2 / VOĽ BY

Vek: 42 rokov
Stav: ž enatý, otec
dvoch detí
Vzdelanie: vysokoškolské - Leká rska fakulta UK,
leká r
Pô vodné povolanie: leká r
Terajš ie povolanie: úrazový chirurg
Politická prísluš nosť : SMER
Kandidá t koalície SMER, HZDS, HZD,
SNS, PSNS, SDĽ .

Vek: 56 rokov
Stav: ž enatý, otec
dvoch detí
Vzdelanie: vysokoškolské - Elektrotechnická fakulta SVŠT, elektrotechnický inž inier
Pô vodné povolanie: vysokoškolský pedagó g
Terajš ie povolanie: primá tor mesta Pezinok
Politická prísluš nosť : nie je č lenom ž iadnej
politickej strany
Nezá vislý kandidá t

Vek: 48 rokov
Stav: ž enatý, otec
syna
Vzdelanie: vysokoškolské - Filozofická fakulta UK
Bratislava, historik
umenia
Pô vodné povolanie: stredoškolský
pedagó g
Terajš ie povolanie: zá stupca primá tora mesta Pezinok
Politická prísluš nosť : nie je č lenom ž iadnej
politickej strany
Kandidá t koalície SDKÚ - ANO - KDH

Viac ako 18 rokov pracujem na Klinike
úrazovej chirurgie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou akad. L. Dérera v Bratislave. V tomto náročnom a zaujímavom
povolanísom dosiahol viacero osobný ch
a zároveň medicínskych úspechov. V
posledný ch rokoch si vš ak postupne uvedomujem, ž e mô j odborný medicínsky
rast sa zastavil a dosiahnuté schopnosti
pre známe problémy zdravotníctva nemô ž em využ ívať. Viaceré ponuky ísť pracovať do zahraničia som odmietol. Som
Pezinčan a chcem ním zostať. Pred necelý mi dvoma rokmi som sa stal poslancom
Vyš š ieho územného celku Bratislava a
začal som sa oboznamovať s komunálnou politikou. Je mi blízka, robí sa pre
ľudív menš om regióne a nerozhoduje v
nej politické tričko, ale schopnosť komunikácie, poznania miestnych tradícií, zvykov a schopnosť správneho rozhodovania zameraného v prospech obyvateľa.
Po zrelej úvahe som prijal ponuku kandidovať na post primátora mesta, v ktorom
ž ijem, v ktorom som sa narodil ja i celá
moja rodina.
Chcem, aby Pezinok bolo mesto, ktoré
sa aktívne zaoberá rieš ením svojich problémov a myslína budúcnosť. Hovorím o
problémoch ž ivotného prostredia, dopravy, o nedostatku bytov ako aj o problémoch v sociálnej sfére. Pezinok by mal
byť mestom, kde: mladíľudia majú š ancu
na dobrý š tart do ž ivota; generácia mám
a otcov v ňom nachádza priestor pre
svoje profesionálne uplatnenie a vý chovu detí; spoločenstvo starý ch rodičov
istotu pokoja a bezpečnosti ako aj vnímavého porozumenia okolia.
Takéto mesto chcem budovať a vychovávať v ňom svoje deti. V doterajš om povolaní som bol opakovane postavený
pred úlohu rozhodnúť sa rý chlo a predovš etký m správne. Zvyš ovalo to š ance
mojich pacientov na záchranu zdravia a
ž ivota. Schopnosť rozhodovania chcem
teraz využ iť na prospech náš ho mesta a
jeho obyvateľov.

Ako rodený Pezinčan som podstatnú časť
svojho ž ivota venoval práci pre rozvoj náš ho mesta. Počas pô sobenia v samospráve
mesta som nadobudol bohaté skúsenosti,
odbornosť a profesionalitu v komunálnej
politike, ktorú uplatňujem aj vo funkcii poslanca Bratislavského samosprávneho
kraja a prácou v stavovský ch organizáciách samosprávy. Dosiahnuté vý sledky
tejto práce sú viditeľné na vš etký ch úsekoch, čím sa Pezinok stal vý razný m politický m, ekonomický m, hospodárskym, vzdelanostný m, kultúrnym a š portový m centrom
Malokarpatského regiónu. V tejto práci
chcem i v nastávajúcom volebnom období
pokračovať a predkladám naš im občanom
rozvojový volebný program "Ná šmu mestu ponúkam rozvoj a istotu"
v ktorom sa zameriam najmä na :
- kvalitnú a efektívnu prácu samosprávy
mesta s dô razom na presun kompetencií v
rámci reformy verejnej správy;
- udrž anie ekonomickej stability v hospodárení mesta čo je základnou podmienkou
jeho rozvoja;
- vyváž ený daňový a poplatkový systém
tak, aby nebol jednou z príčin zniž ovania
ž ivotnej úrovne;
- spracovanie Plánu regionálneho rozvoja
mesta s dô razom na udrž anie kvality ž ivotného prostredia;
- dopracovanie Ú zemného plánu Centrálnej mestskej zóny so splnením pripomienok
najmä občanov Mý tnej a Bernolákovej ulice;
- podporu podnikania a rozvoj pracovný ch
prílež itostí;
- sociálnu pomoc odkázaný m občanom,
rodinám a dô chodcom;
- vý stavbu 30 malometráž nych bytov a sídliska Rozálka;
- rekonš trukciu tepelného hospodárstva a
verejného osvetlenia;
- budovanie kanalizácie a Č OV v Grinave a
rekonš trukciu v Pezinku;
- na spracovanie š túdie cestného obchvatu
mesta, rekonš trukciu ciest, chodníkov, parkovísk a detský ch ihrísk;
- rozvoj š kolstva, zdravotníctva, kultúry,
cestovného ruchu a š portu.

Váž ení spoluobčania, vaš e starosti a
problémy, sú aj mojím trápením. Bol by
som rád, keby sa nám ich podarilo spoločne rieš iť v najbliž š ích š tyroch rokoch k
spokojnosti vš etký ch Pezinčanov. Z doterajš ích poznatkov zástupcu primátora
som ich začlenil do š tyroch skupín:
1. Vý stavba mestský ch bytov a rodinný ch domov, vybudovanie peš ej zóny,
pomoc občanom v sociálnej núdzi.
2. Rieš enie dopravy a cestného obchvatu mesta, bezpečnosti, ž ivotného
prostredia, skládok odpadu a tepelného
hospodárstva.
3. Ekonomické aktivity mesta, fungovanie Mestského úradu, zamestnanosť,
rozvoj podnikania.
4. Rozvoj š kolstva, kultúry, duchovného
ž ivota, š portu a rekreácie.
Toto sú len okruhy problémov. V skutočnosti toho, čo vš etko treba v Pezinku zmeniť je oveľa viac. Preto vám v prílohe tohto
čísla Pezinčana ponúkam svoj volebný
program. V ňom sa podrobnejš ie venujem
vš etký m najhorúcejčím témam. Ak sa
vám zdá, ž e som na niečo zabudol, budem rád, ak mi to pripomeniete. Z doterajš ích skúseností práce v meste poznám
spô sob, ako mô ž eme jeho problémy rieš iť. Nesľubujem nič, čo by sa nedalo splniť.
Väčš ina Pezinčanov ma osobne pozná.
Vedia, ž e som nikdy nebol a nie som spojený s politický mi stranami, ani s podnikateľský mi skupinami. Moje záujmy sú totož né so záujmami Pezinčanov.
Rád by som vás, váž eníspoluobčania,
pož iadal aby ste sa zúčastnili na komunálnych voľbách v čo najväčš om
množ stve. Je veľmi dô lež ité, akíľudia nás
budú najbliž š ie š tyri roky zastupovať v
mestskom zastupiteľstve. Obraciam sa aj
na mladý ch ľudí, ktoríuž dnes tvoria väčš inu obyvateľov Pezinka a ich hlasy mô ž u
byť rozhodujúce. Uchádzam sa o vaš u
podporu a verím, ž e dáte svoj hlas aj
ľuďom, s ktorý mi kandidujem na spoločnej kandidátke.

