´ 2014
VOLBY
do samosprávy obce Dunajská Lužná – 15. november 2014
POUČENIE PRE VOLIČA
Volič, ktorý je zapísaný v zozname voličov, pri vstupe do volebnej miestnosti dostane od volebnej
komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce Dunajská Lužná a dva hlasovacie lístky:
– pre voľby starostu obce
– pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva pre príslušný volebný obvod
Aby bol hlasovací lístok platný, musí volič:
1) vstúpiť do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov,
2) na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkovať poradové číslo jedného kandidáta,
ktorému odovzdáva svoj hlas,
3) na hlasovacom lístku pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva zakrúžkovať poradové
čísla jednotlivých kandidátov, za ktorých hlasuje, a to:
– v okrsku č. 1 a 2 – volebný obvod Jánošíková, ktorý sa nachádza v sobášnej miestnosti
a v zasadačke na Obecnom úrade Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, zakrúžkovať poradové číslo najviac 5 kandidátov, čo je stanovený počet poslancov za časť obce Jánošíková,
– v okrsku č. 3 – volebný obvod Nová Lipnica, ktorý sa nachádza v materskej škole, na prízemí,
budovy bývalého Domu osvety, Dunajská Lužná, Lipnická 417/72, zakrúžkovať poradové číslo
najviac 2 kandidátov, čo je stanovený počet poslancov za časť obce Nová Lipnica,
– v okrsku č. 4 – volebný obvod Nové Košariská, ktorý sa nachádza v Miestnom kultúrnom
stredisku, Dunajská Lužná, prízemie, vchod z Námestia Svätého Martina 3/1, zakrúžkovať poradové číslo najviac 4 kandidátov, čo je stanovený počet poslancov za časť Nové Košariská.
Upozorňujeme voličov, že hlasovací lístok bude neplatný, ak na ňom nebude zakrúžkované žiadne
poradové číslo kandidáta, alebo ak bude zakrúžkovaný väčší počet poradových čísiel ako je stanovený počet poslancov v danom volebnom obvode.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
15. novembra 2014 v čase od 7.00 do 20.00 h.
Pre imobilných voličov je možnosť voliť kandidátov prenosnou volebnou urnou.
Požiadať o túto možnosť treba najskôr dva dni vopred, alebo v deň volieb
v doobedňajších hodinách na tel. č. 0903 564 955.
Miestna volebná komisia
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Dunajskej Lužnej
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Dunajskej Lužnej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e,
že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Štefan Jurčík, 55 r., starosta, Dunajská Lužná, Pri hrádzi 602/4,
nezávislý kandidát
2. Milan Lodňanek, Ing., 59 r., riadiaci pracovník, Dunajská Lužná, Dunajská 519/30,
nezávislý kandidát
3. Dana Novosedlíková, PharmDr., CSc., 55 r., lekárnička, Dunajská Lužná, Šalviová 901/9,
PRIAMA DEMOKRACIA
4. Eugen Oltus, Ing., 52 r., stavebný technik, Dunajská Lužná, Kvetoslavovská 366/26,
STRANA ZELENÝCH
5. Peter Puškár, JUDr., 39 r., právnik, Dunajská Lužná, Mariánska 565/6,
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
6. Blažej Slabý, PhDr., CSc., 60 r., manažér, Dunajská Lužná, Košariská 207/20,
NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a Občianska konzervatívna strana
7. Eva Takáčová, Ing., 47 r., stavebná inžinierka, súdna znalkyňa-odhad hodnoty nehnuteľností,
Dunajská Lužná, Stromová 881/3, nezávislá kandidátka

Štefan Jurčík
55 rokov

nezávislý kandidát
kandidát č. 1

Narodil som sa a žijem v Dunajskej lužnej. Mám dve dospelé
dcéry a dvoch vnukov. Som 35 rokov ženatý a vediem usporiadaný rodinný život. Počas svojho profesionálneho života som
pôsobil v oblasti strojárstva, stavebníctva a energetiky prevažne
na manažérsko – technických pozíciách. V samospráve pracujem viac ako 24 rokov. V roku 2011 som bol zvolený za starostu našej obce. Mojou životnou prioritou je ochrana životného
prostredia a tvorba priestoru pre kvalitný život ľudí.
SCHOPNOSTI, ČESTNOSŤ, TRANSPARENTNOSŤ – princípy
môjho volebného programu.
Doprava – výstavba. V záujme vyriešenia dopravnej situácie
v našej obci dlhodobo spolupracujem s Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Aktívne sa zasadím o
splnenie
mne daného verejného prísľubu p. ministra zahájiť výstavbu
obchvatu našej obce R7 v roku 2015. Chcem dotiahnuť realizáciu bezpečnostných opatrení na ceste 1/63 (hlavná). Som
rozhodnutý povoliť realizáciu väčších stavebných projektov až po
vyriešení dopravnej situácie v naše obci.
Bezpečnosť a rozvoj obce. Dôležitým faktorom je zriadenie
obecnej polície. Náklady na prevádzku 200 tisíc € sú však pre
našu obec neúnosné. Preto zvažujem zriadiť ju v spolupráci
s okolitými obcami. Alternatívne mám pripravené uzatvorenie
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zmluvy s mestskou políciou v Šamoríne. Dôležitým bezpečnostným prvkom je kamerový systém. Aktuálne sme ho nainštalovali
na zberovom dvore a dvoch cintorínoch. Významným prvkom
zvýšenia bezpečnosti je i celková rekonštrukcia verejného
osvetlenia. Mám pripravenú jeho realizáciu tak, že nielenže nás
to nebude stáť ani €, ale i výrazne ušetríme na prevádzkových
nákladoch na elektrickú energiu. V rámci zlepšenia služieb
občanom plánujem zriadiť obecné technické služby, ktoré by
zabezpečovali drobné remeselné práce, dopravu a technické
služby pre občanov a údržbu zelene v obci. Som pripravený
zahájiť výstavbu ďalších nájomných bytov. Našou povinnosťou
je i starostlivosť o našich skôr narodených občanov. Preto plánujem vybudovanie domu pre seniorov. Mám pripravené miesto
na vybudovanie nového trhoviska. Požadujem od investorov
budovanie nových priestorov pre hry detí a inštaláciu, či
výmenu mobiliáru na detských ihriskách.
Školstvo kultúra a šport. V tejto oblasti je potrebné zlepšiť
hospodárenie v MKS s cieľom zvýšiť návratnosť dotácií od obce.
Rád by som upevnil zapájanie sa miestnych organizácií do kultúrneho diania v obci. Jednou z mojich priorít je rozšírenie kapacity
ZŠ o 200 žiakov. Tento projekt bude zrealizovaný do konca tohto
roka. Uvažujem o zriadení deviatej materskej školy v našej obci.
Vybudovaním nového multifunkčného ihriska v priestoroch
OFK sme uspokojili športovú mládež. V spolupráci s investormi
mám v pláne vybudovanie novej športovej haly na tenisových
kurtoch v časti Jánošíková.
Som presvedčený že realizáciou tohto volebného programu sa
zvýši bezpečnosť i kvalita života našich obyvateľov.
S úctou
Štefan Jurčík

Milan Lodňanek, Ing.
59 rokov

nezávislý kandidát
kandidát č. 2

Milí spoluobčania, priatelia, známi.
Dovoľte mi prihovoriť sa vám všetkým, ktorým je naša obec,
Dunajská Lužná, blízka tak ako mne. V tohtoročných komunálnych voľbách som sa rozhodol pre kandidatúru na funkciu
starostu obce. Aj touto formou by som sa vám chcel predstaviť, informovať vás o dôvodoch mojej kandidatúry.
Kto som
Moje meno je Milan Lodňanek. Narodil som sa v Bratislave a od
narodenia až do ukončenia vysokoškolského štúdia som vyrastal
v našej obci. Neskôr som sa osamostatnil, oženil s mojou manželkou Oľgou a založil si rodinu. Máme spolu 2 dospelé dcéry
a už 5 rokov sme starými rodičmi - máme 1 vnúčika.
Istý čas po ukončení VŠ štúdia som žil z bytových dôvodov v Bratislave. Od roku 2001 opäť žijeme s mojou rodinou v Dunajskej
Lužnej, v časti Jánošíková.
Vysokoškolské štúdium som absolvoval na Elektrotechnickej
fakulte SVŠT v Bratislave. Po jeho ukončení som sa zamestnal
v PNZP Bratislava, následne som pôsobil ako pedagóg na strednej škole. Viac ako 20 rokov pôsobím v súkromnej sfére. Som
vďačný za túto aj keď nie vždy ľahkú cestu, ktorá mi priniesla do
života mnoho skúseností. Získal som niekoľkoročné skúsenosti
s manažovaním projektov ako aj ľudí.
Prečo kandidujem
Vždy som sa zaujímal o dianie v našej obci. Je mojim domo-

Eugen Oltus, Ing.
52 rokov

Strana zelených
kandidát č. 4

Vážení občania,
kandidujem na funkciu starostu obce nakoľko sa považujem za
aktívneho občana. Môžem sa prezentovať svojimi aktivitami
prostredníctvom neziskovej organizácie ZELENÁ DUNAJSKÁ
LUŽNÁ, od výsadby zelene, vybudovania dvoch detských ihrísk
(Kvetoslavovská a Fialková ul.), organizovania spoločenských,
kultúrnych a poznávacích akcií pre seniorov. Môj veľký projekt,
ktorý som navrhol a zrealizoval, je ZDRAVOTNO-RELAXAČNÉ
CENTRUM na Lipnickej ul. so všeobecnou a odbornou zdravotnou starostlivosťou i relaxom.
Bývam v Dunajskej Lužnej so svojou rodinou 24 rokov. Poznám
život bežného občana tejto obce a žijem tu rád. Avšak mrzí
ma veľa nedostatkov, ktoré doteraz nikto neriešil, a keď, tak zle
alebo len čiastočne.
Naša obec z nepochopiteľných dôvodov nečerpá fondy, granty
či štátne dotácie, ktoré považujem za základ možného rozvoja
infraštruktúry obcí. Po mojich rokovaniach s kompetentnými o
možnostiach ich čerpania pre našu obec nevidím v tom problém ani ja ani oni a som presvedčený, že toto je jediná cesta
nášho ďalšieho investičného rozvoja. Opravené chodníky, kvalitné pouličné osvetlenie, nové autobusové zastávky, vybudované
detské ihriská, centrum obce, rozvoj turizmu … toto všetko
môžeme mať za 5 % finančnej spoluúčasti obce.

vom, preto mám záujem o jeho zveľaďovanie. Od roku 2011 som
môj záujem spečatil aktívnym pôsobením v komunálnej politike
ako poslanec Obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná.
Ku kandidatúre na funkciu starostu obce Dunajská Lužná ma
vedie viacero skutočností, o ktorých viem z pohľadu občana žijúceho v obci a zároveň aj z pohľadu poslanca. Osobne mi záleží
na ďalšom úspešnom rozvoji obce, na vytváraní nových účelných
služieb prospešných obci ako aj obyvateľom. Bol by som veľmi
rád ak by naša obec mohla patriť medzi obce s neustálym rozvojom, medzi obce, ktoré by boli príkladom. Chcem aby sme sa tu
všetci, či už domorodci alebo prisťahovalci, cítili dobre, komfortne, bezpečne a boli na našu obec patrične hrdí.
Ďalším z dôvodov mojej kandidatúry je nielen to, že sa o obec
dlhodobo zaujímam, ale zároveň viem aj reálne zhodnotiť čo
je možné zrealizovať.
Ako starosta by som sa snažil aby:
• sa skvalitnila a zefektívnila komunikácia medzi občanom
a obcou (úradom, jej predstaviteľmi)
• sa udržiavali a zlepšovali dobré vzťahy medzi poslancami
a starostom, pretože bez tímovej spolupráce t.j. bez podpory poslancov nie je možný rozvoj obce
• každý občan obce mal právo vyjadriť svoj názor na veci
verejné
• mladí obyvatelia ostávali žiť naďalej v našej
• sa rozrastanie obce uskutočňovalo v súlade z rozvojom
infraštruktúry
• ľudia v obci mali pocit bezpečia
• sa naďalej zvyšovala kvalita vzdelávania
• ľudia rôznych generácii žijúci v obci žili šťastným a dôstojným životom
• si ľudia mimo našej obce povedali, tak tu by sme chceli naozaj žiť
... spoločným menovateľom podniknutých krokov a opatrení bolo úsilie zmeniť našu obec na dôstojnú, vysokorozvinutú prímestskú časť hlavného mesta Slovenska.
Viac informácií získate na WWW.milanlodnanek.sk

Chaotickému a čiastkovému riešeniu problémov zabráni len systémové stanovenie volebného programu vedenia obce na
celé štvorročné obdobie.
Najpálčivejšie a chronicky známe problémy a ich riešenia:
• Dopravná situácia, ktorá potrvá do doby otvorenia obchvatu R7. Jej “tlak” neodstránime, ale môžeme ho čiastočne
potlačiť a to napr. svetelnou signalizáciou na križovatke
Hlavná – Orechová. V rannej špičke dlhšie svietiaca červená
v smere na Bratislavu podrží kolónu vozidiel pred obcou.
Naši občania budú môcť nielen bezpečne prechádzať cez
túto križovatku s deťmi do školy bez čakania v zácpe na
Lipnickej ul., ale pomôže to uvoľniť aj cesty zo smeru od
Kalinkova a Miloslavova. Toto riešenie pokladám za reálne
a okamžite realizovateľné
• Vytvorenie klientského centra na obecnom úrade so 100
% informovanosťou občanov. Zfunkčnenie Stavebného
úradu a dodržiavanie zákonnosti v stavebných konaniach a ich urýchlenie. Sám mám zlú skúsenosť, keď nám
náš stavebný úrad zrušil už sedem mesiacov právoplatné
územné rozhodnutie a vydané stavebné povolenia a to z ich
vlastnej chyby. Nemožnosť dohodnúť sa o nápravu stavu nás
doviedla až na súd, kde sa domáhame náhrady škody. Verím
v právo a budem ho presadzovať
• Bezpečnosť v obci–Obecná polícia
• Poriadok na komunikáciách a obecných plochách–zametacie auto,práca pre miestnych živnostníkov
• Rozšírenie kapacity materskej školy nadstavbou
• Dobudovanie chýbajúcich tried základnej školy klasickou
stavbou, nová telocvičňa
• Pripojenie nových lokalít obce autobusovými zastávkami
a chodníkmi
• Motivovanie nových obyvateľov k prihláseniu sa na trvalý
pobyt zvýhodnenými poplatkami prihlásených občanov.
Obec prichádza ročne o cca 500 000 € z podielových daní!
Viac o mojom programe na: www.oltusstarosta.sk
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Blažej Slabý,
PhDr., CSc.
60 rokov

NOVA, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé
osobnosti a Občianska
konzervatívna strana
kandidát č. 6

Ďakujem každému, kto si prečítal tento text a dúfam, že Vašim
hlasom dáte možnosť naplniť môj cieľ: Nový starosta – Nový
poriadok. V letáčikoch kampane, ktoré Vám budú doručené do
poštových schránok, popisujem konkrétnosti môjho programu,
ktorých spoločným znakom je Nový poriadok – nová vízia obce.
Čo to znamená? To, že novozriadené technické služby v obci
nakoniec urobia a budú udržiavať poriadok a nebudeme sa
hanbiť za smeti v centre obce a burinu, ktorá prevyšuje naše deti.
Obecná polícia začne robiť poriadok s tými, ktorí zabudli, že nie
sú tu len oni, ale hlavne slušná väčšina. Nová dopravná stratégia
jasne rozlíši tranzitné línie a tie časti obce, ktoré budú výlučne
len pre občanov. Odznova a zodpovedne posúdime možnosti
ďalšej výstavby a tomu zodpovedajúcej infraštruktúry. Som proti
výstavbe nových rodinných domov bez potrebného vybavenia
(plyn, kanalizácia, doprava a parkovanie, detské škôlky, detské
ihriská, obchody a dostatočný počet miest v základnej škole,...)

Eva Takáčová, Ing.
47 rokov

nezávislá kandidátka
kandidát č. 7

Mnohí ma poznáte riešením vybavenosti (cyklistická cesta na
hrádzi, nákupné centrum TEMPO, supermarket v NK, nové
parkovisko pri MKS, stop veternému a priemyselnému parku,
prestavba stacionára na MŠ-55 miest, urýchlenie prípravy R7,
záchrana straty vlastníctva zberového dvora i bývalej MŠ v NK).
Nevyužitie fondov a dotácii, presadzovanie osobných či skupinových záujmov spôsobilo úpadok a stratenie našej pozície
strediskovej obce i priepastné rozdiely v porovnaní s rozvojom
mikroregiónu. Nič nevráti premárnené možnosti, ktorými sa mala
vytvoriť naša nová obec.
Moje nadobudnuté skúsenosti počas manažérskej pozície prednostky úradu i 8 ročnej poslaneckej činnosti ma presvedčili
o tom, že skutočné vyriešenie problémov má v rukách starosta
obce spolu s celým kolektívom OcÚ, zabezpečuje realizáciu
úloh i uznesení OZ, je štatutárom obce i stavebného úradu,
zastupuje obec pred kompetentnými orgánmi. Preto som sa
rozhodla kandidovať a v súlade s dobou chcem zásadne zmeniť
spravovanie vecí verejných, pozdvihnúť morálku i medziľudské
vzťahy s víziou novej, prosperujúcej a transparentnej obce, ktorej ústredným motívom bude: OBEC, VŠETCI ZAMESTNANCI,
FUNKCIONÁRI AKO AJ VOLENÍ POSLANCI SÚ PLATENÍ
Z DANÍ OBČANOV A SÚ TU PRE NICH, ABY IM SLÚŽILI - NIE
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a zavádzania občanov, že sú to len rekreačné domčeky. Nový
poriadok zmení obecný úrad, ktorý prestane zaostávať za potrebami občanov. Bude to aktívne bijúce srdce rozvoja obce s novými nápadmi a schopnosťou získavať a zodpovedne spravovať
mimorozpočtové zdroje, predovšetkým z projektov Európskej únie.
Verím, že spoločne dokážeme nájsť nové cesty účasti občanov na
riadení obce, a to od lídrov občianskych iniciatív až po významné
osobnosti a podnikateľské špičky v obci. Nakoľko mi vystačia sily
budem pomáhať rozvoju aj iných športov a nielen našim úspešným
futbalistom. Presadím rozšírenie podpory občianskym združeniam
a svojpomocným iniciatívam (záhradkári a pestovatelia, chovatelia domácich zvierat, organizácie seniorov a svojpomoci, detské
a mládežnícke kluby a krúžky a ďalšie). Dunajská Lužná má
plné právo byť moderným predmestím Bratislavy s rozsiahlym
spektrom možností prímestskej rekreácie a oddychu. Prestaňme
byť nocľahárňou pre tisíce nových obyvateľov, ktorí medzi nás
prichádzajú s nádejou v hľadaní nového domova. Je toho viac,
ako sa tu dá napísať a dúfam, že mi k tomu dáte príležitosť, za
čo Vám už teraz ďakujem. Naša obec potrebuje zmenu, potrebuje
novú víziu a práve 40. výročie od jej vzniku zlúčením Nových
Košarísk, Novej Lipnice a Jánošíkovej, ktoré sme si tento rok
pripomenuli, je k tomu veľkou príležitosťou. Pripojte sa k vízii
modernej a slušnej obce. Spoločne to dokážeme. Dajte svoj hlas
Novému poriadku! Ako prejav ústretového kroku predkladám
verejný prísľub, že počas môjho pôsobenia vo funkcii starostu
Dunajskej Lužnej, každý mesiac dám jednu štvrtinu mojej čistej
mzdy na podporu sociálne odkázaných rodín a na rozvoj talentu
tých detí, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť rozvíjať schopnosti,
ktoré im dali boh a príroda. O celom programe budem priebežne
a verejne informovať. Aj keď nedostanem podporný hlas od VÁS
všetkých, v prípade zvolenia za starostu obce Dunajská Lužná,
budem mojimi činmi a zodpovedným prístupom starostom NÁS
všetkých.

NAOPAK. S tým súvisí profesionalizácia výkonov, prispôsobenie
stránkových hodín úradu, plné využitie existujúcej mimoriadnej
intelektuálnej kapacity občanov a ich združení zapojením do
poradných orgánov obce v záujme jej rozvoja. Nadobudla som
dostatok skúseností s legislatívou samosprávy, organizáciou
úradu, manažovaním EÚ projektov i s procesmi verejného
obstarávania. Moje vzdelanie je garantom spravodlivých profesionálnych rozhodnutí v súlade so stavebným zákonom,
aby obecný majetok nebol poškodzovaný súdnymi spormi pre
zlý úradný postup (ohrozenie obecného pozemku 12 473 m2
založeného v prospech ACR s.r.o, náhrada škody 434 000
ϵ+9% úroky z omeškania v prospech IMOL s.r.o., nevýhodné
predaje a prenájmy obecného majetku, zatvorenie Školskej ul.)
Ako predsedníčka stav. komisie som neodporučila ďalšie rozširovanie územného plánu bez doriešenia infraštruktúry, kapacity
školských a predškol. zariadení a doprav. situácie.
Poznám súčasný stav, potreby a choroby obce i doteraz neuskutočnené projekty a zámery, ktoré vyžadujú vytvorenie kvalitného
pracovného tímu. Viem ako aj s kým ich riešiť s dostatočnou
razanciou a nasadením: vytvorenie benefitov a výhod pre
prihlásených obyvateľov obce-možnosť obchádzania dopravných kolón po miestnych komunikáciách s vylúčením tranzitnej
dopravy, chýbajúce autobusové zastávky, zriadenie technických
služieb na údržbu čistoty, rozšírenie služieb zberového dvora,
zníženie poplatkov za vývoz KO, rekonštrukcia verejného osvetlenia, kapacita verejnej kanalizácie, zriadenie obecnej polície
NESĽUBUJEM, PRINÁŠAM RIEŠENIA
SPOJME VAŠE HLASY S MOJÍM ODHODLANÍM ZMENIŤ
NAŠU OBEC K LEPŠIEMU, vráťme Dunajskej Lužnej úroveň
strediskovej a európskej obce, vytvorme v nej miesto pre
dobrý život.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Dunajskej Lužnej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e,
že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
Volebný obvod č. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ivan Georgiev, 37 r., manažér, Dunajská Lužná, Brezová 718/10, Sloboda a Solidarita
Marek Hanuliak, 26 r., distribútor motorových olejov, Dunajská Lužná, Jánošíkovská 464/1,
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Štefan Jurčík, 55 r., starosta, Dunajská Lužná, Pri hrádzi 602/4, nezávislý kandidát
Milan Lodňanek, Ing., 59 r., riadiaci pracovník, Dunajská Lužná, Dunajská 519/30, nezávislý kandidát
Roman Mičatka, 43 r., živnostník, Dunajská Lužná, Brezová 732/17, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Ján Muráň, 32 r., podnikateľ, Dunajská Lužná, Pri hrádzi 575/56, nezávislý kandidát
Ernest Németh ml., 42 r., podnikateľ, Dunajská Lužná, Jánošíkovská 804/83,
koalícia Kresťanskodemokratické hnutie, MOST – HÍD, SIEŤ
Anton Patrnčiak, 55 r., predseda PD Úsvit, Dunajská Lužná, Krajná 22/44, nezávislý kandidát
Božena Reingraberová, 50 r., účtovníčka, Dunajská Lužná, Lipnická 187/1, SMER – sociálna demokracia
František Stareček, 37 r., obchodný manažér, Dunajská Lužná, Jánošíkovská 792/56
koalícia Kresťanskodemokratické hnutie, MOST – HÍD, SIEŤ
Jozef Šafárik, 61 r., vedúci výroby, Dunajská Lužná, Pri hrádzi 576/58,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
Róbert Široký, Bc., 45 r., náčelník mestskej polície, Dunajská Lužná, Mandľová 1819/19,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
Martin Vozár, JUDr., 38 r., advokát, Dunajská Lužná, Záhradná 1610/66,
koalicía Kresťanskodemokratické hnutie, MOST – HÍD, SIEŤ

Pred siedmimi rokmi som sa začal aktívne venovať životu našej
obce ako občiansky aktivista (veterný park). Vtedy som pochopil,
že ak chcem niečo zmeniť, ak chcem, aby boli dodržiavané zákony,
transparentnosť, aby sa obec rozvíjala musím sa uchádzať o váš
hlas. V Komunálnych voľbách 2010 ste mi dali dôveru a mal som
možnosť zastupovať vás, občanov. Po nástupe do funkcie sme vyriešili zberný dvor a zaviedli jasné pravidlá. Členovia komisie ŽP počas
letných mesiacov striktne dohliadli na dodržiavanie prevádzkového
poriadku. Zastrešili sme vybudovanie náučného chodníka po obci
aj s publikáciou. Uviedli do života generel zelene a jej pasportizáciu.
Stanoviská komisie zabránili realizácii niektorých absurdít. Pri poslaneckej práci som pochopil, že môžem mať mandát od občanov, ale ak
nepanuje zhoda v zastupiteľstve, ak sa poslanci spájajú pre osobné
záujmy, či neschopnosť OcÚ vykonať uznesenia, nevieme sa posunúť do roviny, v ktorej by som obec chcel vidieť. Vnímam obec ako
celok a angažoval som sa všade, kde ma naši obyvatelia oslovili bez
ohľadu na to z ktorej časti obce sú. Mám záujem pokračovať v tejto
práci aj naďalej a opätovne sa uchádzam o vašu dôveru. Ak by som
aj mandát nezískal, budem sa aktívne venovať dianiu v obci, pretoVážení spoluobčania, milí priatelia
Som rodák z Dunajskej Lužnej, ženatý s manželkou Zuzkou máme
2 synov. Podnikám v oblasti autoslužieb viac ako 20 rokov. Pri prevádzkovaní živnosti často prichádzam do styku aj s novými občanmi obce,
či už ako zákazníkmi alebo kolegami - priateľmi.
Komunálnej politike sa aktívne venujem 8 rokov. V súčasnosti pôsobím ako predseda komisie životného prostredia a verejného poriadku,
zároveň som poslancom OZ.
Preto sa domnievam, že poznám dobre našu obec, či už jej prednosti, ale aj nedostatky.
Za toto volebné obdobie som inicioval alebo aktívne sa spolupodieľal na riešení konkrétnych problémov.
Do budúcna ponúkam riešenie ďalších problémov:
1. podieľať sa na systémovom riešení dopravnej situácie v obci (nie
nezmyselné uzatváranie jednotlivých ulíc na úkor väčšiny)
2. vytvorenie lepšieho prostredia pre život v obci pre rodiny s deťmi
- skvalitnenie celkovej údržby zelene v obci a výsadbu novej zelene
- budovanie nových detských ihrísk a revitalizácia existujúcich ihrísk
- dôslednejšia údržba bikrosovej dráhy a cyklotrasy na ochrannej hrádzi za účelom zabránenia ich devastácie

Ivan Georgiev
37 rokov

Sloboda a Solidarita
č. 1 / volebný obvod č. 1

že mi záleží na tom, ako žijeme a ako sa rozhoduje o veciach
verejných. Na záver nám všetkým prajem, aby nasledujúce voľby
urobili definitívnu bodku za negatívami, ktoré sa v našej obci
vyskytovali 20 rokov a ešte aj v tomto volebnom období boli živené a kontrolované niektorými volenými zástupcami. Držím nám
palce, aby sme konečne uviedli do života zastupiteľstvo, ktoré
sa nebude deliť na záujmové skupiny, ale spoločne s OcÚ bude
konzistentne rozhodovať a pracovať v prospech nás, obyvateľov
obce. Naša obec si to konečne zaslúži.

Ernest Németh ml.
42 rokov

koalícia Kresťansko-demokratické hnutie,
MOST – HÍD, SIEŤ
č. 7 / volebný obvod č. 1

3. podpora predškolských a školských zariadení
- výstavba novej budovy ZŠ
4. zlepšiť komunikáciu medzi občanmi a Obecným úradom
- lepšie využívať potenciál názorov a návrhov iniciatívnych
občanov a organizácií
Sám človek len málo zmôže, preto kandidujem s mojimi priateľmi za hore uvedenú koalíciu. Verím, že spolu s nimi a Vašou
podporou posunieme našu obec dopredu.
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Vážení spoluobčania,
som rodák z Dunajskej Lužnej, mám 55 rokov a ukončené SPTŠ
– odbor mechanizátor. Kandidujem ako nezávislý kandidát . Ôsmy rok
som vo funkcii predsedu PD, ktoré patrí medzi najväčších zamestnávateľov v našej obci a taktiež je najväčší prispievateľ do obecného
rozpočtu – dane. Dobre poznám problémy a potreby našej obce a preto
sa chcem spolupodieľať na ich riešení. PD spolupracuje a sponzorsky
podporuje rôzne organizácie v našej obci, ako napr. OZ OMAPO, PZ
Pridunajsko, Jednota dôchodcov, Zväz záhradkárov a iné. V prípade
môjho zvolenia by som túto spoluprácu ešte rozšíril a zlepšil. Nechcem
sľubovať výstavby škôl, škôlok, obecných bytov, ihrísk, okružných
križovatiek apod. ako niektorí zvolení poslanci v minulosti, a pritom
neurobiť vôbec nič. Práve naopak, chcem menej sľubovať, ale o to viac
vykonať pre občanov a obec. Ako poslanec nebudem súhlasiť, aby sa
také dôležité veci, ako zmeny a doplnky UP obce a pod., prejednávali
v bode „rôzne“ tak ako sa to neraz dialo doteraz.
Prostredníctvom Vášho hlasu pomôžem realizovať rozvoj našej
obce.

6

Anton Patrnčiak
55 rokov

nezávislý kandidát
č. 8 / volebný obvod č. 1

„OBČAN JE NÁŠ PARTNER“ je mottom politickej strany SMER
– sociálna demokracia pre Komunálne voľby 2014 v bratislavskom
kraji, ktoré by malo v prvom rade vo Vás evokovať to, že ako poslanci obecného zastupiteľstva budeme počúvať hlas občana a snažiť
sa, v čo najväčšej miere uspokojiť jeho potreby. Je mi veľmi ľúto,
že nemôžem povedať všetkým občanom Dunajskej Lužnej, že sú
mojim partnerom, hovorím to občanom z časti Jánošíková, za ktorú
kandidujem, aj napriek tomu, že moja súčasná adresa je Lipnická 1,
časť Nové Košariská. Nepáči sa mi rozdelenie našej obce pri komunálnych voľbách na tri obvody odkedy som sa opäť stala občanom
Dunajskej Lužnej v roku 1988. Poslanci obecného zastupiteľstva
nehlasujú len za uznesenia týkajúce sa časti, za ktorú kandidovali,
ale za všetky uznesenia, nech sa týkajú, ktorejkoľvek časti obce
Dunajská Lužná. Myslím si, že občan Dunajskej Lužnej, by mal mať
právo zvoliť si do obecného zastupiteľstva, ktoréhokoľvek kandidáta
na poslanca a nie len toho, koho mu kandidátna listina za daný
obvod ponúkne. Sme jedna obec s rovnakými problémami v každej
časti počnúc miestnymi a štátnymi komunikáciami, inžinierskymi
sieťami, verejným osvetlením, ozvučením, riešením medziľudských
vzťahov, sociálnej situácie našich občanov a mnohými ďalšími, ktoré
zabezpečujú program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Božena Reingraberová

Obyvateľom našej peknej obce som od svojho narodenia, mám
37 rokov. Spolu s manželkou Katkou máme tri deti. Pracujem 16
rokov ako obchodný manager vo firme Boni Fructi /Dobré Jablká/ .
O dianie v obci sa zaujímam už niekoľko rokov a je mi jasné, že
sme ďaleko od ideálov. Ale verím, že sa dá urobiť kus práce, ktorá
našu obec posunie ďalej. Nie je veľa ľudí, ktorí sa dokážu alebo chcú
angažovať pre nás ostatných....
Som si vedomý, že jeden človek veľa nezmôže, ale dobrý tím
presadí veľa, preto chcem byť jeho súčasťou.
Uvedomujem si, že nastal čas vyhrnúť si rukávy a pokúsiť sa
dobehnúť to, čo sa malo realizovať spolu s výstavbou nových lokalít
developermi, hlavne infaštruktúra obce. Ako aj služby, zeleň, oddychové lokality, školy, škôlky, chodníky, cyklotrasy a s tým súvisiacu
bezpečnosť.
Chcel by som presadiť oveľa intenzívnejšiu starostlivosť o čistotu
verejných priestranstiev, najmä o detské ihriská a zeleň v obci .
Tu naozaj nevidím problém v tom, aby to fungovalo oveľa lepšie a intenzívnejšie ako doteraz pri lepšej organizácii práce a ich
mechanizovaní. Ak tieto základné funkcie obce nefungujú dostatočne
kvalitne, neposúvame sa ďalej.
Chcel by som sa spolupodieľať na vzniku, podpore a stabilizácii
nových športov - športových klubov v rámci obce pre naše deti. Viac

František Stareček

50 rokov

SMER
– sociálna demokracia
č. 9 / volebný obvod č. 1

37 rokov

koalícia Kresťansko-demokratické hnutie,
MOST – HÍD, SIEŤ
č. 10 / volebný obvod č. 1

zapojiť podnikateľov v rámci obce do verejných aktivít, aby sa
aktívne spolupodieľali na zveľaďovaní alebo skrášľovaní našej
obce a podpore športových aktivít. Zároveň sa budem snažiť
vytvoriť ústretové prostredie a podporu pre podnikanie v našej
obci .
V prípade môjho zvolenia za poslanca OZ budem rád, ak
sa na mňa obrátite s Vašimi problémami a požiadavkami, ktoré
chcem s Vami riešiť a presadiť.
„Za lepší život v Lužnej“

Vážení občania, uchádzam sa v tohotoročných voľbách o Vašu podporu na post poslanca obecného zastupiteľstva. V práci poslanca chcem
naplno využiť moje 22 ročné skúsenosti v oblasti verejného poriadku.
Budem presadzovať zriadenie tak potrebnej poriadkovej zložky, akou
je obecná polícia. Budem nápomocný pri ochrane verejného poriadku, životného prostredia ako aj pri sanácii sociálne vylúčených rodín.
Verím, že v Dunajskej Lužnej bude lepšie. Preto vyjadrite mi plnú dôveru a podporu a zakrúžkujte číslo 12.
Ďakujem, že budem môcť plniť moje sľuby s Vašou podporou.

Vážení spoluobčania, priatelia.
Od narodenia žijem v Dunajskej Lužnej, som ženatý, mám 4 deti.
Nie som členom politickej strany.
Problémy, aké má naša obec, sú aj v iných prímestských obciach.
Pôsobím ako obecný právnik vo viacerých z nich vyše 15 rokov. Pri
spravovaní obecných vecí je veľmi dôležité, ako starosta dokáže spolupracovať s poslancami obecného zastupiteľstva a akými odbornými
poradcami sa obklopí. Schopný starosta, majúci podporu v poslaneckom zbore a naslúchajúci hlasu odborníkov, dokáže zmeniť život
v obci k lepšiemu a stmeliť jej obyvateľov. Preto moja prvá prosba je,
aby sme si zvolili práve takého starostu.
Potom skúsme niečo spraviť pre lepší život v Dunajskej Lužnej.
Sprejazdnime obecné komunikácie pre občanov s trvalým pobytom
v obci. Prepojme obec a vlakové zastávky cyklochodníkmi. Vytvorme
podmienky a podporme i iné športy v našej obci, veď nie každý je
futbalista. V maximálnej možnej miere financujme školy a škôlky,
táto investícia sa nám mnohonásobne vráti. Podporujme záujmové
organizácie, spolky a cirkvi pôsobiace v našej obci, ich prínos je
nenahraditeľný. Skrášľujme verejné priestranstvá a dbajme o kultúrne pamiatky v obci.

Jozef Šafárik
61 rokov

Slovenská demokratická
a kresťanská únia
– Demokratická strana
č. 11 / volebný obvod č. 1
vykazujú pravidelnú činnosť. V prvej polovici volebného obdobia
podporím iniciatívu zrealizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia, zlepšiť starostlivosť o údržbu zelene, údržbu cyklotrasy ...

Róbert Široký, PhDr.
45 rokov

Slovenská demokratická
a kresťanská únia
– Demokratická strana
č. 12 / volebný obvod č. 1

fo
ne tog
do rafi
da a
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Mojím želaním je, aby sme žili v našej obci spokojne, čo najviac
odbúrať stres našich občanov z prehustenej dopravy v obci , mladým
rodinám vytvoriť pre ich deti nové miesta v materskej škôlke a dôstojné
priestory v základnej škole.
Aj keď už vyzerá, že rýchlostná komunikácia R7 cca o 3 - 4 roky bude
realizovaná, je potrebné riešiť dopravu v obci v prospech našich občanov a to spôsobom podobným, ako to riešili niektoré mestské časti
v Bratislave. Osadiť zákazove značky s výnimkou „okrem vozidiel
s povolením OÚ D.Lužná“ . Takéto povolenie by vydával obecný úrad
na konkrétnu ŠPZ pre občanov Dunajskej Lužnej.
Ako poslanec by som sa snažil presadiť lepšie hospodárenie s finančnými prostriedkami tejto obce a to najmä investovať do rozšírenia ZŠ A
MŠ , spravodlivú podporu všetkým spoločenským organizáciám, ktoré

Martin Vozár, JUDr.
38 rokov

koalicía Kresťansko-demokratické hnutie,
MOST – HÍD, SIEŤ
č. 13 / volebný obvod č. 1

V prípade môjho zvolenia za poslanca obecného zastupiteľstva, vyššie popísané ciele sám nemôžem uskutočniť. No sú to
aj ciele tých, ktorých v kandidatúre podporuje rovnaká koalícia.
Preto ak sa rozhodnete dať mi hlas, dajte ho prosím aj týmto
kandidátom. To je moja druhá prosba.
Spoločné ciele dokážeme dosiahnuť spoločnými silami.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Dunajskej Lužnej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
Volebný obvod č. 2
1.
Ladislav Fehér, Mgr., 49 r., úradník, Dunajská Lužná, Miloslavovská 317/9, SMER – sociálna demokracia
2.
Peter Hubert , 48 r., RTG laborant, Dunajská Lužná, Stromová 889/10, nezávislý kandidát
3.
Dana Novosedlíková, PharmDR., CSc., 55 r., lekárnička, Dunajská Lužná, Šalviová 901/9,
PRIAMA DEMOKRACIA
4.
Eugen Oltus, Ing.,52 r., stavebný technik, Dunajská Lužná, Kvetoslavovská 366/26, STRANA ZELENÝCH
5.
Michal Polónyi, PharmDr., 56 r., lekárnik, Dunajská Lužná, Šalviová 901/9, PRIAMA DEMOKRACIA
6.
Eva Takáčová, Ing., 47 r., stavebná inžinierka, súdna znalkyňa-odhad hodnoty nehnuteľností,
Dunajská Lužná, Stromová 881/3, nezávislá kandidátka
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Vážení spoluobčania, priatelia. V nastávajúcich voľbách do samoLadislav Fehér, Mgr.
správnych orgánov som sa rozhodol prijať ponuku miestnych predstavi49 rokov
teľov strany SMER – sociálna demokracia a kandidovať ako nezávislý
SMER – sociálna
nominant na post poslanca do obecného zastupiteľstva za časť obce
Nová Lipnica.
demokracia
Ako poslanec pôsobím už niekoľko volebných období a to uplynulé sa vyznačovalo snahou zrealizovať všetky zámery, ktoré som vám
č. 1 / volebný obvod č. 2
začiatkom môjho pôsobenia prisľúbil vyriešiť (rekonštrukcia domu
smútku, opravy chodníkov, budovanie nových chodníkov, zlepšenie
funkčnosti verejného osvetlenia). Som si vedomý, že nie je ľahké napĺňať záväzky a sľuby ktoré som vám dal, preto by som rád pokračoval
v začatej práci, predovšetkým v skvalitnení a rekonštrukcii verejného osvetlenia (výmena pôvodných svietidiel za nové – LED svietidlá),
riešení dopravy a dopravného značenia na Lipnickej a Miloslavovskej ulici a ich opravu iniciovať prostredníctvom obce u jej prevádzkovateľa
- Slovenskej správy ciest. Taktiež sa chcem venovať problematike starostlivosti o zeleň, aby bola zabezpečená jej pravidelná údržba, najmä
na najdlhších uliciach Pri kniežacích mohylách, Záhradnej, Miloslavovskej, Azalkovej, Kvetoslavoskej.
V prípade môjho zvolenia sa zaväzujem, že si zriadim osobnú mailovú schránku, ktorá bude k dispozícií pre vás občanov pre vaše podnety a pripomienky a taktiež, priebežne budem organizovať prieskum vašich požiadaviek a návrhov formou anketových lístkov.
Ďakujem, Mgr. Fehér

Vážení občania, milí susedia,
v Dunajskej Lužnej v časti Nová Lipnica bývam so svojou rodinou
21 rokov. V minulom volebnom období som kandidoval na poslanca.
Dlhodobo pred touto kandidatúrou som poukazoval na problémy a ich
možné riešenia. Poslancom som sa nestal a moje návrhy ďalej ako
občana obce neboli akceptované.
Z tohto dôvodu ako poslanec OZ budem riešiť veci v prospech
výrazného zlepšenia životných podmienok hlavne pre túto časť obce.
V príspevku kandidáta na post starostu obce som uviedol plány a riešenia, ktoré budem aj ako poslanec podporovať.
Posledné dve desaťročia nastali v Novej Lipnici citeľné zmeny
v náraste obyvateľov, v množstve nových domov a ulíc. Na bývanie je to
ideálna časť. Žiaľ, závažné nedostatky nám znepríjemňujú každodenný
život. Napríklad pretrvávajúci problém s dažďovou vodou na komunikáciách a v zaplavených pivniciach vyriešime vybudovaním vsakovacích
jám. Presadíme vytvorenie parkovacích miest pre autá zaberajúce
potrebnú šírku chodníkov na prechod chodcov pozdĺž ulíc a v neposlednom rade upravíme zelené plochy a zrevitalizujeme nefunkčné detské
ihrisko pri cintoríne.

Milí priatelia, žijem v našej obci od roku 1974, neskôr som sa vydala
za rodáka z Jánošíkovej Waltera a spoločný domov sme si vybudovali
v Lipnici. Máme dve dospelé deti a vnúčika Alexa. Všetci sme obyvatelia
našej obce a nie je mi ľahostajné akým smerom sa uberá.
Napredovanie obce k lepšiemu som chcela aktívne ovplyvňovať prácou v orgánoch obce. Po zvolení v r. 2006 za poslankyňu som ale rýchlo
pochopila, že tí, ktorí bojujú za verejné záujmy sú v menšine a ich úloha
je veľmi náročná, o to náročnejšie je presadzovanie záujmov Lipnice kde
z 11 poslancov si Lipničania môžu zvoliť len 2. Mojou snahou bolo presadiť jeden volebný obvod, aby každý obyvateľ mohol voliť 11 poslancov
a každý poslanec presadzoval záujmy všetkých častí obce rovnocenne.
Návrh nebol schválený.
Riešila som úspešne úlohy týkajúce sa občianskej vybavenosti
vid. strana 5, ale najvypuklejším problémom je nevyriešená neúnosná
dopravná situácia zhoršená odsunutím výstavby rýchlostnej cesty R7
na čo som upozorňovala ešte v roku 2009 (protestný pochod, listy na
ministerstvá, NR SR, vláde atď) i nezrealizovaním bezpečnostných
opatrení na štátnej ceste, priepustnosti semaforov a v neposlednom rade
uzatvorením niektorých miestnych komunikácii.
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Eugen Oltus, Ing.
52 rokov

Strana zelených
č. 4 / volebný obvod č. 2

To sú len niektoré z problémov v našej časti, ktoré však
dobré vedenie obce a ich správna tímová práca reálne rýchlo
vyrieši prostredníctvom financovania z fondov a štátnych dotácií, následne bude kontrolovať a udržiavať v riadnom stave.
Ako občan a kandidát prinášam dobré a predvídavé riešenie problémov v prospech obce. Navrhujem spoluprácu
a ponúkam pomoc pre našu Dunajskú Lužnú.

Eva Takáčová, Ing.
47 rokov

nezávislá kandidátka
č. 6 / volebný obvod č. 2

Uznesením OZ som presadila osadenie atrakcií na detské
ihrisko v NL-majú sa realizovať i obnovenie prípravy autobusových zastávok pri Dobrých Jablkách a Tempe.
Na splnenie toľkých úloh treba vytvoriť tím všestranných ľudí, ochotných pracovať pre druhých. Zvoľte tých
správnych.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej 15. novembra 2014
Miestna volebná kmisia v Dunajskej Lužnej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e,
že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
Volebný obvod č. 3
1.
Andrej Blizniak, 37 r., kameraman, Dunajská Lužná, Školská 1300/11A, nezávislý kandidát
2.
Juraj Jánošík, PaedDr., 52 r., riadiaci pracovník, Dunajská Lužná, Krížna 249/4, nezávislý kandidát
3.
Peter Kováč, Mgr., 41 r., špecialista, Dunajská Lužná, Školská 1573/58,
SMER – sociálna demokracia
4.
Ján Mosný, Ing., 44 r., podnikateľ, Dunajská Lužná, Hlavná 55/34, nezávislý kandidát
5.
Pavol Osuský, 36 r., vodič, Dunajská Lužná, Nové Košariská 2526,
Koalícia Kresťanskodemokratické hnutie, MOST – HÍD, SIEŤ
6.
Róbert Rigó, 61 r., podnikateľ, Dunajská Lužná, Krížna 247/8, nezávislý kandidát
7.
František Solař, Ing., 52 r., technik, Dunajská Lužná, Hlavná 223/29, nezávislý kandidát
8.
Marián Tesárik, Mgr., 43 r., športový tréner, Dunajská Lužná, Krajná 5/8,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratiská strana

-

Chcete stáť s autom každé ráno v zápche?
Chcete platiť za škôlky a družinu najviac v okrese?
Chcete, aby sa peniaze obce používali stále na tie isté aktivity?
Chcete platiť daň za psa?
Ak nie, choďte voliť!
Za to, aby sme my mohli voliť, umierali naši predkovia, tak sa
tohto výsostného práva nevzdávajte dobrovoľne.
- Chcem sa zasadiť, aby bolo autám smerujúcim od Šamorína
zamedzené odbočiť do našej obce, dvomi dopravnými značeniami a tým im znemožniť blokovať ulice Lipnická
a Jánošíkovská.
- Chcem sa zasadiť, aby naši občania neplatili za škôlku a družinu po 20 EUR, ale po 8 EUR na jedno dieťa mesačne a preniesť
finančnú zodpovednosť na zriaďovateľa, teda obec, ktorá si
dlhodobo neplní svoje základné povinnosti voči škole, družine
a škôlkam.
- Chcem sa zasadiť, aby prerozdelenie obecných financií bolo
spravodlivé v prospech všetkých občanov a nielen pre účely
úzkej skupiny.

Vážení spoluobčania, milí voliči.
Narodil som sa 5.3.1962 v Bratislave. Detstvo som prežil
v časti Nové Košariská. Po ukončení ZŠ som v roku 1977 začal
študovať na SOU-Ch v Slovnafte, kde som od roku 1983 do roku
2002 aj pracoval. V roku 1997 som úspešne absolvoval magisterské štúdium, v roku 2000 doktoranské štúdium na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2003 až do roku 2005
som pracoval v Príspevkovej organizácii OKŠK Dunajská Lužná
v pozícii riaditeľ. Od roku 2006 až do júla 2012 som pracoval ako
učiteľ na ZŠ v v obci. Od júla 2012 po súčasnosť pracujem v spoločnosti SEPS, a.s. v Bratislave.
Z pozície poslanca OZ budem následne podporovať:
Priorita – výstavba ZŠ
Podpora školstva
Vybudovanie a opätovné založenie bankovej inštitúcie
Generálna úprava chodníkov a ciest v obci
Podpora pri riešení dopr.situácie v obci
Podpora vybudovania chodníka (od reštaurácie „Maštaľ“ po
ŽS „Nové Košariská“)
Podpora cirk. inštitúcií

Andrej Blizniak
37 rokov

nezávislý kandidát
č. 1 / volebný obvod č. 3

- Nechcem, aby ľudia, ktorí majú psa (najlepšieho priateľa človeka)
za neho museli platiť. Pes by nemal mať výsostné právo byť zdanený, ako jediné zo zvierat.
V neposlednom rade chcem, aby bol konečne zrekonštruovaný dom
smútku v Nových Košariskách, ktorý momentálne nie je dôstojným
miestom na rozlúčku s našimi zosnulými.
Moje ciele sú splniteľné, dajte mi šancu Vám to dokázať.
..............................Vaše starosti na moju hlavu..............................

Juraj Jánošík, PaedDr.
52 rokov

nezávislý kandidát
č. 2 / volebný obvod č. 3

Podpora kultúrnych, športových a spoločenských akcií
Podpora občianskych združení
Podpora vybudovania relaxačno-kultúrno-športového areálu
Podpora získania dotácie – štát, ministerstvá, eurofondy, projekty
Vážení a milí spoluobčania,v prípade akýchkoľvek otázok a pomoci som vždy ochotný pomôcť
v rámci možností a schopností. Či už jednotlivcom, kolektívom,
predstaviteľom rôznych združení a v neposlednom rade aj vám
občanom Dunajskej Lužnej.
V prípade zvolenia za poslanca OZ Dunajská Lužná sa budem usilovať pomôcť každému, bez rozdielu veku, národnosti, pohlavia
a vierovyznania.
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Dobrý deň dovoľte aby som sa Vám predstavil.
Kandidujem za poslanca do obecného zastupiteľstva za politickú
stranu SMER - sociálna demokracia za obvod Nové Košariská.
Mám 41 rokov, som ženatý a mám 2 deti. Do obce som sa prisťahoval v roku 2007 z Bratislavy. Vyštudoval som vysokú školu manažment
sociálnej práce. Pracujem v štátnom podniku Vodohospodárska výstavba, ako špecialista oddelenia vnútornej bezpečnosti.
Moje záľuby sú šport, cestovanie, hudba, počítače.
V našej obci by som chcel pomáhať sociálnym skupinám - seniorom,
mladým a hendikepovaným, presadiť výstavbu chodníkov, podporiť
zriadenie obecnej polície, vybudovanie kamerového systému na zabezpečenie bezpečnosti našich občanov, zrekonštruovanie parku M.R.
Štefánika, zmodernizovanie pouličného osvetlenia, dobudovanie verejnej kanalizácie, nakoľko v našej obci pribúdajú mladé rodiny s deťmi,
chcel by som presadiť výstavbu detských ihrísk.

Vážení občania, voliči.
Do komunálnej politiky chcem vstúpiť pretože som presvedčený, že
mnohé veci sa v našej obci dajú robiť lepšie, praktickejšie a transparentnejšie..., a aby sme z nej spravili moderné a príjemné miesto na bývanie
pre všetkých.
Vyrástol som v Dunajskej Lužnej, rovnako ako moji rodičia a mám
toto miesto rád. Viac ako desať rokov som žil v zahraničí a po návrate
domov som začal porovnávať kvalitu bývania, voľnočasových aktivít
a prácu verejnej správy. V obecnom zastupiteľstve chcem priniesť nové
myšlienky, pôsobiť ako skutočne nezávislý poslanec, nakoľko konám
slobodne a bez politických alebo záujmových vplyvov a otvorene presadzovať tieto priority:
• Komplexný programovo plánovaný rozvoj obce • Integrácia nových
obyvateľov do života obce, vznik záujmových združení s možnosťou
spoločenského, kultúrneho a rekreačného vyžitia detí, mládeže a ich
rodičov • Zvyšovanie kvality života občanov, vytváranie rekreačných
zón, športových trás a priestorov určených pre voľný výbeh a cvičenie
psov • Elektronická komunikácia a služby samosprávy pre občanov,
odstránenie zbytočnej byrokracie a zvýšenie transparentnosti činnosti
obecného úradu • Dlhodobý plán riešenia otázky kapacity materských
a základných škôl • Boj s kriminalitou a drogami v našej obci •

Peter Kováč, Mgr.
41 rokov

SMER – sociálna
demokracia
č. 3 / volebný obvod č. 3

Ján Mosný, Ing.
44 rokov

nezávislý kandidát
č. 4 / volebný obvod č. 3

Naša obec a jej obyvatelia ako rodáci tak aj prisťahovaní, si
zaslúžia, aby sa tu cítili spokojne, bezpečne a boli hrdí na to, že
tu žijú. Mám odvahu vydať sa tým smerom a vykonávať prácu
poslanca s plnou zodpovednosťou...

Pavol Osuský

Vážení spoluobčania, priatelia.
36 rokov
V našej obci bývam 36 rokov, teda od môjho narodenia. S manželkou mame krásneho syna Jakuba.
Koalícia KresťanskoRád by som nielen jemu, ale aj ostatným deťom v obci doprial kúsok
-demokratické hnutie,
z môjho krásne prežitého detstva v našej obci.
MOST – HÍD, SIEŤ
Rád by som sa spolupodieľal na vybudovaní detských ihrísk v každej časti obce.
Presadiť väčšiu podporu menších športových klubov a ich etabloč. 5 / volebný obvod č. 3
vanie sa.
Pre bezpečnosť nás a našich detí, je nevyhnutné osvetliť každý
priechod pre chodcov s výraznejším značením, spraviť revíziu verejného osvetlenia a následne kroky k bezproblémovému chodu.
Vybudovať a dobudovať chodníky, prioritou je chodník na železV našej obci je veľa nedostatkov, ktoré by som rád postupnýničnú stanicu Nové Košariská, kde to je životu nebezpečné.
Ďalej by som rád pomohol presadiť znovuotvorenie uzatvorených ulíc mi krokmi chcel odstraňovať, preto som sa rozhodol vstúpiť do
pre občanov s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej, tranzitná by mala byť dobrého tímu a kandidovať za poslanca.
Sám človek nič nezmôže, ale skupina ľudí áno.
iba Hlavná ulica.
V prípade môjho zvolenia za poslanca OZ, budem rád, ak
Väčšiu starostlivosť o zeleň v obci a výsadbu drevín, v zimnom obdobudeme riešiť problémy spoločne za lepší život v Lužnej.
bí starostlivosť o cesty a chodníky.
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Narodil som sa a žijem v Dunajskej Lužnej, v časti Nové Košariská.
Pracujem v oblasti umeleckého kováčstva – zámočníctva. Od roku 1994
som poslancom OZ. Vďaka Vami prejavenej dôvere som počas 20-ročného obdobia prispel k rozvoju obce ako predseda komisie pre obchod,
služby, podnikanie a hospodársku správu, predseda komisie pre dopravu, cestovný ruch a projekty EÚ, zástupca starostu a predseda sociálnozdravotnej komisie.
V poslednom volebnom období sa mojou zásluhou a podporou podarilo zrealizovať výstavbu novej Materskej školy v časti Nová Lipnica,
zriadenie Cirkevnej materskej školy, oprava cesty ulica Pri hrádzi, schválenie výstavby 8 tried ZŠ.

Róbert Rigó
61 rokov

nezávislý kandidát
č. 6 / volebný obvod č. 3

Moje ciele a úlohy:
- Vybudovať trhovisko a detské ihrisko v areály bývalej materskej školy v časti Nové Košariská.
- Zrealizovať generálnu opravu u údržbu verejného osvetlenia v časti Nové Košariská.
- Presadiť projekt revitalizácie parku M.R. Štefánika tak, aby plnil funkciu oddychovej zóny a vybudovať detské ihrisko.
- Zabezpečiť systémové riešenie dopravy na miestnych komunikáciách (nie čiastkové po jednej ulici).
- Zlepšiť zimnú údržbu na miestnych komunikáciách a chodníkoch.
- Vybudovať chodník k jazeru Malá voda.
- Zlepšiť sociálno – zdravotnú starostlivosť a opatrovateľské služby pre starších a zdravotne postihnutých občanov.
- Udržiavať tradíciu umeleckého kováčstva a obnova kultúrnych tradícii v obci.
- Slúžiť občanom bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, vierovyznania a spoločenského postavenia.
Vážení spoluobčania!
V našej obci žijem od svojho narodenia v r.1962. S manželkou a
dvoma dospelými deťmi bývame na Hlavnej ulici, ktorá sa za tie roky
zásluhou až chorého „rozvoja“ našej a susedných obcí stala neúnosne zaťaženou a otravnou.
Po skúsenostiach ostatných 4 rokov poslancovania nejdem sľubovať žiadne zázraky typu „postavím, zariadim, presadím, otvorím,
zatvorím....“, keďže je to hlavne o zložení Zastupiteľstva a vedenia
Obce a ich ochote a snahe spolupracovať a prijímať rozhodnutia bez
vedľajších lobistických vplyvov.
Čo môžem sľúbiť?
- ochotu pracovať a hľadať riešenia
- nazývať veci pravým menom
- pri každom rozhodovaní sa pýtať: „ je to najvýhodnejšie riešenie
pre Obec a väčšinu občanov, alebo pre jednotlivcov príp. rôzne
skupiny?“
Na okraj: - Pamätám sa na zlúčenie troch obcí do jednej pred
40-timi rokmi a myslím, že logickým ukončením tejto etapy by bolo
vytvorenie jedného volebného obvodu.

František Solař, Ing.
52 rokov

nezávislý kandidát
č. 7 / volebný obvod č. 3

- Pripadá mi zvláštne, že na verejné zasadnutia OZ takej veľkej
obce (cca 5600 prihlásených obyvateľov) prichádza takmer vždy
iba zopár tých istých občanov. Ostatných to zrejme buď nezaujíma, alebo sa vybíjajú v planých internetových diskusiách,
často plných invektív a osočovania bez relevantných informácií
a možnosti osobného kontaktu a ovplyvnenia vecí priamo.
Ďakujem všetkým, ktorí mi podpísali petíciu a umožnili mi kandidovať ako nezávislý kandidát.

Milí spoluobčania, priatelia, v tomto období, sa uchádzam o post poMarián Tesárik, Mgr.
slanca OZ. V Dunajskej Lužnej žijem od roku 1992, kedy som sa oženil
43 rokov
s Andreou, rod. Reptovou. Máme dve deti. V rokoch 2010 – 2014 som
bol poslancom OZ. V súčasnosti som predsedom komisie pre školstvo, Slovenská demokratická
kultúru, mládež a šport, ktorej sa podarilo naštartovať viacero úspeša kresťanská únia
ných kultúrno-spoločenských akcií-Deň obce, Fašiangy. V rámci komi– Demokratická strana
sie sme iniciovali potrebu výstavby novej MŠ a ZŠ. MŠ je už postavená
a nová budova ZŠ je pred výstavbou.
č. 8 / volebný obvod č. 3
Som zakladajúcim členom OMAPO, o.z. ktoré od roku 2000 poskytuje sociálnu-prepravnú službu v našej obci, ako aj v mikroregióne Pridunajsko. V práci sa intenzívne venujem výchove mladých športovcov,
aby vedeli uplatniť, čo je v nich, aby žili zdravým životom, aby nezišli na
šikmú plochu, aby vedeli pomáhať iným a riadili sa pravidlami Fairplay
A tu je pridaná hodnota v mojej orientácii venovať sa veciam spojených s kultúrou, školstvom a športom.
Chcem presadzovať v obci zavedenie takých opatrení a nástrojov, ktoré zabezpečia dôstojný život všetkým občanom bez ohľadu na
životné situácie.
Popri tejto snahe sa chcem podieľať na správe vecí verejných, upevnení a skvalitnení práce v obci. Budem presadzovať zavedenie
adresnej podpory kultúry, športu, zefektívnenie grantovej politiky k subjektom, ktoré poskytujú občanom kultúrne, spoločenské a športové
vyžitie.
V prípade zvolenia sa budem snažiť riešiť veci spoločne so všetkými Vami, ktoré budú smerovať k rozvoju našej obce.
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INFORMÁCIA
k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014
Podľa § 10 ods. 2 Zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a v znení ďalších zákonov starosta obce Dunajská Lužná určuje volebné okrsky a volebné miestnosti:
--------------------------I. Štyri volebné okrsky
Volebný okrsok č. 1

pre voličov bývajúcich v katastri obce Jánošíková: ulice Jánošíkovská, Orechová, Športová,
Vodárenská, Rekreačná, Smreková, Mariánska, Zelená, Poľná, Zdravotnícka, Ulica pri hrádzi,
Okružná, Tichá a časť Záhradnej

Volebný okrsok č. 2

pre voličov bývajúcich v katastri obce Jánošíková: ulice Brezová, Pekárenská, Tehelná,
Podnikateľská, Slnečná, Dunajská, Ulica pri jame, Lipová, Javorová, Čerešňová, Holubia,
Mandľová, Višňová a Jabloňová

Volebný okrsok č. 3

pre voličov bývajúcich v katastri obce Nová Lipnica

Volebný okrsok č. 4

pre voličov bývajúcich v katastri obce Nové Košariská

--------------------------II. Volebné miestnosti
Pre volebný okrsok č. 1 budova Obecného úradu - sobášna miestnosť na 1. poschodí, so sídlom Jánošíkovská 466/7,
Dunajská Lužná
Pre volebný okrsok č. 2 budova Obecného úradu – zasadacia miestnosť na prízemí, so sídlom Jánošíkovská 466/7,
Dunajská Lužná
Pre volebný okrsok č. 3 budova Domu osvety - miestnosť materskej školy na prízemí, so sídlom Lipnická 417/72,
Dunajská Lužná
Pre volebný okrsok č. 4 budova Miestneho kultúrneho strediska – malá sála, so sídlom Námestie sv. Martina 3/1,
Dunajská Lužná

Tento volebný bulletin pripravil Obecný úrad v Dunajskej Lužnej
v zmysle schváleného uznesenia č. 2014/08-15/3 zo dňa 30. 09. 2014.
Príspevky neprešli jazykovou ani štylistickou úpravou. Sazba: Peter Blaho
Každý kandidát zodpovedá za obsah svojho príspevku.

Kandidáti, ktorí nevyužili možnosť prezentácie svojho programu:
pre voľby starostu: kandidáti č. 3 a 5
pre voľby poslancov vo volebnom obvode č. 1: kandidáti č. 2, 3, 4, 5 a 6
pre voľby poslancov vo volebnom obvode č. 2: kandidáti č. 2, 3 a 5
pre voľby poslancov vo volebnom obvode č. 3: kandidáti č. --12

