´ 2010
VOLBY
do samosprávy obce Dunajská Lužná — 27. novembra

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
27. novembra 2010 v čase od 7.00 do 20.00 h.
Miestna volebná komisia
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Dunajskej Lužnej
27. novembra 2010
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:
Ladislav Cingel, Ing., 60 r.
starosta obce, Dunajská Lužná, Jánošíkovská 611/58, KDH
Štefan Jurčík, 51 r.
manažer predaja, Dunajská Lužná, Pri hrádzi 602/4, nezávislý kandidát
Milan Lodňanek, Ing., 55 r.
riadiaci pracovník, Dunajská Lužná, Dunajská 519/30, SDKÚ-DS, MOST HÍD
Eugen Oltus, Ing., 48 r.
stavebný technik, Dunajská Lužná, Kvetoslavovská 366/26, Strana zelených
Eva Takáčová, Ing., 43 r.
stavebná inžinierka, Dunajská Lužná, Stromová 881/3, Sloboda a Solidarita

Ladislav Cingel, Ing.
starosta obce
60 rokov

Jánošíkovská 611/58
Kresťanskodemokratické hnutie
kandidát č. 1
Na sklonku roka, na sklonku volebného obdobia, na sklonku...
Vážení občania, milí priatelia – voliči, sme na sklonku občianskeho roka 2010, na sklonku štvorročného volebného obdobia
miestnej samosprávy v našej obci. Dávame si vzájomne otázky
a niekedy si aj odpovedáme aký ten rok i štvorročné obdobie v našej obci bolo. Keby som si mal sám na túto otázku odpovedať tak
by som jedným slovom povedal, že to bol rok i volebné obdobie
ťažké. Ba dovolím si povedať, že z môjho pohľadu dvadsaťročného pôsobenia v obecnej samospráve to bolo najťažšie obdobie.
Príčin i dôvodov je veľa. Záleží na uhle pohľadu.
Po zvážení týchto i ďalších skutočností, po zhodnotení stavu
miestnej samosprávy v našej obci, po konzultácií s vedením miestneho klubu Kresťanskodemokratického hnutia, ktoré ma už šiesty
krát kandidovalo na funkciu starostu obce a po porade s mojou
manželkou i ďalšími rodinnými príslušníkmi, som sa rozhodol v
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zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí vzdať svojej kandidatúry na post starostu obce Dunajská Lužná. Vyhlásenie
sa o vzdaní sa kandidatúry doručujem dňa 11.11.2010 na sviatok sv. Martina, patróna našej obce, predsedovi miestnej volebnej
komisie, ktorý má v zmysle zákona bezodkladne zabezpečiť jeho
uverejnenie spôsobom v mieste obvyklým.
Ďakujem Vám vážení páni poslanci obecných zastupiteľstiev
od roku 1990 až podnes, členovia jednotlivých komisií OZ, pracovníci obecného úradu i organizácii zriadenej obcou, funkcionári
i členovia Kresťanskodemokratického hnutia, predstavitelia spoločenských, náboženských, športových i záujmových organizácií,
zástupcovia podnikateľských organizácií, právnických i fyzických
osôb, i Vám jednotlivcom, ktorí ste mi v tejto zodpovednej práci boli
nápomocní. Ďakujem i mojej manželke, deťom i ďalším rodinným
príslušníkom za nezištnú pomoc i morálnu podporu. A nakoniec
ale najviac ako kresťan ďakujem Pánu Bohu, že mi bolo dopriate
so všetkými chybami a omylmi slúžiť tejto obci a jej obyvateľom.
Ospravedlňujem sa všetkým, ktorým som z ľudskej slabosti ublížil
alebo poškodil. Nikdy v tom nebol vedomý úmysel.
Nadobudnuté skúsenosti, kontakty na rôznych úrovniach i životnú múdrosť som pripravený zužitkovať ako poslanec OZ za
časť Nové Košariská, kde moja kandidatúra ostáva v platnosti.
Pre zabezpečenie kontinuity v pozitívnych trendoch rozvoja
obce Dunajská Lužná, pre jej všestranný rozvoj i z dôvodu vyváženého a realistického volebného programu na funkciu starostu obce
Dunajská Lužná, podporujem kandidatúru nezávislého kandidáta
pána Štefana Jurčíka.

Štefan Jurčík
manažer predaja
51 rokov

Pri hrádzi 602/4
nezávislý kandidát
s podporou KDH a SMER
kandidát č. 2
Zmena pre obec, istota pre ľudí
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
dovoľte mi, aby som Vám predstavil svoj volebný program:
Výstavba a životné prostredie:
- podriadiť výstavbu záujmom obce a jej obyvateľov
- zastaviť nekontrolovanú výstavbu
- vypracovať záväznú urbanistickú štúdiu rozvoja obce
- zrekonštruovať územný plán s dôrazom na vytváranie funkcií
potrebných pre plnohodnotný život našich občanov (občianska
vybavenosť, oddychové zóny, systém budovania miestnej infraštruktúry záväzný pre všetkých investorov)
- využívať lokalitu za hrádzou predovšetkým na rekreačné a športové účely
- skvalitniť separáciu a zber komunálneho odpadu
- väčšiu pozornosť čistote a poriadku v obci a výsadbe zelene
Doprava:
- napojiť obec na prijatý variant R7
- realizovať okružnú križovatku na ceste 1/63 pri Dobrých jablkách
- zaviesť kyvadlovú dopravu na železničnú stanicu v Nových

Milan Lodňanek, Ing.
riadiaci pracovník, 55 rokov

Dunajská ul. 519/30
Koalícia SDKÚ-DS,
strana Most-Híd
kandidát č. 3
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
Narodil som sa v Bratislave a od narodenia som býval v našej obci. V tejto
obci som vyrastal až do ukončenia štúdia. Po ukončení štúdia na
Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave som sa osamostatnil
a založi si rodinu. Pracoval som v PNZP Bratislava, š. p., neskôr
ako pedagóg na strednej škole a posledných 20 rokov pracujem
v súkromnej sfére. Z bytových dôvodov som žil istý čas v Bratislave. Neskôr sme sa celá rodina opäť presťahovali do našej
obce a žijeme tu dodnes. Som ženatý a spolu s manželkou Oľgou
máme dve dospelé dcéry.
Vzhľadom k tomu, že som žil i v Bratislave aj na vidieku myslím,
že poznám dôvody, čo v našej obci chýba a kam by mal jej rozvoj
smerovať. Pri tvorbe programových téz, s ktorými vás chcem osloviť, som ako člen SDKU-DS vychádzal z programu strany rozpracovaného pre regionálnu politiku ako aj z plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja našej obce na roky 2008-2013.
Kvôli obmedzenému priestoru vás chcem oboznámiť aspoň
s niektorými najdôležitejšími oblasťami nášho programu:
• Našim programom ako aj našou činnosťou sme garantom slušnosti a vzájomnej spolupráce. Odmietame agresivitu a permanentný konﬂikt, čím sa obec v posledných rokov preslávila viac
ako výsledkami svojej práce.
• V riadení obce zavedieme princíp spravodlivého rozvoja

Košariskách
- vypracovať projekt systémového riešenia dopravnej situácie
a značenia v obci s cieľom minimalizovať dôsledky tranzitnej dopravy
- zvýšiť počet parkovacích miest a chodníkov, zlepšiť bezpečnosť cyklistov
Školstvo, kultúra, šport:
- dobudovať vhodné priestory pre predškolské zariadenia
- zrekonštruovať školské a obecné budovy
- skvalitniť činnosti miestneho kultúrneho strediska s cieľom
ﬁnančnej nezávislosti od obce
- podporiť voľnočasové a športové aktivity
Služby a bezpečnosť:
- akútne riešiť občiansku vybavenosť, revitalizovať poštu
- zlepšiť sociálne služby pre dôchodcov a občanov v núdzi
- zriadiť obecnú políciu a obecné trhovisko
Účasť občanov na riadení obce:
- zriadiť poradný orgán obce, tzv. „Rozvojovú radu“ zloženú zo
zástupcov obce, podnikateľov, cirkvi, mládeže a dobrovoľníkov
- zvýšiť motiváciu občanov prihlásiť sa na trvalý pobyt
- rozšíriť komunikáciu s okolitými obcami (doprava, infraštruktúra,
územné plánovanie).
Starosta obce je zároveň štatutárom stavebného úradu. Je zlé ak
sa ním stane človek činný v stavebníctve. Budem nekompromisne presadzovať opatrenia na zamedzenie stretov záujmov,
klientelizmu, osobných a skupinových záujmov. Ďakujem za Vašu
dôveru a podporu
Štefan Jurčík, kandidát na starostu obce
Stretnutia s voličmi:
Reštaurácia U Martina, piatok 19.11. o 18.30 hod.
Reštaurácia U Editky na Kováčskej ulici, sobota 20.11. o 18.30 hod.
Miestne kultúrne stredisko, utorok 23.11. o 18.30 hod.
všetkých častí obce.
• V oblasti starostlivosti o deti a mládež budeme dbať o zlepšovanie podmienok a zvyšovanie kvality ZŠ. Budeme usilovať o zateplenie ZŠ a zlepšovanie podmienok ZUŠ.
• V oblasti dopravy chceme byť lídrom v presadzovaní efektívneho a urýchleného riešenia neúnosnej dopravnej situácie
na trase Šamorín-Bratislava. V tejto oblasti chceme využiť naše
dobré vzťahy s VÚC Bratislavského kraja.
• Zvýšime účasť občanov na vážnych rozhodnutiach a riadení
obce prostredníctvom samosprávy, orgánov obce a aktívnym
využívaním komunikačných nástrojov.
• V oblasti bezpečnosti občanov a ich majetku na základe
verejnej diskusie rozhodneme o zriadení obecnej polície a inštalovaní kamerového systému v tých častiach obce, kde to bude
nevyhnutné.
• V podnikateľskej oblasti budeme hľadať možnosti podpory domácich podnikateľov.
• Ukončíme nesystematické a chaotické rozrastanie sa
obce. Územný plán rozvoja obce postavíme na zodpovedajúcu
úroveň.
• Zachováme a rozšírime rozsah podporovania kultúry
a športu v obci. Zabezpečíme plnohodnotné a pre občanov
dostupné využívanie zrekonštruovaného objektu MKS.
• Kvalita života občanov Dunajskej Lužnej bude podporená
aktívnymi programami modernizácie verejného osvetlenia a i.
• Budeme usilovať o zlepšenie postavenia rómskej komunity
v obci, ktorá je príkladom pre mnohé regióny Slovenska.
Spoločným menovateľom všetkých nami podniknutých krokov
a opatrení bude úsilie zmeniť našu obec na dôstojnú, rozvinutú
prímestskú časť hlavného mesta Slovenska.

„Dunajská Lužná je naša obec a sme na ňu hrdí“.
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Eugen Oltus, Ing.
stavebný technik
48 rokov

Kvetoslavovská 366/2
Strana zelených
kandidát č. 4
Milí susedia, vážení spoluobčania,
popri každodenných starostiach budeme môcť v prichádzajúcich komunálnych voľbách svojim hlasom
podporiť budúceho starostu obce a budúcich poslancov. Mnohí
z Vás k tomu pristupujú so zodpovednosťou a sú už rozhodnutí.
Veľa je však takých, ktorí sa volieb nezúčastnia – a to je škoda.
Je samozrejmosťou, že všetci očakávame od budúcej „hlavy
obce“ zmeny k lepšiemu. V prípade mojej úspešnej kandidatúry
a nástupu do funkcie starostu budem ako prvé zostavovať dobrý
tím spolupracovníkov, ktorý dokáže urobiť kus práce vo všetkých
oblastiach. Štát preniesol na samosprávy množstvo kompetencií,
s ktorými sa budeme musieť vysporiadať.
S mojou rodinou bývame v Dunajskej Lužnej už 20 rokov. Pri takom rozvoji obce, aký bol v posledných rokoch, sa pomaly budeme
považovať za starousadlíkov. Ale žiaľ, pod rozvojom obce sa pri
plánovaní asi chápalo len budovanie domov. A to bola fatálna chyba, ktorú musíme napraviť. Preto nám dnes chýba občianska
vybavenosť, parky, zelené plochy pre všetky generácie, plochy vyhradené našim štvornohým miláčikom či zóny oddychu. Úzke sú
cesty aj chodníky a parkovacích miest je všade málo.
Ako starosta by som chcel začať riešiť problémy, ktoré nám
denne znepríjemňujú život. Postupne opravovať rozbité chodníky,

Eva Takáčová, Ing.
stavebná inžinierka
43 rokov

Stromová 881/3
Bez politickej príslušnosti,
nominantka SaS
kandidát č. 5
Pochádzam z Košarísk. Po ukončení VŠ
som sa vydala za rodáka z Jánošíkovej a spoločný domov sme si vybudovali v Lipnici, kde vychovávame naše deti Waltera a Evičku. Mám
kladný vzťah ku všetkým častiam obce, preto sa zasadím o spravodlivé prerozdelenie ﬁnancií s rovnocennou participáciou. Nadobudnuté vedomosti i kontakty chcem využiť v prospech všetkých, bez
preferovania určitých skupín. Získala som dostatok skúseností
s legislatívou samosprávy, organizáciou úradu, manažovaním EÚ projektov i s procesmi verejného obstarávania, ktoré je potrebné zefektívniť
prostredníctvom e-aukcií. Úrad sa musí „otvoriť občanom“, veď
práve pre nich má vykonávať svoje služby. Moje vzdelanie so
špeciálnym štúdiom znalca by malo byť garantom spravodlivých
profesionálnych rozhodnutí v súlade so stavebným
zákonom. Treba obnoviť urbanizmus a zdravý rozum pri povoľovaní
stavieb (výrobné haly, stavebné mechanizmy sa miešajú so zástavbou
RD a BD bez parkovísk). Ako poslankyňa poznám súčasný stav, potreby a choroby obce i doteraz neuskutočnené projekty a zámery, ktoré
vyžadujú osobné nasadenie starostu obce. Som otvorená k
spolupráci so všetkými. Plánujem vytvoriť DOMOV pre veľkú rodinu
obyvateľov DL – starousadlíkov a pomôcť začleniť sa novým. Domov s
možnosťami rekreácie, športu, nakupovania i umiestnenia
detí v kvalitných školských a predškolských zariadeniach, bez každo-
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miestne komunikácie, sfunkčniť verejné osvetlenie. Dobudovať
autobusové zastávky tak, aby aj občania s obmedzeným pohybom
a mamičky s deťmi mohli ľahšie nastupovať do autobusov.
Čistota a poriadok v našej obci sú dané nariadením, ale ich
dodržiavanie nemá kto kontrolovať. Podporím preto zriadenie
obecnej polície, ktorá zabezpečí dodržiavanie obecných nariadení a bezpečnosť našich občanov.
Ohľadne dopravy budem podporovať nové dopravné riešenie,
budem presadzovať urýchlené budovanie obchvatu R7 okolo obce
ako aj dočasné bezpečné riešenie dopravy do jeho vybudovania.
Ako poslanec som začal pracovať na príprave výstavby novej
materskej školy, ktorú chcem, ako budúci starosta, zrealizovať. Pracujem na výstavbe zdravotno-relaxačného centra, ktoré doplní chýbajúcu zdravotnú starostlivosť.
Na všetky obecné aktivity však potrebujeme ﬁnancie. Tie, ktoré
získame z bežných príjmov obce a podielových daní zo štátneho rozpočtu, nebudú postačovať na plánované činnosti. Musíme konečne začať využívať iné možnosti získavania ﬁnančných
prostriedkov a tými sú fondy, nadácie, granty a štátne dotácie.
Tieto je možné čerpať aj v rámci zelených projektov pri likvidácii
divokých skládok, rekonštrukcii odpadového hospodárstva – nový
zberový dvor, v sociálnej starostlivosti pre ZŤP občanoch a dôchodcoch, obnove školských zariadení...
Ako starosta zabezpečím lepšiu informovanosť občanov vydávaním periodika a budem sa venovať naplneniu možností využitia voľného času pre deti, mládež i dôchodcov. Máme kultúrne stredisko, ktoré sa po rekonštrukcii pomaly prebúdza, a preto
využime to, čo máme, ako základ pre budovanie lepšieho života
v našej obci.
Dajme ZELENÚ Dunajskej Lužnej ... ZELENÚ dobrým nápadom.
denného únavného cestovania preplnenými a nebezpečnými cestami. Všetky menované sféry života obce som reálne riešila:
a) obchvat obcí „R7“ najrýchlejšie realizovateľný variant C bez
enviro-problémov, merač rýchlosti na Lipnickej ul., príprava
okružnej križovatky a autobusových zastávok, prechodov na ceste I/63 - projekty sú pripravené
b) pripravila som negatívne záväzné stanovisko OZ na 56 ha
priemyselný park napojený na Kvetoslavovskú ul.
c) EÚ projekty: manažovala som cyklistickú cestu na hrádzi,
spolupracovala na podanom projekte v Jánošíkovej – detské
ihrisko, 1,5 km chodníkov, multifunkčné ihrisko, zeleň
(upozorňovala som na plytvanie na MKS)
d) zastavenie projektu veterného parku 18 – 140 m vrtúľ
e) nevýhodný predaj dvora MŠ v NK
f) „Obchodné centrum COOP Jednota“ ponúkne 5000 m2
predajných plôch a 60 pracovných mies - pokračuje sa vo výstavbe
g) otvorený SUPERMARKET v NK – pestrý sortiment tovaru na
300 m2 + 14 prac. miest
h) získala som investora (počas nedostatku obecných ﬁn.) na prestavbu stacionára v NL na MŠ - 55 nových miest pre deti
NESĽUBUJEM, PRINÁŠAM RIEŠENIA
K vybudovaniu bezpečnej, zdravej, kultúrnej a pokojnej obce pre
deti, mládež, rodiny i seniorov treba vytvoriť tím odborníkov, schopných aktívne využiť eurofondy. V tom je tajomstvo rozdielností obcí,
sú úspešné a neúspešné, bohaté a chudobné, vystavané a neudržiavané, známe i neznáme, rozvíjajúce sa i v útlme. Chcem vrátiť
tej našej úroveň strediskovej obce, otvorenej a transparentnej samosprávy. Vaša účasť vo voľbách rozhodne. (viac na strane 11)
SPOJME VAŠE HLASY S MOJÍM ODHODLANÍM
ZMENIŤ NAŠU OBEC K LEPŠIEMU

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej 27. novembra 2010
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. Ivan Georgiev, 33 r., živnostník, Dunajská Lužná, Brezová 718/10, SaS
2. Dušan Jurčík, 42 r., podnikateľ, Dunajská Lužná, Tehelná 830/38, SMER
3. Štefan Jurčík, 51 r., manažér predaja, Dunajská Lužná, Pri hrádzi 602/4, nezávislý kandidát
4. Mária Krištofíková, 60 r.,dôchodkyňa, Dunajská Lužná, Jánošíkovská 490/18, SMER
5. Milan Lodňanek, Ing., 55 r., riadiaci pracovník, Dunajská Lužná, Dunajská 519/30, SDKÚ-DS, MOST HÍD
6. Ján Muráň, 28 r., podnikateľ, Dunajská Lužná, Pri hrádzi 575/56, nezávislý kandidát
7. Ernest Németh, 38 r., podnikateľ, Dunajská Lužná, Pri hrádzi 584/42, KDH
8. Peter Podhoranský, Doc., Ing., 60 r., vysokoškolský učiteľ, Dunajská Lužná Brezová 731/15, KDH
9. Božena Reingraberová, Bc.,25 r., účtovníčka, Dunajská Lužná, Brezová 732/17, ZV
10. Igor Schnorrer, Ing., 44 r., riadiaci pracovník, Dunajská Lužná, Jánošíkovská 899/91, SDKÚ-DS, MOST HÍD
11. Dominik Slobodník, Bc., 25 r., technológ, Dunajská Lužná, Brezová 717/8, Strana zelených
12. Jana Staroselská, 49 r., ekonómka, Dunajská Lužná, Brezová 722/18, KSS
13. Jozef Šafárik, 57 r., technik, Dunajská Lužná, Pri hrádzi 576/58, nezávislý kandidát
14. Ľubomír Šesták, 24 r., produktový manager, Dunajská Lužná, Brezová 730/13, KDH
15. Róbert Široký, Bc., 41 r., náčelník obecnej polície, Dunajská Lužná, Mandľová 1819/19, nezávislý kandidát
16. Roman Trebula, Ing., 36 r., obchodný riaditeľ, Dunajská Lužná, Holubia 1909/1, SDKÚ-DS, MOST HÍD

kandidáti č. 12 a 13 nedodali svoje príspevky v stanovenom termíne, resp. nevyužili možnosť prezentácie

Vážení priatelia,
Ivan Georgiev
dovoľujem si vás aj touto cestou osloviť
živnostník
a požiadať o podporu.
33 rokov
Narodil som sa a vyrástol v tejto obci. Dunajská Lužná ako
Brezová 718/10
obec, jej zázemie a ľudia mi prirástli k srdcu tak, že som sem priSaS
viedol aj svoju manželku a dve deti. Sledujem rozvoj našej obce
už 33 rokov a musím konštatovať, že sa v nej za toto obdobie
č. 1 / volebný obvod č. 1
až tak veľmi nezmenilo azda okrem narušených medziľudských
vzťahov. Obecný úrad (česť výnimkám) ešte nepostrehol, že rok
89´ bol pred dvadsiatimi rokmi a obecné zastupiteľstvo (opäť česť výnimkám) sa zvrhlo na stavebno-podnikateľskú s.r.o.
V posledných štyroch rokov som sa začal aktívne zaujímať o prácu obecného úradu a poslancov. Musím so smútkom konštatovať, že ani jedno nefunguje v prospech nás, ktorí odvádzame dane. Okrem toho, že sa obec nekontrolovateľne rozrastá
a pribúda množstvo nových obyvateľov, základné potreby ostávajú nenaplnené. Chýbajúce služby, zlú dopravnú situáciu,
preplnenú základnú školu, nedostatočnú kapacitu materskej školy či zvýšenú kriminalitu všetci vnímame denne. Každý z nás
je zodpovedný za to v akom prostredí žije no nie každý má čas alebo záujem sa osobne angažovať. Ja takýto záujem mám
a na to potrebujem aj váš hlas. Nie je pre mňa dogmou stať sa poslancom obecného zastupiteľstva, ale ako poslanec mám
väčšiu šancu priamo ovplyvniť smerovanie a budúcnosť našej obce.
Chcel by som aj s vašou pomocou dokázať, že Dunajská Lužná je dobrým miestom pre náš život.
Som rodák obce Dunajská Lužná, maturitou som ukončil
Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave, v súčasnosti
podnikám na území obce Dunajská Lužná. Popri svojom rodinnom a podnikateľskom vyťažení si nájdem čas na šport vo
futbalovom mužstve starších pánov a nedávno som sa stal
kandidátom za člena Poľovného spolku PRIDUNAJSKO.
Kandidujem na post poslanca obecného zastupiteľstva vo
volebnom obvode č. 1, časť Jánošíková.

Dušan Jurčík
podnikateľ
42 rokov

Tehelná 830/38
SMER
č. 2 / volebný obvod č. 1
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Môj volebný program si môžete prečítať na strane 3,
keďže kandidujem aj na starostu obce.

Štefan Jurčík
manažér predaja
51 rokov

Pri hrádzi 602/4
nezávislý kandidát
č. 3 / volebný obvod č. 1

V obci Dunajská Lužná som sa narodila a vychodila základnú školu. V roku 1969 som ukončila Strednú priemyselnú
školu stavebnú odbor dopravné stavby v Bratislave. Od tohto
roku som pracovala ako projektant na Sudope a ŽSR, PS
Bratislava. Ako rodáčke tejto obce sú mi dobre známe problémy obce a mám záujem prispieť k riešeniu týchto problémov.
Chcem obhajovať záujmy všetkých občanov bez ohľadu na ich
stranícku príslušnosť tak, ako som to robila v tomto volebnom
období na poste poslanca obecného zastupiteľstva a predsedu komisie pre výstavbu a územné plánovanie.
Kandidujem na post poslanca obecného zastupiteľstva vo
volebnom obvode č. 1, časť Jánošíková.

Vážení spoluobčania, milí priatelia,
o mne a mojom programe sa dočítate na strane 4 s kandidatúrou na starostu.
„Dunajská Lužná je naša obec a sme na ňu hrdí“.

Mária Krištofíková
dôchodkyňa
60 rokov

Jánošíkovská 490/18
SMER
č. 4 / volebný obvod č. 1

Milan Lodňanek, Ing.
riadiaci pracovník
55 rokov

Dunajská 519/30
Koalícia SDKÚ-DS,
strana Most-Híd
č. 5 / volebný obvod č. 1
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Zdravím Vás milí spoluobčania. Volám sa Ján Muráň, mám
28 rokov.
Kandidujem ako nezávislý kandidát za poslanca do obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej za časť Jánošíková
a preto mám potrebu sa Vám predstaviť a teda ozrejmiť aj
v skratke moju činnosť pri zvolení. Podnikám v DL a venujem
sa aj športovej činnosti v DL, takže mám častý kontakt s občanmi rôznej generácie a tak viem čo ich trápi a čo by chceli zmeniť v DL. Budem sa snažiť o tieto veci: – žiadosti Vás
občanov riešené čo najrýchlejšie, transparentne nakladanie
s verejnými ﬁnanciami, sociálne byty pre mladé rodiny, vybudovanie ihrísk pre mládež a pre rodiny na trávenie voľného
času, vybudovanie zdravotného strediska. Som zato aby sa
obec snažila získať eurofondy, z ktorých by sa dali tieto zariadenia ľahšie vybudovať. Podporovať aj malých podnikateľov,

Ján Muráň
podnikateľ
28 rokov

Pri hrádzi 575/56
nezávislý kandidát
č. 6 / volebný obvod č. 1

snažiť sa im uľahčiť začiatok podnikania nakoľko vytvoria
nové pracovné miesta v našej obci. Verím, že som Vás milí
spoluobčania zaujal a 27. novembra mi dáte svoj hlas.

Vážení občania, milí priatelia – voliči, Patrím ku mladej geneErnest Németh
rácii a podľa pôvodu po otcovi ku skupine spoluobčanov, ktopodnikateľ
rých korene siahajú v našej obci mnoho sto rokov do jej histórie.
38 rokov
Podľa povolania, ktoré som si zvolil, som podnikateľ v oblasti
Pri hrádzi 584/42
auto služieb. Som ženatý, s manželkou Zuzanou máme dvoch
KDH
synov. Pri prevádzkovaní mojej živnosti často prichádzam do
č. 7 / volebný obvod č. 1
styku aj s novými občanmi obce, či už ako zákazníkmi alebo
kolegami – priateľmi. V súčasnom volebnom období som pracoval ako člen komisie pre obchod a podnikanie a zúčastňoval som sa aj zasadnutí Obecného zastupiteľstva.Preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca za časť Jánošíková, aby som život v obci
zmenil k lepšiemu. Tak aby vyhovoval väčšine občanov a nie iba jednotlivcom, resp. úzkej skupine ľudí. Rád by som presadil
riešenie konkrétnych problémov:
- podporovať a podielať sa na realizácii všetkých aktivít pre
- realizovať kyvadlovú dopravu z obce k železničnej stanici všestranný rozvoj detí a mladých ľudí
Nové Košariská
Ďalšie detaily riešení si môžete prečítať vo volebnom
- podporovať podnikateľské prostredie a rozšírenie služieb programe kandidátov na poslancov klubu KDH.
- upraviť územný plán – etapovanie a zónovanie hromadnej
Vidieť je lepšie ako počuť, Poznať je lepšie
výstavby
ako vidieť, Urobiť je lepšie ako poznať.
- dokončiť bikrosový areál za hrádzou
Voľte číslo 7
Som inžinier elektrotechniky. Pracoval som v oblasti výskumu,
Peter Podhoranský,
komunikácií a v súčasnosti ako učiteľ na technickej univerzite.
Doc., Ing.
Ako poslanec za časť Jánošíkova som pôsobil v prvom volebvysokoškolský
učiteľ
nom období po roku 1989 a v poslednom volebnom období.
60 rokov
Milí spoluobčania, predovšetkým sa chcem poďakovať za
Brezová 731/15
dôveru, ktorou ste ma poctili v minulom volebnom období. Za
KDH
zastupiteľstvo som pôsobil ako člen školskej rady a predseda
komisie pre hospodársku správu a podnikanie. Inicioval som
č. 8 / volebný obvod č. 1
vytvorenie Diskusného fóra na obecnej web stránke. Nie všetko, čo som si predsavzal presadzovať v minulom volebnom období, sa uskutočnilo. Nie vždy panoval duch dobrej vzájomnej
spolupráce. Neprichodí mi však hodnotiť prácu Obecného zastupiteľstva. Ako poslanec som mohol nahliadnuť do často neviditeľnej práce pracovníkov správy obce, športových a záujmových organizácií, ale aj poľnohospodárskeho družstva, podnikov a podnikateľov na území obce. Robia veľa pre mládež, starších a pre služby občanom. Na tomto skromnom priestore
sa všetkým chcem poďakovať.
V ďalšom volebnom období by som rád presadil elektronické verejné obstarávanie a možnosť sledovať vybavovanie žiadostí občanov prostredníctvom internetu. Chcem sa podieľať na efektívnych sociálnych programoch pre zdravotne postihnutých
a starších občanov. V prospech občana budem spolupracovať s každým poslancom naprieč politickým spektrom a rátam
s podporou poslancov za KDH, ktoré, aj keď nie som jeho členom, mi prejavilo dôveru a zapísalo ma na svoju kandidátku.
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Štúdium: ZŠ Dunajská Lužná, Obchodná akadémia Nevädzová, Ekonomická univerzita v Bratislave. V súčasnosti pracujem
ako účtovníčka. Vo svojom voľnom čase rada športujem, najmä
jazdím na koni. Kandidujem za poslanca obecného zastupiteľstva Dunajská Lužná v obvode číslo 1 časť Jánošíková.

Božena
Reingraberová, Bc.
účtovníčka
25 rokov

Brezová 732/17
Zelená vlna
č. 9 / volebný obvod č. 1

Vážení spoluobčania, milí mladí priatelia,
Igor Schnorrer, Ing.
narodil som sa a žil som v Bratislave. Do obce Dunajská Lužná,
riadiaci pracovník
ktorú považujem za prímestkú obec, sme sa presťahovali pred
44 rokov
necelými dvoma rokmi. Z hlavného mesta sme odišli za väčšim
Jánošíkovská 899/91
životným priestorom a kľudom. Som ženatý a mám dve dcéry.
Koalícia SDKÚ-DS,
Ešte počas výstavby našho príbytku, som spoznal najväčšie nestrana Most-Híd
dostatky v našej obci, ako je doprava, občianska vybavenosť a v
neposlednom rade neprofesionalita funkcionárov obce.
č. 10 / volebný obvod č. 1
Myslím si, že nastal vhodný čas, aby som svoje odborné znalosti a organizačné schopnosti získané skoro osem ročným pôsobením v riadiacej funkcii vo verejnej správe, využil v prospech
našej obce v oblasti ekonomického riadedenia a zmysluplného a logického využívania ﬁnančných prostriedkov obce. Ako
osoba spôsobilá na verejné obstarávanie, presadím výlučne elektronické verejné obstarávanie a následné uverejňovanie
všetkých zmlúv na internetovej stránke obce.
Zasadím sa o čo najatraktívnejšie životné podmienky pre mladé rodiny v obci, dostatok miest v materskej škole, vytvorím
priestor pre aktívne využitie voľného času pre mladých ľudí ako aj pre ich aktívne zapájanie sa do chodu obce. Ako však
chcem tieto ciele dosiahnuť? Predovšetkým svojou aktivitou, neustálou komunikáciou s občanmi obce na pravidelých stretnutiach, ktoré by som chcel organizovať raz mesačne. Na dosiahnutie týchto cieľov však nepochybne potrebujem Vašu
„Dunajská Lužná naša obec“
podporu a spoluprácu!
Narodil som sa v roku 1985 a od tohto roku som verný svojej
Dominik
obci – Dunajskej Lužnej. Študujem v poslednom ročníku na StaSlobodník, Bc.
vebnej fakulte STU v Bratislave a popritom podnikám v oblasti
technológ
stavebníctva. Štúdiom v miestnej základnej aj umeleckej škole,
25 rokov
aktívnym zapájaním sa do športových aktivít vo futbale a hoBrezová 717/8
kejbale som získal predstavy, čo mládež a školstvo tejto obce
Strana zelených
potrebuje na rozvíjanie aktivít v danej oblasti.
Prostredníctvom našej agentúry PATRIOT sa snažím o reali- č. 11 / volebný obvod č. 1
záciu multifunkčného hokejbalového ihriska v priestoroch školy
s možnosťou napúšťania plochy ľadom v zimnom období. Taktiež chcem prostredníctvom agentúry pokračovať v príprave
kultúrno-spoločenských aktivít, ktoré mali medzi obyvateľmi pozitívny ohlas. Svojou prítomnosťou v obecnom zastupiteľstve
a racionálnym rozhodovaním o dianí v obci budem prispievať k efektívnemu využívaniu obecných peňazí, podporovať záujmy
miestneho školstva, starať sa o čistotu a úpravu ciest a chodníkov, vytvárať zelené pásma a pravidelne ich udržiavať, zvýšiť
informovanosť občanov, zefektívniť prácu obecného zastupiteľstva a elektronizáciou vylepšiť činnosť obecného úradu.
Možno, že sa niektorým obyvateľom budem zdať pre obecnú politiku primladý, ale v obecnom zastupiteľstve by mali byť
zástupcovia mladej generácie. Nielen preto, aby predkladali požiadavky svojich rovesníkov o napredovaní obce, ale aj
kvôli zastúpeniu mladých v najdôležitejšom orgáne obce. A tiež preto, že sú to dlžní svojim rodičom a do budúcnosti svojim
potomkom.
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V Dunajskej Lužnej bývam od svojho narodenia. Som slobodĽubomír Šesták
ný. Pracujem ako produktový manager v nadnárodnej distribučproduktový manager
nej spoločnosti zaoberajúcej sa distribúciou IT a elektroniky.
24 rokov
Od založenia Združenia detí a mládeže OSTROV aktívne
Brezová 730/13
pracujem s deťmi a mládežou z Dunajskej Lužnej a priľahlých
KDH
obcí, pre ktoré organizujeme počas roka rôzne aktivity.
Na poslanca OZ som sa rozhodol kandidovať hlavne kvôli č. 14 / volebný obvod č. 1
mládeži našej obce. V poslednom období sa v obci riešilo veľa
osobných záujmov, ale na problémy mládeže, detí a mladých
rodín sa úplne zabudlo. Veľa ľudí zabúda na to, že veľmi veľa závisí od toho koľko energie vložíme
do mladej generácie.
V prípade môjho zvolenia za poslanca OZ by som chcel pracovať v oblasti mládeže, kultúry a športu. Byť osobou, na ktorú
sa budú môcť mladí obrátiť so svojimi problémami. Zlepšiť komunikáciu medzi mládežou a OZ, práve cez moju osobu. Predkladať na OZ problémy súvisiace s mládežou, deťmi a mladými rodinami.

Vážení spoluobčania,
Róbert Široký, Bc.
v našej obci žijem už 5 rokov a cítim sa ako jej riadny občan.
náčelník obecnej polície
Kandidovať na poslanca obecného zastupiteľstva som sa roz41 rokov
hodol preto, že chcem svoje skúsenosti odovzdať obci, v ktorej
Mandľová 1819/19
žijem, a chcem, aby sa jej občania cítili bezpečne.
nezávislý kandidát
Najdôležitejším bodom mojej kampane, je zriadenie obecnej
polície v obci. Aj menšie obce si zriadili svoje obecné polície
z dôvodu neudržateľnej situácie na úseku verejného poriadku. č. 15 / volebný obvod č. 1
Je nemysliteľné, aby občania našej obce vysedávali v noci v oknách a strážili si svoj majetok. Ochranu verejného poriadku a majetku občanov má vo svojej kompetencii obec.
V neposlednom rade je potrebné zrekonštruovať a na niektorých miestach aj vybudovať verejné osvetlenie.
Vybrané ciele môjho programu:
notenie jeho efektivity,
- podpora lepšieho využitia MKS,
- zlepšenie sociálneho programu pri prideľovaní nájomných
- podpora zlepšenia aktivít v oblasti športu mládeže s využi- bytov,
tím existujúcich športovísk v obci,
- skvalitnenie rokovania obecného zastupiteľstva osobným
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov a ciest,
príkladom a prístupom,
- skrášlenie centra obce a parku pri pošte,
- dôslednejšia kontrola plnenia uznesení obecného zastupi- ďalšie zveľaďovanie domu sociálnej starostlivosti, prehod- teľstva.
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
Roman Trebula, Ing.
Možnosť voliť a byť volený patria medzi základné práva kažobchodný riaditeľ
dého občana. Parlamentné voľby máme úspešne za sebou.
36 rokov
Práve komunálne voľby dokážu preveriť ozajstný záujem nielen
Holubia 1909/1
jednotlivých strán, ale aj jednotlivých kandidátov o veci spoločKoalícia SDKÚ-DS,
né. Obec Dunajská Lužná vznikla spojením troch častí presne
strana Most-Híd
1.1.1974, čiže je staršia presne o 2 mesiace a 21 dní ako ja.
Mne sa podarilo za toto časové obdobie ukončiť vysokú školu č. 16 / volebný obvod č. 1
v dvoch odboroch a absolvovať rigoróznu skúšku. Som zamestnaný v medzinárodnej spoločnosti, kde som sa postupne vypracoval na pozíciu obchodného riaditeľa.
Oženil som sa a mám dve deti. Viac ako 4 roky som dochádzal každý deň do Bratislavy z Krušoviec – Topoľčany. Preto sme
sa s manželkou a rodinou necelé dva roky dozadu cielene presťahovali do Dunajskej Lužnej, ktorú si mnohí spájajú len s nepríjemnou dopravnou situáciou. Ako koaličný kandidát budem podporovať čo najskoršie vybudovanie R7. Čo ma vedie k cieľu
stať sa poslancom obecného zastúpenia? Mojim cieľom je žiť v takom prostredí, v ktorom poskytneme v prvom rade rozvoj
a výchovu našich detí v rámci obce. Je mi ľúto, že obec nedostatočne reaguje na narastajúci počet detí a nie sú zabezpečené
dostatočné kapacitné priestory v predškolských zariadeniach. Preto vnímam podporu rozvoja predškolských, školských a mimoškolských aktivít za jednu z priorít. Ktorú môžme spoločne rozvíjať ak zvýšime účasť občanov a aby každý vnímal, že:
„Dunajská Lužná je naša obec a sme na ňu hrdí”.
9

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej 27. novembra 2010
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. Alžbeta Csáderová, 59 r., pedagóg, Dunajská Lužná, Lipnická 395/116, nezávislý kandidát
2. Ladislav Fehér, Mgr., 45 r., štátny zamestnanec, Dunajská Lužná, Miloslavovská 317/9, nezávislý kandidát
3. Jaroslav Hora, Ing., 41 r., riaditeľ odboru Treasury, Dunajská Lužná, Kvetná 864/7, KDH
4. Marián Janšák, Bc., 31 r., riaditeľ pobočky, Dunajská Lužná, Šalviová 1664/12, Zelená vlna
5. Eugen Oltus, Ing.,48 r., stavebný technik, Dunajská Lužná, Kvetoslavovská 366/26, Strana zelených
6. Eva Takáčová, Ing., 43 r.,stavebná inžinierka, Dunajská Lužná, Stromová 881/3, SaS
7. Lívia Vargová, 37 r., zdravotná sestra, Dunajská Lužná, Lipnická 285/27, Strana zelených

kandidáti č. 3 a 4 nedodali svoje príspevky v stanovenom termíne, resp. nevyužili možnosť prezentácie

Vážení spoluobčania!
Alžbeta Csáderová.
Narodila som sa a žijem v časti Nová Lipnica, povolaním som
pedagóg
pedagóg a uchádzam sa o pozíciu nezávislej poslankyne za
59 rokov
túto časť obce.
Lipnická 395/116
Počas svojho pôsobenia v miestnej samospráve som praconezávislý kandidát
vala v sociálno-zdravotnej oblasti a v oblasti opatrovateľskej
služby. Súcítim so staršími, zdravotne postihnutými, sociálne
č. 1 / volebný obvod č. 2
bezbrannými ľuďmi a s deťmi. Tieto dve generácie považujem
za najviac odkázané na pomoc a podporu.
Považujem za nevyhnutné ctiť si ľudí, ktorí svojou prácou, umom a časom prospeli k rozvoju obce a deťom poskytnúť maximálne podmienky pre ich všestranný a harmonický rozvoj, byť pre nich príkladom, pretože oni sú tvorcami našej budúcnosti.
V poslednom volebnom období sa aj mojou zásluhou podarilo naplniť dlhodobý zámer – výstavbu novej Materskej školy
v časti Nová Lipnica. Tento zámer je v štádiu územného konania, čo považujem za výrazný krok vpred.
Okrem týchto aktivít je mojou snahou nepodporovať investičné zámery, ktoré by rušivo zasiahli do pokojného života občanov obce a nadmerne zvýšili frekvenciu dopravy.
Ak v nastávajúcich voľbách opätovne získam vašu dôveru, naďalej by dom chcela pracovať v sociálno-zdravotnej oblasti.
Pri vykonávaní svojej funkcie by som presadzovala zámery, ktoré sú pre občanov a obec výhodné a poslanecké povinnosti
si plniť v súlade s platnými zákonmi.
Vážení priatelia, známi, spoluobčania. Oslovujem Vás touto cesLadislav Fehér, Mgr.
tou a chcem Vás požiadať o podporu mojej kandidatúru za poslanštátny zamestnanec
ca do obecného zastupiteľstva v našej obci za časť Nová Lipnica.
45 rokov
Rozhodol som sa kandidovať za poslanca, nakoľko vnímam vo
Miloslavovská 317/9
svojom okolí viacero problémov, ktoré považujem za potrebné rienezávislý kandidát
šiť pre zvýšenie kvality kultúry bývania a komfortu nás všetkých.
1. Pozornosť chcem venovať najmä korektnému prístupu k riešeč. 2 / volebný obvod č. 2
niu problémov občanov zo strany nášho obecného úradu v oblasti ciest a komunikácii, kvality a údržbe chodníkov, verejného
prostredia – zastupovanie občanov v riešení problémov s inými inštitúciami.
2. Verejné osvetlenie - oprášiť projekty „uložené“ na úrade a uchádzať sa o granty na celkovú rekonštrukciu, resp. jeho novo vybudovanie.
3. Postaviť nový dom smútku v našej časti obce – nahradiť exis- 5. Venovať pozornosť obecným priestorom, športoviskám, resp. vytvátujúcu budovu, ktorá bude poskytovať dôstojné miesto pre
rať nové možnosti na voľno časové aktivity pre naše deti a mládež.
rozlúčku s našimi pozostalými.
V našej obci býva mnoho šikovných a úspešných ľudí, tých
4. Opraviť strechu na budove škôlky (bývalý kultúrny dom v čo tu žijú od malička i tých ktorí sa k nám prisťahovali z iných
Lipnici) – roky chátra a provizórne opravy nie sú riešením. miest či obcí. Mojou snahou je, aby sme do našej obce nechoJediná budova v obci, ktorá je zisková, si zaslúži našu po- dili len „prespať“, ale aby sme si tu vytvorili príjemné a kultúrne
zornosť.
prostredie – náš domov.
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Vážení spoluobčania,
Eugen Oltus, Ing.
opäť sa nám všetkým blíži možnosť zvoliť si zástupcov, ktostavebný technik
rí budú rozhodovať v otázkach riadenia našej obce. Posledné
48 rokov
volebné obdobie som pracoval ako poslanec v obecnom zastuKvetoslavovská 366/26
piteľstve, ktoré si síce nezískalo príliš dobré meno, no napriek
Strana zelených
tomu sa mi podarilo niektoré moje návrhy aj zrealizovať: výstavba nového chodníka od materskej školy (MŠ) až po stavebniny v
č. 5 / volebný obvod č. 2
Novej Lipnici, vytvorenie nových priestorov pre MŠ v priestoroch
denného stacionára pri jeho zachovaní, rozbehnutie projektu výstavby novej MŠ, oprava dopravného značenia a informovanosť obyvateľov formou časopisu ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ,
ktorý vydáva naša nezisková organizácia zabezpečujúca pre občanov mnoho ďalších aktivít.
V tejto práci chcem pokračovať v prípade neúspešnej kandidatúry na starostu aj ako poslanec.
Chcem sa v prvom rade zamerať na veci každodenné, ako je čistota ciest, opravy chodníkov a verejného osvetlenia,
obnovu a novú výsadbu zelených plôch a detských ihrísk. Podporovať čerpanie ﬁnančných prostriedkov z fondov, nadácií
a grantov, pretože tieto veci nedokážeme zabezpečiť z rozpočtu obce. Pri schvaľovaní nových projektov podmieňovať ich
povolenie budovaním občianskej vybavenosti a nových zelených plôch pre oddych. V oblasti sociálnej starostlivosti sa budem usilovať o lepšie a kvalitnejšie zabezpečenie občanov odkázaných na našu pomoc. Výstavbou zdravotno-relaxačného
centra, ktoré chcem vybudovať, bude doplnená zdravotná starostlivosť v našej obci.
Informácie o mojich aktivitách ako poslankyne OZ sa dočítate
Eva Takáčová, Ing.
na str. 4. Dunajskej Lužnej treba vrátiť úroveň strediskovej
stavebná inžinierka
obce a samozrejme na Lipnicu sa viac nesmie zabúdať. V tejto
43 rokov
časti som okrem už spomenutého iniciovala rozšírenie ZáhradStromová 881/3
nej, zníženie rýchlosti na Lipnickej, vybudovanie chodníka smerom k št. ceste, kde sú pripravené projekty na odbočovacie bez politickej príslušnosti,
nominantka SaS
pruhy, prechody a autobusové zastávky v oboch smeroch
(Vodárenská a Spojná ul.). Ďalšie budú pri okružnej križovatke
č. 6 / volebný obvod č. 2
a sprístupnia budované „Obchodné centrum“.
S víziou novej, prosperujúcej a transparentnej obce súvisí volebný program: budem sa naďalej zasadzovať
o urýchlenú výstavbu rýchl. cesty R7, dopravnú štúdiu a bezpečnostné opatrenia na št. ceste, o kompetentné povoľovanie stavieb, o efektívne nakladanie s majetkom obce – transparentné informácie i verejné obstarávanie (e-aukcie), o zmenu prístupu úradu k občanom, o zlepšenie kapacity MŠ a ZŠ (účelovo na ne viazať príspevky od investorov),
o zníženie poplatku zavedením množstevného zberu odpadu, o zlepšenie spolupráce s políciou na zvýšenie ochrany
majetku a osôb (zvážiť zriadenie obecnej), o pomoc starým a chorým – Hospic Tatiana, dôstojné domy smútku o ďalšie
skvalitnenie obchodu a služieb i rekreácie, o aktívne využitie zostávajúcich možností eurofondov – verejné priestranstvá, zeleň, ihriská, osvetlenie, zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie atď. Na splnenie toľkých úloh treba tím
všestranných ľudí, ochotných pracovať pre druhých.
Len s Vaším hlasom môžem urobiť viac.
Do Dunajskej Lužnej som sa prisťahovala v roku 1992 a odvteLívia Vargová
dy tu žijem s manželom a dvoma deťmi v časti Nová Lipnica.
zdravotná sestra
Vyštudovala som Strednú zdravotnú školu v Bratislave, odbor
37 rokov
všeobecná zdravotná sestra, a v tomto povolaní pracujem doteLipnická 285/27
raz ako sestra na praktickej ambulancii pre dospelých. Vo svoStrana zelených
jom voľnom čase „fungujem ako zdravoťák“ vo futbalovom tíme
mladšieho dorastu OFK Dunajská Lužná, v ktorom hrá aj môj syn
č. 7 / volebný obvod č. 2
a tento rok som prijala aj funkciu „vedúcej mužstva“.
Ako kandidátku na poslankyňu ma navrhla Strana zelených a po
určitom zvažovaní som ponuku prijala. Svojimi doterajšími nadobudnutými vedomosťami a skúsenosťami zo svojej praxe by
som sa chcela zapojiť do zlepšenia zdravotnej starostlivosti v našej obci. Budem podporovať našu neziskovú organizáciu Zelená Dunajská Lužná v projekte Zdravotno-relaxačného centra. Mojou predstavou je aj založiť organizáciu ADOS – agentúra
domácej ošetrovateľskej starostlivosti a pomáhať starším a imobilným občanom, napr. s odvozom a sprievodom k lekárovi,
vyzdvihnutím liekov a zdravotných pomôcok, ošetrením a podávaním injekčnej liečby v pohodlí svojho domova. Taktiež
budem podporovať mladých športovcov a presadzovať racionálne riešenia aktuálnych problémov a otázok vo všetkých oblastiach života občanov našej obce – kultúrnej, sociálnej, zdravotnej a, samozrejme, v oblasti životného prostredia.
ZÁLEŽÍ MI NA TOM, AKO A KDE ŽIJEM. A ŽIJETE...
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej 27. novemra 2010
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, 33 r., kameraman, Dunajská Lužná, Brezová 720/14, KDH
2. Ladislav Cingel, Ing.,60 r., starosta obce, Dunajská Lužná, Jánošíkovská 611/58, KDH
3. Jozef Franko, 36 r., technik, Dunajská Lužná, Pri kniežacích mohylách 1527/4, SaS
4. Milan Hrajnoha, 37 r., štátny zamestnanec, Dunajská Lužná, Nová 198/1, nezávislý kandidát
5. Juraj Jánošík, PaedDr., 48 r., pedagóg, Dunajská Lužná, Krížna 249/4, SMER
6. Branislav Klima, 26 r., zástupca vedúceho predaja, Dunajská Lužná, Školská 263/8, nezávislý kandidát
7. Alois Linka, 53 r., ochrana osôb a majetku SND, Dunajská Lužná, Zámočnícka 74/20, nezávislý kandidát
8. Miroslav Muráň, 50 r., podnikateľ, Dunajská Lužná, Pri hrádzi 575/56, nezávislý kandidát
9. Anton Patrnčiak, 51 r., predseda PD Úsvit, Dunajská Lužná, Krajná 22/44, nezávislý kandidát
10. Ján Plačko, 25 r., stavebný technik, Dunajská Lužná, Krátka 166/20, Strana zelených
11. Božena Reingraberová, 46r., účtovník, Dunajská Lužná, Lipnická 187/1, SMER
12. Róbert Rigó, 57 r., podnikateľ, Dunajská Lužná, Krížna 247/8, nezávislý kandidát
13. Richard Sipos, 18 r., študent, Dunajská Lužná, Zámočnícka 77/26, nezávislý kandidát
14. František Solař, Ing., 48 r., štátny zamestnanec, Dunajská Lužná, Hlavná 223/29, nezávislý kandidát
15. František Šarközi, 49 r., robotník, Dunajská Lužná, Zámočnícka 67/6, , nezávislý kandidát
16. Marián Tesárik, Mgr., 39 r., športový tréner, Dunajská Lužná, Krajná 5/8, SDKÚ-DS, MOST - HÍD
kandidáti č. 3, 8, 9, 13 a 15 nedodali svoje príspevky v stanovenom termíne, resp. nevyužili možnosť prezentácie

Vážení občania, milí priatelia – voliči,
Andrej Blizniak
Patrím ku mladej generácii. Moji rodičia sa nasťahovali na sídkameraman
lisko v mojich 10 rokoch, kde som okamžite začal byť doma. Ži33 rokov
jem tu s dvomi deťmi a manželkou na Školskej ulici. Zamestnaný
Brezová 720/14
som v Slovenskej televízii ako kameraman Spravodajstva.
KDH
Ako kandidát za časť Nové Košariská Vám chcem predstaviť
svoj program, ktorý nie je skromný, ale dúfam, že s ostatnými
č. 1 / volebný obvod č. 3
poslancami sa nám ho podarí presadiť. Program:
- prerozdeľovať ﬁnančné prostriedky podľa počtu obyvateľom
v jednotlivých častiach obce (čo zabezpečí rast nielen jednej časti Dunajskej Lužnej)
- nový dom smútku na cintoríne v časti Nové Košariská a parkovisko z druhej strany cintorína (kvôli dôstojnému parkovaniu
návštevníkov cintorína a MKS)
- vybudovanie centra pomoci vo farskej záhrade evanjelického a. v. cirkevného zboru (pomoc týraným ženám, ľuďom v núdzi)
- riešenie nedostatku miest v školách a škôlke – vybudovanie parkoviska na obecnom pozemku vedľa školy na Peknej
ceste za účelom bezpečného nastupovania/vystupovania detí
- priama podpora mládežníckych športov
- neplaťte za najlepšieho priateľa človeka (zrušenie dane za psa a znovu obnovenie cvičiska psov za hrádzou)
A v nie poslednom rade skultúrniť detské ihriská, aby sa naše deti nemuseli hrať v MAŠTALI.
Voľte číslo 1
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Vážení voliči z časti Nové Košariská. Uchádzam sa o Vašu dôveru Ladislav Cingel, Ing.
v tomto volebnom obvode predovšetkým z týchto dôvodov:
starosta obce
- ako starosta obce s 20-ročnými skúsenosťami si dovoľujem tvrdiť,
60 rokov
že poznám dobre celú obec, jej jednotlivé časti a skupiny obyvateJánošíkovská 611/58
ľov, ktoré v týchto častiach žijú,
- časť N.Košariská je centrom našej dediny,
KDH
- je to časť, ktorá je v súčasnosti najdynamickejšie sa rozvíjajúcou
lokalitou,
- pri posledných komunálnych voľbám som ako kandidát na staros- č. 2 / volebný obvod č. 3
tu obce získal vo Vašom volebnom obvode najvyšší počet hlasov,
cítim teda morálnu zodpovednosť dotiahnuť rozrobené a za„Prostredné pole“
čať sľúbené akcie, ktoré sa z rôznych, objektívnych alebo - z obnoveného MKS urobiť ozajstný stánok kultúry
subjektívnych príčin nezačali v tejto časti obce realizovať.
- pokračovať vo výmene okien a začať zatepľovať budovy
Hodlám sa teda zasadiť o:
v areáli ZŠ
- revitalizáciu námestia sv. Martina, vrátane časti Kováčskej, Hodlám byť nápomocný aj:
Košariskej a Krajnej ul.,
- pri generálnej rekonštrukcii verejného osvetlenia, najmä časti
- revitalizáciu parku M.R.Štefánika, vrátane dnešného trhovisN. Košariská a N.Lipnica
ka, pri zmrzline a detského ihriska na Krížnej ulici
- pri začatí realizácie hospicu v záhrade evanjelickej cirkvi, a.v.
- vybudovanie nového trhoviska a remeselného dvora v areáli - pri hľadaní a presadzovaní spoločného dobra v rôznosti spobývalej materskej škôlky,
ločenského postavenia, náboženského vyznania, národnosti,
- komplexne doriešiť budovanie lokality „Malá voda“ a
či politického presvedčenia.

Kandidujem za nezávislého poslanca v časti Nové Košariská,
kde žijem od narodenia. Zvažoval som svoju kandidatúru a rozhodol som sa uchádzat o Vašu dôveru.
Medzi moje hlavné programové body, ktoré chcem presadzovať je skvalitnenie ciest a chodníkov v obci, zvýšit možnosti športového a kultúrneho vyžitia, riešenie cestnej situácie v blízkosti
školy, skvalitnenie a rozširovanie zelene v obci, odstránenie čiernych skládok a postihovať zakladateľov týchto skládok.
Je toho ešte veľa, čo treba ešte v našej obci riešiť, ale som
presvedčený, že dôležitejšie budú činy ako sľuby.

Milan Hrajnoha
štátny zamestnanec
37 rokov

Nová 198/1
nezávislý kandidát
č. 4 / volebný obvod č. 3

Vážení občania,
Juraj Jánošík, PaedDr.
dovoľte mi ako občanovi obce uchádzať sa o miesto poslanca
pedagóg
v Nových Košariskách.
48 rokov
V súčasnosti pracujem ako učiteľ na ZŠ Dunajská Lužná
Krížna 249/4
a zároveň vykonávam funkciu predsedu Obecného futbalového
SMER
klubu v Dunajskej Lužnej, ktoré je najväčším občianskym združením v obci (280 členov, z toho 160 detí a mládeže).
č. 5 / volebný obvod č. 3
V minulom funkčnom období sa s mojou podporou a iniciatívou podarilo zrealizovať: výmenu okien na ZŠ v Dunajskej
Lužnej, podpora rekonštrukcie evanjelického kostola, rekonštrukciu stacionára a vybudovanie materskej školy v Lipnici, vybudovanie multifunkčného ihriska, detského ihriska v časti Nové Košariská v spolupráci s OZ Ostrovček, podpora rekonštrukcie a otvorenie supermarketu ,,Coop Jednota“ , získanie prostriedkov z európskych fondov na revitalizáciu multifunkčného
ihriska, detského ihriska na sídlisku v sume 800 000 €. V prípade zvolenia podporím hlavne tieto aktivity: úprava námestia
a okolitých priestorov v Nových Košariskách, projekt Revitalizácia námestia a parku M. R. Štefánika, prerobenie vstupných
dverí v Dome smútku a opravy fasády a chodníkov na cintoríne v Nových Košariskách, využitie eurofondov na zateplenie
budov školy, výstavba hokejbalového ihriska, podpora a rekonštrukcia obecnej časti káblovej televízie, (internet, telefón,
miestny rozhlas), podpora projektu „Pamätnica – 65 rokov od osídlenia obce Mischdorf – Nové Košariská“, skrášlenie obce
vybudovaním a úpravou zanedbaných plôch a priestorov, výsadba okrasných kríkov a stromov.
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Milí spoluobčania, dovoľte aby som sa Vám predstavil.
Branislav Klima
Volám sa, Branislav Klima, mám 26 rokov a som rodák
zástupca vedúceho predaja
z Dunajskej Lužnej. Pracujem ako zástupca vedúceho
26 rokov
predajne.
Školská 263/8
Rozhodol som sa kandidovať ako nezávislý poslanec,
nezávislý kandidát
pretože chcem presadiť tieto veci:
- transparentné nakladanie s verejnými ﬁnanciami
č. 6 / volebný obvod č. 3
- zabezpečenie ďalšieho praktického lekára pre dospelých
- fungovanie obecného úradu tak, aby občania mali pocit,
že jeho zamestnanci sú tu kvôli nim
- vybudovanie sociálnych bytov pre mladé rodiny
- vybudovanie ihrísk pre deti, mládež a rodiny na trávenie voľného času
- podporovať podnikateľov, ktorí vytvoria nové pracovné miesta v obci
- v spolupráci s policajným zborom zabezpečiť častejšie hliadky, hlavne v nočných hodinách a meranie rýchlosti na hlavnej
ceste.

Do volieb som sa rozhodol isť ako nezávislý kandidát na post
Alois Linka
poslanca obecného zastupiteľstva preto, aby som mohol za- ochrana osôb a majetku SND
stupovať a hájiť záujmy našich občanov časti Nové Košariská.
53 rokov
Zabezpečiť, aby sa pri rozdeľovaní obecných prostriedkov rozZámočnícka 74/20
deľovalo rovným dielom pre všetky časti obce ako aj pri kosení
nezávislý kandidát
obce, aby zamestnanci nekosili len niektoré časti ako Zámočnícku vynechali.
Mládež je budúcnosťou celej spoločnosti, a tak aj našej obce,
č. 7 / volebný obvod č. 3
a preto ako bývalý aktívny športovec sa venujem ako tréner
boxu mládeži, snažím sa z nich vychovať dobrých občanov obce ako aj dobrých športovcov, ktorí budú vzorne reprezentovať
našu obec. A v tejto sfére by som chcel aj naďalej pracovať a stiahnuť čo najviac detí do telocvične, aby nemohli prepadnúť
drogám, alkoholu alebo inej nekalej činnosti. Ak mi vo voľbách dáte svoj hlas sľubujem, že budem hájiť vaše zaujmy a budem
sa snažiť pomôc, kde sa bude dať.

Milí Lužňania,
Ján Plačko
ako obyvateľ našej obce Dunajská Lužná kandidujem za postavebný technik
slanca Strany zelených pre časť Nové Košariská.
25 rokov
Medzi priority môjho pôsobenia ako zástupcu verejných záKrátka 166/20
ujmov by patrila predovšetkým bezpečnosť našich spoluobčaStrana zelených
nov. Jedným z mojich prvoradých cieľov je zabezpečiť kvalitné chodníky pre chodcov, dostatočné a fungujúce osvetlenie
najmä na priechodoch pre chodcov, zabezpečiť kvalitné cesty č. 10 / volebný obvod č. 3
s pravidelnou údržbou, ktoré by boli bezpečne zjazdné aj za
nepriaznivého zimného počasia. Mojim ďalším zámerom by bolo zlepšenie a dostupnosť služieb a výstavba areálov na rekreáciu, oddych a využitie voľného času, stavba detských ihrísk a športových plôch pre kolektívne hry dorastajúcej mládeže
i dospelých. V neposlednom rade spomeniem aj nevyhnutné zlepšenie zdravotnej starostlivosti, ktoré by som sa rád zlepšil.
Je potrebné podporovať projekty, ktoré skvalitnia úroveň života všetkým občanom našej obce, pretože v súčasnej dopravnej
situácii Bratislavy a jej okolia, by bolo pre nás vykúpením, mať zdravotné i iné služby dostupné priamo v Dunajskej Lužnej.
Rovnako by som chcel podporiť a realizovať projekty spojené so zachovaním pokojného prírodného prostredia bez znečisťujúcich a rušivých vplyvov, ako napríklad výsadbu parkov, záhrad, či alejí, ktoré by okrem zlepšenia ovzdušia a zadržiavania
prašnosti, mohli plniť aj športové alebo rekreačné funkcie. Všetky moje myšlienky mieria k jedinému cieľu: Kvalitný, bezpečný
a zdravý život pre všetkých občanov Dunajskej Lužnej.
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V roku 1979 som ukončila ZDŠ Dunajská Lužná a maturitou Božena Reingraberová
Strednú knihovnícku školu v roku 1983. Od augusta 1988
účtovník
trvale žijem so svojou rodinou v obci Dunajská Lužná. Od
46 rokov
roku 1998 som zamestnaná ako účtovníčka OZ PŠaV na
Lipnická 187/1
Slovensku. Som členkou strany SMER – sociálna demokracia
SMER
od roku 2005. Legislatíva a ekonómia neziskových organizácií,
nadácií, malých a stredných podnikateľov, ktorou sa zaoberám
č. 11 / volebný obvod č. 3
od roku 1991 mi umožnila využiť tieto znalosti v komisii pre
rozpočet a ﬁnancie obce v tomto volebnom období.
Kandidujem na post poslanca obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 3, časť Nové Košariská.

Narodil som sa a bývam v Dunajskej Lužnej, v časti Nové Košariská.
Róbert Rigó
Podnikám v oblasti umeleckého kováčstva – zámočníctva, kde s ostatnýpodnikateľ
mi kováčskymi dielňami reprezentujeme a udržiavame tradíciu remesla
57 rokov
v našej obci. Dianie v obci mi nikdy nebolo ľahostajné. Od roku 1986 som
Krížna 247/8
sa zapojil do vecí správy verejných. Ako člen komisií a poslanec v štyroch
nezávislý kandidát
posledných volebných obdobiach a zástupca starostu (2006-2010) som
mal možnosť riešiť problémy v obci, spojené s každodenným chodom
obce a životom občanov v nej. Ak mi prejavíte dôveru v nasledujúcom vo- č. 12/volebný obvod č. 3
lebnom období, budem presadzovať dokončenie rozpracovaných úloh a
budem presadzovať aktivity, ktoré budú smerovať k zlepšeniu bývania a spolunažívania všetkých občanov v našej obci Dunajská Lužná:
1. na prvom mieste sú pre mňa medziľudské vzťahy a spolunažívanie a preto slúžim občanom bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženského vyznania a spoločenského postavenia, tak 4. na obecnom úrade vytvoriť systém poradenstva pri majetko-právako som to vykonával počas štyroch volebných období.
nom vysporiadaní nehnuteľností, ktoré majú naši občania v dlho2. systémové riešenie dopravy na miestnych komunikáciách – komdobom užívaní,
pletné dopravné opatrenia;
5. zrealizovať generálnu opravu a údržbu verejného osvetlenia v NK,
3. vybudovať verejné trhovisko s detským ihriskom v areály bývalej 6. presadiť projekt revitalizácie parku M.R. Štefánika tak, aby plnil
materskej školy v časti NK,
funkciu oddychovej zóny.

Vážení spoluobčania!
František Solař, Ing.
V tejto obci som sa narodil a žijem tu spolu s manželkou a dvoštátny zamestnanec
ma deťmi. Momentálne pracujem v štátnej správe v oblasti správy
48 rokov
nehnuteľného majetku a výstavby. Kandidujem ako nezávislý kanHlavná 223/29
didát. V ostatných rokoch tu pociťujeme, že táto obec od bývania
nezávislý kandidát
vidieckeho typu smeruje priamo k obyčajnej nocľahárni pre Bratislavu, so všetkými negatívnymi dôsledkami pre nás- obyvateľov.
V prípade zvolenia za poslanca chcem prispieť k tomu, aby sa tento č. 14 / volebný obvod č. 3
trend ak už nie zastavil, tak aspoň spomalil. Spomeniem niekoľko
tém, ktoré by sme mali všetci spolu t.j. starosta, poslanci, OcU a občania podľa môjho názoru riešiť a ktoré spolu úzko súvisia:
- pribrzdenie a prísna regulácia ďalšej bezbrehej výstavby
mi nákladmi na energiu a údržbu za neprimerané osvetlenie
- rázne riešenie neúnosnej dopravnej situácie
- podpora športu- bikrosová dráha, dobudovanie ihriska na viac- lepšie využívanie eurofondov a grantov na akúkoľvek aktivitu, športový( volejbal, hokejbal, detský kútik..) areál
ktorá by viedla k prísunu ﬁnancií hlavne do infraštruktúry a ŽP. - mobilizovať občanov pre zabránenie ukladania čiernych sklá- dôsledné spravovanie obecného majetku- hlavne príjmy z dok – sú to zbytočné náklady pre obec pri ich odstraňovaní- ak
nájmov a miestnych daní
sa nenájde vinník.
- rekonštrukcia verejného osvetlenia – niektoré časti obce osve- Na záver: vytvoriť – ak to počet obyvateľov dovolí – z Dunajtľujeme lampami, starými niekoľko desiatok rokov, s vysoký- skej Lužnej jeden volebný obvod.
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Obec Dunajská Lužná sa stala mojím domovom v roku 1992, Marián Tesárik, Mgr.
kedy som uzavrel manželstvo s Andreou Reptovou. Tešíme sa
športový tréner
z dvoch detí, ktoré vychovávame v kresťanskej viere, k národ39 rokov
nej hrdosti a pracovitosti.
Krajná 5/8
Som zakladajúci člen občianskeho združenia OMAPO, ktoré od
Koalícia SDKÚ-DS,
roku 2000 prevádzkuje prepravnú službu pre našich občanov.
strana Most-Híd
Pracujem ako tréner rýchlostných kanoistov a zároveň aj ako
člen tímu reprezentačného družstva juniorov. V období 2002- č. 16 / volebný obvod č. 3
2006 som pôsobil ako poslanec OZ a zároveň zástupca starostu obce. Od roku 2006 som predsedom Rady školy. Aktívne som pracoval v sociálno-zdravotnej komisii, v súčasnosti som členom komisie pre školstvo a kultúru a tejto problematike sa chcem venovať aj v budúcom období.
Vzdelanie a kultúru považujem za mimoriadne dôležitú v živote mladých aj starších ludí. Iba vzdelanie prinesie šancu deťom zo sociálne slabších vrstiev vykročiť z bludného kruhu, v ktorom sa dlhé desaťročia nachádzali ich rodičia.
Vzdelanie robí ľudí kultúrnejšími vo vzťahoch, prináša viac kultúrnosti do spoločnosti, vytvára podmienky pre skutočnú,
nefalšovanú vzájomnú solidaritu. Podpora činností kultúrnych, športových, vzdelávacích a tiež ďalších združení a klubov
v našej obci. Zasadím sa za pritiahnutie mladých ľudí k športovaniu a mimoškolskej činnosti a osvetou podporovať šport
ako žiadúci a príťažlivý druh oddychu a zábavy ako predpoklad zdravého životného štýlu.
Budem presadzovať, aby obec zabezpečovala dôstojný život všetkým našim občanom.
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