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Yéůený pěn primátor,
potom čo sa preukázali ako dóvodné, ešte v roku 2016, poslancami mestského zastupitel'stya
prezentované závažné podozrenia o Vašej závislosti na alkohole, tým. že ste nezodpovedne a
ťahkomyseťne jazdili pod vplyvom alkoholu, ste verejne vyhlásili. že ste pripravený odstúpiť,
V podobných prípadoch v demokatických štátoch verejni činitelia odstupujú z funkcie bez odkladu
a okamžite, uvedomujúc si morálnu zodpovednosť voči svojim voličom. Keďže s dóverou občanov sa
nehazarduje, rovnaký krok sa očakával aj od Vás. Po návrate z Vašej dovolenky sa však opát'
potvrdilo, že Vaše slovo nemá žiadnu cenu, pretože kvóli alkoholu už z funkcie neodstupujete ako
uviedli médiá po zasadaní Mestského zastupitel'stva 30.8 2017. Tak ako ste vjúni 2016 verejne
vyhlásili, že všetci zamestnanci Veolie, ktorí chcú pracovat' v prospech Popradskej energetickej
spoločnosti budú zamestnaní. čo o pár mesiacov už nebolo pravdou a skončilo žalobou na popradskom
súde, rovnako aj teraz sa potvrdilo, že Vaše slovo nemá cenu ani toaletného papiera.

Ako som ešte 19. 8.2017 avizoval, že z funkcie neodstúpite. v článku s názvom ..ČO rn
DOVOLENE POPRADSKÉMU PRIMÁTOROVI ŠVAGERKOVI NIE JE DOVOLENE
SoMÁRovI! Alebo THE SHow MUST Go oN - čže kšefty musia pokračovat"' uverejnenom
na blog.pravda.sk a stránke http://necenzurovane.net/na i/noorat]/prr1,|.html za závislosťou na
alkohole anespósobilosti vykonávať funkciu primátora, je ovel'a závažnelši dóvod pre okamžite
odstúpenie z funkcie a vyhlásenie doplňujúcich volieb v súlade so zákonom. Vaše zotrvanie vo funkcii
za každú cenu a nepripustenie doplňujúcich volieb totř poívrdzuje ddvodné podozrenie z Vášho
korupčného správania a vydieratel'nosti ekonomicky vplyvnými l'uďmi z pozadia, ktorí Vám
financovali volebnú kampaň, čo ste sám verejne pred svedkami priznal aj s uvedením mena tejto
osoby. Sta| ste sa bábkou týchto l'udí a kvóli ohrozeniu ich ekonomických záujmov Vás preto
musia udržat'vo funkcii čo najdlhšie.

Často hovorite o morálke, ale na rozdiel od exposlanca NR SR Daniela Lipšica alebo exposlanca
MsZ v Košiciach lgora Sidora, ktorí sa vzdali svojich mandátov, v súlade s morálkou však nekonáte.
Yyzývam Vás preto, v deň 25. výročia prijatia Ústavy SR, ak Vám skutočne záleži na záujmoch
občanov Popradu. aby ste odstúpili z funkcie tak ako ste to vyhlásili, potom čo dopravná kontrola
preukazala použitie alkoholu počas jazdy motorovým vozidlom. Je pri tom úplne nepodstatné, aký
rozdiel bol medzi výškou promile alkoholu pri prvej dychovej skúške a opakovaných vrátane výsledku
vyšetrenia krvi.

Ak tak neurobíte do 7.9.2017 od podania tejto výzvy a pred záujmami občanov uprednostnite
záujmy vplyvných skupín oligarchov, kíoré z pozadia ovplyvňujú radnicu pod Vašim vedením, petičný
výbor zložený z členov strany Nezávislost' ajednota - NAJ, zaháj i petičnú akciu v zmysle petičného
zákona aja v súlade so zákonom poskltnem príslušným zíožkám Policajného prezídia všetky indície
a skutoČnosti potvrdzujúce dóvodné podozrenie z Vášho korupčného správania a vydieratel'nosti,
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