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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
Dátum a ãas konania volieb
Voºby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
 Právo voliÈ
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom
ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 Právo byÈ volen˘
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce,
ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov
veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ
obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za
úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne
úkony.

 Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov
a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského)
zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu
obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel
kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.
(Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu
mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky
jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok
a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej
volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky,
môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie
však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode
volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
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Zoznam volebn˘ch okrskov a volebn˘ch miestností:
Volebn˘ obvod ã. 1

Volebn˘ obvod ã. 2

ãíslo
okrsku

sídlo okrsku a ulice patriace do okrsku

ãíslo
okrsku

sídlo okrsku a ulice patriace do okrsku

1

Volebná miestnosť: Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119
Agátová, Čkalovova, Detvianska, Dubová, Haluzického, Jánošíkova,
Kláštorská, Na Lehote, Orviský kút, Orviská cesta, Pod náhonom,
Topoľová, Žilinská cesta okrem or. č. 1, Nový dvor

16

Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19
Dlhá, Hlboká, Jozefská, Konečná, Lúčna, Rekreačná, Sibírska,
Studená, Valašská, Vysoká, Golfová, Jachtárska, Kajakárska,
K Lodenici, Veslárska

2

Volebná miestnosť: Základná škola, Mojmírova 98/30
A. Hlinku súp. č. 38 - 41 a súp. č. 4430, Lipová, Zavretý kút

17

Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19
Komenského, Robotnícka, Skalná

3

Volebná miestnosť: Stredná odborná škola obch. a služieb,
Mojmírova 99/28
A. Hlinku súp. č. 37, 50 - 60, A. Hlinku súp. č. 4882, 4866

18

4

Volebná miestnosť: Jedáleň pre dôchodcov, Staničná 22
A. Hlinku súp. č. 15 - 21, Dopravná, Javorinská, J. Jesenského,
Mudroňova, Staničná

Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko,
A. Dubčeka 2400/27
A. Dubčeka, Baltská ulica, Fínska ulica, Heinolská ulica, Helsinská ulica,
Jantárová ulica, Jarná, Jazerná ulica, Južná, Ulica J. Sibelia, Krížna,
Lužná ulica, Ulica M. Waltariho, Malá, Nám. J. Kráľa, Okružná,
Ulica P. Nurmiho, Panenská, Prístavná, Ratnovská zátoka, Ružová,
Rybná, Sihoťská ulica, Slnečná, Tichá, Veterná

5

Volebná miestnosť: Základná škola, Mojmírova 98/30
Mojmírova, Sadová, Vodárenská, Ulica pplk. V. Ábela, Milana Antala

19

6

Volebná miestnosť: Základná škola, Holubyho 1053/15
A. Hlinku, súp. č. 61 - 63, Bottova, Díčova, Holubyho, Hoštáky,
Mýtny rad, Povážská, Sasinkova, Úzka

Volebná miestnosť: Mestské kultúrne stredisko,
A. Dubčeka 2400/27
J. Kupeckého, Kúpeľná, Vážska

20

Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19
Gaštanová, Javorová

21

Volebná miestnosť: Mestská knižnica, Školská 4761/19
8. mája, Krajinská, Sládkovičova, Školská

22

Volebná miestnosť: Základná škola, Brezová 2876/19
Bratislavská or. č. pár. od 104 a or. č. nepár. 111 - 153, Brezová

7

8

9

Volebná miestnosť: Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 1329/34
Fándlyho, Kuzmányho, Nám. 1. mája, Pod Párovcami or. č. pár. 2 - 64
a or. č. nepár. 1 - 97, Stromová, Valová č. 835/6, Štefánikova, or. č.
pár. od 98 a or. č. nepár. od 75

Volebná miestnosť: Gymnázium Pierra de Coubertina,
Nám. SNP č. 1493/9
23
Bernolákova, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Mierová, Nám. SNP,
Palárikova, Potočná, Poštová, Radlinského, Royova, Šafárikova, Štúrova
24
Volebná miestnosť: Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2
Ulica Eugena Suchoňa, Furdekova, Hviezdoslavova, Moyzesova, Nitrianska,
25
Nám. Slobody, Nám. J. Murgaša, Rázusova, Winterova, Beethovenova,
Nábr. I. Krasku, Nábr. J.J. Torkosa, Nábr. J. Wernhera, Nálepkova,
26
Park - pasáž, Pribinova, Sad A. Kmeťa, Kúpeľný ostrov

10

Volebná miestnosť: Základná umelecká škola, Teplická 2297/50
Kukorelliho, Ovocná, Teplická or. č. pár. 2 - 120 a or. č. nepár. 1 - 121

11

Volebná miestnosť: Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44,
Letná, Valová, okrem or. č. 6, Hričovská, Lednická, Likavská, Starohradská,
Strečnianska, Súľovská, Vršatecká

12

Volebná miestnosť: Cirkevná spojená škola, Pod Párovcami 1397/127
A. Šindelára, Bajzova, Beckovská, Bodona, Budatínska, Čachtická,
Domkársky rad, Ivana Stodolu, Košecká, Pod Párovcami or. č. pár. od 66
a or. č. nepár. od 99, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova,
Štefánikova or. č. pár. 2 - 96 a or. č. nepár. 1 - 73, Tematínska,
Trenčianska, E. Belluša, Mariánske námestie

13

Volebná miestnosť: Mestský klub mesta Piešťany (Rozmarín),
Teplická 144
Bratislavská, or. č. pár. 2 - 102 a or. č. nepár. 1 - 109 a 155 - 173,
Hurbanova, Partizánska, Teplická or.č. pár. od 122, nepár. od 123,
Žilinská cesta or. č. 1

14

Volebná miestnosť: Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9
Cintorínska, Hospodárska, Mliekárenská, Mlynská, Nová, Vrbovská
cesta, or. č. pár. 2 - 68 a or. č. nepár. 1 - 115

15

Volebná miestnosť: Základná škola M.R. Štefánika,
Vajanského 1954/35
Chalupkova, D. Tatarku, Detská, Hodžova, Hollého, J. Záborského,
Matúškova, Meštianska, Nábr. Kolomana Fodora, Rastislavova,
Vajanského, Urbánkova, Záhradná

Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40
E. F. Scherera
Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40
Adama Trajana or. č. pár. 14 - 24, Mateja Bela or. č. pár. 32 - 54, nepár. 23 - 35
Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40
Adama Trajana or. č. pár. 2 -12 a or. č. nepár. 3 - 37
Volebná miestnosť: Hala telesne ťažko postihnutých,
N. Teslu 4790/28
Brigádnická, Družstevná, N. Teslu, Obchodná, Priemyselná, Vrbovská cesta
or. č. pár. od 70 a or. č. nepár. od 115

27

Volebná miestnosť: Základná škola, E. F. Scherera 4874/40
Mateja Bela or. č. pár. 2 - 30 a or. č. nepár. 1 - 21

28

Volebná miestnosť: býv. Rodinný detský domov n. o.,
Družby 4183/26
Dudvážska, Družby

14

Volebná miestnosť: Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9
Cintorínska, Hospodárska, Mliekárenská, Mlynská, Nová, Vrbovská
cesta, or. č. pár. 2 - 68 a or. č. nepár. 1 - 115

15

Volebná miestnosť: Základná škola M.R. Štefánika,
Vajanského 1954/35
Chalupkova, D. Tatarku, Detská, Hodžova, Hollého, J. Záborského,
Matúškova, Meštianska, Nábr. Kolomana Fodora, Rastislavova,
Vajanského, Urbánkova, Záhradná

V súlade s § 21 zákona ã. 180/2014 Z. z. o podmienkach v˘konu volebného
práva a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskorších predpisov
oznamujeme, že obãania, ktor˘ch trval˘m pobytom je len mesto PiešÈany bez uvedenia ulice, sú v zozname voliãov pre voºby do orgánov samosprávy
obcí zapísaní na adrese mesta PiešÈany - Mestsk˘ úrad PiešÈany.
Príslušn˘m volebn˘m okrskom pre t˘chto obãanov je volebn˘ okrsok ã. 8 so sídlom - Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP ã. 1493/9 v PiešÈanoch.
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KANDIDÁTI PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY

1

Roman Chudý, Mgr.
49 rokov, advokát, nezávislý kandidát
Mesto, ktoré sa stará o svojich ľudí
Som rodič dvoch dospelých detí, manžel a
syn. Dobre viem, čo to znamená postarať sa
o svojich najbližších. Aj mesto tak musí fungovať. Jeho obyvatelia sú tí najbližší.
 Kvalitné školy, ktoré pripravia naše
deti do života
 Mestské byty pre mladých, aby nám
neodchádzali
 Domov pre dôchodcov pre dôstojný
život, ktorý si zaslúžia

2

Som rodený Piešťanec a veľmi mi záleží
na našom meste. Vždy som vnímal mesto
Piešťany ako mesto, na ktoré môžem byť
hrdý. Piešťany majú svoju špecifickú atmosféru, ktorá v spojení s prírodnými podmienkami a geografickou polohou predstavujú
významný potenciál pre rozvoj.
V končiacom sa volebnom období pôsobím ako poslanec Mestského zastupiteľstva a predseda Komisie pre životné prostredie. Snažil som sa urobiť pre mesto
Piešťany a jeho obyvateľov maximum

3

V Piešťanoch žijem od útleho detstva.
Pamätám si výstavbu Juhu, na aleje čerešní
v miestach, kde je dnes sídlisko Adam Trajan. Ešte dnes mám pred očami, ako sme
chodili do školy okolo Tatier 111, ktoré sa
v Regene opravovali. Boli také veľké a my
takí malí...
Prešli roky, Piešťany sa odvtedy veľmi
zmenili a stále menia, žiaľ nie k lepšiemu
v posledných rokoch. To je dôvod, prečo
som prijal výzvu Ľudovej strany Pevnosť
Slovensko a uchádzam sa o dôveru obča-

Prosperujúce mesto,
to sú aj prosperujúci podnikatelia
Naši podnikatelia nie sú nepriateľom
mesta a úradu. Len spolupráca nás posunie dopredu. Zriadim Centrum pre podporu podnikania v meste, ako podporný
nástroj na pomoc podnikateľom zo strany
mesta. Jeho úlohou bude vzdelávanie, poradenstvo, informácie o mestských zákazkách, podpora domácich startupov,
odbúravanie byrokracie zo strany mesta a

pomoc pri získavaní eurofondov a iných
dotácií.
Koniec ruinám v Piešťanoch
Slovan, Lipa a ďalšie, kedysi pýcha, dnes na
zaplakanie. Ako advokát viem, že takéto náročné spory sa dajú riešiť dohodou alebo kvalitným právnym postupom.V prípade, že sa
nepodarí dosiahnuť dohodu, budem iniciovať začiatok konania o vyvlastnení, ktorý
umožňuje Stavebný zákon a Zákon o vyvlastňovaní. Treba konať, nielen stále sľubovať.

Peter Jančovič, Mgr., PhD.
35 r., environmentalista, nezávislý kandidát
a keďže prácu poslanca človek vykonáva
popri zamestnaní, obetoval som veľmi veľa
voľného času. Avšak pociťujem, že ako primátor môžem spraviť pre mesto a obyvateľov oveľa viac. Viem že ak spojím moje
predstavy o meste Piešťany s entuziazmom
a energiou ktorú v sebe mám, dokážem pre
mesto spraviť veľa. Všetky kroky, ktoré ako
primátor urobím, budú viesť predovšetkým
k tomu, aby sa ľuďom v tomto meste žilo
lepšie a aby Piešťany patrili medzi naj mestá
na Slovensku.
Je množstvo oblastí, ktorým sa je potrebné v našom meste venovať nakoľko
Piešťany začínajú zaostávať vo viacerých oblastiach za ostatnými okolitými mestami.
Ako environmentalista mám blízko k oblasti
starostlivosti o životné prostredie a preto aj
výkon mojej funkcie by sa mal niesť aj

v tomto duchu. Z tejto oblasti možno z cieľov spomenúť napríklad zefektívnenie odpadového hospodárstva, revitalizácia mestského parku a taktiež zadržiavanie vody
v zelených plochách. Dôležitou oblasťou,
ktorú je potrebné riešiť koncepčne je doprava. Najlepším spôsobom rekonštrukcie
ulíc je ich rekonštrukcia ako celku. To znamená, že v rámci rekonštrukcie ulice sa
spraví nová vozovka, verejné osvetlenie,
chodníky, cyklochodník a zeleň. Parkovanie
je v tak v hraničnom stave, že treba začať
robiť reálne kroky ktoré povedú k celkovému zlepšeniu statickej dopravy. Súčasťou
dlhej cesty smerujúcej k zlepšeniu parkovania je aj začať robiť kroky, ktoré povedú ku
vzniku parkovacích domov. V meste je potrebné zvýšiť kapacitu opatrovateľskej
a ošetrovateľskej starostlivosti pre našich se-

niorov. Pre zdravý životný štýl v našom
meste je potrebné podporovať rozvoj športu
a to predovšetkým starostlivosťou a tvorbou
športovísk a podporou športovcov. V neposlednom rade chcem spomenúť zlepšenie
údržby mesta, lebo len pekné prostredie
môže prilákať do mesta viac návštevníkov.
Problémom, ktorý je finančne náročný je verejné osvetlenie, preto každoročne bude potrebné investovať do obnovy verejného
osvetlenia. Verím, že ak budeme rozvíjať
mesto správnym spôsobom, tak bude tento
priestor viac atraktívny aj pre vytvorenie viac
pracovných príležitostí nakoľko množstvo
Piešťancov musí dochádzať za prácou.

Miroslav Juriš, Ing.
51 r., programátor, analytik, Ľudová strana Pevnosť Slovensko
nov v nastávajúcich voľbách o post primátora mesta.
Čo by som ako primátor robil inak?
V prvom rade je potrebné zlepšiť fungovanie mestského úradu. Tento inštitút utrpel za posledné roky a to zhoršením medziľudských vzťahov a kvality riadenia.
Vidíme to na súdnych sporoch s bývalými
zamestnancami, ako aj na nespokojnosti
obyvateľov s činnosťou úradu. Týmto by
som chcel začať. Piešťany potrebujú mestský úrad, do ktorého sa vráti pracovná pohoda a kreativita.
Vojaci hovoria: „bez spojenia, niet velenia“. Ja to upravím: „bez spojenia s občanmi niet dobrého primátora“. Ak primátor pozná problémy obyvateľov mesta,
zbiera a vyhodnocuje ich nápady a zároveň koná v najlepšom úmysle pre dobro

mesta, vtedy vo funkcii nezlyhá. Raz mesačne usporiadam v mestských priestoroch
stretnutie primátora s občanmi. Nájdem si
čas pre komunikáciu s občanmi cez sociálne siete a web stránku mesta.
Pred samosprávou mesta je množstvo
úloh. Od starostlivosti o tých najmenších v
jasliach a škôlkach, cez žiakov základných
škôl až po pomoc seniorom. Potrebujeme
udržiavať a rozvíjať mestské komunikácie,
dopravu, kultúru a mnoho ďalších vecí.
Doba sa mení, globalizuje a do popredia sa dostáva nutnosť starať sa o bezpečnosť v meste. Vidíme to na „západe“, ako
vďaka kriminalite upadli kedysi prosperujúce a výstavné mestá i mestečká a prosperovať začali tie, čo na bezpečnosť v uliciach nezabúdali. Ak by niekto upadol do
pokušenia nasmerovať na Piešťany mi-
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gračný tok a urobiť z mesta testovacie laboratórium tzv. „integrácie“, tak u mňa
pre to pochopenie nenájde.
Park, stromy v uliciach, to nám závidia
obyvatelia iných miest. Plus do toho Váh,
Sĺňava a Havran v pozadí, to všetko robí
naše mesto krajším, než je to ich. Mestská
zeleň preto bude jednou z mojich hlavných priorít.
Viac sa mi do 30 riadkov nevmestí a tak
sa teším na komunikáciu na www.piestany.org, Facebook „Ing. Miroslav Juriš“
alebo osobný rozhovor.
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Milé Piešťanky, milí Piešťanci,
dovoľujem si vás pozdraviť, zaželať
vám a vašim rodinám pevné zdravie, pohodu a všetko najlepšie. Som Stanislav
Polonský a uchádzam sa o vašu priazeň
ako kandidát na primátora.
Služba vám a mestu je na prvom
mieste. Mojou ambíciou je vniesť do vedenia mesta a mestského zastupiteľstva
ducha konštruktívnej a dôveryhodnej
spolupráce. Pričiním sa o čulú komunikáciu s vami a podchytenie vašich námetov na rozvoj mesta. Budem prispievať k poriadku, slušnosti a efektívnosti
v činnosti MsÚ a MsZ, aktívne rozvíjať
vzťahy s podnikateľmi, prispievať k vy-
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Prinášam nový pohľad
a nové riešenia pre Piešťany
Všetci v našom meste cítime, že Piešťany potrebujú nový impulz a nový
prístup k mnohým otázkam, lebo
predchádzajúce postupy život
v našom meste nezlepšili. S tým, čo
treba zlepšiť, sa v Piešťanoch stretávame
na každom kroku, nikde som však nevidela žiadne riešenia, ktoré by naozaj pomohli. Denne sa stretávam s tým, že
niekto vytiahne nejakú bolestivú piešťanskú tému a súčasne aj množstvo dôvodov prečo sa s ňou nedá pohnúť, ale
ani jeden nápad, ako problém vyriešiť .
Ja ponúkam nový pohľad a nové
riešenia najpálčivejších, ale aj bežných problémov nášho mesta, pre-

Stanislav Polonský, Ing.
69 r., hospodárstvo, medzinárodný obchod, medzinárodné vzťahy,
Národná koalícia
hľadávaniu pracovných príležitostí, presadzovať rozširovanie siete kvalitných seniorských domov, preverovať možnosti
a podporovať výstavbu novej nemocnice, podporovať rozvoj turizmu a mesta
ako medzinárodnej kongresovej destinácie, iniciatívne pristupovať k riešeniu
skvalitnenia verejnej infraštruktúry,
k ochrane architektonických hodnôt
a upravenosti mesta, rozvíjať vzťahy
s majiteľmi a vedením SLKP, prispievať
k postaveniu Piešťan ako najvýznamnejšieho kúpeľného mesta na Slovensku
s výbornou medzinárodnou reputáciou,
aktívne prispievať k rozširovaniu
a ochrane zelene ako aj životného prostredia.
Vyštudoval som zahraničný obchod
na Strednej aj na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. 22 rokov som pracoval v Chirane Export Import Piešťany. 19
rokov som pracoval na Ministerstve hos-

podárstva a v službách Ministerstva zahraničných vecí SR, z toho 16 rokov
v obchode, hospodárstve a v diplomacii
na veľvyslanectvách nášho štátu v rôznych krajinách. Viedol som pracovné
rozhovory s partnermi z viac ako tridsiatich krajín sveta. Aj toto prehĺbilo moje
chápanie nevyhnutnosti slušného, usporiadaného duchovného a hmotného života spoločnosti. Moje celoživotné povolanie a zamestnanie je hospodárstvo,
medzinárodný obchod a medzinárodné
vzťahy. Komunikujem vo viacerých svetových jazykoch.
Moje predchádzajúce miestne aktivity
nabrali na intenzite činnosťou v petičnom výbore na záchranu letiska v Piešťanoch. V priebehu necelých dvoch týždňov sme získali podporu takmer 7 000
občanov. Zvrátili sme plánovaný výsledok valného zhromaždenia spoločnosti
Letisko Piešťany a.s. dňa 29. 11. 2016,

ktorého jediný bod bola likvidácia letiska. Naše ďalšie aktivity sme pretavili
do vytvorenia Komisie pre leteckú infraštruktúru a cestovný ruch pri MsZ a do
založenia občianskeho združenia Piešťanská rozvojová iniciatíva (P.R.I.). V obidvoch som predsedom. P.R.I. usporiadala
7. 6. 2018 seminár Workshop Letisko
Piešťany, na ktorý sme pozvali 12 odborných prednášateľov. Ich prezentácie
potvrdili opodstatnenosť existencie piešťanského letiska a jeho prínos pre rozvoj
nášho mesta. Na podujatí sa zúčastnilo
80 osôb a bolo prepojené aj na spoluprácu s piešťanskými kúpeľmi. Pri tejto
činnosti som nadobudol presvedčenie,
že aktivizácia verejnosti dokáže pomôcť
aj pri riešení ďalších záležitostí nášho
mesta, a to tým skôr, ak budú na presadzovanie dobrých zámerov k dispozícii
výkonné právomoci schválené vami, občanmi vo voľbách.

Zuzana Svrčeková, Ing.
42 r., materská dovolenka, nezávislá kandidátka
tože pre mňa ako pre obyvateľa
tohto mesta a ako pre ženu, sú
všetky problémy dôležité, rovnako
ako pri manažovaní rodinného života: Potrebujem zaparkovať, bezpečne sa prejsť po meste, kvalitne
stráviť voľný čas so svojimi deťmi
a celou svojou rodinou, kultúrne sa
vyžiť, zašportovať si, v primeranej
dobe vybaviť veci na úrade, pochváliť sa návšteve, čo všetko v Piešťanoch máme, mať tu svoju prácu, aby
som mala v tomto meste životnú
perspektívu. Všetko je rovnako dôležité, pretože mesto je živý organizmus a je potrebné rozvíjať ho rovnomerne.
Pre zlepšenie riadenia mesta chcem
naplno využiť svoje komunikačné
schopnosti, pretože som presvedčená,
že základom riešenia problémov je KOMUNIKÁCIA, ktorá je mne ako žene prirodzená. Komunikácia dokáže spájať,
posúvať veci dopredu, objasňovať, riešiť,
budovať, zatiaľčo nedostatočná komu-

nikácia spôsobuje problémy, ktoré sú
úplne zbytočné. Ako žena mám výhodu, že viem diplomaticky skĺbiť
ľudí, nejdem do ostrých stretov, skôr
hľadám cesty a možnosti pre dohodu
a spoluprácu.
Som presvedčená, že moja ponuka a
môj odborný tím sú ideálnou alternatívou pre Piešťany. Na nové výzvy dokážu
odpovedať len noví ľudia, odborne podkutí, ale zároveň nezaťažení väzbami na
skryté povinnosti voči určitým skupinám,
ktoré môžu v pozadí ovládať mesto a sú
tým pádom limitovaní pri dôležitých rozhodnutiach.
Ponúkam Piešťanom primátorku,
ktorá je so ženskou silou a energiou
odhodlaná tvorivým spôsobom rozhýbať stojaté vody, realizovať svoje
nápady a plány vybudovať otvorené
mesto, v ktorom si každý občan
povie, že je hrdý na to, že žije
v našom meste.
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A aké sú tie riešenia, ktoré naše mesto
potrebuje?
 Silný sociálny program
 Profesionálne riadenie mestského
úradu
 Progresívna koncepcia cestovného
ruchu
 Efektívne riešenie dopravnej
infraštruktúry
 Rozvoj kultúry a športu
 Nové dlhodobé investície
do mesta
Ing. Zuzana Svrčeková,
nezávislá kandidátka
na primátorku Piešťan

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY
Miloš Tamajka, M.B.A.
42 r., primátor mesta Piešťany, nezávislý kandidát
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PREČO KANDIDUJEM?
Pred štyrmi rokmi, keď som sa rozhodol kandidovať na primátora, sľúbil som
naším obyvateľom termálny aqupark
v našom meste. Tento sľub ktorý som dal
Piešťancom chcem naplniť a úprimne
povedané, urobili sme s investorom veľa
práce aby Thermal park sa začal stavať
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koncom tohto roka. Možno sa pýtate,
prečo až teraz sa začne s výstavbou, poprípade prečo už nestojí? Odpoveď nie
je jednoduchá, pretože sa museli robiť
kontrolne merania vrtu, ktoré trvali
skoro dva roky. Bohu vďaka dopadli
dobre, kde výsledkom je schválenie čerpania termálnej vody. Áno, čerpanie termálnej vody je schválené. Následne sa
robili ďalšie legislatívne kroky aby sme sa
priblížili k začatiu výstavby. Dnes je už
schválená EIA - posudok vplyvov na životné prostredie. Teraz sa schvaľuje
územné konanie a projekt k stavebnému
povoleniu. Začatie výstavby je plánované
koncom tohto roka. Vždy sa snažím po-

zitívne pristupovať k veciam, ale toľko
neprajníkov alebo doslova sabotérov,
ktorí sa snažili zastaviť tento projekt ma
ešte viac posilnilo a odkazujem im, že
Thermal park tu bude stáť.
Druhým dôležitým faktorom, čo ma
presvedčilo o kandidatúre je množstvo
projektov, ktoré sme urobili a následné
sme získali na ne peniaze z eurofondov.
Za štyri roky sme získali pre naše mesto
skoro sedem milionov eur. Z tohto sa
robia konkrétne investičné projekty ako
nové verejné osvetlenie, rekonštrukcia
škôlok a základných škôl, výstavba zberného dvora, výstavba cyklochodníkov,
idú sa komplet rekonštruovať autobu-

sové zastávky ... Chcem pokračovať
v tomto trende a veľmi sa teším, že sme
tu zaviedli tento nový trend, ktorý
v našom meste absentoval. Začiatkom
budúceho roku budeme vedieť o úspešnosti projektu bývalej VIII. základnej
školy na sídl. A. Trajan kde vznikne nové
zariadenie sociálnych služieb spolu
s centrom zdravotných služieb.
Nie som superman, nerobím zázraky
na počkanie, ale robím všetko preto, aby
majetok mesta bol zveľadený, rekonštruovaný, aby boli trávniky pokosené,
športové stánky funkčné a kultúrne podujatia atraktívne.
www.tamajka2018.sk

Martin Valo
54 r., zástupca primátora mesta Piešťany, nezávislý kandidát

Piešťany sú krásne mesto s ľuďmi, ktorí
tiež, ako ja, majú radi naše parky, kúpele, vodné toky a kultúru. Piešťany sú
mestom s bohatou históriou, ktorá sa
stále prelína so súčasnosťou.
K dobre samospráve patrí aj: súhra
1. Počas 4 rokov vybudovať DOM
poslancov s primátorom, podnikateľov
OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB
a živnostníkov so samosprávou na rea PLAVÁREŇ
prezentácii mesta, členov záujmových,
2. Každoročne realizovať
občianskych združení, športových kluOPRAVY A BUDOVANIE CIEST,
bov, osobností pri vytváraní podmienok
cyklotrás, parkovacích miest,
kvality života občanov a rozvoja Piešťan.
parkovacích domov a verejného
Teší ma, že mesto má v každom odvetví
osvetlenia pre bezpečnosť ľudí.
významných občanov na slovenskej, euVykonať audit samosprávy.
rópskej a svetovej úrovni v kúpeľníctve,
v zdravotníctve, v školstve, v športe či vo
3. Počas 4 rokov vysadiť
400 STROMOV, výrazne napomôcť vede. Veľkú radosť mi robia súčasní, ale
ŠKÔLKAM A ŠKOLÁM
aj bývalí, športovci v kolektívnych a individuálnych športoch všetkých vekových
4. Pravidelne informovať občanov
a obnoviť štvrťročník REVUE PIEŠŤANY kategórií, vrátane paralympijských špor-

Voºby do orgánov samosprávy obcí konané dÀa 10.11.2018

Hlasovanie do prenosnej volebnej urny
Oznamujeme, že voliã môže zo závažn˘ch, najmä zdravotn˘ch dôvodov, požiadaÈ
okrskovú volebnú komisiu, aby mohol hlasovaÈ mimo volebnej miestnosti do
prenosnej volebnej urny - avšak len v územnom obvode volebného okrsku, pre
ktor˘ bola okrsková volebná komisia zriadená.
Takúto žiadosÈ možno urobiÈ aj vopred telefonicky na ã. 7765311, 7765440
alebo osobne, resp. prostredníctvom inej osoby, na informáciách MsÚ PiešÈany
(Klientske centrum).
V prípade, že voliã s trval˘m pobytom v meste PiešÈany, bude v ãase volieb hospitalizovan˘ v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, môže sám, resp. prostredníctvom inej osoby, ãi vedúceho príslušného zariadenia, požiadaÈ o voºbu do
prenosnej urny, za predpokladu, že má voliÈ vo volebnom okrsku, na území ktorého sídli toto zariadenie.

tovcov. Všetci očakávajú zvýšenú podporu v ďalšom volebnom období. Občania si sami skrášľujú svoje činžiaky
a domy, patrí im veľká vďaka. Prírodné
podmienky pre zdravý život v Piešťanoch
sú jedny z najlepších na Slovensku. Moje
dlhoročné skúsenosti mám v pôsobení
poslanca, člena mestskej rady, predsedu
kultúrnej a stavebnej komisie a sobášiaceho. V ostatných mesiacoch zástupcu
primátora mesta Piešťany a preto som sa
rozhodol kandidovať na funkciu primátora. Celý život pracujem v kultúre.
Ako živnostník som vydával knihy
a mesačník KAM v Piešťanoch. Ako pracovník MsKS som v roku 2008 obnovil
Sochu piešťanských parkov. Aj na základe vlastných skúseností budem ako
primátor schopný riadiť a zabezpečiť
výkon samosprávy so zamestnancami,

poslancami a koordinovať rozsah výkonu
štátnej správy. Poslanci a primátor deklarujú zlepšiť svoje mesto. A riadenie
samosprávy je o spoločnej práci pre občanov, o spoločných kompromisoch.
O nových trendoch, o občianskej spoločnosti. Máme mnoho krásnych podujatí, ktoré organizujú spolky, združenia,
mestské organizácie, ale sú odozvy, aby
sme mali viacej kvality, viacej návštevnosti. Dôležitejšie je konať, vytvárať podmienky a obohatiť náš život. Mám záujem o to, aby sa v meste lepšie žilo.
Chcem, aby sme viac odovzdali školstvu,
aby mládež, okrem vedomostí, získala
vrúcnejší vzťah k mestu Piešťany.
Budem veľmi rád, keď poslanci a vedenie mesta v novom volebnom období
položia základný kameň spolupráce
vecne a presne.

Voºby do orgánov samosprávy obcí konané dÀa 10.11.2018
• Voliã môže v sobotÀajších voºbách do orgánov samosprávy obcí hlasovaÈ iba
v mieste svojho trvalého bydliska, vybaviÈ si voliãsk˘ preukaz v t˘chto voºbách
nie je možné.
• Existuje síce možnosÈ voliÈ prostredníctvom prenosn˘ch volebn˘ch schránok,
no tú môžu využiÈ iba pacienti, ktorí majú voliÈ vo volebnom okrsku, na území
ktorého sídli aj nemocnica, resp. sociálne zariadenie
• Volia aj cudzinci s trval˘m pobytom
• Neexistuje voºba poštou ako vo Voºbách do NR SR
• Sprísnen˘ režim ochrany osobn˘ch údajov v zmysle zákona ã. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobn˘ch údajov a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení
neskorších predpisov - komisia vykoná opatrenia na ochranu osobn˘ch údajov
ostatn˘ch voliãov zapísan˘ch v zozname voliãov
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Samuel Vavrík, Ing.
33 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

rokmi v krásnom a čarovnom meste Piešťany. Vyštudoval som vysokú školu v Nitre,
presnejšie Technickú fakultu so zameraním
na dopravu, čo mi je aj dodnes blízke. Pracujem od 15 rokov a môžem smelo povedať, že som mal toho najlepšieho učiteľa
akého si človek môže priať, môjho Otca.
Ahojte Piešťanci,
Som miestnym podnikateľom a zároveň aj
Dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil manažérom v otcovej firme, ktorá sa zatakto na diaľku prostredníctvom vydania oberá predajom a servisom osobných au„ Radnica informuje ’’. Moje meno je Sa- tomobilov ( nedávno naša firma oslávila 20
muel Vavrík, narodil som sa presne pred 33 rokov v náročnom podnikateľskom pro-
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Volám sa Pavol Vermeš a tretím rokom pôsobím vo funkcii vedúceho Právneho a
klientského oddelenia Mestského úradu
v Piešťanoch.
Vo verejnej správe pôsobím bezmála
dvadsať rokov, či už v štátnej správe alebo
samospráve v rôznych postoch a stupňoch
riadenia. Popri týchto činnostiach som vykonával a vykonávam pedagogickú činnosť, prednášam správne právo a správne
konanie, čiže oblasť , ktorú aj aktívne vykonávam. To znamená, že som plne kvali-

stredí v meste Piešťany ). Popri každodennej práci aktívne športujem, pretože zastávam nepísané pravidlo „ V zdravom tele,
zdravý duch ‘’. Tenis a futbal je mojou vášňou. Mojimi koníčkami a zároveň záľubami
je cestovanie. Taktiež si veľmi rád prečítam
náučnú knihu alebo film podľa skutočnej
udalosti. Okrem iného rád bicyklujem
v mojom rodnom meste Piešťany hlavne
počas letnej sezóny keď je príjemné letné
počasie a pocitovo človek môže vnímať, že
mesto Piešťany v tomto období rozkvitá

pohybom ľudí. Vždy stretnem mnoho známych a s novými tvárami sa vždy rád zoznámim. Prečo sa uchádzam o post primátora mesta Piešťany ? Pretože môžem,
chcem a to tak cítim. Mesto Piešťany potrebuje viac ako len primátora. Potrebuje
nový zmysel, zavedený mladou krvou
a energiou. Jedine človek, ktorý ma mesto
Piešany v srdci, dokáže nášmu mestu navrátiť štatút „ mesta snov “
Ďakujem

Pavol Vermeš, JUDr., PhD.
54 r., právnik, nezávislý kandidát
fikovaný na výkon vo verejnej správe, či už
na poli štátnej správy alebo samosprávy. To,
že v týchto oblastiach v samotnom riadení
a výkone samosprávnych funkcií mame
značne nedostatky a rezervy, čo oslabuje
samotný výkon orgánov samosprávy. Samotní volení a menovaní zástupcovia samosprávy často nepoznajú rozsah svojich
kompetencií, právomocí a pôsobností.
Tento stav je však dlhodobý, čo ma za následok neefektívny výkon samosprávy. Toto
je oblasť, kde chcem veľmi aktívne pôsobiť
a v značnej miere zvrátiť tento neutešený
stav.
Výkon samosprávy sa musí do najvyššej
miery maximálne obsadiť kvalifikovanými
odborníkmi, musí byť účinný výkon kompetencií a kontroly nimi zverených činností.
Málokto si dnes uvedomuje daný stav,

mestá a obce vykonávajú viac štátnej moci
ako štát samotný. To znamená, že tlak na
výkon týchto činností, pri limitovanom rozpočte kladie značné nároky na personálne
obsadenie. Zákon o obecnom zriadení
akosi na toto nemyslel a jeho ustanovenia
sú značne benevolentné, napríklad predpoklady na kandidatúru a voľbu starostu a
primátora je dovŕšenie 25 roku veku kandidáta, občianska bezúhonnosť čiže čistý
register trestov a podporný zoznam občanov na podporu jeho kandidatúry alebo na
kandidátke politickej strany. Tieto podmienky nezohľadňujú skutočnosti, čiže pôsobnosť, kompetencie, právomoc takej
funkcie ako je starosta alebo primátor.
Aby som nebol len pri inštitúte primátora a starostu, napríklad funkciu Hlavného
kontrolóra mesta obce môže plne a zod-

povedne vykonávať osoba bez právneho
vzdelania. Jedna z jeho činnosti je výklad
právnych skutočností, právnych noriem
a právnych postupov, a to bez dosiahnutého vzdelania nie je možné. Prečo toto
všetko hovorím, je to ,že jedine plne kvalifikovaný odborník môže plne vykonávať
funkcie, ktoré sú mu zverené. Dáva to totiž
predpoklad, že bude účinne eliminovať následné chyby pri nesprávnom postupe
a následných škodách. Samozrejme, že
musí byť zachovaný účinný model kontroly. Len kvalifikovaný odborník, vie účinne
naplniť svoj volebný program. Dobre nastavený systém v značnej miere vie eliminovať korupciu, je to na prospech výkonu
samosprávnych funkcií, mesta a samotného občana.

Viac informácií
na webovej stránke
www.piestany.sk
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1
Mária Beňová
67 r., dôchodkyňa
Smer - sociálna demokracia

Jozef Drahovský, Mgr.
42 r., softwarový inžinier
nezávislý kandidát

1. Budeme podporovať dobré myšlienky v prospech nášho mesta.
2. Budeme sa usilovať zveladovať naše mesto vo všetkých oblastiach.
3. Podporíme športové kluby a s nimi spojené aktivity.
4. Budeme sa viac snaziť komunikovať o problémoch našich občanov.
5. Nezabudneme ani na mladé rodiny s deťmi.
6. Vynaložíme maximálne úsilie pre zlepšenie cestovného ruchu v našom meste.
7. Nebudeme však slubovať nesplnitelné, ale budeme hladať vhodné riešenia.

5
Tomáš Drobný
39 r., správca majetku, Kotleba ľudová strana Naše Slovensko

Ako občan mesta Piešťany vnímam, so smútkom v duši, ako sa naše mesto za posledné roky
prestalo rozvíjať. Dávno sú preč časy, keď mesto formovali a budovali osobnosti ako bol pán
Winter či dôstojný pán Šindelár. Navyše sa Piešťany zadlžujú viac a viac. Financujú sa veci, ktoré
nie sú ku prospechu občanov. Ak to takto pôjde ďalej, necháme budúcim generáciám mesto
nevľúdne, betónovo asfaltové.
Matej Beseda Ing.
Ničí sa kúsok po kúsku mestská zeleň na stavby, ktoré v centre mesta nemajú čo robiť.
69 r., dôchodca
Nie som proti športovým halám a parkoviskám ako takým. Ale haly na šport majú byť na
mesta, tam kde je lepšia prístupnosť a neobmedzujú ostatných ľudí. A parkoviská sa
Kresťanskodemokratické hnutie okraji
dajú riešiť iným spôsobom ako ich robiť z parkov.
Kandidát KDH na poslanca do MsZ Piešťany. Vzdelanie, elektrotechnická fakulta na
Pritom nezabúdajme, že máme veľa telocviční na základných a stredných školách, ktoré
SVŠT Bratislava. Od mája tohoto roku 2018 som na dôchodku, pracovný potenciál by sa dali na šport využiť. A sú aj miesta na parkovanie, len treba ich lepšie upraviť a zväčšiť.
a skúsenosti by som rád využil pri spravovaní nášho mesta.
Všetko je to o komunikácií medzi občanmi a poslancami ako aj medzi poslancami naMojimi prioritami sú:
vzájom. To, čo predvádzajú poslanci v mestskom zastupiteľstve v našom meste nie je ko1. nadviazať na pozitíva z minulosti ("inventúra" rozbehnutých projektov napr.
munikácia, ale cirkus.
mestská krytá plaváreň)
Je to všeobecný jav daný dobou, že ľudia sú k sebe čím ďalej, tým viac nevraživí a vul2. iniciovať opatrenia pre zníženie množstva netriedeného komunálneho odpadu gárni. Vidím to tiež na zasadaniach nášho mestského zastupiteľstva. Nejaký postup, alebo
na úroveň vyspelých krajín Európskej únie, zo 70% na 30%. Na princípe „čím niečo sa dohodne na mestskej rade, príde to na zastupiteľstvo a dané slovo už neplatí.
menej netriedeného komunálneho odpadu vyprodukujem, tym menej zaplatím!“ Potom sa na rokovaní len titulujú všelijakými titulmi, vymýšľajú nerealizovateľné a nakoniec
3. podpora plošného rozširovania cyklistickej infraštruktúry na celé mesto
hlasujú úplne inak ako sa dohodlo na mestskej rade. Toto je vizitka súčasného vedenia
a v spolupráci so susednými občami prepojenie cyklotrasami
mesta a zastupiteľstva.
4. uľahčenie vybavovania úradnych záležitostí pre staršiu generáciu
To chcem zmeniť, preto som sa rozhodol kandidovať na poslanca do mestského zastu(mobilné klientské centrum)
piteľstva v Piešťanoch. Piešťany veľmi potrebujú pozitívnu zmenu tak v riadení mesta ako aj
5. podpora seniorov v oblastiach, v ktorych majú problém s využívaním nových
v samotnom vzťahu mesto a občan.
technológií ("asistent pre seniorov").
Aby sme po vzore osobností dejín mesta, dôstojného pána Šindelára a pána Wintera, za6. spolupráca so seniorskymi organizáciami v meste (AkSen, Seniorsky parlament) nechali naším potomkom mesto Piešťany prosperujúce, zelené, čisté a bezpečné.
7. iniciovať zastavenie likvidáciu objektov vo vlastníctve kúpeľov na území mesta
Presviedčajú vás, že sa to nedá? Ja si myslím, že sa to dá. Len treba chcieť. Po odrobev súlade s legislatívou (kultúrne pamiatky, znižovanie kvality prostredia mesta)
ných 15 rokoch v súkromných bezpečnostných službách a 3 rokoch ako správca majetku
8. iniciovať s obcou Banka obnovu - rekultiváciu zanedbaného
v štátnych a súkromných firmách si dovolím povedať: ,,veľa dobrého sa dá vykonať, ak sa
lesoparku Červená veža
chce“. Ďakujem Vám za Váš hlas.

2
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3
Michal Bezák Ing. Mgr.
35 r. obchodný riaditeľ
SPOLU OBČIANSKA DEMOKRACIA

Marian Fabian, Ing.
67 r., podnikateľ
Národná koalícia

SPOLU ZA PIEŠŤANY
Viete si svoj život v krajších Piešťanoch predstaviť?
Piešťany sú mestom kde som sa narodil, kde žijem.Vytvoril si priatelstvá, založil rodinu. Sú neoddelitelnou súčasťou môjho Ja.
Občianska zodpovednosť ma doviedla až sem. Mám záujem o adopciu každého občana Piešťan s úmyslom hájiť jeho záujmy. Upozorňovať na to, čo nefunguje.
Aktívne, efektívne a čestne tieto veci meniť.

A. Prečo strana, prečo Národná koalícia - Organizácia, ktorá je schopná trvalo viesť
štát, alebo mesto musí byť silná spoločnými myšlienkami, musí byť demokratická a
pravdivá. Nedostatočnosť „nestrán“ dokumentuje dnešný parlament, aj zastupiteľstvo. Národná koalícia spája ľudí, ktorí milujú a pracujú pre rodinu, obec, Slovensko,
Európu všetko spojené láskou k Bohu, sú konzervatívni a vnímajú aj negatívne pôsobenie peňazí bez morálky.
pokračovanie na str. 8
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dokončenie zo str. 7
B. Kto som - milujúci dedko, otec a manžel, nadšenec a kreatívny organizátor. Pracovitý, vytrvalo hľadajúci a organizujúci, vnímavý, otvorený a pravdivý. Pracujem v oblasti
obnoviteľných zdrojov, teraz viac pre Piešťany. Mám viac ako 15 rokov skúseností: spolupráca občanov a organizácií v meste, tréningy a spolupráca samospráv, projekty a
práca v oblasti regionálneho rozvoja, projekty, združenia a firmy pre incomingový cestovný ruch.(Viac o mne a mojich názoroch na stránke milovanepiestany.sk)
C. Prečo kandidujem? Do Piešťan som prišiel v roku 1970, kedy Piešťany prekvitali.
Teraz sú v úpadku: budúci rok budú mať už menej ako 28 tis. obyvateľov, zariadenia a
prostredie sú poničené. A keďže mám odskúšané postupy na tú horu práce ktorú je potrebné vykonať pre obnovu Piešťan - z lásky k Piešťanom to vykonám. Vlastne už vykonávam.
D. Program
1. Piešťany upadajú aj preto, lebo prestali mať spoločný cieľ, každý ťahal na svoju
stranu. Pripravil som program Ťahať za jeden povraz: to je projekt, ktorý z mesta
spraví dôverujúci a spolupracujúci tím. Bez dôvery a spolupráce sa nedá naštartovať obnova.
2. Hlavný spoločný cieľ v Piešťanoch je rozvoj cestovného ruchu. Piešťany majú vypracovanú dobrú koncepciu rozvoja cestovného ruchu : zabezpečím, že mesto sa tomu
začne plne venovať.
3. Úpadok mesta sa prejavuje mimo chátrania pamiatok aj starnutím a ubúdaním Piešťancov. Podporím a budem organizovať program prístupných nájomných bytov pre
mladé rodiny.
4. Podpora malého podnikania: postarám sa o obnovu a výkon regionálnej rozvojovej
agentúry. Biznis inkubátor som zakladal v Trenčíne v r. 1992. Z nuly, bez peňazí.
5. Osobný záväzok: Do vstupnej haly radnice inštalovať Kríž: na pripomínanie viery a
lásky ktorá stvorila aj Piešťany, na pripomínanie že Kríž je základom Slovenska a Európy,
Kríž na pamiatku zavraždeného dobrého starostu, kňaza Alexandra Šindelára.

9
Karol Hanic, Ing.
49 r., ekonóm
Sme rodina - Boris Kollár

10
Henrich Harcsa, Ing.
53 r., výsluhový dôchodca,
Sloboda a solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
Dobrý deň.
1. volebný obvod, kandidát č. 10 Ing. Henrich Harcsa, 53, profesionálny vojak vo výslužbe,
"Uchádzam sa o priazeň voličov ako kandidát na poslanca aby som mohol hájiť záujmy občanov Piešťan. Posledné roky som intenzívne sledoval život a hlavne problémy Piešťan
a jeho obyvateľov. Podal som viaceré podnety na zlepšenie súčasného stavu orgánom samosprávy,ale mnohé ešte zostali nedoriešené. Pokračovať budem v každom prípade, ale
s vašou podporou to bude účinnejšie ako som to mohol robiť doteraz."

7
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František Glos, Ing., PaedDr., PhD.
66 r., riaditeľ školy
nezávislý kandidát

Erik Hlavatý
42 r., manager, štatutár PFK Piešťany
nezávislý kandidát

Narodil som sa a žijem v Piešťanoch, kde som absolvoval základnú i strednú školu. Vyštudoval som Pedagogickú fakultu UK Bratislava odbor Fyzika - Základy techniky (Mgr.,
PaedDr.), STU Bratislava Materiálovo-technologickú fakultu odbor automatizovaný systém riadenia (Ing.). Ďalšie štúdium na MtF Trnava som zakončil dizertačnou skúškou
(PhD.) z podnikového manažmentu.
Ministrom školstva som bol ocenený malou medailou sv. Gorazda za rozvoj školstva v regióne (2012). TTSK mi udelil pamätnú medailu TTSK (2011).
Pôsobil som ako riaditeľ Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom (2003 -2017).
V súčasnosti som riaditeľom Základnej školy s materskou školou v Moravanoch nad
Váhom.
Založil som a organizoval literárnu súťaž pre začínajúcich autorov, „Keď si vymýšľam„
(17. ročníkov), bol som organizátorom strítbalových turnajov stredoškolákov v basketbale (14ročníkov), som predsedom krajskej komisie Fyzikálnej olympiády a členom kultúrnej rady TTSK. V roku 2018 som nastúpil na uvoľnené miesto poslanca mestského
zastupiteľstva.

8
Igor Gloss
56 r., SZČO
Kresťanskodemokratické hnutie

Ja a Piešťany: V starých Piešťanoch som s výnimkou 4 rokov prežil celý život. Problémy
mesta som začal veľmi citlivo vnímať pred 2 a pol rokom, keď som začal pôsobiť pri
piešťanskom futbale, ktorý do dnešného dňa vediem ako štatutár (bez nároku na odmenu). Dvadsaťdva rokov pracujem v zábavnom priemysle pre nadnárodnú korporáciu ako manažér. Každá spoločnosť potrebuje systém, spoluprácu a šikovných ľudí, a
inak to nie je ani v našom meste.
Keď sa z kandidáta stane poslanec: Budem aktívne podporovať mládež a šport (cez
úrad, športovú komisiu, aj ako jeden z prvých členov Asociácie športových klubov v
Piešťanoch). „Osviežim“ cestovný ruch v meste - ako zakladajúci člen Trnava Tourism,
čo je obdoba Rezortu Piešťany, vidím priestor na zlepšenie. Rezort má prezentovať
mesto na veľtrhoch po celom svete, dohadovať si partnerstvá a nielen pozývať, no i starať sa o turistov v kúpeľnom meste. V neposlednom rade sa pokúsim o obnovenie komunikácie s vedením kúpeľov, ktoré sú najväčším zamestnávateľom na území mesta.
V spolupráci a rokovaní s VÚC sa zasadím o napojenie na cyklochodník „Lido - Horná
Streda“ a za občanov starých Piešťan budem presadzovať rekonštrukcie ciest a chodníkov práve v tejto časti mesta. Tie sú podľa môjho názoru zanedbávané na úkor tých
novších častí Piešťan. Nemôžem vynechať podporu názorov seniorského parlamentu,
ktorý zastupuje výraznú časť obyvateľstva. Na druhej strane sa s pracovnou skupinou
zameriame na problémy s bývaním pre mladé rodiny.
Nie som odborník na všetko, no vo veciach, ktorým sa rozumiem som perfekcionista.
Rád budem načúvať rady špecialistov na rôzne témy a podporím každého aktívneho
človeka alebo organizáciu, ktorá pre Piešťany, samotných občanov alebo konkrétne
skupiny prinesie niečo navyše. To však platí teraz, ako aj v prípade, ak by som sa poslancom nestal.
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úradnícku zadubenosť, alibizmus a pokrytectvo v samospráve až po lahostajnosť a
úmyselnú nečinnosť zodpovedných zástupcov občanov. Moja kandidatúra na poslankyňu mestského zastupiteľstva je rozhodnutím aktívne zmeniť negatíva a riešiť
problémy, s ktorými sa spoločne stretáme.

12
Dušan Chlapík, Ing., CSc.
67 r., dôchodca-vodohospodár
nezávislý kandidát
V Piešťanoch žijem od r. 1951 a v podstate som tu vyrastal. Pracovný život som venoval profesionálnej práci v oblasti vodného hospodárstva, tvorby krajiny a zahraničnému obchodu.
Taktiež som aktívne pracoval v pedagogickej oblasti cestovného ruchu.
 Mám reálnu predstavu, ak získam dôveru Vás - voličov, čo budem navrhovať
a presadzovať.
 Prioritou sú u mňa návrhy občanov a pripomienky, s efektívnou reakciou a riešením.
 Chcem sa podieľať na stabilizácii zdravého života občanov v meste s prepojením
na ochranu životného prostredia.
 Budem prispievať k aktivitám v oblasti zvyšovania podielu ozelenenia. Tieto oblasti
ochrany životného prostredia sú mi blízke a mám v tejto oblasti bohaté odborné
a praktické skúsenosti.
 Úlohou vedenia mesta musí byť udržať mladych ľudí v meste a zároveň vytvárať
podmienky pre dôstojny život našich seniorov.
„V Piešťanoch som vyrastal a chcem tu stráviť zvyšok života. Záleží mi na tom, aby Piešťany boli mestom, v ktorom ľudia túžia zdravo a spokojne žiť!“
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Ján Krupa, Mgr.
47 r,. farmaceut
Kresťanskodemokratické hnutie
Volám sa Ján Krupa, mám 47 rokov, som ženatý a mám 2 dcéry vo veku 10 a 12 rokov.
Vyštudoval som Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave. Pracujem ako zodpovedný farmaceut vo verejnej lekárni v medicínskom centre Alexander oproti nemocnici. V tomto volebnom období som členom Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie. V septembri
2018 som nastúpil ako náhradník na post poslanca MsZ Piešťany.
Medzi moje priority v sociálnej oblasti, ktorej sa chcem aj naďalej venovať prioritne, patrí:
na sídlisku A. Trajana vytvoriť centrum pre miestnu komunitu (priestor na aktivity pre rôzne
skupiny obyvateľov - rodičov na materskej dovolenke, seniorov, rodiny s deťmi, mladých ľudí)
- rozšíriť kapacitu zariadenia opatrovateľskej služby Lumen
- podporovať navyšovanie počtu a zvyšovanie profesionálnej úrovne terénnych
pracovníkov, s cieľom v čo najväčšej možnej miere zabezpečiť začlenenie zdravotne
postihnutých a odkázaných ľudí do majoritnej spoločnosti a ich integráciu s okolím
V neposlednom rade mojou ambíciou je aj zvyšovanie politickej kultúry a slušnosti pri
rokovaniach mestského zastupiteľstva.

Andrej Klapica, Dott.
41 r., ekonóm
Kresťanskodemokratické hnutie
Milí spoluobčania,
v mestskom zastupiteľstve pôsobím štvrtý rok ako poslanec za KDH. Je to moje prvé volebné obdobie, do ktorého som vstupoval s veľkými predstavami o zlepšení a pretvorení
Piešťan k dobru pre všetkých občanov. Avšak skutočnosť je iná. Tu mi prichádza na myseľ
príhoda keď jeden mladík prišiel za múdrym starcom s prosbou o radu ako môže pretvoriť svet k lepšiemu, ten mu dal strohú odpoveď "nebúchaj tak silno dverami". Tak aj ja som
si uvedomil, že nejde všetko naraz.
A preto ako člen Mestského zastupiteľstva sa snažím prinášať slušné, konštruktívne a odborné jednanie počas rokovaní s cieľom postupne meniť život v Piešťanoch.
Aj vďaka členstvu vo finančnej komisii som sa snažil chodiť na zasadnutia kvalitne pripravený. Vďaka členstvu v Dozornej rade Bytového podniku s.r.o. som vedel informovať
kolegov poslancov a verejnosť o dianí v tejto spoločnosti.
Tešíme sa, že sa nám v KDH podarilo zostaviť tím skúsených odborníkov, spolu s ktorými
sa budeme uchádzať o Vašu podporu. Na tieto voľby, sme sa pripravovali internými školeniami ohľadom mestského rozpočtu, fungovania mestských organizácií, chodu mesta
a zodpovednosti poslanca pri výkone svojej služby. Sme pripravení plniť funkciu poslancov.
Preto sa uchádzame o Váš hlas za ktorý Vám srdečne ďakujem. www.nasepiestany.sk

16
Beáta Líšková, Mgr.
51 r., ÚPSVaR-radca
Smer - sociálna demokracia
1. Budeme podporovať dobré myšlienky v prospech nášho mesta.
2. Budeme sa usilovať zvelaďovať naše mesto vo všetkých oblastiach.
3. Podporíme športové kluby a s nimi spojené aktivity.
4. Budeme sa viac snažiť komunikovať o problémoch našich občanov.
5. Nezabudneme ani na mladé rodiny s deťmi.
6. Vynaložíme maximálne úsilie pre zlepšenie cestovného ruchu v našom meste.
7. Nebudeme však slubovať nesplniteľné, ale budeme hľadať vhodné riešenia.

17
Martin Madlo, Mgr.
38 r., živnostník
Smer - sociálna demokracia

14
Monika Kováčová
42 r., účtovníčka
Spolu - občianska demokracia

1. Budeme podporovať dobré myšlienky v prospech nášho mesta.
2. Budeme sa usilovať zveladovať naše mesto vo všetkých oblastiach.
3. Podporíme športové kluby a s nimi spojené aktivity.
4. Budeme sa viac snaziť komunikovať o problémoch našich občanov.
SPOLU ZA PIEŠŤANY
5. Nezabudneme ani na mladé rodiny s deťmi.
Viete si svoj život v krajších Piešťanoch predstaviť?
Citlivo vnímam problémy, ktoré naše mesto má, počnúc výmolmi na cestách a chod- 6. Vynaložíme maximálne úsilie pre zlepšenie cestovného ruchu v našom meste.
níkoch, chýbajúcimi parkovacími miestami, cez problémy v komunikácii s mestom, 7. Nebudeme však slubovať nesplnitelné, ale budeme hladať vhodné riešenia.
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v ktorom žije veľa starších ľudí a chýbajú miesta v domoch sociálnych služieb a denný
stacionár pre seniorov.
Ak by som dostal Váš hlas v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, chcel by som
sa venovať oblasti dopravy a technickej infraštruktúry mesta, soc. službám a seniorom,
aby sme my seniori, ale i naše deti a vnúčatá mali spokojný život v našom meste.
www.nasepiestany.sk/kto-sme-ivan-samuhel

18
Jozef Mičura, Ing.
36 r., IT špecialista,
Sloboda a solidarita
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)

22

Ako otcovi 3 detí mi zaleží na tom, aby mali deti v našom meste dostatočné podmienky
na rozvoj. Rád by som podporil nové možnosti pre ich aktívne využívanie voľného času. TaJán Stachura, Mgr.
kými sú napríklad prestavba málo využívaných detských ihrísk, voľnoprístupné lanové ihrisko
28 r., štátny zamestnanec, futbapre mládež alebo aj prestavba niektorých voľných asfaltových plôch, ktoré slúžia ako basketbalové ihriská aj na nové účely, akým je napríklad kolobežková dráha. Ďalšou dôležitou
lový tréner, nezávislý kandidát
témou je bezpečnosť dopravy a tu by som rád dosiahol viac cyklochodníkov a cyklotrás, aby
Kto som? Ako zamestnanec úradu práce sociálnych vecí a rodiny a športový tréner mlámal každý možnosť sa po Piešťanoch pohybovať bezpečne.
deže sa dennodenne stretávam s bežnými problémami občanov, s problémami rodín, dôchodcov aj mladých ľudí. Hľadanie ich riešení je pre mňa motiváciou zapojenia sa do správy
veci verejných a uchádzania sa o post poslanca mestského zastupiteľstva. V ňom chcem prinášať riešenia, v spolupráci s odborníkmi na jednotlivé oblasti verejného života. Hlasovať za
veci, ktoré prinášajú občanom mesta pridanú hodnotu a riešia ich základné problémy.
O čo sa budem snažiť? O zapájanie sa ľudí, odbornej a dotknutej verejnosti. Ako príklady
uvediem Asociáciu športových klubov, ktorá v oblasti športu pripravuje konštruktívny diaNadežda Mikolášiková
lóg a strategický dokument rozvoja športu v meste. Ďalej seniorský parlament, ktorého hlas
76 r., vytvarníčka-galeristka
musí byť vypočutý pri rozhodovaní v otázkach týkajúcich sa nielen seniorov. Nevyhnutné je
zapájanie obyvateľov časti mesta, kde sa realizuje výstavba a pod. To je cesta k skvalitneniu
nezávislá kandidátka
samosprávy. Jeden človek, jeden poslanec mesto nezmení, viac ľudí áno.
Narodila som sa v Bratislave, vyrastala a maturovala v Piešťanoch. Po štúdiách som praV akých oblastiach? Potrebujeme sa posúvať v sociálnej oblasti, postaviť nový domov
covala v oblasti kultúry a priemyselného designu v rôznych priemyselných podnikoch na Slo- dôchodcov, viac podporovať rodiny, zlepšiť starostlivosť o seniorov. Akútne treba riešiť obvensku a Rakúsku. 20 rokov som pracovala na Ministerstve priemyslu v Bratislave a napo- lasť športu a jeho systematickú podporu. V oblasti životného prostredia sa musíme držať
kon v Ústave bytovej a odevnej kultúry v Prahe.
trendu udržiavania zelene, využiť projekty zelených striech, riešiť alternatívne využitie dažOd roku 1990 podnikám s umením na pôde Piešťan, rodiska môjho otca. Mam 28 ročný ďovej vody. Dobre rozvíjajúcu sa oblasť odpadového hospodárstva môžeme posunúť na
kontakt s obyvateľmi a návštevníkmi mesta Piešťany.
vyššiu úroveň výstavbou polopodzemných kontajnerov. A v neposlednom rade považujem
Chcem pracovať v oblasti kultúry a tiež sa zaoberať potrebami seniorov. Tieto témy za prioritu rozvoj infraštruktúry najmä v “starých” Piešťanoch, ktoré sú trochu zanedbávané
môžem obyvateľom Piešťan rozviesť pri osobných stretnutiach v Galérii NAMI na Wintero- na úkor iných častí mesta.
vej ulici, pod Kolonádou. Teším sa na Vašu návštevu a diskusiu s Vami!

19

23

20

Andrej Stančík
23 r., študent
Sloboda a solidarita
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)

Henrich Ručkay
35 r., profesionálny športovec
Sme rodina - Boris Kollár

21

24

Ivan Samuhel, Ing.
73 r., dôchodca
Kresťanskodemokratické hnutie
Narodil som sa 8.11.1945 vo Veselom pri Piešťanoch. Vyštudoval som strojnícku fakultu SVŠT v Bratislave. S manželkou Máriou mám 3 dospelé deti. Pracoval som ako
projektant a technik vo firmách ČSAD, VUMA, Rozvoj, Povodie Váhu a Arconet s,r,o.
Som 8 rokov na dôchodku.
Žijem 65 rokov v Piešťanoch a veľmi mi záleží na rozvoji nášho mesta. Rád športujem - plávam, lyžujem. Preto mi záleží aj na možnostiach športového vyžitia seniorov.
Pokiaľ nebude postavený nový aquapark, bolo by dobré zrekonštruovať staré-dobré
kúpalisko EVA, aby si obyvatelia Piešťan mohli zaplávať aj v zime. Piešťany sú mesto

Pavol Steinecker, Bc.
68 r., dôchodca
Smer - sociálna demokracia
1. Budeme podporovať dobré myšlienky v prospech nášho mesta.
2. Budeme sa usilovať zveladovať naše mesto vo všetkých oblastiach.
3. Podporíme športové kluby a s nimi spojené aktivity.
4. Budeme sa viac snaziť komunikovať o problémoch našich občanov.
5. Nezabudneme ani na mladé rodiny s deťmi.
6. Vynaložíme maximálne úsilie pre zlepšenie cestovného ruchu v našom meste.
7. Nebudeme však slubovať nesplnitelné, ale budeme hladať vhodné riešenia.
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29

Zuzana Svrčeková, Ing.
42 r., materská dovolenka,
nezávislá kandidátka

Peter Tremboš, RNDr., PhD.
57 r., muž v domácnosti,
nezávislý kandidát

Viac informácií na str. 4

Peter Tremboš, RNDr., PhD., 57 r., geograf, v súčasnosti muž v domácnosti, ženatý,
2 deti, nezávislý kandidát, obvod č. 1
Kariéru som začínal ako robotník v Chirane Piešťany, neskoršie som študoval a
potom aj vyučoval na Univerzite Komenského v Bratislave (krajinné plánovanie, regionálny a miestny rozvoj), pracoval v Slovenskej akadémii vied, viac ako 20 rokov
som podnikal.
Po návrate do Piešťan delím môj čas medzi mesto, rodinu a priateľov. Od novembra 2014 som poslanec mestského zastupiteľstva v Piešťanoch. Mojou prioritou
je rozvoj cestovného ruchu, kvalitné životné prostredie a slušná komunálna politika
založená na spolupráci s každým, kto má skutočný záujem o rozvoj mesta, bez
ohľadu na jeho politickú orientáciu. Piešťany - mesto zašlej slávy a rozbitých ciest,
kde sa rodí málo detí, obyvatelia starnú, mladí odchádzajú, alebo mesto slnka, pohody, kvalitného života a nových príležitostí? Aj Vy máte možnosť vo voľbách 10. novembra svojim hlasom rozhodnúť ako ďalej.

26
Adam Šebeňa
22 r., podnikateľ,
Kresťanskodemokratické hnutie

27
Vladimír Šišovsky, Ing.
75 r., dôchodca, SZČO,
Národná koalícia

30

Ing. Vladimír Šišovský, SZČO, ženatý, absolvent SVŠT Bratislava, absolvent DPŠI, stredoškolský pedagóg s 27 ročnou praxou, dôchodca ktorý roky pracuje pre správne myšlienky.
Moje krédo : „ Veriť, milovať, pracovať „.
Niečo z dobrovoľnej pomoci správnym myšlienkam a pomoci ľuďom
1. Petícia proti príchodu imigrantov do SR, získal podporu v počte 4.200 podpisov
na 216 hárkoch v mestách Piešťany, Bratislava, Žilina, Trnava, Terchová, Košice.
2. Petícia na zníženie nájmu v priestoroch pohrebných služieb počas pohrebu zo 110,-.
Eur na 65 Eur, cca 1200 podpisov. Úspešné, zmena schválená v MsZ.
3. Petície na záchranu letiska v počte 6.981 podpisov v roku 2016 za 8 dní.
4. Aktívne a kritické vystupovanie občana na MsZ Piešťany, práca v Seniorskom
parlamente zriadenom pri MsZ Piešťany a v Piešťanskej Rozvojovej iniciatíve.
Pracovné skúsenosti
Pracoval som ako stredoškolský pedagóg na Gymnáziu Piešťany a neskôr ako školský inšpektor v Bratislave, na komerčno-právnom oddelení Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, v poisťovníctve 20 rokov ako živnostník. Pomáham ľuďom pri konaní pred súdom, mám spôsobilosť a znalosti v oblasti účtovníctva, finančné služby, spolupráca v tíme, pedagogická prax.
Záľuby : šport -turistika, história, politika.
Kandidujem preto, lebo vidím, v akom stave sa mesto nachádza, zvlášť počas vládnutia
poslancov a primátora v tomto volebnom období. Nespokojnosť so súčasným stavom
a možnosť zmeniť tento stav, to je pre mňa kategorický príkaz ponúknuť moje služby mestu.
Veľký Duch Gándhí, charizmatický vodca indického ľudu odkázal svetu posolstvo, ktorého
sa držal a ktoré motivuje aj mňa: “víťazstvo pravdy silou ducha a lásky„
Pán Boh, Duch Svätý cestou voliča rozhoduje o tom či budem zvolený do MsZ.
Nádej je pilier na ktorom stojí svet. A v tomto prípade to platí dvojnásobne.
Ak si nespokojný a chceš zmenu, voliť je nevyhnutná podmienka a povinnosť.

Elena Uhlíková, Ing.
57 r., personalista, kouč,
Spolu - občianska demokracia
SPOLU ZA PIEŠŤANY
Viete si svoj život v krajších Piešťanoch predstaviť?
Chcela by som prispieť k vytvoreniu prostredia, ktoré bude ľudské, čisté, bezpečné,
bez výmolov, bez starých opustených a nových nedokončených objektov. Rada pomôžem k tomu, aby boli Piešťany skutočne pekným miestom pre spokojný život.

31
Marián Urbánek, MUDr.
58 r., stomatológ,
Kresťanskodemokratické hnutie

32
Pavol Vermeš, JUDr., PhD.
54 r., právnik
nezávislý kandidát

28
Miloš Tamajka, M.B.A.
42 r., primátor mesta Piešťany,
nezávislý kandidát

Viac informácií na str. 6

Viac informácií na str. 5
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Petr Veverka
71 r., dôchodca
nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát na poslanca do MsZ Piešťany na obdobie 2018 - 2022.
Pôvodným povolaním elektrotechnik, v dôchodku pracujem na dohodu v pozícii obchodný manažér. V druhej polovici volebného obdobia som nastúpil na uvoľnené
miesto poslanca MsZ Piešťany. Stručný odpočet z plnenia volebného programu na
r. 2014 -2018: Pomáham občanom mesta Piešťany plniť požiadavky na skvalitnenie
ich života. Inicioval som vznik Seniorského parlamentu Piešťany.
Bol som členom Petičného výboru proti likvidácii spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
Podporoval som usporadúvanie tradičných krojovaných ANNA BÁLOV, ktoré som
v roku 2009 obnovil. Inicioval som sfunkčnenie fontány pred kinom FONTÁNA a následne reštaurovanie fontány, rozšírenie cesty vo vnútrobloku Teplická ul. a opravu
výtlkov, obnovu autobusovej čakárne na Bratislavskej ceste v smere na Pobedim
a Hornú Stredu, uvoľnenie finančných prostriedkov na vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Javorinskej ul. Piešťany. Zabezpečil som pracovné
stretnutie zástupcov Krajského pamiatkového úradu Trnava, Slovenských liečebných

kúpeľov Piešťany, a.s. a Mesta Piešťany, k revitalizácii fontány pred hotelom SLOVAN
a ku obnove hotela SLOVAN. V spolupráci s Občianskym združením Piešťanská rozvojová iniciatíva, VUC Trnava, Katedrou leteckej dopravy Žilinskej univerzity a podnikateľmi piešťanského regiónu sme pripravili Workshop Letisko Piešťany v dňoch 5.
a 6. júna 2018. V spolupráci s Mestom Piešťany a Stavebnou fakultou STU Bratislava
som sprostredkoval vyhotovenie dokumentácie Polyfunkčný objekt Kocurice (z bývalého Rodinného detského domova). Spolupracoval som na príprave a realizácii
Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dychových orchestrov DYCHFEST PIEŠŤANY 2018.
Inicioval som zvolanie porady majiteľov pozemkov na LIDE a za prítomnosti predstaviteľov Mesta Piešťany, Štátneho vodohospodárskeho podniku, Služieb Mesta Piešťany a Polície bol dohodnutý postup na zabezpečenie čistoty a poriadku na LIDE.
Som členom Komisie pre kultúru a názvoslovie pri MsZ Piešťany. Som členom Rady
školy I. Základnej školy M. R. Štefánika v Piešťanoch a aktívne spolupracujem s vedením školy na realizácii projektov školy. Osobné záujmy: rodina, záhrada, dychová
hudba, zborový spev.
Rád by som pokračoval v práci poslanca Mestského zastupiteľstva a verím,
že dobrou spoluprácou s vedením mesta, so zamestnancami Mestského
úradu, občanmi, a podnikateľmi a dobrou spoluprácou s VUC Trnava, dokážeme skvalitniť život každého občana mesta a spríjemniť pobyt návštevníkom NÁŠHO KÚPEĽNÉHO MESTA PIEŠŤANY!
Ďakujem voličom za dôveru a podporu.
Petr Veverka

Voºby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
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1
Iveta Babičová, Ing.
61 r., učiteľka
nezávislá kandidátka

2
Ladislav Bábik, Ing.
47 r., manažér
nezávislý kandidát
Dovoľte mi na úvod napísať niekoľko informácii o mne a mojom vzťahu k Piešťanom. Narodil som sa v roku 1971 v tomto známom kúpeľnom meste. Školské lavice som začal drať na 7. Základnej škole, Brezová ulica. Následne som študoval na
Gymnáziu v Piešťanoch. V ďalšom štúdiu som pokračoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia a získaním
akademického titulu Ing. som pokračoval v štúdiu na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorú som tiež ukončil získaním akademického titulu Ing. Zanedlho som nastúpil ako absolvent do Slovenských elektrárni
a.s. ako ekonóm - analytik. Počas praxe som nadobudol skúsenosti v oblastiach plá-

novania a tvorby rozpočtov, riadení údržby a toku energií, logistike, ochrane životného prostredia, riadenia medzinárodných projektov hradených z EÚ. V súčasnosti
pracujem na pozícii vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energií. Od mladého veku som sa venoval športu či turistike. Aktívne som hrával hádzanú a volejbal za TJ Tesla Piešťany, kolky za TJ Družba Piešťany, biatlon a orientačný beh za TJ
Bezovec Piešťany. V súčasnosti som aktívnym členom v občianskych združeniach MO
SRZ Piešťany, TJ Sĺňava Piešťany ako aj predsedom TJ Bezovec Piešťany, ktorým som
aj v minulosti pomáhal nezištne. Som ženatý a s manželkou máme dve deti.
Patrím k občanom nášho mesta, ktorým nie je ľahostajné ako sa naše mesto vyvíja a napreduje. Len veľmi málo ľudí sa zaujíma o fungovanie nášho mesta. Pozorne sledujem, čo sa v Piešťanoch deje, aké sú cesty jeho smerovania a napredovania. Kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva som sa rozhodol preto, že
niektoré priority mesta a jeho postoj sa nestretali nielen s mojimi predstavami ale ani
s predstavami väčšiny ľudí. Rád by som mestu ponúkol iný pohľad na problémy
mesta. Nepatrím k tým, čo majú iba negatívny a kritický pohľad na dianie či nedianie v Piešťanoch. V Piešťanoch je veľké množstvo práce, ku ktorej sa treba zodpovedne postaviť, jasne definovať niekoľko nosných tém, ktoré treba riešiť a určiť im
prioritu. Takýchto sporných tém, ktoré zaujímajú občanov mesta, je veľmi veľa. Mám
za to, že v mestskom zastupiteľstve by mali byť ľudia, ktorí sú ochotní a schopní
pracovať pre ľudí a nebrať to len ako nejaký honor či výhodné postavenie v spoločnosti. Dôležité pre mňa je, aby novozvolení poslanci s primátorom ťahali za jeden
povraz s občanmi. Preto je potrebné prísť 10. novembra k volebným urnám a zvoliť si takého poslanca vo svojom volebnom obvode, ktorý nebude len rozprávať o robote a sedieť na stoličke, ale bude naozaj pracovať v najbližších štyroch rokoch pre
ľudí a naše mesto. Verím, že svojou poslaneckou prácou Vašu dôveru nesklamem a
spoločne mesto Piešťany v najbližších rokoch posunieme k lepšiemu.
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Viac informácii nájdete na www.ladislavbabik.sk
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Dávid Beňo, Ing.
43 r., podnikateľ
Smer - sociálna demokracia
1. Budeme podporovať dobré myšlienky v prospech nášho mesta.
2. Budeme sa usilovať zveladovať naše mesto vo všetkých oblastiach.
3. Podporíme športové kluby a s nimi spojené aktivity.
4. Budeme sa viac snaziť komunikovať o problémoch našich občanov.
5. Nezabudneme ani na mladé rodiny s deťmi.
6. Vynaložíme maximálne úsilie pre zlepšenie cestovného ruchu v našom meste.
7. Nebudeme však slubovať nesplnitelné, ale budeme hladať vhodné riešenia.

4
Remo Cicutto, Ing.
56 r., výkonný riaditeľ
nezávislý kandidát

5

Michal Fiala
32 r., poslanec mestského
zastupiteľstva, samostatne
zárobkovo činná osoba, nezávislý kandidát
V srdci príroda
Mať v sebe dostatok a zároveň myslieť na druhých. Dostatok citu pre symbiózu človeka
s prírodou.
Pavol Barabáš, známy filmár, raz na besede povedal, že „príroda to prežije, len či my
ľudia“?
Cieľom života by mala byť spokojnosť v rode a v rodine. Úprimná pravda a čistota mysle by
mala byť našim stredom. Žime v láske a pokoji. Buďme vďační a veselí.
Tak ako včely majú svoju úlohu a pracujú veľmi svedomito a nekritizujú pri tom osy.
Pracujme tak aj my.
Voľby sú jednou z možností ako sa vyjadriť a koho úprimnú dušu podporiť.
Výber ďalšej cesty je na vás.
Pozývam vás prejaviť svoju vôlu a vybrať si. Ja sa pri výbere riadim intuíciou.
Dôležitá je zároveň aj osobná skúsenosť.
Naši predkovia nám v našich srdciach zanechali silné múdrosti. Buďme aj my hodní nasledovania.
Vidíme sa pri ďalšej tvorivej činnosti v našej príRODE.
Jednou z motivácii prečo kandidujem opäť, je aj projekt mestského sadu starých odrôd
ovocných stromov, ktorý môže v Piešťanoch vzniknúť.
S úctou Michal Fiala

Martin Cifra, Mgr.
47 r., riaditeľ zariadenia
pre seniorov, nezávislý kandidát

8
Peter Fiala
62 r., vedúci strediska SMP
nezávislý kandidát

6
Dušan Daniška, Ing.
38 r., softvérovy inžinier
Kresťanskodemokratické hnutie

Peter Fiala, 62 rokov, vedúci Strediska údržby Služieb mesta Piešťany
Kandidujem vo volebnom obvode č.2 a moje číslo je ,, 20 “

Od roku 1984 bývam na ulici Adama Trajana v Piešťanoch s krátkou prestávkou. Narodil
som sa v Nitrianskej Blatnici. K mestu a k jeho okoliu mám veľmi silný vzťah.
Absolvoval som štúdium na Strednej priemyselnej škole strojníckej s maturitou a neskôr
som večerne vyštudoval Potravinárske učilište. Od r. 2001 pracujem v príspevkovej organiV rámci rozvoja Piešťan sa chcem zamerať na nasledovné aktivity:
zácii Služby mesta Piešťany, zároveň je tento rok i rokom zriadenia a vzniku tejto príspev zlepšovať podmienky pre príchod zodpovedných investorov, ochotných
kovej organizácie.
prispievať k rozvoju Piešťan, a ktorých podnikateľským cieľom nebude
Hlavným dôvodom mojej kandidatúry za poslanca mestského zastupiteľstva je snaha
„prísť, vycicať, odísť a zabudnúť“,
ponúknuť moje skúsenosti a vedomosti v oblasti správy a údržby mesta. Mám na rozdiel
 v rámci kompetencií poslanca zlepšovať podmienky pre spoluprácu školstva
od väčšiny kandidátov bohaté, až sedemnásťročné skúsenosti so správou a údržbou mesta.
a mládežníckych záujmových skupín s praxou,
Som odborník v mnohých oblastiach v údržbe mesta, v správe majetku, pri koordinovaní
 nastaviť dlhodobú stratégiu prezentácie mesta pod mottom „Piešťany - Mesto
prác z rôznych oblastí, napr. letná a zimná údržba miestnych komunikácií, verejné osvetlekonferencií“, čo považujem za prvý krok k znižovaniu závislosti cestovného
nie, svetelná signalizácia, detské ihriská, vianočná a vlajková výzdoba, lavičky a pod. Popri
ruchu od kúpeľov,
svojej praxi sa snažím neustále vzdelávať. V spolupráci i so Združením organizácií verejných
 zvyšovať transparentnosť čerpania mestského rozpočtu cez webstránku
prác sa zúčastňujem rôznych výstav, seminárov, prezentácií zameraných na komunálnu
www.rozpocet.piestany.sk,
techniku a riešenie problémov v mestskom prostredí.
 zlepšovať komunikáciu mesta s občanmi cez blog www.blog.piestany.sk
Nie je správne ak necháme za nás a o nás rozhodovať ľudí bez reálnej praxe a očakáMojou prácou a účasťou na zasadnutiach MsZ chcem prispieť jednak k vytvoreniu vame, že budú vedieť riadiť mesto, mestské organizácie, spravovať verejné financie a prijíjednotného poslaneckého kolektívu schopného v dôležitých momentoch zastávať mať rozhodnutia, ak to nikdy nerobili. Chcem, aby mesto na všetkých úrovniach spravovali
dobro piešťancov a nie záujmových skupín, ako aj ku konštruktívnej a zmyslupnej zodpovední a čestní ľudia, odborníci v danej oblasti.
diskusii najmä pri dôležitých témach mesta.
FIALA Peter
Za vaše hlasy vopred ďakujem.
V Piešťanoch dňa: 28.9.2018
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9

12

Lívia Gregoričková, Ing.
30 r., referentka,
Sme rodina - Boris Kollár

Miroslav Juriš, Ing.
51 r., programátor, analytik
Ľudová strana Pevnosť Slovensko

Budúcnosť patrí mladým!
Dovoľte mi aby som sa stručne predstavila. Volám sa Lívia Gregoričková, niektorí si ma
možno pamätáte z minuloročnej kandidátky do volieb do VÚC. Pracujem v oblasti medzinárodného obchodu, ktorý som aj vyštudovala. V minulosti som pracovala v zahraničí, kde
som nadobudla veľa pracovných skúseností. Som členkou politického hnutia Sme Rodina
- Boris Kollár, v rámci ktorej pôsobím v pracovnej skupine „Zahraničná politika a európske
záležitosti“. Účelom a našou prioritou je odborná kvalifikácia, profesionálna a systémová
koncepcia.
Politike som sa začala venovať hneď po skončení vysokej školy absolvovaním stáže v Národnej rade Slovenskej republiky. V rámci hnutia sa pravidelne zúčastňujem programových
konferencií, podieľam sa na organizácií rôznych dobročinných udalostí, a preto je pre mňa
prirodzeným krokom angažovať sa aj v komunálnej politike, kde mám možnosť reálne ovplyvniť a podieľať sa na chode mesta, v ktorom žijem. Záleží mi na tom, aby sa mesto zveľaďovalo a verím, že veľa vecí sa dá urobiť inak a lepšie.
V prvom rade musím povedať, že Piešťany mám veľmi rada, narodila som sa tu a chcem
tu zostať žiť natrvalo. Mesto má výnimočnú atmosféru, krásnu okolitú prírodu a veľa benefitov pre život. Pozitívami Piešťan sú určite liečebné kúpele a s nimi spojený cestovný ruch, výborná strategická poloha pri diaľničnom ťahu, letisko, golfové ihrisko, možnosť vodných športov, kultúra. Na druhej strane má však veľa nedostatkov. Vnímam obrovský rozdiel medzi
letnou a zimnou turistickou sezónou. V meste je cítiť, že uplynulé volebné obdobie bolo obdobím tzv. žabo-myších vojen a výsledky hovoria sami za seba. Nič sa prakticky nezrealizovalo, alebo len veľmi málo a sme z toho všetci smutní a sklamaní. Sľubované investície do rozvoja mesta neprišli, strategické projekty sa s odbornou verejnosťou nekonzultujú, neexistuje
žiadny koncept rozvoja ani architektonický ani strategický a žiadne plánovanie. Znižujú sa peniaze na kultúru, pritom kultúra vždy bola pevnou súčasťou Piešťan.
Ďalej si myslím, že mladí ľudia by sa mali aktívne podieľať na politike. Budúcnosť patrí
mladým, ktorí uvažujú inak. Nemáme v sebe zakódované staré vzorce myslenia, vieme sa
reálne pozrieť na súčasný svet a záleží nám na vytvorení toho lepšieho pre seba a pre svoje
deti. Sme šikovní, oddaní svojej práci i svojím víziám a vieme pružne reagovať na udalosti
v politike.
Žijeme v úžasnom meste, ktoré má obrovský potenciál, je krásne a máme ešte veľa nevyužitých možností. Verím, že ma podporíte a budem tak môcť hrdo presadzovať naše spoločné ciele.

10

Viac informácií na str. 3

13
Jozef Kapša
64 r., živnostník
Smer - sociálna demokracia
1. Budeme podporovať dobré myšlienky v prospech nášho mesta.
2. Budeme sa usilovať zveladovať naše mesto vo všetkých oblastiach.
3. Podporíme športové kluby a s nimi spojené aktivity.
4. Budeme sa viac snaziť komunikovať o problémoch našich občanov.
5. Nezabudneme ani na mladé rodiny s deťmi.
6. Vynaložíme maximálne úsilie pre zlepšenie cestovného ruchu v našom meste.
7. Nebudeme však slubovať nesplnitelné, ale budeme hladať vhodné riešenia.

14
Igor Kopáčik, Ing.
53 r., konštruktér
Spolu - občianska demokracia
SPOLU ZA PIEŠŤANY
Viete si svoj život v krajších Piešťanoch predstaviť?
Sociálne problémy na rôznych úrovniach, nedostatočná ponuka pracovných príležitostí v našom meste, environmentálny dlh, ktorý máme všetci voči svojmu okoliu, či
neúnosná situácia v doprave a parkovaní. To sú témy, na ktoré sa chcem zamerať.
Dôverujem tomuto mestu a verím, že spoločným úsilím s Vami, ako aj s tímom
SPOLU- občianska demokracia, dokážeme zvrátiť negatívne trendy, ktorým sa naše
mesto nevyhlo.

Roman Chudý, Mgr.
49 r., advokát
nezávislý kandidát

15
Matúš Kromholc, Mgr.
31 r., prezident športového klubu
nezávislý kandidát

Viac informácií na str. 3

11
Peter Jančovič, Mgr., PhD.
35 r., environmentalista
nezávislý kandidát
Viac informácií na str. 3

16
Denisa Michnáčová-Buchalová
44 r., hotelierstvo
Sme rodina - Boris Kollár
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Voličom nechcem dávať žiadne populárne a často nesplniteľné predvolebné sľuby. Čo však
sľúbiť môžem, že sa vždy budem snažiť hájiť záujmy občanov mesta. Ak vo voľbách získam
podporu svojich voličov, bude mi cťou a záväzkom zastupovať ich hlas v mestskom zastupiteľstve.
V blížiacich sa voľbách prajem všetkým obyvateľom Piešťan správnu voľbu a svojim voličom vopred ďakujem za ich hlas a prejavenú dôveru.

17
Peter Müller, Mgr.
50 r., technický pracovník
Amazon s.r.o. Sereď
Kresťanskodemokratické hnutie

20
Marián Oravec, Mgr.
53 r., riaditeľ spoločnosti
Spolu - občianska demokracia

18
Igor Nicák, RNDr.
55 r., prednosta OÚ
Smer - sociálna demokracia
1. Budeme podporovať dobré myšlienky v prospech nášho mesta.
2. Budeme sa usilovať zveladovať naše mesto vo všetkých oblastiach.
3. Podporíme športové kluby a s nimi spojené aktivity.
4. Budeme sa viac snaziť komunikovať o problémoch našich občanov.
5. Nezabudneme ani na mladé rodiny s deťmi.
6. Vynaložíme maximálne úsilie pre zlepšenie cestovného ruchu v našom meste.
7. Nebudeme však slubovať nesplnitelné, ale budeme hladať vhodné riešenia.

SPOLU ZA PIEŠŤANY
Viete si svoj život v krajších Piešťanoch predstaviť?
V zastupiteľstve sa chcem, okrem samotného zastupovania občanov v každodenných otázkach života v našom meste, venovať týmto témam:
Vybudovanie kvalitného detského dopravného ihriska, vybudovanie free Wi-fi zón v centre
mesta a na všetkých sídliskách, podpora športu pre deti a mládež. Podpora rastu obyvateľstva v meste, uvítanie novonarodených občanov mesta, mestský príspevok pre rodičov
novonarodených detí. Vybudovanie cyklotrasy Piešťany - Vrbové, prepojenie cyklotrasy Piešťany - H. Streda. Vybudovanie mestských oddychových zelených zón. Zavedenie jednotného
a spravodlivého parkovacieho systému pre občanov mesta Piešťany a návštevníkov mesta.

21

19

Stanislav Polonský, Ing.
69 r., hospodárstvo, medzinárodný obchod, medzinárodné
vzťahy, Národná koalícia

Peter Obst
58 r., prevádzkar
Ľudová strana Pevnosť Slovensko
Ako občan a obyvateľ Piešťan nie som vždy spokojný s tým, kam to s našim mestom smeruje. Pred rokmi som poznal Piešťany ako rozvíjajúce sa a prosperujúce mesto s bohatým
turistickým ruchom.
V súčasnej dobe však niektorým rozhodnutiam vedenia mesta, ako aj miestneho zastupiteľstva neviem porozumieť.
Za čias dávnych povedal Platón: "Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás.
To bude trestom za neochotu podieľať sa na politike."
Podieľať sa na politike v meste znamená tiež kandidovať do mestského zastupiteľstva.
Je toho ešte dosť, čo je potrebné v meste zlepšiť. Napríklad starostlivosť o seniorov, tu má
mesto svoj dlh voči obyvateľom, ktorí sa v minulosti podieľali tiež na jeho budovaní.
Je nevyhnutné viac prispievať na zariadenia pre seniorov a zvýšiť ubytovaciu kapacitu takýchto zariadení. Aby na opateru odkázaní piešťanskí seniori nekončili v zariadeniach blízkych
či vzdialených miest a obcí.
Začíname tiež pociťovať dôsledky odchodu nemalej časti obyvateľov Piešťan do zahraničia, alebo iných slovenských miest a obcí. Ostali tu ich rodičia, často osamelí, bez rodiny,
ktorá by im vedela podať na sklonku života pomocnú ruku. V blízkej budúcnosti musíme
mesto pripraviť na zvýšené požiadavky v oblasti starostlivosti o seniorov. Je potrebné mať
jasnú stratégiu a vyhradené finančné krytie na túto povinnosť mesta.
Vzhľad mesta, stav mestskej zelene, čistota, bezpečnosť, to všetko tiež určí smer vývoja
Piešťan už v blízkej budúcnosti.
Zvlášť otázka bezpečnosti je v dnešných časoch migračných tokov rozhodujúca. Mnoho
turistov z dôvodu bezpečnosti opustilo napríklad talianske pláže a skončili na druhej strane
mora, v Chorvátsku. Dovolenkár ľahko zmení destináciu, ale čo má robiť obyvateľ, ktorého
mesto sa stane hniezdom neporiadku, či kriminality? Preto jednou s priorít musí byť aj spoľahlivá mestská polícia, zameraná viac na bezpečnosť a poriadok v uliciach, než napríklad
na pokutovaní vodičov motorových vozidiel, či bicyklov.

Viac informácií na str. 4

22
Jaroslav Rybárik
32 r. podnikateľ
nezávislý kandidát
Som otec, manžel, bývalý športovec, podnikateľ žijúci v Piešťanoch. Každodenne vidím, že
je toho veľmi veľa čo sa dá v Piešťanoch zlepšovať. Práve preto som sa rozhodol kandidovať za nezávislého poslanca do mestského zastupiteľstva. Hlavné témy, ktoré by som v
mestskom zastupiteľstve chcel riešiť sú: šport v meste, podnikanie v meste a vžtah kúpeľov
a mesta. Podporu športu chcem orientovať najmä na športujúcu mládež a ich rodičov.
Podnikateľom v Piešťanoch chýba komunikácia s mestom.
Ako Piešťanec som tiež zástancom toho, že hospodárenie kúpeľov by malo byť ostrejšie sledované mestom - 10% akcionárom kúpeľov.
Okrem týchto hlavných tém, ktorým chcem svojim pôsobením v mestskom zastupiteľstve
nachádzať, predkladať a hľadať správne riešenia, považujem za samozrejmosť efektívne
fungovanie mestského úradu, hygienu verejných priestranstiev, ako aj čistotu a bezpečnosť detských ihrísk.
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23
Lukáš Stredanský, Mgr.
32 r., pracuje v rodinnej firme,
Kresťanskodemokratické hnutie
Som šťastný manžel a otec, v Piešťanoch som sa narodil a vyrástol. Väčšinu života som
prežil na sídlisku Adam Trajan. Uchádzam sa o Váš hlas z nasledovných dôvodov.
 Sídlisko Adam Trajan má špecifické potreby ako napríklad pohodlné pešie
prepojenie s rekreačnou zónou mesta. (Trajan - Floreát)
 Funkčnú MHD, ktorá spája Trajan so zvyškom Piešťan.
 Keď som bol dieťa vyrástol som v prostredí piešťanských skautov, bol by som rád
keby sme ako mesto dokázali oceniť a podporiť aktivity tejto organizácie.
 Už roky sa pracovne pohybujem v rybárskej komunite a veľmi ma mrzí, že naša
komunikácia s mestom za veľa nestojí. Chcem aby sme mali ako rybári podobné
zastúpenia ako ochranári. Obe komunity si vážia prírodu preto by nemali stáť proti sebe.
Nechcem nikomu sľubovať veci, ktoré nedokážem splniť. Chcem s pokorou a čestne
hájiť záujmy mesta kde žijem a komunít v ktorých sa pohybujem. Kandidujem v druhom volebnom obvode.
10. novembra si nájdite čas a zakrúžkujte číslo 23 - Lukáš Stredanský

Po úspešnom ukončení štúdia na gymnáziu v Piešťanoch v roku 1984 som po
absolvovaní diferenčných skúšok za I. a II. ročník v roku 1985 nastúpil na denné štúdium na Strednej lesníckej technickej škole v Banskej Štiavnici. Štúdium na tejto
škole som ukončil maturitnou skúškou v roku 1987. Po absolvovaní vojenskej základnej služby som pracoval u Lesov SR a neskôr 11. rokov v EBO Jaslovské Bohunice ako referent a vedúci oddelenia služieb, kde som mal na starosti zeleň, upratovacie služby a pod. Od roku 2016 pracujem ako vedúci Strediska verejnej zelene
Služieb mesta Piešťany
Hlavným dôvodom mojej kandidatúry za poslanca mestského zastupiteľstva je
snaha pomôcť napredovaniu nášho mesta, prispieť ku spokojnosti občanov vyplývajúcej z reálnych potrieb, očakávaní zmeny a posun mesta dopredu bez zb
ytočného zadlžovania mesta súčasnej i ďalších generácii v našom meste. Každý má
nejaké priority, čo by chcel v meste, ani nie napraviť, ale skôr posunúť ho tam, kde
mesto má smerovať. Turistický ruch, kvalita ciest a chodníkov, zeleň v meste, pokračovať v nastúpenom trende kultúrnych podujatí a hlavne podpora športu v meste
a našej mládeže sú nevyhnutnosťou, ako i vytváranie podmienok krajšieho a lepšieho života dôchodcov. Taktiež je pálčivou problematikou riešenie parkovania miest.
Nedávam žiadne sľuby, pretože ako prípadný poslanec mestského zastupiteľstva môžem iba svojim hlasovaním a podporou dobrých návrhov mojich prípadných
kolegov, prispieť k posunu nášho mesta Piešťany tam, kde skutočne patrí a spríjemniť pobyt nielen návštevníkom, ale hlavne našim občanom.
Peter TEKULA
V Piešťanoch 28.09.2018

24

26

Ján Šmída, RNDr.
61 r., stredoškolský učiteľ
Strana zelených Slovenska

Martin Valo
54 r., zástupca primátora mesta
Piešťany, nezávislý kandidát

Za poslanca kandidujem ako nezávislý na kandidátke Strany zelených Slovenska, pretože Viac informácií na str. 5
moje cítenie je založené na „zelených“ princípoch životného štýlu. Som učiteľ na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany, učím biológiu, chémiu a etickú výchovu, som ženatý
a starám sa o mnohopočetnú rodinu. Externe učím na Inštitúte fyzioterapie ... v Piešťanoch. Ako poslanec chcem nadviazať na moje dve funkčné obdobia poslanca Mestského
zastupiteľstva v Piešťanoch, počas ktorých sa našej skupine podarilo pripraviť a realizovať
cyklochodníky pri Dubovej a pri vodnej nádrži Sĺňava, pripraviť rekonštrukciu mestského
parku, rekonštruovať mestskú zeleň spolu s opravou mestských komunikácií, atď.
V novom zastupiteľstve podporím projekty zamerané na udržanie „zelených“ Piešťan,
najmä cyklotrasy, ochranu zelených plôch, manažment územia vodnej plochy Sĺňava.
Podporím transparentnú politiku v oblasti školstva, mládeže a v športe, najmä mládežníckom. Podporím projekty a rozhodnutia zvyšujúce kultúrnu kvalitu mesta a pre poViac informácií na str. 6
četnú komunitu starších občanov pokojné a bezpečné prostredie.
Ján Šmída

27
Samuel Vavrík, Ing.
33 r., podnikateľ,
nezávislý kandidát

25

OZNÁMENIE
o urãení poãtu poslancov a o utvorení volebn˘ch obvodov
pre voºby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Peter Tekula
53 r., vedúci strediska SMP
nezávislý kandidát

pre volebné obdobie 2018-2022
mestské zastupiteºstvo mesta PiešÈany uznesením ã. 109/2018 A/ urãilo:

17 poslancov
2 volebné obvody s poãtom poslancov v nich volen˘ch:
vo volebnom obvode 1 - 9 poslancov
vo volebnom obvode 2 - 8 poslancov






Som rodený Piešťanec a od svojho narodenia bývam v Piešťanoch a tak mám
k Piešťanom a jeho okoliu silný vzťah.
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