
                                POPRADČANIA OTVORTE OČI!  

 
Vyše 60 % z nás nemá záujem o komunálne voľby a voľby do VÚC.  Ešte väčšia časť na súčasnú situáciu šomre 

a nadáva.  V Poprade či Žiline  si tí, ktorí voliť išli, opakovane zvolili za primátora toho istého človeka. Nevoliaca väčšina 
to mlčky a apaticky, niektorí aj zo strachu o vlastnú existenciu, prijala ako nutné zlo. V Poprade  už mnohí neveria, že sa 
ešte  nájde verejný činiteľ, ktorý by si z funkcie neurobil zárobkový podnik. Časť tých voliacich sa nechá opíjať  peknými 
rečami a predraženým pozlátkom,  neuvedomujúc si, že to čo sa navonok prezentuje  ako nevídaný rozvoj mesta, by 
za verejné peniaze urobil, v rámci svojich povinností, hocikto z nás.  Povedzme si pritom úprimne, že  bez toho, aby si 
za to zariadil  fantastické výhody - bez darovaného luxusného auta Bentley,  bytu v Londýne  a ďalších podivných 
benefitov. Zbúraním 200 ročného Popradského pivovaru, či premenou Šašinkovej secesnej budovy na polyfunkčné 
monštrum,  mesto Poprad nenávratne stratilo svoj historický ráz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V oboch voľbách máte jedinečnú šancu zrušiť im tento zárobkový podnik z verejných funkcií, ako vo VÚC tak na 
úrovni mesta,  tým,  že nebudete stále voliť tých istých. Neverte, že Danko nebude kandidovať v roku 2014. Ak vo 
voľbách do VÚC dostane dosť hlasov, aby sa stal opäť podpredsedom a ak zistí, že má  akúkoľvek  šancu opäť uspieť 
aj v Poprade, podobne ako v roku 2010 ho jemu oddaní „presvedčia“, aby v záujme mesta kandidoval. Pokiaľ by mu to 
nevyšlo, zvolenie všade prítomného JUDr. Kromku bude pre neho záložným plánom, aby ho  tento vymenoval za 
viceprimátora a hra bude pokračovať.  

 
         
 
 
 
 
 
 
 
Musím sa priznať, že je tu aj stávka, krajania z Kanady, USA a iných krajín, ktorí mi skromne prispeli na tento leták, 

sa stavili, že Popradčania ukážu celému svetu, že nebudú viac voliť prospechárov, ktorým ide len o najvyššie platy 
a peniaze. Ja naopak tomu neverím a stavil som sa o celkom zaujímavú sumu, že ľudia na Slovenku a ani v Porade sa 
nezmenili a sú ľahostajní a apatickí, rovnako ako po okupácii 21, augusta 1968, len s tým rozdielom, že dnes sú tu iní 
okupanti bez tankov. Srdečne  pozývam všetkých dňa 21. 8. 2013 (streda) o 15.00 hod. na pietnu akciu pri 
príležitosti 45. výročia okupácie ku pamätníku na Námestí sv. Egídia v Poprade. Pozvánku nájdete na webovej 
stránke www.szcpv.org   

           František Bednár - alternatíva pre Poprad               František Bednár 

Pretože Vás vlastná ľahostajnosť, apatia  a  strach aj tak 
dobehnú. Tento leták nie je o voľbách ani o mne, ale o nás! 
 

Jonáš Záborský a jeho dvestoročná pravda: 
Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí, doja si ho sťa kravičku a on 
ticho stojí...  
 
 

 Pri spustení petície za referendum o odvolaní popradského primátora jedna strana argumentuje:  
podpísali by sme, ale nemá to žiadny význam, pretože Danko už oznámil, že končí a ten nový bude taký 
istý. Odíde Danko, príde Kromka. Všetci sú rovnakí a všetci sa len obohacujú! 

      Milí Popradčania, ale veď Vy si sami  takých  volíte!   

   Druhí hovoria, podpísali by sme, ale máme obavy o prácu, on má všade veľký vplyv.  
Milí Popradčania, každý má právo na strach, ale uvedomte si, že ak nebude 13 000 podpisov, petícia sa neodovzdá 
a primátor sa nedozvie, kto ju podpísal. A ak ich bude dosť, 13 000 ľudí nemôže byť prepustených z práce, pretože 
by na nich nemal kto robiť. 
 
Milí Popradčania,  nemôžete povedať, že ste vo voľbách, či už do VÚC alebo pri voľbe primátora v roku 2014 
nemali alternatívu  voliť aj niekoho, kto prinesie skutočnú zmenu a nie len prázdne sľuby. Podaním žaloby 
ma primátor Danko nezastrašil, ale naopak, týmto zneužívaním justície ma prinútil brániť sa vyhlásením 
kandidatúry na primátora a zároveň aj poslanca do VÚC za Slovenskú ľudovú stranu. 
 

Milí Popradčania, rozhodnutie je len na Vás,  len spoločne môžeme niečo zmeniť. Tentoraz ale máte aj inú 
možnosť, zvoliť si primátora, ktorý : 

 zníži svoj plat o 50 %, zruší funkciu II. viceprimátora, nebude sľubovať nemožné a do práce bude chodiť na bicykli  

 on a jeho rodina preukáže výšku majetku pred nástupom do funkcie a po odchode z nej, tak ako je to v EÚ a USA.. 

 nebude za kritiku nikoho žalovať na súde a podávať trestné oznámenia, ale naopak, každý dostane pre svoj názor 
priestor v TV Poprad, Noviny Poprad – Noviny občanov mesta a regionálnych novinách.  

 Prestane platiť rovnica - koľko ubudne z majetku mesta – toľko pribudne na súkromných účtoch a mesto si bude 
vytvárať mestské podniky, aby si zabezpečilo príjem v čase, kedy štát bude znižovať financovanie samospráv.  

 

http://www.szcpv.org/
https://www.facebook.com/pages/František-Bednár-alternatíva-pre-Poprad/1398179393731083?ref=hl


PETÍCIA 
za vyhlásenie miestneho referenda v meste Poprad o odvolaní primátora a spojení 

referenda s voľbami do VÚC v roku 2013 
 

     My, podpísaní občania, žiadame Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad, aby v súlade s § 13a, ods. 3, písm. 
a), bod 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
vyhlásilo miestne referendum v meste Poprad o odvolaní primátora mesta Ing. Antona Danka. Z dôvodu 
hospodárnosti žiadame, aby sa toto referendum konalo súčasne s voľbami do VÚC v roku 2013. Petíciu 
zdôvodňujeme závažnými skutočnosťami, ktoré potvrdzujú, že primátor poškodzuje záujmy občanov 
Popradu. Prenájmom majetku mesta na 30 rokov,   konal v prospech cudzích záujmov, následkom čoho bolo 
zdraženie vody a odliv zisku do zahraničia. Následkom výpredaja majetku mesta bola nekontrolovaná 
výstavba množstva polyfunkčných domov a pre väčšinu občanov cenovo neprístupných bytov na úkor 
zelene a zdravého životného prostredia. Jedine referendom o odvolaní primátora možno zabrániť ďalšiemu 
výpredaju majetku mesta a strate vplyvu mesta v ziskových spoločnostiach. Pokiaľ im v tom 
nezabránime, následky ponesieme nielen my, ale aj naše deti!  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
     Pripájam sa svojím podpisom k petícii a v súlade s jej obsahom požadujem, aby Mestské 
zastupiteľstvo mesta Poprad v súlade s § 13a, ods. 3, písm. a), bod 1. zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve vyhlásilo miestne 
referendum v meste Poprad o odvolaní primátora mesta Poprad Ing. Antona Danka a spojilo 
referendum s voľbami do VÚC v roku 2013.  

č. Meno a priezvisko 
 

Adresa  trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) Dátum narod. Podpis 

    1  
 

  Poprad,   

    2  
 

  Poprad,   

    3  
 

  Poprad,   

    4  
 

  Poprad,   

    5  
 

  Poprad,   

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy: 
 František Bednár , Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad 
 

 Petíciu môžete doručiť na uvedenú adresu alebo podpísať v kancelárii SZČPV na Nám. sv. Egídia 101/8, prízemie,  každý 
piatok v čase od 9.30 hod.  do 11.30 hod., (bývalá budova zosilňovacej stanice - stará pošta, vo dvore, 50m od býv. Stavebnej 
sporiteľne). Kontakt: e-mail: szcpv@szcpv.org , tel: 052 7722626, mobil: 0903 142 771. 

 Primátor Ing. Anton Danko zdiskreditoval  funkciu primátora  a zároveň poškodil dobré meno Popradu 
 tým, že ako verejný činiteľ a bývalý poslanec NR SR: 
  - bol vtedajšou opozičnou stranou SMER-SD v r. 2003-2005 obviňovaný z kupčenia z poslaneckým mandátom.  
  - doposiaľ občanom neobjasnil uvedenie jeho mena v spise Gorila v súvislosti s privatizáciou Podtatranskej  
    vodárenskej spoločnosti.(PVS) 
 Množstvo závažných dôvodov pre ktoré sa v civilizovaných a demokratických krajinách  odstupuje  z funkcie     

    je  uvedených na internetovej stránke http://szcpv.org/12/vyzvaprimatorovi.html: 
 
       Poprad, ktorého počet obyvateľov sa neustále znižuje, nepotrebuje megalomanské biznis centrá a nákupné raje, 

 ale investície do výrobnej sféry a zabezpečenie práce pre občanov, aby neboli nútení odchádzať do zahraničia! 
   
 

 

Takmer polovica poslancov MsZ  je priamo alebo nepriamo závislá na meste, resp. VUC. V oboch 

prípadoch je priamym, resp. nepriamym nadriadeným Anton Danko - primátor a podpredseda VÚC, teda 

osoba, ktorá ma moc rozhodovať, resp. spolurozhodovať. Akékoľvek hlasovanie dosť veľkej skupiny 

poslancov nie je zjavne  slobodne - keďže je tam hrozba, že niektorí môžu prísť aj o zamestnanie. 
 

č. hárku: 

mailto:szcpv@szcpv.org
http://szcpv.org/12/vyzvaprimatorovi.html

