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Vážený pán prezident Zväzu strojárenského priemyslu Slovenskej republiky
a súčasne generálny riaditeľ Tatravagónky Poprad a ďalších podnikov Ing. Alexej Beljajev
Dovolil som si Vás osloviť v mene občianskeho združenia, ktorého som predsedom, so žiadosťou
o podporu našej činnosti v Poprade. Nakoľko spolupráca so súčasným vedením mesta Poprad je
nedostatočná a takmer žiadna. Na budove Zimného štadióna v Poprade sme v roku 2016 za
spolupráce a účasti zástupcov Veľvyslanectva Ruskej Federácie, ako potvrdzuje ďakovný list
pána Veľvyslanca A. Fedotova, uverejnený na našej stránke http://www.szcpv.org
/16/hrdina2.htm, odhalili Pamätnú tabulu účastníkovi protifašistického odboja Antonovi Babonymu.
Na pozvanie Veľvyslanectva RF sme 9. mája 2018 položili veniec pri hroboch vojakov pri
príležitosti 73 výročia skončenia 2. sv. vojny. http://www.szcpv.org/18/padli.html
Je smutné, že pre nedostatočnú podporu si združenie nemôže dovoliť každoročnú dôstojnú
pietnu akciu pri Pamätníku na Zimnom štadióne ako potvrdzuje odkaz na našu internetovú
stránku. http://www.szcpv.org/17/vyrocie.html
Dôvodom, prečo súčasné vedenie mesta Poprad nepodporuje našu činnosť je skutočnosť, že som
okrem iného poukázal na tunelovanie a nehospodárne spravovanie mestskej spoločnosti
Popradská energetická spoločnosť s.r.o. Bližšie informácie sú uverejnená na City monitore jún
2018. http://www.necenzurovane.net/naj/poprad/pp32.html a tiež skutočnosť, že na základe
žiadosti viacerých občanov Popradu z ktorých už takmer 800 svojim podpisom podporilo moju
kandidatúru na primátora a poslanca v komunálnych voľbách 2018. Žiaľ súčasná opozícia SAS,
KDH. OĽaNO, primátor, 1. viceprimátor a kandidát na primátora Ing. Ondrej Kavka si
z Popradskej energetickej spoločnosti urobili prostriedok na ich zviditeľnenie pred komunálnymi
voľbami.
Informatívne som si dovolil zaslať volebný program pre Poprad, ktorého prioritou je zabezpečenie
financií a nie len prázdne sľuby a vízie.
V prípade záujmu Vás veľmi rád môžem bližšie informovať o podrobnostiach.
S úctou
František Bednár
Predseda SZBPV

-Svetové združenie bývalých politických väzňov
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