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do Mestského zastupiteľstva
v Bratislave

Účasť na voľbách a správna voľba Vám môže vyniesť
až 300 eur úspor na platbách za teplo a až 230 eur
v prípade, ak sa Vaše dieťa nedostalo do materskej školy!
Úspora až 300 eur
Novela zákona o tepelnej energetike prijatá v roku 2014 obmedzila Vaše práva ako vlastníka bytu v bytovom dome tak, že bez súhlasu Vášho
terajšieho dodávateľa tepla je nemožné zmeniť tohto dodávateľa napríklad vtedy, ak si svoje veci v bytovom dome spravujete sami a radi by ste
si zriadili vlastnú kotolňu.
Tie spoločenstvá vlastníkov bytových domov, ktoré tak urobili ešte pred účinnosťou novely zákona a zriadili
si vlastné kotolne, dokážu ušetriť na teple na 1 vlastníka až 300 eur ročne! V 12-poschodovom bytovom dome
v Petržalke je ročná úspora nákladov za teplo v priemere na dom až 30 000 eur, čo sú peniaze, za ktoré sa dá
spraviť veľa pekného a užitočného.

Odpojenie sa od dodávateľa tepla
a úspora v cene sa podarila aj
na Haanovej 37.

Dôvodom, prečo Vás niekto takýmto spôsobom okráda, sú nielen neschopní poslanci parlamentu za terajšiu
vládnu koalíciu, ktorí nedokázali odhaliť, že novela zákona o tepelnej energetike bola v skutočnosti pripravená
ﬁnančnými skupinami prepojenými na veľkých dodávateľov tepla, ale aj neschopní komunálni poslanci
v Miestnom zastupiteľstve v Bratislave-Petržalke a v Mestskom zastupiteľstve Hlavného mesta Bratislavy, ktorí
buď nevedia, nechcú alebo nedokážu obhajovať záujmy Vás ako obyčajného človeka, ale radšej potichu tolerujú,
ako Vás niekto pohodlne okráda, resp. diplomaticky povedané – dodáva Vám čo najviac tepla za čo najvyššiu
cenu aj vtedy, keď o to nestojíte. Nehovoriac o povinných digitálnych meračoch, za ktoré si budete musieť
zaplatiť navyše od roku 2016!

Príspevok až 230 eur
Nestačí len lamentovať nad tým, že Vaše dieťa nezobrali do materskej školy (škôlky) a počúvať sľuby
terajšieho primátora, starostu, či poslancov, že budovy opravíme, postavíme, modernizujeme a pod.,
aby sa zvýšili kapacity a bolo škôlok dosť. Ak to títo ľudia doteraz nespravili, len ťažko to spravia
v budúcnosti. Zabezpečiť dostatok voľných miest v škôlkach je pritom povinnosťou každého mesta,
či obce, veď žijú z našich daní!
Čakať niekoľko rokov na zvýšenie kapacít v škôlkach je nedostatočný prísľub. Skutočným prísľubom,
ktorý Vám môže reálne pomôcť, je zmena platných zákonov tak, aby ste dostali príspevok až
do výšky 230 eur mesačne na 1 dieťa, ktoré Vám riaditeľ škôlky v mieste bydliska Vášho dieťaťa
odmietol z kapacitných dôvodov prijať do materskej školy!
Slovenské deti na Ukrajine (Užhorod) sa takto tešia
z novej školy. Prečo sa nemôžu takto tešiť aj deti
v Bratislave-Petržalke z novej škôlky?

Čo treba spraviť, ak chcem 300 eur, resp. 230 eur?

Riešením je Vaša účasť na komunálnych voľbách dňa 15. novembra 2014 a voľba nových poslancov, ktorí dokážu obhajovať Vaše záujmy,
rozumejú veciam komplexne a vidia ďalej ako len za parkovisko pri Technopole alebo po vianočný stromček na Hlavnom námestí
pri magistráte. Ak ma zvolíte za poslanca, môžete sa spoľahnúť, že ako Váš poslanec v mestskom zastupiteľstve a v zastupiteľstve
v Petržalke čo najskôr, ako to bude možné, v spolupráci s poslancami
parlamentu dosiahnem zmenu zákona o tepelnej energetike tak, aby
Niektoré otázky a odpovede
ste aj Vy mohli ušetriť najmenej 300 eur ročne za teplo. Už v súčasnosti
pre vlastníkov bytov v bytových domoch
sa podieľam na vypracovaní návrhu zákona, na základe ktorého
získate príspevok na Vaše dieťa
Môže vlastník podať reklamáciu voči vyúčtovaniu správcu?
neprijaté do materskej školy vo výške
Spotrebiteľská
zmluva
sa
uzatvára
medzi
dodávateľom
230 eur, Váš hlas v týchto komunála spotrebiteľom, ktorým je vlastník bytu, ak má s dodávateľom
nych voľbách mi však pomôže takýto
uzatvorenú zmluvu o dodávke energie. Zmluva o dodávke elektriny,
zákon nielen vypracovať, ale aj
plynu, tepla alebo vody je svojim charakterom spotrebiteľskou
presvedčiť poslancov v parlamente,
zmluvou, a preto možno využiť ustanovenia § 18 zákona o ochrane
aby ho predložili a schválili!
spotrebiteľa a ďalších zákonov. To znamená, že pri nespokojnosti s
vyúčtovaním platby za dodávku elektriny a plynu najskôr podáte
reklamáciu, potom do 45 dní od doručenia vybavenia reklamácie, ak
nie ste spokojný, návrh na mimosúdne riešenie sporu na úrad alebo sa
obrátite priamo na súd. Ak ide o vyúčtovanie platby za dodávku tepla
alebo vody, najskôr podáte reklamáciu a ak s jej vybavením nie ste
spokojný, môžete podať návrh na súd.
Čo robiť, ak má vlastník neprispôsobivého suseda?
V prípade, ak konanie vlastníka prevyšuje mieru primeranú pomerom
a vytvorí stav sústavného narušovania pokojného bývania ostatných
vlastníkov a porušovania dobrých mravov v dome, môžu sa ostatní
vlastníci obrátiť na súd a domáhať sa predaja bytu, v ktorom tento
vlastník žije, podľa § 11 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, pričom vlastníkovi neprináleží žiadna bytová náhrada v
zmysle § 712 Občianskeho zákonníka.
Čo robiť v prípade, ak vlastník od dodávateľa obdrží faktúru
za neoprávnený odber energie?
Vlastník môže podať reklamáciu faktúry podľa § 18 zákona č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo
požiadať o vyhotovenie znaleckého posudku. Treba tiež podať trestné
oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania
trestného činu poškodzovania cudzej veci na ktorékoľvek oddelenie
policajného zboru.

Viete, že ...
ako vlastník bytu
v bytovom dome máte právo
• môžete správcu požiadať o nahliadnutie do dokladov týkajúcich
sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv,
ak sa Vám niečo nepáči?
• môžete rozhodovať nadpolovičnou väčšinou vlastníkov o výbere
dodávateľa, správca je rozhodnutím viazaný?
• máte právo zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov
hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré
sa týkajú správy domu?
• máte právo obrátiť sa do 30 kalendárnych dní od oznámenia
o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, ak bol vlastník
prehlasovaný alebo ak sa nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť,
do troch mesiacov od hlasovania?

program
JASNÉ A ZROZUMITEĽNÉ PRAVIDLÁ PRE ĽUDÍ
Poslanec by mal vedieť
tvoriť pravidlá, aby nebol
odkázaný na rôzne ﬁnančné alebo záujmové skupiny, ktoré často myslia viac
na seba ako na obyčajných
ľudí. Tvoriť pravidlá neznamená len vyrábať stovky
nových predpisov, ale aj
meniť a zrušovať predpisy,
ktoré sú zbytočné a pre
Diskusia s verejnosťou je pri vytváraní pravidiel dôležitá.
ľudí
nezrozumiteľné.
Tvoriť pravidlá znamená aj chrániť práva ľudí pred tými, ktorí ich
nerešpektujú (napr. čierne stavby).
Ako poslanec podporím také pravidlá,
ktorých účelom bude vytvorenie
lepšieho miesta pre život v Bratislave
a Petržalke v súlade s cieľmi uvedenými
v jednotlivých bodoch môjho programu. Ak budú mesto alebo obec
v tomto smere pasívni, dokážem
takéto pravidlá vypracovať sám
a predložiť ich na rokovanie mestského, Veci je potrebné jasne a zrozumiteľne
či miestneho zastupiteľstva. Rád by vysvetliť.
som tieto pravidlá vždy vopred prekonzultoval aj s verejnosťou
a chcem informovať ľudí aj o prijatých právnych predpisoch.
TRANSPARENTNÉ A HOSPODÁRNE NAKLADANIE S PENIAZMI
OBCE A MESTA A BOJ PROTI KORUPCII A PODVODOM
Nestačí len prijať Etický kódex, ktorý sa neraz neuplatňuje, ale aj
účinné pravidlá a nástroje, ktoré umožnia aj obyčajným ľuďom
nahlásiť prípady korupcie a podvodov, a to aj anonymne, a následne
byť za to aj odmenení mestom
a obcou. Rovnako je potrebné mať
na obecnom, či mestskom úrade
odborníkov, ktoré dokážu prevziať
na seba zodpovednosť a nakladať
s ﬁnančnými prostriedkami hospodárne a efektívne. Keďže ide
o verejné funkcie, všetky osoby
vrátane členov dozorných rád
obecných, či mestských podnikov,
by mali byť do týchto funkcií
obsadzovaní na základe otvoreO opatreniach proti korupcii a podvodom
treba informovať verejnosť.
ného výberového konania. Primátorovi alebo starostovi by nemala patriť nenárokovateľná zložka platu
(napr. odmena) až dovtedy, pokiaľ nebude rozpočet mesta alebo obce
prebytkový.
Ako poslanec dohliadnem na to, aby sa v zmysle nového zákona
prijali do 30. 6. 2015 pravidlá, ktoré umožnia nahlasovať prípady
korupcie a podvodov s ﬁnančnými prostriedkami, a to aj anonymne,
ako aj chrániť a odmeňovať
oznamovateľov takýchto prípadov. Ak to bude nevyhnutné, navrhnem takéto
pravidlá sám. Budem presadzovať otvorené výberové
konania a odborníkov na miesta na obecnom a mestskom
úrade a neodsúhlasím odme- Udeľovanie dotácií si vyžaduje aj nestranných
nu starostovi alebo primá- odborníkov v dotačnej komisii.
torovi, pokiaľ nebude obec a/alebo mesto hospodáriť aspoň
s vyrovnaným rozpočtom. Ako poslanec tiež dohliadnem na to,
aby sa dotácie zo strany mesta i obce udeľovali transparentným spôsobom, odborne a aby nedochádzalo k ich zneužívaniu.
DETI, MLADÉ RODINY A UČITELIA – JASLE, MATERSKÉ ŠKOLY,
ZÁKLADNÉ ŠKOLY A OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY
Len na území Petržalky je viac
ako 700 mamičiek, ktorých deti
neboli prijaté z kapacitných
dôvodov do materskej školy
a takmer 400 detí nemá možnosť byť umiestnených do jaslí.
Podobne je na tom celá Bratislava, len celkové počty sú vyššie.
Tento problém je čiastočne
Nielen deti v zahraničí si zaslúžia moderné školy,
škôlky a knižnice.
spôsobený zlou legislatívou
na celoštátnej úrovni, avšak aj samotná obec, či mesto by si dokázali
poradiť napr. využitím prostriedkov EÚ na roky 2014 až 2020. Obec

ani mesto však
nemôžu zostať pasívni a musia dobudovať chýbajúce
kapacity (napr. vyčlenením
obecných
pozemkov
na takéto účely),
z r e k o n š t r u o v a ť Čo bráni dohode s BSK na využití
Knižnice by si tiež zaslúžili
nefunkčné existu- tejto opustenej školy?
modernizáciu.
júce
zariadenia
a modernizovať ich, či využiť
dočasne
prázdne
gymnázia
alebo základné školy na účely
materských škôl alebo jaslí (napr.
dohodou s BSK). Dobudovanie
a modernizáciu by si zaslúžili
aj knižnice (školské, obecné, či
mestské) a detské ihriská v okolí
škôl a domov. Obec a mesto by mali
podporovať výstavbu nájomných Takéto detské ihriská by mali byť v každom
bytov (napr. po vzore Rakúska) vnútrobloku.
so zvýhodnenými podmienkami pre mladé rodiny a učiteľov. Učitelia
na základných školách by si zaslúžili lepšie ﬁnančné ohodnotenie, čo je
otázkou vhodného nastavenia obecného rozpočtu.
Ako poslanec budem presadzovať, aby tak mesto, ako aj mestská časť
Bratislava-Petržalka využili všetky dostupné zdroje, ktoré ponúka EÚ
a iné grantové schémy, s cieľom zvrátiť tento nevyhovujúci stav, ako aj
spolupracovať s poslancami parlamentu na zmene legislatívy v tejto
oblasti.
SKVALITNENIE ŽIVOTA SENIOROV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V súčasnosti je každý 10-ty Petržalčan
osobou vo veku nad 65 rokov a tento
počet bude narastať. Obec ani mesto
v tomto smere nemôžu zostať pasívni
a musia podporovať seniorov rôznymi
spôsobmi, osobitne aj tým, že vytvoria
možnosti, aby mali (ﬁnančne) zvýhodnený
prístup ku kultúrnym, športovým (ﬁtness)
a zdravotníckym zariadeniam, a to formou
Odovzdanie ďakovných listov
seniorom, ktorí ma chcú za poslanca. zliav zo vstupného alebo príspevku
na dopravu. Je potrebné podporovať zariadenia, akými sú napr. Dom
tretieho veku v Petržalke a denné stacionáre pre seniorov. Budovanie,
rekonštrukcia a modernizácia takýchto zariadení sociálnych služieb
je možná aj z ﬁnančných prostriedkov EÚ na roky 2014 až 2020,
rovnako ako aj podpora zariadení
sociálnej kurately (detské domovy)
a podpora výkonu odborných činností v tejto oblasti (napr. psychológia a sociálna práca). Našu podporu a pomoc si okrem seniorov
a sociálne odkázaných ľudí vyžadujú
aj ľudia zo zdravotným postihnutím
(napr. budovaním bezbariérových
prístupov a podporou aktivít, ktoré Prvá kuchárska kniha pre nevidiacich
na Slovensku vyšla aj s mojou podporou.
im zlepšia kvalitu života).
Ako poslanec budem presadzovať, aby tak mesto, ako aj mestská časť
Bratislava-Petržalka využili všetky dostupné zdroje, ktoré ponúka EÚ
a iné grantové schémy, s cieľom zvrátiť tento nevyhovujúci stav.
INTEGROVANÁ DOPRAVA, JEDNOTNÁ PARKOVACIA POLITIKA
A NOVÉ PRÍSTUPY V DOPRAVE
Budúcnosťou každého moderného mesta je integrovaná
doprava, na vytvorenie ktorej
sú k dispozícii aj ﬁnančné
prostriedky EÚ na roky 2014 až
2020. Takáto doprava zahŕňa
výstavbu a modernizáciu integrovaných zastávok, zavádzanie
opatrení preferencie verejnej
osobnej dopravy, prerobenie
vozidlového parku MHD tak, aby
Takéto veci by sa pri významných projektoch
nemali stávať.
bol priaznivejší k osobám
so zdravotným postihnutím a k životnému prostrediu, budovanie
doplnkovej štruktúry pre cyklo-dopravu a cyklistickej infraštruktúry s
napojením na integrované dopravné systémy, budovanie záchytných
parkovísk a prepojením na MHD a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných
účastníkov cestnej premávky (napr. chodci). Veľké dopravné projekty,
ako je napr. električka do Petržalky by nemali byť len čisto technickou

program
stavbou. Dôležité je tiež napĺňanie
konceptu TWIN CITY medzi Bratislavou
a Viedňou. Systém parkovania by
mal byť prijatý jednotne na úrovni
mesta a mal by dať jasnú preferenciu
ľuďom, ktorí sú Bratislavčania, ak žijú
na území Bratislavy, ako aj životnému
prostrediu.

STOP STAVEBNEJ AROGANCII, STOP ROPOVODU CEZ
PETRŽALKU, PROJEKTY S OHĽADOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Takto to vyzerá, keď cyklodoprava
funguje.

Ako poslanec v mestskom zastupiteľstve sa budem zasadzovať za to,
aby sa na území mesta vybudovala čo najskôr integrovaná doprava
a aby sa cyklodoprava stala rovnocennou alternatívou motorovej
doprave. Zároveň dohliadnem na to, aby sa čo najskôr ukončili veľké
kauzy mesta, akými sú napr. PKO, Hlavná stanica a predstaničné
námestie, či električka do Petržalky. Tiež podporím prijatie pravidiel
týkajúcich sa jednotnej parkovacej politiky na úrovni mesta a ak
dohoda nebude priechodná, pravidlá parkovania na území Petržalky
s jednoznačnou preferenciou pre jej obyvateľov.
PODPORA KOMUNITNÝCH PROJEKTOV – KULTÚRA, ŠPORT,
CHARITA
Sú to predovšetkým rôzne umelecké súbory, najmä folklórne súbory,
miestne organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, organizácie
venujúce sa bezdomovcom, športové kluby a organizácie venujúce sa
charitatívnym projektom alebo projektom
udržania historického
a kultúrneho dedičstva (napr. systém
vojenských bunkrov
v Petržalke), ktoré si
zaslúžia
podporu.
Podpora umenia napomáha
Šport dokáže spájať ľudí.
upevňovaniu kultúrnej identity.
V neposlednom rade
je to cirkev a mnohé rehoľné spoločenstvá, ktoré sú jej súčasťou a ktoré
svojimi aktivitami neraz nahrádzajú štát, mesto, či obec. Každoročne
sa len v Petržalke rozdelí v podobe dotácií viac ako 100 000 eur
z rozpočtu obce na podporu takýchto projektov a oveľa vyššia suma
na úrovni mesta, žiaľ chýba väčšia adresnosť, hodnotenie efektívnosti
využitia pridelených dotácií a väčšia
informovanosť obyvateľov Bratislavy.
Ako poslanec sa budem zasadzovať
za to, aby dotačné pravidlá mesta
i obce boli adresnejšie, dostatočne
prísne z hľadiska ich možného
obchádzania, prideľované transparentne a hodnotené z hľadiska ich
využitia. Vždy rád podporím systém
participatívneho rozpočtu a rovnako Cirkvi zohrávajú nezastupiteľnú úlohu.
aj systém určenia viacročných priorít umožňujúcich viacročné
ﬁnancovanie dotačných projektov.
OBNOVA NÁMESTÍ A VOĽNÝCH PRIESTRANSTIEV, BUDOVANIE
UZAVRETÝCH VÝBEHOV PRE PSOV
Hoci až tesne pred
voľbami, revitalizácia Námestia hraničiarov v Petržalke
alebo konečne prvý
uzavretý výbeh pre
psov na území
Petržalky sú kroky
Verme, že námestia sa nebudú
Prvý uzavretý výbeh pre psov
správnym smerom.
obnovovať vždy až pred voľbami. v Petržalke, snáď nie aj posledný.
Zaslúžia si to nielen
psíčkari odvádzajúci miestne dane
za svojich štvornohých miláčikov (každoročne cca 100 000 eur z daní za psa ide
na iné aktivity obce), ale aj ostatní
obyvatelia, ktorí si želajú viac zelených
plôch bez psích výkalov a exkrementov,
o ktoré zakopávajú najmä ich deti
hrajúce sa vonku.
Rekonštrukcia terás pod bytovými
Ako poslanec vždy rád podporím aktivity
domami je nevyhnutná.
smerujúce k obnove námestí a voľných
priestranstiev a dohliadnem na to, aby sa diali nielen pár týždňov pred
voľbami, ale pravidelne a priebežne. Rovnako podporím budovanie
ďalších uzavretých výbehov pre psov a následne aj prísne sankcie
pre psíčkarov, ktorí by chceli venčiť svojho psa mimo týchto výbehov.
Ako poslanec miestneho zastupiteľstva v Petržalke sa zasadím
za pokračovanie v opravách zničených schodísk a terás pod bytovými
domami.

Petržalka, ale aj Bratislava by mala mať
v zastupiteľstve takých poslancov,
ktorí dokážu odolať tlaku a arogancii
stavebníkov (developerov) a presadzovať záujmy mesta, obce a jej
obyvateľov a nie záujmy ﬁnančných
skupín. Akákoľvek výstavba by
mala zohľadňovať priority v oblasti
životného prostredia a mali by sa Environmentálnej invencii sa medze
prednostne podporovať tzv. zelené nekladú.
projekty a infraštruktúra, ktoré napomáhajú rozvoju cestovného
ruchu vrátane cezhraničnej spolupráce. Osobitná pozornosť by sa
mala venovať aj adaptácii na zmeny klímy v Bratislave a energetickej
efektívnosti budov a zariadení vo vlastníctve mesta a obce.
Ako poslanec budem brániť stavebnej arogancii a podporovať projekty
zohľadňujúce životné prostredie. Budem presadzovať vykonanie
auditu energetickej efektívnosti budov a zariadení vo vlastníctve
mesta a obce a dohliadnem na plnenie úloh v rámci iniciatívy Mayors
Adapt týkajúcej sa zmeny klímy v Bratislave.
MENEJ HAZARDU – MENEJ SOCIÁLNE ODKÁZANÝCH ĽUDÍ
A PODPORA ZDRAVÉHO PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
Je všeobecne známe, že dôsledkom hazardu je nárast na hazarde
závislých a sociálne odkázaných ľudí, ktorí predstavujú bremeno
pre vlastné rodiny a celú komunitu, či obec. Ideálnym by bol úplný
zákaz hazardu, prijateľným riešenia,
ktoré poznáme v zahraničí (napr.
v Rakúsku je len pár veľkých
štátom povolených herní, kde
majú zakázaný prístup sociálne
odkázaní ľudia). To, čo Petržalka
i Bratislava skutočne potrebujú, nie
je hazard, ale podpora zdravého
podnikateľského prostredia, kultúrno-kreatívneho priemyslu (dizajPri budovaní vedecko-technologických
parkov máme vzory v zahraničí (Taiwan).
néri, IT, biotechnológie a biomedicína a nové materiály – nanotechnológie), vytváranie priaznivých
podmienok pre investorov a podpora vzdelávania k získaniu citu pre
podporu lokálnych produktov.
Ako poslanec budem podporovať
obyvateľov Petržalky a Bratislavy
v prípade, ak si vo svojom okolí
neželajú herne a hazardné miesta.
Budem podporovať fungovanie zdravého podnikateľského prostredia,
ktoré prináša zisk tak ﬁrmám, ako aj
dane mestu, či obci vrátane kultúrno- Viem, ako organizovať farmárske trhy.
kreatívneho priemyslu a vzdelávania
k podpore kvalitnej lokálnej značky (farmárske trhy).
PODPORA NÁVRATU SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
NA SLOVENSKO A PROJEKTOV S NIMI SÚVISIACICH
Spolupráca s krajanmi je dôležitá
nielen pre štát, ale aj pre
mesto a obec Petržalka je navyše
volebným obvodom Slovákov
žijúcich v zahraničí a Bratislava
O návrate treba s krajanmi diskutovať (Írsko).
miestom, odkiaľ priamo alebo
sprostredkovane (prestupná stanica) v minulosti smerovali najväčšie
počty našich krajanov do zahraničia za lepším životom alebo
z donútenia. Obec a mesto by mali
vytvárať také prostredie, ktoré bude
atraktívne najmä pre mladých emigrantov,
aby ich motivovalo k návratu. Zároveň
by Bratislava s podporou Petržalky mali
nájsť na svojom území dôstojné miesto
pre vybudovanie Pamätníka a Múzea
slovenského vysťahovalectva (emigrácie)
tak, ako to majú v zahraničí.
Ako poslanec budem presadzovať, resp.
podporovať a napomáhať návratu našich
krajanov. Budem sa zasadzovať za to,
aby sa v Bratislave našlo dôstojné miesto
na vybudovanie Pamätníka a Múzea
slovenského vysťahovalectva (emigrácie). Projekt Pamätníka a Múzea
slovenského vysťahovalectva
už na papieri existuje.
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Kultúrne podujatie

Verejná diskusia
s Petržalčanmi

MILAN VETRÁK

MILAN VETRÁK

a

POLENO

a

JEHO HOSTIA
hostia:

Tatiana Kratochvílová,
kandidátka na primátorku Bratislavy
a Martin Dinuš,
poslanec Mestského zastupiteľstva
Hlavného mesta Bratislavy

6. 11. 2014

o 18.00 hod.

11. 11. 2014

v Dome kultúry
Zrkadlový háj

o 18.00 hod.

v Klube za zrkadlom

VSTUP
VOĽNÝ

VSTUP
VOĽNÝ
Ak ešte stále neviete koho voliĢ v komunálnych voĐbách dĖa 15.11. 2014, tak správnou voĐbou je…(tajniþka)
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