Petržalka s európskym rozmerom
Volebné obdobie 2014 – 2018

„Kľudne a trpezlivo, ale dôrazne, dôsledne ... !“ - volebný program pre Petržalku
(sám sa riadiť a nabádať Zastupiteľstvo a úrad Petržalky takto:)






























Priorita (!!!) pre originálne kompetencie Petržalky: koncepčné, finančné, organizačné, ... riešenia:
o pre materské a základné školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti Petržalky (kapacita miest pre petržalské deti v
MŠ, hygienické a prevádzkové normy na vysokej úrovni, ...)
o pre sociálne služby, vrátane dôstojných podmienok pre petržalských seniórov Spomeňme si na múdrosť O troch
grošoch ... !;
Prerozdeľovanie rozpočtu Petržalky s víziou, racionalitou a hospodárnosťou ...;
Z výnosov z prípadných predajov majetku (Petržalky i mesta) minimálne 50% do kapitoly Školstvo v Petržalke;
Dôsledný menežment Stavebného úradu podľa zákona so zakomponovaním VZN Petržalky pre prieskum názorov
a pripomienok väčšinového stanoviska Petržalčanov (informačná transparentnosť pre okolie, ...);
Petržalský Central park (oddych, rekreácia a rekreačné športové aktivity, cestovný ruch, kultúra, ...) ako centrálna
rozvojová os Petržalky;
Miestny úrad slúži Petržalčanom a ich voleným zástupcom; komunikácia s občianskymi združeniami a angažovanou
verejnosťou je samozrejmosťou v práci miestneho úradu;
Kontakt Petržalčana so samosprávou Petržalky a s úradom Petržalky „z miesta bydliska“ - v každom obytnom
dome informačná tabuľa mestskej časti ....;
Transparentná Petržalka: zapojenie obyvateľov Petržalky do mienkotvornej a riešenia prinášajúcej činnosti cez
inštitút miestneho referenda zapísaných voličov;
Stacionárna doprava (tzn. parkovanie) podľa projektu rezidenčného parkovania s príjemným dopadom len pre
Petržalčanov s trvalým pobytom v Petržalke. Racionálny pohľad na budovanie nových parkovacích kapacít osobných
vozidiel;
Podpora developerských aktivít len na podporu tých projektov, ktoré prinášajú trvalé pracovné miesta
(inteligentný priemyselný park, cestovný ruch, ...);
STOP výstavby bytov v súkromnom vlastníctve v Petržalke!;
Hľadať a ponúkať riešenia pre Mestskú políciu Bratislava a poriadková služba v Petržalke tak, aby sa Petržalčan cítil
bezpečne a príjemne;
Doprava v Petržalke slúžiaca obyvateľom Petržalky a návštevníkom Petržalky s víziou Elegantného
a humánneho dopravného priestoru v Petržalke a jej integrálne, racionálne napojenie na celomestskú sieť ...;
Športová zóna v Petržalke – európsky prvok a integrálna súčasť budovania mestskej aglomerácie v praxi so
zakomponovaním servisných služieb a infraštruktúry (dopravná prístupnosť, parkovacie kapacity, služby pre
verejnosť, ...); rozvoj a budovanie cyklotrás ...;
Podpora sídliskového športu obyvateľov Petržalky (verejné športoviská v zmluvnej spolupráci s miestnymi
užívateľmi a príslušným miestnym podnikom);
Podpora sídliskových aktivít užívateľov verejných zariadení (verejné detské ihriská v zmluvnej spolupráci
s miestnymi obyvateľmi ...);
Skvalitniť výber nájomníkov nájomných bytov v správe Petržalky; zlepšiť výber nájmu za takéto byty ..;
Motivačné nájomné byty (zamestnanci zabezpečujúci originálne kompetencie Petržalky a miestnu štátnu správu)
Program pre „psíčkarov“ (edukačné podnety pre vzťah „Môj pes vs. okolítá verejnosť“, daň za psa len ako zdroj na
financovanie čistoty a údržby verejného priestranstva, ...);
Ochrana zelene, životného prostredia a urbanistické riešenia zachovávajúce, alebo zlepšujúce kvalitu života
v Petržalke;
Profesionalita v styku s dodávateľmi strategických dodávok pre Petržalku (teplo, voda, elektrina, ...);
Výkon pozície vydavateľa periodika „Petržalské noviny“ s plnou zodpovednosťou a rozsahu tak, aby PN boli
objektívnym a širokospektrálym periodikom Petržalčanov;
Kultúra „od A po Z“ (školské knižnice, verejné knižnice, Kultúrne zariadenia Petržalky a ich činnosť, ...) ako zdroj
kultúrnosti Petržalčana a jeho vzdelania a správania sa voči spoluobyvateľom a okoliu;
Hľadanie a výber tradičného podujatia v Petržalke s celobratislavskou, resp. celoregionálnou, resp. celoslovenskou
pôsobnosťou ....;
Tradícia a štátnosť SR integrálna súčasť života v Petržalke ... Podpora Matice Slovenskej v Petržalke
a zabezpečenie dôstojných nebytových priestorov v majetku Petržalky pre jej činnosť;
Návštevník Petržalky ako vítaný hosť „na každom kroku“;
Bezdomovci sú realita, ale ich život a konanie nesmie zaťažovať Petržalčanov!;
Osobná i elektronická prístupnosť ku konzultáciám s petržalskou verejnosťou s (o) jej podnetmi(-och) s cieľom
nasmerovať podnety príslušnému oddeleniu úradu Petržalky.

Vaše otázky, názory, rady, ..., prosím cez http://www.miloscernak.sk/kontakt

