Fandia nám aj nezávislí
poslanci NR SR.

Pozrite sa na zúbky nielen nám, ale
aj nášmu kandidátovi na župana.

Chcete vedieť, prečo kandidujeme?
Tu to máte ako na podnose.

Má zmysel bojovať za budúcnosť
www.OaN.sk

Viete o tom, že vyše polovica poslancov
zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja (KSK) počas jeho zasadnutí za celé
volebné obdobie nikdy neprehovorila, no
za to vždy hlasovala, ako bolo „potrebné“?
A presne títo pajáci vám najbližšie týždne
budú ťahať popod nos medové motúzy,
aby ste ich znovu zvolili. Za nás môžeme
povedať, že sa nám takýto štýl práce hnusí.

OBČIANSKI A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

My chceme, aby ste nám umožnili zasadnúť v krajskom zastupiteľstve a mohli sme
zastupovať záujmy vás občanov a nie “štandardných” a vy(u)žitých politikov, ktorí už
dávno mali odísť do histórie. Bojovali sme za
Košičanov, aby sa nám aj napriek nenažranosti podnikavcov z EEI, KOSIT-u a úzkeho
vedenia mesta lepšie žilo. Bojovali sme a bojujeme proti rozkrádaniu spoločného majetku.

My, občianski a nezávislí kandidáti, nemáme
väzby na stranícke štruktúry a ani žiaden
dôvod prekrývať nekonečné kauzy politikov
v našom meste a kraji. Tieto noviny sú nielen
o tom, aby ste spoznali našu prácu, ale aby ste
zistili, ako premýšľame a čo všetko neustále
robíme pre vás a vašich najbližších. Dajte
nám vašu dôveru a uvidíte, že dokážeme ako
poslanci rozhýbať Košický samosprávny kraj.

4.11. je čas rozhýbať náš kraj
Som Rasťo Trnka – východniar. Vyrástol
som tu. Keď som prišiel o otca, musel som
sa naučiť postarať o seba aj o druhých. Toto
leto som sa oženil. Zakladám si rodinu
a v našom kraji sa chceme s manželkou usadiť.
Som mladý človek, ktorý má veľa energie, aby
rozhýbal náš kraj – s pomocou ľudí, ktorí
majú za sebou výsledky (Jozef Ondáš, Vladimír
Ledecký, Oto Zarnay, Ján Šlinský), tak aby ľudia
nemuseli z kraja odchádzať a ich rodiny sa
rozpadať.
Ako nový zvolený župan mám v programe
na prvých 100 dní vytvorenie krajskej rady
starostov a primátorov, úradu splnomocnenca pre sociálne znevýhodnených a splnomocnenca pre národnostné menšiny. V oblasti
dopravnej infraštruktúry chcem zefektívniť
spôsob opráv krajských ciest a dať alternatívne
návrhy na dostavbu diaľnice D1 a rýchlostnej
cesty R2. “Najvážnejší problém dobudovania diaľnice D1 a R2 je ich predraženosť,
navrhnem spôsoby a možnosti, ako ich
stavať výrazne lacnejšie.” Budem okamžite
po nástupe do funkcie v tejto otázke rokovať

s ministrami dopravy a financií.
Ďalej plánujem začať rokovania s novými
investormi, ktorí chcú u nás investovať,
avšak majú jedinú podmienku, aby od nich
nikto nepýtal žiadne úplatky. Samozrejmosťou bude zverejňovať plán verejného
obstarávania, aby sa tendre zlacnili a skvalitnili. Do zmlúv zavediem subdodávateľské
doložky, nemôže sa stávať to, čo je už takmer národným športom, že realizačné firmy
nedostanú zaplatené, to čo odrobili. Taktiež
spustím protikorupčný audit na Úrade KSK.
V poľnohospodárstve chcem naštartovať projekt na podporu tzv. agrokruhov po vzore pestovateľa Jána Šlinského. Súčasťou priorít sú
aj výjazdové rokovania vo všetkých mestách
kraja počas prvých 100 dní a v oblasti športu to je projekt vytvorenia krajskej futbalovej
ligy.
“Nie som naivný, že všetky problémy vyriešime hneď, ale musíme začať rýchlo a
zostra. Máme tu šikovných ľudí, no zaspaté
vedenie kraja a jeho straníckych kolegov.”

Letné mesiace som
strávil rozhovormi
s občanmi v kraji a ich
návrhy a problémy
som zapracoval do môjho
programu. Viac o mne
a programe si môžete
pozrieť na RastoTrnka.sk

NECHCEME PLATIŤ EEI ANI CENT
ANI V MESTE, ANI V KRAJI
Stalo sa vám, že ste išli na vyšetrenie
k vášmu lekárovi na jednu z bývalých
košických polikliník v správe KSK, napr.
na Poštovú alebo Mäsiarsku ulicu a nemali
ste tam ani len jedno bezplatné miesto pre
pacientov?
Ani ste nemohli, lebo na všetkých miestach
vyberá parkovné spoločnosť EEI. Robí to
podľa nás neoprávnene na základe pochybnej
zmluvy s Mestom Košice, ktorá je neplatná aj
na základe zistení NKÚ.
Kraj prevádzkuje množstvo parkovísk so
stovkami parkovacích miest pred poliklinikami, múzeami, školami či nemocnicami. Mnohé
z nich sú aj v našom meste.

Igor Petrovčík - predseda petičného výboru,
argumentuje o opodstatnenosti petície s primátorom.

Aj krajskí poslanci a budúci predseda KSK
budú rozhodovať o tom, či sa EEI bude

i naďalej priživovať na verejných priestranstvách, ktoré budovali naši rodičia a starí
rodičia.
Kontrolóri NKÚ napadli okrem už
spomínanej zmluvy, ktorá je v rozpore so
zákonom, aj ďalšie veci týkajúce sa parkovania v Košiciach. Išlo o pochybenie pri súťaži,
nedostatočnú špecifikáciu predmetu nájmu
alebo to, že súťaž sa netýkala rezidentských
lokalít. Problémom bol aj prenájom parkovísk v správe mestskej časti Staré Mesto a
súčinnosť mestskej polície v prospech EEI.
“Odhalili sme korupčné správanie niektorých
poslancov pri hlasovaní, usvedčili spoločnosť
EEI z nedodržiavania zmluvných podmienok
či verejných prísľubov a z podsúvania nepravdivých informácií,” vysvetľuje Polaček.
Petrovčikovú petíciu proti platenému parkovaniu pod správou EEI podpísalo 17 000

NAJVÄČŠIE KAUZY, KTORÉ SME (VY)RIEŠILI
PREDAJ KOŠICKÉHO KOSITU SME NEZASTAVILI,
V KRAJI MÁME ŠANCU NA LEPŠIE RIEŠENIA

Tlačový brífing pred Magistrátom mesta Košice s názvom:
STOP PRIVATIZÁCII ODPADU.

Od začiatku tohto roka sme presviedčali
poslancov košického mestského zastupiteľstva a košického primátora, aby nielenže

zastavili nezmyselný predaj spoločnosti
KOSIT, ale tiež aj košickej spaľovne, ktorá je
jeho súčasťou. Naša snaha sa minula účinkom
a nepomohlo, že viacerí racionálne uvažujúci
poslanci hlasovali proti tomuto „výhodnému“
obchodu. Po väčšinovom rozhodnutí poslancov okolo Smeru a Športu do Košíc sme bez
akéhokoľvek hĺbkového auditu prišli o majetok, ktorý ma hodnotu desiatky miliónov
eur. Navyše sme ho predali iba za sumu štyroch mesačných faktúr, ktoré KOSIT mestu
zasiela za likvidáciu odpadu. Aj my, tak ako
teraz Prešov, sa o niekoľko rokov budeme
pýtať, čo urobíme s odpadom, ktorého ročne
vyprodukujeme viac ako 65-tisíc ton.

CHCELI UTAJIŤ ROZHADZOVANIE PEŇAZÍ
ICH KLAMSTVÁ SME ODHALILI!
Porušenie zákonov, finančnej disciplíny
za mnoho miliónov eur, či nehospodárne
nakladanie s majetkom Mesta Košice, na
toto všetko poukazuje kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ), ktorá bola
vykonaná pred takmer rokom na Magistráte
mesta Košice. Protokol vymenúva aj dôvody,

prečo zmluva s EEI je neplatná, ale aj to, ako
sme prišli v roku 2013 o takmer 300-tisíc
eur zo zisku spoločnosti KOSIT podvodom.
Mesto Košice protokol skrývalo pred verejnosťou takmer rok, aby sa neprevalili
informácie pred voľbami do KSK. Aj preto primátor mesta Raši (SMER) vymyslel

NA KOŠICKOM AMFIKU SEDÍTE NA EXTRÉMNE
PREDRAŽENÝCH STOLIČKÁCH
Aký ďalší nákup bude predražený v kraji?
Diváci v košickom amfiteátri sedia na predražených stoličkách za takmer 100 000 eur.
Ak by sa objednávali za bežnú cenu bez zľavy,
stáli by okolo 40 000 eur. Túto z pohľadu
košického magistrátu extrémne nemilú skutočnosť zistil poslanec Jaroslav Polaček. Amfiteáter zrekonštruovali v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry. „Viac ako 4 000
sedadiel sa objednávalo za priemernú cenu
okolo 25 eur za kus. Podobnú dodávku na
známu brazílsku Maracanu pred futbalovými

majstrovstvami sveta v tom istom čase robili
aj Česi, no tam stála jedna stolička 10 eur aj
s dopravou do Brazílie „Podľa slovenských,
českých, ale aj poľských dodávateľov sa výrobná
cena stoličky aj s dodávkou na miesto pohybuje
okolo 10 eur za kus,” vysvetľuje Polaček. Podľa
magistrátu, ale aj primátora mesta, sú však
takéto ceny v poriadku, pretože všetko prebehlo v súlade so zákonom za najnižšiu cenu.
Preto my budeme zverejňovať plán verejného obstarávania, aby sa tendre zlacnili a
skvalitnili.

Skládky odpadov sa v Košickom kraji zaplnia
do 10 rokov a spoločnosť KOSIT nebude mať
dôvod sa správať sociálne a nepýtať si od
Košičanov ešte vyššie poplatky, než je tomu
dnes.
Preto
namiesto
zbytočných
rečí
musíme
začať
dôsledne
podporovať znižovanie množstva odpadov
ako aj zlepšiť a zatraktívniť systém
recyklácie
odpadov.
Musíme
nájsť
najvhodnejšie riešenie na výstavbu krajskej
ekologickej spaľovne s najmodernejšími
technológiami, ktorá bude slúžiť ľuďom,
a nie na vytváranie ziskov pre ľudí z pozadia
najsilnejšej vládnej strany.
absurdnú žalobu na kontrolný úrad, čím
stopol možnosť, aby NKÚ informovalo
Košičanov o kontrole.
Celý protokol z kontroly, ktorý zverejnil
staromestský poslanec a aktivista Igor Petrovčik,
ale aj odpočet práce EEI, nájdete exkluzívne
na našich stránkach www.OaN.sk
“Ak si predstavíme, že títo kreatívni zbojníci z
magistrátu sa usilujú o ovládnutie peňazí aj z
Úradu KSK, stavajú nám z toho dupkom vlasy
na hlave.“ My nekradneme, my informácie
budeme zverejňovať!

Ste spokojní s takýmto vysvetlením
ľudí, ktorých platí primátor mesta?
Aj vy by ste si domov objednali drahšiu
vec, hoci vedľa v obchode by stála
o vyše polovicu menej? Ak nie a štvú
vás všetky tie spomínané veci, na ktoré
sme upozornili, môžete dať facku arogancii moci a zvoliť si tých, čo nepotrebujú kradnúť, lebo sa nepotrebujú
zavďačiť žiadnym sponzorom a ani oligarchom.

obyvateľov. Košičania jasne povedali, že nechcú EEI, ale chcú parkovanie vrátiť naspäť
mestu. Spoločnosť EEI sa však s faktickým
požehnaním Mesta Košice chystá rozšíriť
svoje pôsobenie po celom KSK. Aj keď nedávno v Michalovciach neboli úspešní, určite
ich to neodradí a budú skúšať svoje šťastie aj
v iných mestách. Preto urobíme všetko
preto a budeme podporovať každého, kto
bude chcieť zastaviť expanziu EEI.
Hľadali ste pred poliklinikou Sever, ktorá je
v správe KSK, miesto pre ľudí so zdravotným
postihnutím? Radšej ani nehľadajte...
Nepotrebujeme súkromnú firmu, aby parkovanie fungovalo pre hendikepovaných,
seniorov a mamičky s deťmi. Je pre nás
normálne, aby parkovanie fungovalo pred
poliklinikami, školami, verejnými inštitúciami a nemocnicami tak, ako už dvadsať rokov
mali električky a trolejbusy spájať naše mesto.

Odovzdanie petície proti EEI (zľava doprava): Rastislav Trnka, Igor Petrovčik, Ladislav Rovinský,
Jaroslav Polaček, Karol Labaš, Henrich Burdiga, Oto Žarnay, Ladislav Strojný, Ladislav Lőrinc

ZACHRÁNILI SME VYŠE 6 MILIÓNOV, KTORÉ KRAJ
NEROZKOTÚĽAL TÝM SPRÁVNYM SMEROM
Rekonštrukcia Ružínskeho mosta sa pohla
a zlacnela najmä vďaka nám.
Minulý rok na Vianoce vedenie Úradu KSK zo
dňa na deň veľmi necitlivo uzavrelo dopravu
cez strategický Ružínsky most pre jeho havarijný stav. Tisícom ľuďom, ktorí každý deň
prichádzali do nášho mesta za prácou alebo do
škôl, sa zo dňa na deň zmenil život. Rovnako na
tom boli aj Košičania, ktorí do Hnileckej doliny
alebo na Spiš cestujú za svojimi rodinami, kvôli

pracovným povinnostiam alebo za oddychom
na svoje chalupy a chaty. Predseda kraja Zdenko Trebuľa zo Smeru sa postavil pred kamery
a s veľkým zármutkom v hlase verejnosti
oznámil, že 152 metrov dlhý most akurát teraz
potrebuje opravu, ktorá si vyžiada 8 miliónov
eur. To je zhruba suma, za akú sa stavajú kilometre diaľníc, a dokonca sa vyrazí a sprevádzkuje takmer kilometrový tunel. Keďže aj nám
sa už vtedy zdalo, že aj tu môže ísť o slušný
tunel, no žiaľ, nie dĺžkou, ale odklonom peňazí

pre tú správnu firmu, po vytvorení obrovského
tlaku v médiách, viacerých protestoch a podaniach trestných oznámení za všeobecné ohrozovanie napokon Úrad KSK vyhlásil výberové
konanie na opravu mosta. Doslova sa stal
zázrak, pretože spoločnosť Strabag, ktorá sa
ako víťaz verejného obstarávania zaviazala,
že most zrekonštruuje za 1,65 milióna eur,
predložila riešenie o viac ako 6 miliónov lacnejšie. Už len perličkou na záver zostáva, že obe
úradom oslovené firmy z Košíc boli podstatne
drahšie. Jedna chcela zrekonštruovať most za
3,01 milióna eur a druhá bola len o podozrivých 20 000 eur drahšia. My rozkrádanie
nebudeme nikdy tolerovať!

SKRÁTENÝ VOLEBNÝ PROGRAM PRE NÁŠ VOLEBNÝ OBVOD KOŠICE I.
»
»
»
»
»

“Úspechu vždy predchádza odvaha.” (to sme my)
Moderné vlakoelektričky aj z Ťahanoviec do celého mesta a kraja. (to nie je chiméra)
Spolupráca s Mestom Košice pri budovaní obchvatu
do košickej zoo v Kavečanoch. (to je pre naše deti a bezpečnosť)
Neúplatné zdravotníctvo a zodpovedné školstvo v správe kraja. (to bude realita)
Bezpečné mosty a kvalitné cesty z celého kraja do Košíc. (to je správne)
Protikorupčný audit a zodpovednosť k minulosti. (to musí byť)
Všetky detaily a konkrétne ciele nájdete na našich stránkach www.OaN.sk

Oto Žarnay - nezávislý poslanec NR SR
Keď človek bojuje sám proti mašinérii štátnej moci,
nie je to rovný zápas. Preto sa viem veľmi dobre vcítiť
do kože mojich kolegov Igora Petrovčika a Jaroslava
Polačeka. Tí už roky v miestnych zastupiteľstvách
bojujú za dobré veci a proti neprávostiam páchaných
na bežných občanoch, ktoré sa v metropole východu s požehnaním mocných čoraz častejšie dejú.
Som hrdý na to, že v Košiciach existujú takíto odvážni zástupcovia ľudu a verím, že aj
ich pričinením sa situácia v kraji zlepší. Len
spoločnými silami sa nám môže podariť navrátiť
vieru ľudí v demokraciu a právny štát. K tomu
však môžete prispieť aj vy, keď prídete voliť a svoj
hlas odovzdáte skutočne nezávislým poslancom, akými pre mňa Igor Petrovčík a Jaroslav
Polaček jednoznačne sú. Nič lepšie pre spravodlivosť a obrodu Košického kraja nezaťaženého
žiadnymi politickými vplyvmi nemôžete urobiť.

Zsolt Simon - nezávislý poslanec NR SR

Volebný obvod Košice I. sú mestské časti:
Sever
Staré Mesto
Sídlisko Ťahanovce
Ťahanovce
Kavečany
Džungľa

Miroslav Beblavý - nezávislý poslanec NR SR

Takmer pred 10 rokmi som spoznal človeka, ktorý S Igorom Petrovčikom máme mnohé spoločné
vynikal schopnosťou nebáť sa. Jaroslav Polaček sa názory. Svojou prácou mi výrazne pomáhal aj pri
postavil na čelo autodopravcov, ktorých zjednotil odhaľovaní pozadia niektorých káuz. So záujmom
v boji proti predraženému elektronickému mýtu som sledoval jeho odvahu a energiu, s ktorou sa
a podarilo sa mu zorganizovať vôbec prvý protivládny v Košiciach s ďalšími aktivistami a poslancami
protest v časoch Ficovej vlády. Keby sme žili v normál- pustil do boja proti súkromnej EEI, ktorej záujnej krajine, dávno by už táto kauza bola vyšetrená. my presadzovalo smerácke vedenie mesta. To, že
Stále som však presvedčený, že príde čas a vyšetrí boli na správnej strane, potvrdilo aj zverejnenie
sa jeden z najväčších podvodov, za ktorým stoja protokolu NKÚ, ktorý im dal vo všetkom za pravmocenské chápadlá slovenských „elít“. Tu v Koši- du. Som presvedčený, že najmä vďaka ich odhodciach patril J. Polaček k ľuďom, ktorý sa zasadil laniu zažijú Košičania príjemnejšie chvíľky, než
o zmenu banského zákona, aby sa aj ľudia blízki im ich v poslednej dobe každodenne „servíruje“
Smeru nemuseli stať koncovými užívateľmi výhod vedenie mesta. Niektorým vašim nečestným
z ťažby uránu na Jahodnej. Smer ustúpil, boj ne- politikom by svojou aktivitou mohli pripraviť
skončil. Košičania, Jaro urobil pre vaše mesto kopec mnoho bezsenných nocí. V okrese Košice I
užitočnej roboty. Dajte mu šancu, aby svoje skúse- nemáte dôvod premýšľať, komu dáte svoj hlas.
nosti preniesol do zastupiteľstva KSK. Držte sa, Košičania!
MÁ ZMYSEL BOJOVAŤ!

BUDE SA RODINKÁRSTVU V KRAJI DARIŤ
NTÁR
E
M
O
K
TAK SKVELE AKO V MESTE?
Už ani Taliani, ktorí čo-to o (odpadovej)
mafii vo svojej krajine vedia, sa nemôžu na
tú našu krajinu dívať. Citát o investovaných
peniazoch politikov, vplyve košickej vetvy
Smeru na činnosti Kositu a EEI na stránke
Taliansko – Slovenskej obchodnej komory,
snáď preletel už celý svet.
A to, žiaľ, nie je všetko. Dodnes nám nikto
nevysvetlil, ako je možné, že Košičania platia o desiatky eur na tonu odpadu viac, ako
si dokáže vyjednať primátorova sesternica a
prečo primátor a zároveň kandidát na župa-

na bez výberového konania zamestnáva už
7 rokov jej manžela ako náčelníka mestskej
polície.
Áno, sú to len malé kauzy v súlade so zákonom,
ktoré nechce nikto vidieť a riešiť, pretože ide
len o morálne dno mesta, ktoré svojimi odpadovými kanálmi chce pretiecť do celého kraja.
Ak vás tieto témy zaujímajú, všetky fakty,
dôkazy, informácie a naše komentáre nájdete na stránkach ZastavmeIch.sk a OaN.sk

Jaroslav Polaček

Poslanec Mestského
zastupiteľstva v Košiciach

HANBA MESTA KULTÚRY A ŠPORTU

Igor Petrovčik

Poslanec Miestneho
zastupiteľstva Košice - Staré Mesto

Zaplátané chodníky, chýbajúce a sľubované
cyklotrasy, zdevastovaná zeleň. To je súčasná
realita kraja.
Záleží mi na skrášľovaní nášho bydliska,
nevynímajúc celý kraj. Som jedným zo zakladateľov o.z. Reštart Kuzmánky, prostredníctvom ktorého sme sa so susedmi dohodli , že sa
budeme aktívne podieľať na zveľaďovaní nášho
bydliska. Poslednou úspešnou akciou nášho
združenia bol úspešný boj proti nekvalitnému
plátaniu a nekomplexnému asfaltovaniu chodníkov v Starom Meste. Len vďaka tomu máme
dnes nový asfalt v plnom profile a šírke na Kuzmányho sídlisku.
Zároveň sme zdarne pokračovali spolu s dobrovoľníkmi v skrášľovaní okolia kontajnerov a
tlakom na kompetentných a KOSIT ohľadom
budovania moderných uzamykateľných a polopodzemných kontajnerovísk. Takto sme sa opäť

JE TO NAOZAJ TAK? PREČO BY SOM MAL VOLIŤ, AJ TAK SA NIČ NEZMENÍ.
Košičania, ak dokážeme denne presedieť hodiny pri televízii, youtube či facebooku, ktoré
sa nám nestarajú o cesty, školy alebo polikliniky, musíme si zodpovedne nájsť čas aj na našu
spoločnosť, v ktorej žijeme. Tak ako sa venujeme a staráme o svoje domácnosti, musíme sa
rovnako venovať aj našej spoločnej domácnosti v meste alebo kraji. Nebuďme nezodpovední
a venujme svoj čas a záujem týmto voľbám.
Aj jeden hlas môže rozhodnúť o poslancovi, či županovi. O tom, či budú mať väčšinu tí, čo
chcú kradnúť zo spoločného, či tí, čo chcú náš majetok zveľaďovať. Dajme preto šancu novým,
nezaťaženým a nezávislým zástupcom nás všetkých. Takým, čo nekladú súkromné záujmy nad
záujmy našej spoločnosti. Dovoľme im, aby zabojovali o lepšiu budúcnosť Košického kraja
a nás, jeho obyvateľov!				
Marcel Gibóda, poslanec MZ v Košiciach
KDE NÁS MÔŽETE STRETNÚŤ:
Radi si vypočujeme vaše názory a prediskutujeme vaše problémy. Vysvetlíme vám, čo môžete
od kraja získať a prečo má zmysel zúčastniť sa volieb do jeho orgánov 4.11.
Porozprávame vám o našom niekoľkoročnom boji proti rozkrádaniu a rodinkárstvu v našom
meste a kraji.
Staré Mesto: 15.10.2017 (nedeľa) 18:00 Tabačka Kulturfabrik (Bistro), Gorkého 2
Sever: 16.10.2017 (pondelok) 18:00 BowlingSpot, Čermeľská cesta 1.
Staré Mesto: 22.10.2017 (nedeľa) 18:00, Popka Music Pub, Nám. L. Novomeského 7
Sever: 23.10.2017 (pondelok) 18:00, OC Merkúr, The Face Club, Němcovej 28
Ťahanovce: 29.10.2017 (nedeľa) 18:00, Reštaurácia u Katky, Budapeštianska 2
Objednávateľ a dodávateľ týchto volebných novín:
37 Igor Petrovčik, Ing. | ekonóm, aktivista, poslanec MČ Košice – Staré mesto|nezávislý kandidát
kontakt: +421 905 665 013, e-mail: petrovcik@OaN.sk
40 Jaroslav Polaček, Ing. | poslanec mesta Košice, poradca pre samosprávu, aktivista | nezávislý kandidát
kontakt: +421 902 731 621, e-mail: polacek@OaN.sk

o malý kúsok posunuli v projekte skrášľovania
nielen Kuzmánky, ale celého mesta.
Spoločnými silami sme rozhýbali Kuzmánku, takže verím, že sa nám spolu rovnako podarí rozhýbať aj náš kraj.

BODKA NA ZÁVER
PRIMÁTOR V ŽUPANE
Ani Putin by to lepšie
nevymyslel.
Neposielajme primátora Rašiho z nášho
mesta preč na župnú stoličku. Ak vyhrá,
tak vďaka Lex Raši si vyberie svojho
nástupcu a vládnuť bude on a jeho klon
všade, čo nie je správne.
V máji sme požiadali prezidenta Slovenskej
republiky, aby vrátil Národnej rade SR zákon,
ktorým si chce primátor Raši upevniť svoju
pozíciu v Košiciach tým, že v prípade svojej
úspešnej kandidatúry na post župana do KSK
bude mať právo vymenovať bez doplňujúcich
volieb svojho nástupcu do funkcie primátora.
Prezident Kiska uznal účelovosť zákona, svoje právo využil, avšak súčasná parlamentná
koalícia pod taktovkou smeru prebila jeho
hlasovanie. Parlamentná opozícia nás podporila a podala podnet na Ústavný súd SR, pretože si myslí, že košickí smeráci si upevňujú
svoju moc v našom meste. Držme si palce, aby
primátor Raši neostal v župane.

VOĽME ĽUDÍ A NIE STRANY

