Škandál, aký nemá obdobu: Vyvolení
roky dostávali byty za facku, ľuďom
už došla trpezlivosť!
Ani rodiny s malými deťmi, ani mladí ľudia. Byty v Bratislave, častokrát v
tých najlukratívnejších štvrtiach, boli celé roky rozdávané zvučným
menám politického či spoločenského života. Trojici aktivistov s tým
došla trpezlivosť. Na protest začali držať hladovku. Žiadajú, aby tieto
byty vrátili.
Pohnú sa ľady? Na stránke hlavného mesta je zoznam ľudí, ktorým boli roky prideľované byty.
Často lukratívne adresy obsadzovali známe mená spoločenského života. To sa stalo tŕňom
v oku skupine mladých ľudí. Nahlas vykričali mená tých, ktorí sa k nim takto dostali. A v tlaku
pokračujú.

V centre hlavného mesta spustili petíciu a protestnú hladovku za vrátenie týchto
bytov. „Vyzývame politikov a verejne známe osoby, ktorým bol byt v majetku
hlavného mesta či mestskej časti pridelený, aby ho vrátili, prípadne, aby vyplatili
samospráve jeho reálnu trhovú cenu,“odkázala predsedníčka petičného výboru Jana
Vartíková.
Zoznamy sú prešpikované politikmi a hercami. „Nad kanceláriou, ktorú sme mali,
bola garsónka, v ktorej nikto nebýval. Požiadal som o ňu, bola mi pridelená ale
neodkúpil som ju,“ bránil sa predseda KDH Alojz Hlina. Podľa neho to bolo už dávno
a užíval ju zhruba 2 roky.
Ruky preč dával aj primátor Trenčína Richard Rybníček. „V Bratislave nemám žiaden
byt a neviem sa k tomu vyjadriť,“ povedal. Priznal, že v minulosti mal v hlavnom
meste 2 byty, či mu však bol aspoň jeden pridelený, povedať nevedel.
Aktivisti žiadajú preskúmať aj výstavbu bytov na Štetinovej ulici v Bratislave a legálnosť
postupu získavania bytov v tomto dome. Ukázali napríklad na Daniela Lipšica či Milana
Krajniaka, ktorí tam mali údajne získať byty s veľkou zľavou.

Zoznam známych ľudí, ktorým mali byť pridelené byty:
Ján Figeľ (exšéf KDH)
Alojz Hlina (šéf KDH)
Ivan Mikloš (exminister financií)
Lucia Žitňanská (ministerka spravodlivosti)
Štefan Harabin (exšéf Najvyššieho súdu)
Marián Tkáč (predseda Matice slovenskej)
Ivan Švejna (poslanec Most-Híd)
Braňo Ondruš (štátny tajomník ministerstva ministerstva práce)
Peter Weiss (veľvyslanec v Prahe)
Miroslava Zemková (exšéfka Slovenského rozhlasu)
Ján Odzgan (člen SDKÚ)
Eva Babitzová (politička)
Braňo Záhradník (exposlanec)
Richard Rybníček (primátor mesta Trenčín)
Vladimír Mitro (exšéf SIS)
Peter Kočiš (moderátor)
Ján Kroner (herec)
Milan Lasica (herec)
Magda Vášáriová (herečka)
Zoro Laurinc (herec a scenárista)
Zuzana Pancová (moderátorka)
Jozef Gertli (výtvarník)
Vladimír Zboroň (herec a autor divadelných hier)
Boris Filan (spisovateľ)
Martin Malochovský (spevák)
Branislav Kostka (dirigent)
Juraj Kukura (herec)
Juraj Nvota (režisér)
Zuzana Mauréry (herečka)
Saskia Repčíková (manželka Vladimíra Repčíka)
Peter Lipa (spevák)
Viktor Frešo (výtvarník)
Igor Krempaský (herec)
Štefan Bučko (herec)
Stanislav Štepka (herec a režisér)
Ľubo Roman (herec a politik)

Títo mali kúpiť byty v centre za podivných okolností:
Daniel Lipšic (poslanec NRSR)
Milan Krajniak (poslanec NRSR)
Boris Ažaltovič ( bývalý hovorca ministerstva vnútra)
Martin Cebo (bývalý pracovník ministerstva vnútra)
Milan Materák (exriaditeľ Slovenskej televízie)
Richard Sulík (europoslanec)
Zdroj : http://www.pluska.sk/spravy/z‐domova/mladym‐ludom‐dosla‐trpezlivost‐tvrdy‐utok‐adresu‐
politikov.html

