VOĽ BY DO VÚ C / 3

Volič si môže vybrať jedné ho z
tý chto 14 kandidá tov:
1. Rastislav Blaško, Mgr. , (30 rokov), regionalista, Chorvá tsky
Grob, Sociá lnodemokratická strana Slovenska
2. Milan Č ič , akademik, prof.,
JUDr., DrSc., D.h.c., (59), prá vnik,
VŠ profesor, Bratislava, koalícia Hnutie za demokratické Slovensko, SMER, Strana demokratickej
ľavice, Strana obč ianskeho porozumenia, Strana zelený ch na
Slovensku
3. Karol Fajnor, Ing. , (47),
súkromný podnikateľ, Bratislava,
Komunistická strana Slovenska
4. Jozef Chajdiak, Doc., Ing.,
CSc., (49), vyskoškolský uč iteľ,
Bratislava, nezá vislý kandidá t
5. Milan Mojslav Metod MOJŠ Ková č , Mgr., (58), nezá vislý autor,
Bratislava, Slovenská ľudová únia
6. Viliam Mokrá ň , Ing., (43), stavebný inžinier, Bratislava, Kresťanská ľudová strana
7. Zoltá n Németh, JUDr. , (55),
prá vnik, Senec, Nezá vislý kandidá t
8. Alfred Nicholson , (45), programá tor-analytik, Bratislava, nezá vislý kandidá t
9. Štefan Ö sze, (62), dôchodca,
Bratislava, Robotnícka strana ROSA
10. Stanislav Pá nis , (51), ekonóm, Bratislava, Slovenská ná rodná jednota
11. Jaroslav Paška, Ing. arch. ,
(47), architekt, vysokoškolský uč iteľ, Marianka, Slovenská ná rodná
strana

12. Ľ ubomír Roman, Mgr. art. ,
(57), herec, Bratislava, koalícia Slovenská demokratická a kresanská únia, Kresťanskodemokratické hnutie, Aliancia nové ho obč ana, Strana maďarskej koalície Magyar Koalíció Pá rtja, Demokratická strana
13. Andrej Trnovec, RNDr. , (38),
asistent, Bratislava, Slovenská
ľudová strana
14. Erika Vincoureková , (50), podnikateľka, Bratislava, Ľudová strana.

Volič si môže vybrať štyroch z
tý chto 27 kandidá tov:
1. Peter Č ervenka , (47), technik,
Šenkvice, koalícia - Hnutie za demokratické Slovensko, SMER,
Strana demokratickej ľavice, Strana obč ianskeho porozumenia,
Strana zelený ch na Slovensku
2. Richard Demovič , MUDr. , (41),
leká r, Pezinok, koalícia - Hnutie za
demokratické Slovensko, SMER,
Strana demokratickej ľavice, Strana obč ianskeho porozumenia,
Strana zelený ch na Slovensku
3. Ľ udovít Dobšovič , PhDr. , (49),
psychológ, Modra, nezá vislý kandidá t
4. Viliam Frič , Ing. , (42), podnikateľ, Pezinok, Sociá lnodemokratická strana Slovenska
5. Peter Gabura , (45), publicista,
Svä tý Jur, koalícia - Slovenská demokratická a kresťanská únia,
Kresťanskodemokratické hnutie,
Aliancia nové ho obč ana, Strana
maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pá rtja, Demokratická strana

♦ Prá vo voliť do orgá nov vyšších územný ch
celkov majú obč ania SR a cudzinci, ktorímajú
trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia vyššieho územné ho celku, alebo majú trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrína úč ely volieb do orgá nov vyššieho územné ho celku, a
najneskôr v deňkonania volieb dovŕšili 18 rokov.
♦ Voliť nemôže ten, kto je vo vý kone trestu
odňatia slobody, pozbavený spôsobilosti na
prá vne úkony, má zá konom stanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany
zdravia, alebo je vo vý kone zá kladnej alebo
ná hradnej vojenskej služby, alebo zdokonaľovacej služby, ktorá si vyžaduje plnenie úloh
podľa branné ho zá kona.
♦ Predsedov vyšších územný ch celkov a regioná lnych poslancov volíme na štyri roky.

♦ Vyše 300 prá vomocív piatich etapá ch - od
januá ra 2002 do januá ra 2004.
♦ Ide o kompetencie v oblasti dopravy, vodné ho hospodá rstva, civilnej ochrany obyvateľstva, matrík, sociá lnej pomoci, územné ho plá novania, stavebné ho poriadku, ochrany prírody,
školstva, kultúry, zdravotníctva, regioná lneho
rozvoja a cestovné ho ruchu.

6. Silvia Hallonová , (44), podnikateľka, Pezinok, Pravá Slovenská
ná rodná strana
7. Jozef Chynoranský, Ing., (38),
technický manažé r, Pezinok, koalícia - Slovenská demokratická a
kresťanská únia, Kresťanskodemokratické hnutie, Aliancia nové ho
obč ana, Strana maďarskej koalície
- Magyar Koalíció Pá rtja, Demokratická strana
8. Milan Janá k, Ing. , (48), stavebný inžinier, Modra, nezá vislý kandidá t
9. Jozef Javorka, Ing. , (54), stavebný inžinier, starosta obce, Slovenský Grob, nezá vislý kandidá t
10. Natá lia Kadarová , (27),úradníč ka, Budmerice, Robotnícka
strana ROSA
11. Ondrej Kostolanský , (51),živnostník, Slovenský Grob, Slovenská ná rodná strana
12. Miroslav Krá l , RNDr., CSc.,
(47), geofyzik, Pezinok, nezá vislý
kandidá t
13. Miroslav Krá lik, Ing. , (39), podnikateľ, Pezinok, Strana demokratické ho stredu
14. Viliam Kukumberg, PhDr. ,
(49), úradník, Šenkvice, nezá vislý
kandidá t
15. Igor Lacko, Ing. , (44), zá stupca prednostu OÚ , Pezinok,
nezá vislý kandidá t
16. Má ria Marušicová , (51), referentka, ekonómka, Pezinok, Komunistická strana Slovenska
17. Dušan Mašč ú ch , (54), viná rsky agronóm, Modra, Komunistická strana Slovenska
18. Vladimír Medlen, Ing., (53),
stavebný inžinier, primá tor mesta
Modra, nezá vislý kandidá t

♦ Obce dostanú aj prá vomoci v oblasti osvedč ovania listín a podpisov.
♦ Financie prostredníctvom tzv. decentralizač nej dotá cie. Jej vý šku a krité riá uplatň
ovania urč ia jednotlivé rezorty.
♦ Vlastný mi príjmami obcía regiónov budú aj
podiely na daniach v sprá ve štá tu.
♦ Hnuteľný majetok.
♦ S nehnuteľný m majetkom v oblasti kultúry,
zdravotníctva, školstva a sociá lnych vecí bude
môcť samosprá va nakladať len so súhlasom príslušné ho ministerstva.

- prijímať všeobecne zá vä zné nariadenia
- urč ovať, ako sa bude hospodá riť s majetkom
- schvaľovať program sociá lneho, ekonomické ho a kultúrneho rozvoja
- schvaľovať rozpoč et regiónu
- rozhodovať o prijatíúveru alebo pôžič ky
- rozhodovať o vyhlá seníreferenda
- zriaďovať, zakladať, rušiť a kontrolovať prá vnické osoby
- vymenúvať a odvolá vať vedúcich prá vnický ch
osôb
- voliť a odvolá vať podpredsedu regiónu
- urč ovať odmenu poslancom

19. Bohumil Mihá lik, Ing., CSc. ,
(55), riaditeľ, Modra, Komunistická
strana Slovenska
20. Pavol Pastucha, Ing. , (51),
podnikateľ, Pezinok, koalícia - Hnutie za demokratické Slovensko,
SMER, Strana demokratickej ľavice, Strana obč ianskeho porozumenia, Strana zelený ch na Slovensku
21. Ivan Pessel, Ing. , (55), vysokoškolský pedagóg, primá tor mesta Pezinok, koalícia - Slovenská
demokratická a kresťanská únia,
Kresťanskodemokratické hnutie,
Aliancia nové ho obč ana, Strana
maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pá rtja, Demokratická strana
22. Stanislav Sobota, Ing. , (47),
podnikateľ, Pezinok, koalícia - Hnutie za demokratické Slovensko,
SMER, Strana demokratickej ľavice, Strana obč ianskeho porozumenia, Strana zelený ch na Slovensku
23. František Stehlík , (54), technik, Slovenský Grob, Slovenská
ná rodná strana
24. Milan Svitek , (42), samostatne
hospodá riaci roľník, Modra, koalícia - Slovenská demokratická a
kresťanská únia, Kresťanskodemokratické hnutie, Aliancia nové ho
obč ana, Strana maďarskej koalície
- Magyar Koalíció Pá rtja, Demokratická strana
25. Ľ ubomír Štiglic, Mgr. , (48),
uč iteľ, Pezinok, nezá vislý kandidá t
26. Jozef Štolc , (42), podnikateľ,
Pezinok, Pravá Slovenská ná rodná
strana
27. Anna Valachovič ová , RSDr.,
(60), dôchodkyň
a, Pezinok, Komunistická strana Slovenska.

- rozhodovať v rozsahu zá kona o prá vach a
povinnostiach prá vnický ch a fyzický ch osôb
- bude mať prá vo pozastaviť vykonateľnosť
uznesenia zastupiteľstva, ak je presvedč ený ,
že odporuje zá konu alebo je pre región nevý hodné

- predkladá zastupiteľstvu ná vrhy
- interpeluje predsedu parlamentu
- žiada vysvetlenie od riaditeľov firiem zriadený ch alebo založený ch regiónom
- žiada informá cie a vysvetlenia o podnikaníod
fyzický ch a prá vnický ch osôb, ktoré pôsobia na
územíregiónu
- žiada vysvetlenie od štá tnych orgá nov vo veciach potrebný ch pre svoju funkciu
- informuje na požiadanie volič ov o svojej č innosti a prá ci zastupiteľstva.

Rozloha: 2053 km2
Poč et obyvateľov: 559 015
Poč et miest a obcí: 72
Hustota obyvateľstva: 272/1 km2

- zastupovať región navonok
- v majetkový ch a iný ch vzťahoch je štatutá rnym orgá nom

Poč et okresov: 8
Poč et poslancov VÚ C: 46

