky za psov pre dôchodcov a držiteľov
preukazu ZŤP. Po celú dobu volebného obdobia zmrazíme
zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad, cestovné, daní
a poplatkov za materské škôlky a školské družiny.
12. Zavedieme kartu Popradčana so zľavami pri návšteve
kúpaliska, kultúrnych a športových podujatí. Forma zliav po dohode
s podnikateľmi bude možná aj zavedením lokálnej menyPopradského toliara, čo by oživilo ekonomiku a turisticky
zatraktívnilo región.
13. Zastavíme likvidáciu zelene a stromov kvôli
nekontrolovanej výstavbe. Namiesto ničenia zelene podporíme
výstavbu viacpodlažných parkovacích garáži s komplexnými
službami pre majiteľov automobilov. Budeme riešiť sťažnosti
občanov Veľkej na poškodzovanie životného prostredia
spoločnosťou Schüle.

VRÁŤME POPRAD POPRADČANOM
KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - I. Volebný obvod
Spoločná kandidátka nezávislých kandidátov a kandidátov
mimoparlamentných strán, Slovensko do toho!, Nový Parlament a Slovenská
ľudová strana
Martin POLOVKA
(Nezávislý kandidát)

Marek DUDA
(Slovensko do toho!)
Chcem presadiť zákaz prevádzkovania hazardných hier,
keďže tento problém vnímam ako najväčší zo všetkých
problémov, ktoré trápia Popradčanov a bránia v zdravom
fungovaní rodín. Podporím začínajúcich podnikateľov,
ktorí sa rozhodnú podnikať v širšom centre mesta, aby
ožilo nielen naše námestie, kde okrem kaviarni,
secondhandov, lekárni a čínskych obchodov nájdeme iba niekoľko málo
zaujímavých podnikateľských nápadov. Chcem kompletne zrekonštruovať
Kino Máj vo Veľkej za pomoci dobrovoľníkov z radov mládeže a tretieho
sektora fungujúceho v kultúre a vytvoriť z neho nezávislý kultúrny priestor
podľa vzoru Tabačky v Košiciach, Záhrady v Banskej Bystrici, či Stanice
Záriečie v Žiline, kde dostanú všetci mladí neprofesionálni umelci priestor na
ich tvorivú činnosť. Začnem riešiť konkrétne sťažnosti a návrhy obyvateľov
mestských častí Matejoviec, Spišskej Soboty a Veľkej, tak aby ich obyvatelia
sa hlásili k hrdým Popradčanom.

Podporím trhy na námestí každú sobotu (domáce výrobky;
varenie halušiek), koncerty a folklórne vystúpenia na
námestí počas celého roka, koč s konským záprahom cez
historickú časť (Spišská Sobota, Poprad; Veľká).
Navrhnem parkovacie karty zdarma/kľúč od mesta pre
ľudí, ktorí rozvinuli mesto, ochranu zelene, park pre psov
na základe pripomienok a návrhov okolia, detské ihrisko na sídlisku Juh 3,
poschodové parkovisko na novom i starom juhu opravu chodníkov a ciest.
Zasadím sa o boj proti čiernym skládkam v rieke zavedením kamerového
systému.

JaJana OPRONDEKOVÁ
(Slovensko do toho!)

ženám a deťom.

Ako mama dvoch detí, chce presadzovať podporu
mladých rodín, pretože bez zdravej rodiny a detí nemá
naše mesto budúcnosť. Je nevyhnutné riešiť neúnosnú
situáciu s parkovacími mestami. Chce sa zamerať na
pomoc mladým rodinám s malými deťmi, rodinám,
ktoré sa ocitli v zložitej sociálnej situácii a týraným

František Bednár
(Nezávislý kandidát)

Zuzana GALLOVÁ
(Nový Parlament)
Ako stavebná projektantka sa chce zamerať na riešenie
problematiky so stovkami žiadostí o pridelenie
sociálneho bytu. Tento dlhodobý problém je možné
namiesto prázdnych sľubov (sídlisko Nový Poprad),
riešiť racionálnym a rýchlym riešením v podobe
odkúpenia starších bytov od občanov a ich prenájmom.
V Poprade, kde od roku 2002 ubudlo vyše 5000
obyvateľov, je v ponuke na odpredaj paradoxne vysoký počet väčšinou
starších bytov. Údržba a správa týchto bytov vo vlastníctve mesta by vytvorila
aj nové pracovné miesta a prispela k zníženiu nezamestnanosti. Toto riešenie
by nesporne zastavilo dlhodobý trend likvidácie zelene v meste.

Maximálne podporím zelenú energiu s využitím
eurofondov, čím na úsporách za energie, ktorých cena
sa za 15 rokov zvýšila dvojnásobne, získam financie
na obnovu budov v správe mesta. Ako predseda
Spoločenstva vlastníkov bytov som v Poprade
financoval obnovu bytového domu z úspor dosiahnutých
ekologickým ohrevom TÚV termodynamickými panelmi,
kde súčasné náklady na ohrev teplej vody predstavujú už len tretinu pôvodných
nákladov. Namiesto prázdnych sľubov a vízií ponúkam reálne riešenia v
prospech občanov.

Ing. Ján KRIŠŠÁK
(Slovensko do toho!)
Ako poslanec a stavebný inžinier chcem využiť
skúsenosti v stavebníctve, projekčnej činnosti a
riadiacich funkciách na podporu kvalitných projektov
pre využitie eurofondov a Nórskeho finančného
mechanizmu najmä pre mladé rodiny a našich
dôchodcov.
Budem podporovať vypovedanie
nevýhodných zmlúv a navrátenie majetku pod správu mesta, kvalitné
cesty, integrovaný dopravný systém, dobudovanie cyklistických trás, školstvo
prepojené s praxou a potrebami regiónu, a tvorbu pracovných miest.

www.slovensko-dotoho.sk

http://www.novyparlament.sk

http://www.slsah.sk

VRÁŤME POPRAD POPRADČANOM
KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - II. Volebný obvod
Spoločná kandidátka nezávislých kandidátov a kandidátov
mimoparlamentných strán, Slovensko do toho!, Nový Parlament a Slovenská
ľudová strana
Peter Michlik
(Slovensko do toho!)
Navrhnem vytvorenie zelených oddychových zón
na relax a oddych pre obyvateľov. Vybudovanie a
renováciu detských ihrísk. Riešenie cenovo
dostupnej bytovej výstavby, uvedieme do praxe
smart riešenia za prijateľné ceny na zníženie
zbytočných tisícových strát na úkor obyvateľov,
riešenie odpadovej turistiky z okolitých obcí, ktorá
zvyšuje poplatky za odpad pre Popradčanov.
Podporím efektívne riešenia s využitím zelenej
energie na znižovanie nákladov. Ako elektrotechnik
a špecialista na meraciu a regulačnú techniku, podporím zavádzanie
kontrolných systémov na únik vody s diaľkovým odpočtom vodomerov ako
je to už v iných mestách. Úniky sa často zistia až pri koncoročnom
vyúčtovaní a musia ich platiť občania.

Rudolf REGEŠ
(Slovenská ľudová strana)
Ako dlhoročný železničiar dobre pozná
problematiku dopravy a cestovného ruchu v
regióne, pozná aj problémy starého mesta a
v maximálnej miere sa snaží vrátiť význam centru
mesta, ktoré za posledné roky upadá a stáva sa
mestom duchov. Jeho snahou je zatraktívniť
mesto a podporiť cestovný ruch v rámci
spolupráce trojuholníka Poprad - Vysoké Tatry Zakopané. Jeho prioritou je vrátiť Poprad medzi
popredné centrá turistického ruchu a obnoviť konštruktívnu a slušnú
komunikáciu medzi mestom a občanmi usilujúcimi sa o rozvoj a zveľadenie
mesta.

Ivana Padarasová
(Nový Parlament)
Chcem využiť svoje skúsenosti v oblasti pohrebných
služieb na dôslednú kontrolu zo strany mesta, ktorá
by zabránila neoprávnenému zvyšovaniu poplatkov
za pohrebné a cintorínske služby, k čomu často
dochádza zo strany mestskej spoločnosti, ktorá
zneužíva svoje dominantné postavenie, nevie
hospodáriť a straty si vykrýva zvyšovaním cien.
Budem sa zasadzovaťo skvalitnenie verejných
služieb a navrhnem výstavbu krematória v popradskom regióne, čo by
prinieslo nesporne ekonomické výhody najmä občanom pretože najbližšie
krematórium je v Košiciach a Banskej Bystrici.

