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10
vzhľadom na to, že toto číslo časopisu Bernolák je tematicky
zamerané na pripravované komunálne voľby, redakcia poskytla
priestor všetkým politickým stranám, hnutiam a nezávislým kandidátom zaregistrovaným v blížiacich sa komunálnych voľbách na

svoju prezentáciu. v záujme zachovania objektivity všetky príspevky
boli limitované a redakcia časopisu do jednotlivých textov nezasahovala. redakčná rada nezodpovedá za obsah ani formu príspevkov
jednotlivých kandidátov.

Informácie pre voličov
V zmysle § 10 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov boli
vytvorené nasledovné volebné okrsky a v nich určené volebné miestnosti na konanie volieb do orgánov samosprávy obcí,
ktoré sa budú konať dňa 27. novembra 2010.
1.
Územie 1. volebného okrsku
a volebná miestnosť v ňom:
Ulice: Bernolákova, BUdovateľská,
Bottova, clementisova, drUžstevná,
dUkelská, Fándlyho, GróBska, Gaštanová alej, horný dvor, chalUpkova, jesenského, kaštieľ, komenského, kUkUčínova, orechová, plemenárska, priBinova, sacky, sládkovičova, strojárenská, svätoplUkova, školská, tajovského, viničná.
Volebná miestnosť:
Dom služieb, Viničná ul. č. 2
tel.č. 45993 211
2.
Územie 2. volebného okrsku
a volebná miestnosť v ňom:
Ulice: kollárova, krátka, mostová,
okrUžná, poľná, poľovnícka, potočná, slaná, stredná, staničná, trnavská od č. 89-199, 112-206, vŕšky,
Záhradná, želeZničná.
Volebná miestnosť:
Obecný úrad, Hlavná č. 111
tel.č. 45993 920

3.
Územie 3. volebného okrsku
a volebná miestnosť v ňom:
Ulice: hlavná, hlinkova, hvieZdoslavova, kalinčiakova, kvetná,
lekárenská, nálepkova, národného
osloBodenia, poštová, priemyselná,
senecká cesta, štúrova.
Volebná miestnosť:
Kultúrny dom, Hlavná č. 107
tel.č. 45993 922
4.
Územie 4. volebného okrsku
a volebná miestnosť v ňom:
Ulice:
aGátová,
Borovicová,
Broskyňová, BrUsnicová, BUková,
čerešňová, čUčoriedková, dUBová,
dUnajská, hlBoká, hrUšková, jaBloňová, jelšová, lipová, lesná, lúčna,
malinová, marhUľová, mierová, nevädZová, oBilná, púpavová, reZedová, riečna, sadová, slivková, smreková, šalviová, šípková, taBaková,
topoľový rad, trnavská č. 1-87, 2-110,
trnková, višňová
Volebná miestnosť:
Detský domov, Trnavská 62

miestna volebná komisia má sídlo na obecnom úrade,
hlavná 111, Bernolákovo tel. č. 45993 763
obec najneskôr 25 dní pred dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname
voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže
voliť. Upozorňujeme občanov, že ak nedostali toto oznámenie z akýchkoľvek dôvodov, môžu
sa telefonicky informovať na obecnom úrade (45993 911 kl. 104), či sú zapísaní do zoznamu
voličov.

Upozorňujeme voličov, že voľby sa konajú jeden deň, a to
27. novembra 2010
od 7.00 hod do 20.00 hod.

ako budeme voliť ?
Pri voľbe starostu je to
jednoduché:
na hlasovacom lístku na voľbu
starostu obce zakrúžkujeme
poradové číslo kandidáta, lístok
vložíme do obálky a obálku do
volebnej schránky.
Pri voľbe poslancov obecného
zastupiteľstva si musíme uvedomiť, že máme 1 volebný obvod,
v ktorom volíme maximálne 11
poslancov.
na hlasovacom lístku na voľbu
poslancov do obecného zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísel označíme max. 11
kandidátov, za ktorých hlasujeme.
lístok vložíme do obálky spolu
s hlasovacím lístkom na starostu
obce a obálku do volebnej schránky.

POZOR!
V prípade, že zakrúžkujeme
viac ako 11 kandidátov, je
hlasovací lístok neplatný.
Menej ako 11 však zakrúžkovať môžeme.
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
na voľby starostu obce
v Bernolákove
27. novembra 2010
miestna volebná komisia v Bernolákove
podľa § 23 zákona snr č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších prepisov v y h l a s u j e, že na voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Emília Biznárová, Ing.
51 r., ekonómka, kollárova 31
slovenská demokratická a kresťanská únia demokratická strana, most-híd, sloboda a solidarita, kresťansko-demokratické hnutie
2. Iva Pipíšková, Mgr.
43 r., štátny zamestnanec, poštová 43
nezávislý kandidát
3. Ján Podolinský, Ing.
58 r., konateľ, hlavná 119
európska demokratická strana
4. Ľubomír Poór, Ing.
44 r., ekonóm, hlboká 18/c
nezávislý kandidát
5. Pavol Šípoš
41 r., technik, družstevná 6
nezávislý kandidát
6. Ľubomír Veselý
45 r., referent, poľovnícka 46
nezávislý kandidát
v Bernolákove 7. októbra 2010
rsdr. ladislav jača v.r.
predseda miestnej volebnej komisie

Stanovisko Redakčnej rady
časopisu Bernolák k niektorým
neuverejneným článkom
vzhľadom na práve prebiehajúcu predvolebnú kampaň časopis Bernolák poskytol ako jedno z viacerých
médií priestor na prezentáciu jednotlivých kandidátov na pozície poslancov a starostu. tento priestor je
v špeciálnej prílohe venovanej komunálnym voľbám
2010.
redakčná rada pri posudzovaní ďalších príspevkov
mimo tejto prezentácie, ktoré nespĺňali podmienky
predstavenia kandidátov a ich programov a boli
pripravené ako propagačné politické články dospela
k rozhodnutiu, že je nutné v zmysle zachovania
charakteru informačného apolitického média
a v zmysle nestrannosti vylúčiť príspevky, ktoré by jednoznačne zvýhodňovali jednotlivých kandidátov.
taktiež prezentačné príspevky, ktoré presahovali limitovaný rozsah, neboli do pripravovaného vydania
zaradené.
časopis Bernolák je vydávaný ako informačný
nepravidelný štvrťročník
z prostriedkov všetkých daňových poplatníkov, preto
v predvolebnej súťaži chce a musí zachovať všetky
etické a demokratické kritéria a ostať naďalej čisto
informačným nezávislým médiom.
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
na voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Bernolákove 27. novembra 2010
miestna volebná komisia v Bernolákove podľa § 18 zákona snr
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších prepisov v y h l a s u j e, že na voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Zdenko Batrla, 47 r., sZčo, slaná 6,
nezávislý kandidát
2. Stanislav Bečica, jUdr., 66 r., právnik, železničná 71,
smer sd
3. Matej Biskupič, ing., 66 r., ekonóm, družstevná 18,
smer sd
4. Emília Biznárová, ing., 51 r., ekonómka, kollárova 31,
slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana,
most-híd, sloboda a solidarita
5. Zuzana Burešová, 46 r., referent, hlavná 82,
nezávislý kandidát
6 Vladimír Cipciar, mgr., 37 r., advokát, nálepkova 74,
nezávislý kandidát
7. Helena Černayová, 60 r., invalidná dôchodkyňa, svätoplukova 22,
kresťansko-demokratické hnutie
8. Štefan Danko, ing., 43 r., stredoškolský učiteľ, nár. oslobodenia 21,
kresťansko-demokratické hnutie
9. Dana Dobrovičová, 52 r., zdravotná sestra, Budovateľská 7,
ľudová strana-hnutie za demokratické slovensko
10. Martina Jánošíková, 32 r., živnostníčka, nálepkova 33,
nezávislý kandidát
11. Marta Jungová, 62 r., dôchodkyňa, trnavská 130,
komunistická strana slovenska
12. Miroslav Káčer, 50 r., podnikateľ, štúrova 19,
nezávislý kandidát
13. Katarína Koporcová, 46 r., vychovávateľka, clementisova 9,
nezávislý kandidát
14. Ernest Korcsek, 44 r., technik, rezedová 8,
slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana,
most-híd, sloboda a solidarita
15. Jozef Lukovič, 56 r., živnostník, potočná 11, smer sd
16. Vladimír Lulják, 53 r., vodič, jabloňová 8,
komunistická strana slovenska
17. Michal Merva, ing., 54 r., vedúci strediska, hrušková 12,
slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana,
most-híd, sloboda a solidarita
18. Alexander Molnár, ing., 50 r., informatik, hlavná 92,
nezávislý kandidát
19. Rastislav Požár, ing., 35 r., ekonóm, obilná 40,
nezávislý kandidát
20 Roman Rajták, 38 r., podnikateľ, Záhradná 77,
smer sd
21. Milan Slaný, 63 r., technik, komenského 12,
smer sd
22. Ľuboš Štica, 39 r., konateľ firmy, nálepkova 57,
kresťansko-demokratické hnutie
23. Darina Švardová, 53 r., ekonomický poradca, potočná 29,
kresťansko-demokratické hnutie
24. Štefan Tám, ing., 55 r., invalidný dôchodca, Bernolákova 4,
kresťansko-demokratické hnutie
25. Ivan Trubač, ing., 39 r., grafický dizajnér, hlinkova 10,
kresťansko-demokratické hnutie
26. Miroslav Turenič, 22 r., manažér, štúrova 14,
slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana,
most-híd, sloboda a solidarita
27. Vladimír Turenič, 30 r., softvérový vývojár, družstevná 9,
kresťansko-demokratické hnutie
v Bernolákove 7. októbra 2010
rsdr. ladislav jača v.r.
predseda miestnej volebnej komisie
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Kandidátka č. 1 na starostu a poslankyňu OZ
v obci Bernolákovo

Emília Biznárová

kandidujem za koalíciu politických strán a politických hnutí:
slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická
strana, sloboda a solidarita, kresťansko-demokratické hnutie, most-híd
v Bernolákove, v obci, ktorá má obrovský potenciál rozvoja a kde sa snúbi história s modernou súčasnosťou, žijem
s manželom a našimi tromi synmi.
po ukončení štúdia na vysokej škole ekonomickej
v Bratislave som v roku 1982 nastúpila do svojho prvého
zamestnania na ekonomický úsek v strojárňach potravinárskeho priemyslu v Bratislave. tu som bola zamestnaná
do roku 2000. počas tohto obdobia sa nám narodili naši
traja synovia, ktorí navštevovali Základnú školu v Bernolákove. v tom čase som sa aktívne podieľala na práci
v rodičovskom združení a v rade školy.
v rokoch 2000 až 2003 som pôsobila ako učiteľka
odborných ekonomických predmetov na strednej odbornej
škole v senci, kde som aktívne pracovala s mládežou.
od roku 2003 pracujem na úrade Bratislavského samosprávneho kraja na odbore školstva, mládeže a športu.
dva roky som bola poverená riadením oddelenia školstva,
kde som získala praktické skúsenosti z fungovania verejnej
správy a samosprávy. vo voľnom čase rekreačne športujem.
s priateľmi a známymi často diskutujeme o dianí v našej
obci. nie sú nám ľahostajné problémy, s ktorými obec
zápasí, pričom sa snažíme nájsť spoločný pohľad na to, ako
by sa veci dali pohnúť dopredu.
preto som sa s podporou rodiny a priateľov rozhodla, že
sa aktívne zapojím do diania v našej obci a svoje predstavy,
skúsenosti a energiu chcem aktívne využiť a spoločnými
aktivitami tak pôvodných ako aj nových obyvateľov prispieť
k tomu, aby sa z Bernolákova stala moderná a prosperujúca obec so zachovaním a rozvojom kultúrneho dedičstva
našich predkov.
Ďakujem všetkým, ktorí mi prídu 27. novembra 2010
odovzdať svoj hlas vo voľbách do obecnej samosprávy
a dajú tým šancu zmene, aby sa Bernolákovo stalo lepším
miestom pre život.
emília Biznárová
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Moju kandidatúru na post starostky
obce Bernolákovo nepodporujú politické
strany a ani záujmové skupiny ľudí v nich.
Po voľbách v decembri 2006 zazneli na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo z úst politicky nominovaných poslancov
tieto slová: „Konečne budú v Bernolákove vládnuť politické strany“.
Deklarovanie moci (a politických záujmov) sa nepočúva dobre, najmä ak
hlas slušných ľudí v jeho diktáte zanikne.
moju opätovnú kandidatúru na miesto starostky obce Bernolákovo
podporilo svojim podpisom vyše 500 občanov. Ďakujem vám všetkým!
pochádzam z rodiny, v ktorej má záujem o verejné dianie
v Bernolákove dlhú tradíciu. aj keď moji rodičia už nežijú, som im stále
vďačná za to, že mi vštepili odhodlanie a vieru v dobro a spravodlivosť.
vašu podporu považujem za mimoriadne cennú najmä preto, že nie je
podmienená získaním osobného prospechu. mojou aj vašou motiváciou
je túžba po zmene, ale aj možnosť otvorene hovoriť o problémoch, ako
aj potreba aktívne sa podieľať na každodennom živote v Bernolákove.
pri našich stretnutiach sme najčastejšie hovorili o potrebe zmeniť
súčasný stav komunikácie medzi občanmi a vedením obce, ale aj o nutnosti začať riešiť dlhodobé, nepríjemné problémy.
v komunálnej politike sa angažujem 12 rokov ako nezávislá
poslankyňa. prispela som mnohými nápadmi a riešeniami, z ktorých má
obec dodnes prospech. som nielen ich autorkou, ale zasadila som sa aj
o ich uskutočnenie, čo nebolo vždy jednoduché.
Záchrana Gaštanovej aleje, vybudovanie detských ihrísk, získanie kontroly rodičov nad svojimi peniazmi v rámci Združenia rodičov a pria-teľov
školy (iniciovala som založenie združenia školáčik), záchrana hradného
návršia a vyhlásenie tohto územia za kultúrnu pamiatku a archeologickú
lokalitu – to všetko sú moje občianske aktivity, ktorých výsledky v Bernolákove dodnes vidno a na ktoré som hrdá.
ako poslankyňu si ma však najčastejšie spájate so sociálnou oblasťou.
komunálna sociálna politika sa stala mojím koníčkom, doplnením mojej
profesie sociálnej pracovníčky. roky pracujem ako odborníčka v štátnej
správe so zameraním na práva detí, kuratívne činnosti a sociálnoprávnu
ochranu. mám však skúsenosti aj s vecným rozpočtovaním, kontrolnou
činnosťou, verejným obstarávaním či prí-pravou a realizáciou projektov.
veľa aktivít, ktoré som v Bernolákove presadila, predstavovalo beh na
dlhé trate. vyžadovalo si to moju nielen občiansku angažovanosť, ale aj
odbornú zdatnosť. Zasadila som sa za vybudovanie domu sociálnych
bytov či projekt penzión pohoda i prenesenie kompetencie opatrovateľskej služby zo štátu na obec. s vašou podporou v tom budem
rada pokračovať.
čo dodať na záver? Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v § 30 stanovuje, že v čase kampane má mať politická
strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup k hromadným
informačným prostriedkom a k službám územnej samosprávy za-meraným na podporu alebo na prospech ich volebnej kampane. Rozsah
iba 50 riadkov, ktorý mi bol poskytnutý na prezentáciu
myšlienok, ktoré budú pre mňa prioritou v budúcom volebnom
období v obecnom časopise, však nepovažujem za dostatočný
na predstavenie všetkého, čo chcem spoločne s Vami po
úspešných obecných voľbách dosiahnuť pre naše Bernolákovo.
V takomto prípade o rovnosti pre všetkých, najmä nezávislých
kandidátov, hovoriť nemožno. Aj toto však rada zmením.
Preto Vám môj volebný program a jeho ciele rada priblížim
v najbližších dňoch primeraným spôsobom osobne. Jedno vám
však prezradím už dnes: Viesť dialóg a spoločne s Vami presadzovať kvalitu života v Bernolákove mi bude nielen povinnosťou,
ale aj cťou.

Vaša

Iva Pipíšková
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Ing. Ľubomír Poór

Pavol Šipoš

vážení spoluobčania,

vážení spoluobčania,

chcel by som sa vám touto cestou prihovoriť a vyzvať
vás k účasti na nasledujúcich komunálnych voľbách.
stav vecí verejných je aj vo vašich rukách. v samospráve Bernolákova pôsobím už osemnásť rokov. v minulom roku som bol zvolený do funkcie poslanca za
Bratislavský samosprávny kraj. spojenie dlhoročných
skúseností v komunálnej sfére a zároveň možnosť
ovplyvňovať rozhodovanie na úrovni Bratislavského
kraja je z môjho pohľadu dostatočný predpoklad na
pokračovanie v práci vo funkcii starostu jednej
z najväčších obcí na slovensku. som si vedomý toho, že
každý občan má iný pohľad na úlohy, ktoré by sa mali
vykonať, avšak realizovať sa dá len to, na čo obec má a
aké zdroje si dokáže vytvoriť. je naozaj veľmi ľahké
niečo sľúbiť, ale ... .
nakoľko dobre poznám finančné, technické a personálne zázemie našej obce i ťažkosti pri získavaní
ďalších zdrojov financovania, predkladám vám stručný
návrh toho, čo je potrebné a možné v nasledujúcom
volebnom období uskutočniť:
- obnoviť centrálnu časť obce v okolí kultúrneho
domu, Hlavnej, Školskej a Viničnej ulice v zmysle
schváleného projektu z EU fondov,
- dobudovať kanalizáciu na základe podpísanej
zmluvy na čerpanie z fondov EU tak, aby bola
obec odkanalizovaná na cca 90%, s následnou
prípravou resp. budovaním zostávajúcich častí,
- pokračovať vo vyrovnanom hospodárení obce,
- dokončiť cyklistický chodník Bernolákovo –
Ivanka pri Dunaji a budovať nové cyklo trate
a chodníky pre peších v blízkosti potoka Čierna
voda,
- postupne rekonštruovať existujúce a budovať
nové miestne komunikácie a chodníky, a to aj
v nadväznosti na dokončenie kanalizácie,
- pokračovať v zvyšovaní bezpečnosti v obci
skvalitňovaním práce obecnej polície a lepším
využitím pultu centrálnej ochrany pre občanov
a firmy na území obce ,
- skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb
a následne vybudovať zariadenie pre seniorov,
- vyriešiť dostavbu, nadstavbu a modernizáciu
základnej školy,
- pokračovať v čistení koryta Čiernej vody
a priľahlých lokalít,
- vytvárať nové a rekonštruovať existujúce detské ihriská,
- riešiť umiestnenie rozrastajúcej sa základnej
umeleckej školy,
- podporiť vytváranie podmienok pre rozvoj
športových a kultúrnych aktivít obyvateľov obce
na aktívne využívanie voľného času,
- spolupodieľať sa na skvalitňovaní prostredia
v areáloch základnej školy a materskej školy,
- vybudovať trasu historického náučného chodníka od Železničnej stanice pozdĺž koryta Čiernej
vody ku Kostolu sv. Štefana, Kaplnke sv. Anny,
cintorínu až po kultúrny dom.

milí spoluobčania. volám sa pavol šipoš, bývam v najkrajšej obci už 41 rokov 143 dní.
Býva sa tu dobre,ale ešte nie "pekne" a to chcem zmeniť, ak mi v tom pomôžete, prídete
voliť a dáte mi váš hlas. mám veľa skvelých nápadov a myšlienok na skrášlenie našej
obce... pýtate sa, čo také môžem mať na mysli? prvoradé by bolo dokončenie kanalizácie, úprava jediného námestička, ktoré nám zostalo pred zdevastovaným vchodom do
kulturneho domu a okolia. naše mladé mamičky nemajú kam ísť si posedieť na kľudnom
mieste,tak isto aj naši seniori a preto by som chcel v našej starej škôlke vybudovať pre
nich pekný parčík s fontánkou a v starej budove posedenie pre našich rodičov pri kávičke,
čajíku a príjemnej hudbe... no a naše " tankodromy" (cesty a chodniky) a dať ich do
poriadku a takisto aj naše školy, veď takéto sú, čo si ich pamätám od mlada. žiadna
zmena na nich nenastala, akurát taká, že sa pomaly rozpadnú....ak by som sa stal
starostom, tak by som chcel z várdombu spraviť peknú výhľadňu z ďalekohladmi na
naše nádherne okolie. a určite by som chcel prispieť aj na bývanie pre sociálne slabších
spoluobčanov. no a chcel by som zriadiť pomocnU rUkU pre našich dôchodcov pri
úprave záhrad a okolia domov,na to, by som využil nezamestnaných ľudí. a mám toho
veľa ešte na skrášlenie nášho rodného bývania... skúste ma voliť a dožijeme sa
toho!!!!!!

vyššie uvedené ciele sú podľa môjho presvedčenia
prioritné s ohľadom na reálne možnosti našej obce.
plnenie uvedených a mnohých ďalších úloh vychádza
z potrieb obce a jej obyvateľov, ktoré sú mi známe
a budem sa usilovať ich v budúcnosti zabezpečiť. viac
o mojich zámeroch, cieľoch, názoroch ako i doterajšom
pôsobení nájdete na www.poor.sk
ing. ľubomír poór

Ľubomír Veselý
pre tých, ktorí ma nepoznajú, by som sa rád touto cestou prihovoril ako nezávislý kandidát na starostu na volebné obdobie 2010-2014.
volám sa ľubomír veselý. mám 45 rokov. v tejto obci žijem celý svoj život . žijú tu moje
deti, moja rodina, moji známi a bol by som rád, aby tu vyrastali aj ďalšie naše generácie, ktoré budú hrdé na to, že žijú a bývajú v tejto obci.
myslím si , že je najvyšší čas v tejto obci vykonať zmeny, ktoré by viedli k jej rozvoju
a nie k jej úpadku alebo izolácii v porovnaní s ostatnými obcami. je veľa toho, čo nám
sľubovali, ale čo sa z toho skutočne splnilo? čo by sa dalo zmeniť a aké zmeny by sa dali
docieliť?
Využitie finančných zdrojov z európskej únie.
sľuby o tom, ako budeme využívať peniaze z eurofondov zostali len sľubmi. prečo? preto,
lebo nikto o ne nepožiadal! radšej sa tu buduje za peniaze daňových poplatníkov, kde
netreba nič dokladovať, zákazky sú nekontrolovateľné a prideľujú sa vybraným firmám.
Za peniaze, ktoré by obec mohla čerpať zo zdrojov európskej únie by sa dala konečne
dobudovať kanalizácia, cesty, ktoré sú v dezolátnom stave (hlboká, Bernolákova atď.)
chodníky (trnavská, Gróbska a iné), opraviť kultúrny dom, ktorý je v kritickom stave.
načo sa ešte čaká?
Zrušenie obecnej polície.
na chod obecnej polície sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky, ktoré by sa dali
využiť na rozvoj obce. obecná polícia by mala predsa slúžiť občanom a nie obecnému
úradu. ako je možné, že obecný policajt zaspí v službe a namiesto ochrany obecného
majetku zdemoluje auto obecnej polície a ďalšie dve autá rozbije?
myslím si, že miesto obecnej polície by sa tu radšej mohla vytvoriť pobočka banky, aby
občania nemuseli cestovať do okolitých dedín, čo by bol skutočný prínos pre viac ako
5 000 obyvateľov tejto obce, ako aj pre obec samotnú.
Realizácia kamerového systému v obci.
prečo sa radšej neinvestuje na kamerový systém, ktorý by bol menej finančne nákladný
a myslím , že aj rovnako účinný ako pôsobenie obecnej polície. to čo by sa ušetrilo na
každomesačnom chode obecnej polície, by sa mohlo investovať postupne do rozmiestňovania kamier po obci a obec by bola stále bezpečnejšia. a čo cintorín? ako by sa
tam zišli kamery!
keby bol v cintoríne nainštalovaný kamerový systém, mohli by si občania poistiť hroby
voči vandalizmu, lebo bez tohto im to nijaká poisťovňa nepoistí .
Výstavba detského ihriska v strede obce.
kam majú ísť mamičky, ktoré sa chcú so svojimi deťmi niekde pohrať? k žabáku?
mamička, ktorá je z opačného konca obce musí prejsť asi1-2 km. prečo nemôžeme vybudovať detské ihrisko v strede obce, veď miesto pri kd na to je? musel by niekto chcieť!
Výstavba v obci a znižovanie daní.
v obci je čoraz viac novopostavených domov, ale obyvateľov pribúda pomenej. aj to je
istý znak toho, že v obci niečo nefunguje tak, akoby malo. ak by sa znížili dane pre
občanov s trvalým pobytom v Bernolákove, boli by sme prekvapení, koľkí by si zmenili
trvalý pobyt a koľko financií by pribudlo do obecnej pokladnice.
Podpora mladých a úcta k starším.
chceme, aby sa naše deti kultúrne vyžívali. my im ale musíme vybudovať podmienky na
kultúrny rast. potrebujeme súrne zrekonštruovať kultúrne stredisko, aby naše deti
nemuseli chodiť za kultúrou do iných miest, ale aby sa kultúra čoraz viac prejavovala na
ich raste v tejto obci, a tým by sa aj budoval patriotizmus v občanoch. veď úlohou obce
je zabezpečovať kultúrnu a sociálnu sféru občanov. starší občania , ale aj mládež by si
už zaslúžili konečne nejaké kultúrne podujatia, ktoré tu už dlhšiu dobu chýbajú.
preto ak chceme konečne niečo v tejto obci po 12 rokoch zmeniť, príďme k volebným
urnám. Ďakujem.
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Mgr. Vladimír Cipciar,

mám dve nezaopatrené deti, narodil som sa v Bratislave. po absolvovaní strednej
školy a základnej vojenskej služby som pracoval v slovnafte v rôznych funkciách.
od r. 1991 som podnikal v oblasti veľkoobchodu a v službách. od r. 1999 pracujem
v bankovom sektore, kde som získal niekoľko certifikátov pre obchod a finančné
právo. v Bernolákove žijem od r. 1998, táto obec mi prirástla k srdcu. od začiatku
sa podieľam na zlepšovaní podmienok bývania vo svojom okolí, ako aj iných častiach našej obce.
mojím cieľom je pomôcť základnej škole, zvýšiť bezpečnosť a poriadok v obci.
vzhľadom na moje skúsenosti z finančníctva chcem napomôcť pri tvorbe rozpočtu,
najmä v oblasti príjmov, revitalizovať park a kultúrny dom, pomôcť s riešením problému prihlasovania sa k trvalému pobytu už bývajúcich obyvateľov, byť užitočný aj
v ostatných oblastiach života našej obce.

Kandidáti na poslancov OZ za stranu Smer-SD

JUDr. Stanislav Bečica
Ing. Matej Biskupič
Roman Rajták

advokát, 38 rokov, narodený v Brezne
Bytom: nálepkova 74, Bernolákovo,
stav: ženatý, dve deti

kandidujeme ako nezávislí kandidáti s podporou politickej strany smer–sociálna
demokracia na jej kandidátnej listine. všetci traja kandidáti máme záujem predovšetkým o to, aby sa naša obec dynamicky rozvíjala a patrila medzi tie obce, ktoré
žijú čulým spoločenským, kultúrnym a športovým životom. na to je treba silné ekonomické zázemie, a preto naše priority v prípade nášho zvolenia v novom volebnom
období sa budú uberať najmä k takým aktivitám, ktoré budú zamerané v prospech
obyvateľov obce na skvalitňovanie vecí verejných na všetkých úsekoch života obce
a to predovšetkým na:
- získavanie finančných prostriedkov zo všetkých dostupných fondov pre rozvoj
obce,
- opravu miestnych komunikácii a chodníkov,
- možnosť využitia iných dostupných fondov na rekonštrukciu budovy základnej
školy a kultúrneho domu,
- realizáciu výstavby zariadenia pre seniorov a malometrážnych bytov nielen pre
nich, ale aj pre a sociálne slabšie skupiny občanov obce,
- ochranu miestnych kultúrnych pamiatok, ich udržiavanie a zveľaďovanie,
- starostlivosť o verejný poriadok a zveľaďovanie životného prostredia,
- spoluprácu s občianskymi združeniami pôsobiacimi na území obce,
- aktivity so zameraním na získanie mládeže k rozvoju ich záujmov tak, aby sa
zapájali do spoločenského života obce.
v ostatných oblastiach sa budeme podieľať na plnení úloh obce a vyvíjať
iniciatívu pri získavaní nových, pre obec prospešných aktivít.

od roku 2002 vykonávam samostatnú advokátsku
prax, v súčasnosti som jediným vlastníkom
advokátskej kancelárie cipciar&partners, s.r.o.,
haburská 49/F, Bratislava, ktorá poskytuje právne
služby fyzickým a právnic-kým osobám.
vzdelanie a priebeh pracovných činností: právnická
fakulta Uk v Bratislave, ministerstvo obrany sr,
ministerstvo zahraničných vecí sr, aG Banka, a.s.
- ústredie, slovenská sporiteľňa, a.s.- ústredie.
obyvateľom Bernolákova som približne 5 rokov,
založil som si v Bernolákove rodinu, vychovávam tu
svoje dve deti a mám záujem, aby obec ako celok
prosperovala a bola tak dobrým miestom nielen pre
život mladých ľudí, seniorov, starousadlíkov,
či novousadlíkov, ale aby bola aj miestom
bezpečného a pokojného života všetkých jej obyvateľov.
v záujme toho by som rád ako poslanec obecného
zastupiteľstva podporil najmä:
- dohľad nad zákonnosťou procesov pri chode
obce, právnu bezvadnosť zmluvných dokumentov,
- riadne a hospodárne nakladanie z majetkom
obce,
- výstavbu a rozvoj obce tak, aby sa nenarušila jej
osobitosť a aby sa nestala novou petržalkou,
- vybudovanie penziónu pre dôchodcov,
- možnosť čerpania finančných prostriedkov z eurofondov za účelom zveľadenia obce,
- dobudovanie kanalizácie v obci a následnú
rekonštrukciu ciest,
- ochranu a bezpečnosť obyvateľov obce ako aj
ochranu životného prostredia,
- rozvoj športu a kultúry ako aj záujmovej činnosti
pre deti a mládež.
týmto si dovoľujem uchádzať sa ako nezávislý kandidát o zvolenie za poslanca obecného zastupiteľstva v Bernolákove a požiadať vás týmto o podporu
mojej kandidatúry.

6
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Helena Černayová,

Marta Jungová

narodená v roku 1950 v Bernolákove.
v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach som sa ako
poslankyňa obecného zastupiteľstva aj ja podieľala na prijatých
zásadných rozhodnutiach súvisiacich s rozvojom našej obce. mne
neprináleží bilancovať, čo všetko sa nám podarilo urobiť.
ale každý z nás, ktorý tu žije, postrehol, ako sa naša obec zmenila
k lepšiemu. je ešte veľa vecí, ktoré by bolo treba zrealizovať, no nejde
to urobiť vždy vtedy, keď by sme to my chceli, pretože tomu bránia
rôzne okolnosti. to, čo sa nepodarilo, je na tých ďalších. možnosti
a riešenia treba hľadať stále.
sledujem rozvoj a dianie v našej obci na poli kultúry, školstva, športu, cirkvi, mládeže, občianskych združení a rôznych obecných podujatí, čo sa snažím potom zaznamenať aj v obecnej kronike, ktorú
vediem už desať rokov.
som členkou viacerých občianskych združení v obci ( dôchodcovia,
invalidi, záhradkári, červený kríž a i.), v ktorých sa snažím aj aktívne
pomáhať. s mnohými, ktorí navštevujete rôzne kultúrno-spoločenské
či športové podujatia, mám možnosť sa stretávať a počúvať vaše
názory. tieto potom predkladám na obecné zastupiteľstvo
a hľadáme spoločné riešenia.
svojimi doterajšími skúsenosťami a prácou by som mohla prispieť
k ďalšiemu rozvoju našej obce napr. v oblasti kultúry

bytom trnavská 130, Bernolákovo, dôchodkyňa, 62 rokov

Martina Jánošíková

kandidujem na
poslankyňu obecného zastupiteľstva
na kandidátke kss,
aj keď nie som členka strany. aktívne
pracujem vo výbore
klubu dôchodcov
v Bernolákove ako
hospodárka-pokladníčka. mám dlhoročné skúsenosti
v práci s mládežou,
nakoľko som veľa
rokov pracovala na
základnej škole ako
tajomníčka školy
a účtovníčka. skúsenosti mám aj
s prácou v odborovej organizácii.
ako stará matka a matka by som sa chcela pričiniť o zlepšenie
prostredia pre malé deti a ich matky, aby mali bezpečné a kultúrne
priestory na hranie a odpočinok. predovšetkým vybudovaním
a údržbou detských ihrísk. tiež by som chcela doriešiť problém
s priestormi pre klub dôchodcov, ktorých počet v Bernolákove
neustále narastá, aby sa mali kde stretávať počas celého roka.

Katarína Koporcová,
nar. 18. 1. 1964 v Bratislave. od narodenia žijem v Bernolákove. som
nezávislou kandidátkou na poslankyňu obecného zastupiteľstva.
pracujem ako vedúca vychovávateľka v školskom klube detí
v Bernolákove. Už viac rokov sa angažujem v kultúrno-spoločenskej
činnosti ako vedúca detského tanečného súboru niagara, členka
komisie kultúry a školstva, moderátorka a spoluorganizátorka mnohých podujatí pre deti aj dospelých Bernolákova, aktívne pracujem
v rôznych spoločenských organizáciách. ako poslankyňa oZ sa
budem usilovať o to, aby bolo pridelených viac finančných prostriedkov na školstvo, školské priestory a vybavenie škôl modernými učebnými pomôckami. Budem sa snažiť, aby dostali väčší priestor na
prezentáciu svojho umenia, talentu a nadania deti, ale i dospelí občania Bernolákova, najmä žiaci mš, Zš a ZUš. Budem so svojimi voličmi
rozprávať a všetky ich požiadavky, názory a pripomienky sprostredkovane odovzdávať a riešiť na zasadnutiach oZ.
v pozícii poslankyne oZ by som svojou prácou a skúsenosťami rada
prispela k rozvoju obce.

dovoľte mi, aby som sa vám predstavila ako nezávislá kandidátka
na poslanca do obecného zastupiteľstva Bernolákova.
mám 32 rokov, som vydatá a mám jednu 12 ročnú dcéru.
vyrastala som v Bernolákove, kde som absolvovala aj základnú
školu. vyštudovala som obchodnú akadémiu v Bratislave.
celý môj doterajší profesijný život sa venujem účtovníctvu a ekonomickému poradenstvu. v roku 2004 som otvorila prevádzku
papiernictva, ktorú prevádzkujem dodnes. občiansku vybavenosť
našej obce som sa pokúsila zvýšiť v rokoch 2006 až 2008, keď som
prevádzkovala večierku a cukráreň.
nakoľko sa denne stretávam s obyvateľmi našej obce a poznám ich
názory na verejný život v našej obci, týmto krokom chcem tieto podnety preniesť na pôdu zastupiteľstva. Získaním mandátu budem
presadzovať názory občanov, nakoľko kandidujem ako nezávislá
kandidátka a nie som viazaná žiadnou politickou stranou.

Jozef Lukovič,
56 rokov, živnostník
od roku 1989 podnikám v oblasti malého stavebníctva.
Zamestnávam občanov z Bernolákova, ale aj blízkeho okolia. v prípade môjho zvolenia za poslanca obecného zastupiteľstva sa budem
podieľať na zveľaďovaní obce v prospech obyvateľov so zameraním
najmä na:
- plnenie tých úloh, ktoré sú pre obyvateľov obce nevyhnutné,
- realizáciu budovania drobných stavieb a rôznych opráv a úprav,
ktoré budú pre obec potrebné a užitočné,
- vytváranie zdravých podmienok v oblasti životného prostredia,
- rozvoj dobrovoľných činností a aktivít zameraných na voľnočasové
vyžitie obyvateľov obce,
- spoluprácu s podnikateľmi a živnostníkmi v obci pri riešení
zveľaďovania obce.
v ďalších oblastiach sa budem podieľať na plnení všetkých
dôležitých úloh obce.
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obecného zastupiteľstva v obci Bernolákovo
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Ing. Rastislav Požár
aj vy si už hovoríte, že s tými chodníkmi by sa malo niečo spraviť?
kladiete si otázku, prečo nemáme poruke posilňovňu, opravára
obuvi či banku?
často sa zamýšľame, čo Bernolákovo naliehavo potrebuje, rozprávame o tom so susedmi. žijeme tu radi. život však stále prináša
nové nápady, čo vylepšiť. chceli by sme pomôcť spraviť
z Bernolákova príjemnejšie miesto. chceme žiť bezpečne a pohodlne. to sa však nestane samo od seba. mnohí pomáhame veci
pohnúť. Už tri volebné obdobia pôsobím vo finančnej komisii obecného zastupiteľstva.
chcem ďalej nachádzať spôsoby, ako zlepšiť život v Bernolákove.
možno sa pýtate, prečo mi na tom vlastne tak záleží. som rodený
Bernolákovčan. pracujem tu. žijem tu s mojou manželkou
a synčekom. chcem pomôcť vylepšovať život v našej obci. mám
nápady. cítim sa vo svojich 35 rokoch mladý a plný elánu pustiť sa
do práce v našom spoločnom záujme naplno.
preto kandidujem na poslanca miestneho zastupiteľstva.

Prezentácia kandidáta
na poslanca obecného zastupiteľstva.

Milan SLANÝ,

po ukončení štúdia na vysokej škole dopravy a spojov v žiline som
z rodných vysokých tatier nastúpil do zamestnania na správu východnej dráhy v Bratislave. v rokoch 1997 až 2000 som zastával post prevádzkového inžiniera na magistráte hl. m. Bratislavy a od roku 2000
som vedúci krematória v Bratislave.
v Bernolákove žijem už 26 rokov s manželkou a dvoma dcérami.
počas ich štúdia na základnej škole som najprv zastupoval rodičov
v rade školy, neskôr som bol zvolený za jej predsedu. túto funkciu som
zastával 5 rokov, počas ktorých som získal skúsenosti v oblasti školstva.
moje pôsobenie v radách škôl pokračovalo aj počas štúdií oboch dcér
na stredných školách v Bratislave.
keďže ani mne nie sú ľahostajné problémy našej obce a mám záujem
podieľať sa na jej ďalšom rozvoji, rozhodol som sa kandidovať na
poslanca obecného zastupiteľstva.
Zúčastnite sa, prosím, dňa 27.11.2010 na voľbách do obecnej samosprávy.
Ďakujem za vašu podporu.
michal merva

Ing. Alexander Molnár,
nezávislý kandidát
vážení obyvatelia Bernolákova, predovšetkým sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí podporili moju kandidatúru na poslanca obecného zastupiteľstva /ďalej oZ/.
keďže mi nie je ľahostajné, čo sa s obcou a jej obyvateľmi deje, vo
volebnom období 2006-2010 som sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí oZ ako radový občan. som hlboko sklamaný z konania, resp.
vedomého nekonania väčšiny súčasného oZ pri prijímaní rozhodnutí,
ktoré negatívne zasahujú do života obyvateľov a do budúcnosti obce.
preto som sa rozhodol opäť kandidovať ako nezávislý poslanec, lebo
som presvedčený, že len takto môžem slobodne obhajovať záujmy
obyvateľov obce. ako nezávislý poslanec som v oZ pôsobil v rokoch
1998-2002, kedy som dokázal, že sa nepodriaďujem nijakej straníckej príslušnosti ani nariadenému dvíhaniu rúk pri hlasovaní. že nie je
prípustné k pripomienkam a požiadavkám občanov pristupovať
s predpojatosťou a výsmechom, ale je potrebné ich seriózne riešiť, aby
nikto z vás nemusel mať pocit, že je druhoradým obyvateľom a že
ústretovosť a ochrana základných práv občana je artikel len pre vyvolených. môj volebný program pre volebné obdobie 2010-2014 je
rozsiahly, a preto ho zverejním v iných - občanom dostupných
médiách.

moje meno je
mám 63 rokov a v tomto volebnom období kandidujem za poslanca obecného zastupiteľstva. som rodák z Bernolákova, kde celý svoj život aj
bývam. som ženatý, mám jednu dcéru. moje vzdelanie je soU
elektrotechnického zamerania. stále pracujem ako elektrotechnik.
od roku 1991 vykonávam funkciu predsedu slovenského zväzu
záhradkárov v obci. som aj členom poľovného združenia „svätá
diana„ v našej obci. v týchto organizáciách sa výrazne angažujem.
ako záhradkár a poľovník veľa času trávim pochôdzkami po obci
a jej okolí, kde vidím veľa nelegálnych skládok rôzneho odpadu.
v nadchádzajúcom volebnom období sa chcem zamerať na skvalitňovanie životného prostredia, presadzovať čistotu a skrášľovanie našej obce a zamedziť vzniku nelegálnych skládok odpadu.
mojou prioritou bude ochrana prírody, dôrazne dbať na dodržiavanie čistoty a ekológie v našej obci a jej okolí.
vážení spoluobčania – voliči, je len na vás ako rozhodnete o mojej
kandidatúre na poslanca do obecného zastupiteľstva.

Ľuboš Štica,
nálepkova 57, 900 27 Bernolákovo
životopis
osobné údaje:
meno a priezvisko: ľuboš štica
Bydlisko:
nálepkova 57, 900 27 Bernolákovo
dátum narodenia: 20.1.1971
stav:
ženatý, 3 deti
vzdelanie:
Základná škola v Bernolákove
sptš j. a. Gagarina v Bernolákove
stredné odborné učilište energetické
Záhorská Bystrica, Bratislava
pracovné skúsenosti: shmú Bratislava, ministerstvo financií sr
techall slovensko, spol. s .r., konateľ spoločnosti
ako stály obyvateľ Bernolákova (už od narodenia), ktorý má
s touto obcou a jej obyvateľmi úprimný a vrelý vzťah, by som rád
priložil ruku k dielu pri jej zveľaďovaní, budovaní a skrášľovaní.
taktiež v serióznej a konštruktívnej komunikácii medzi obyvateľmi
a zástupcami obce. Za prvoradú úlohu považujem správne
rozhodovanie pri využívaní a prerozdeľovávaní verejných financií,
ktoré musia byť použité pre dobro nás všetkých, ktorí chcú
v Bernolákove nielen bývať, ale sa tu i dobre a bezpečne cítiť.
Ďalej v podporovaní športových a kultúrnych aktivít, ktoré nebudú
len príležitosťou pre mladých na ničenie obecného či súkromného
majetku, ale budú mať i hlbší význam pre ich výchovu, zdravie
a využitie voľného času.

Komunálne voºby 20
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vážení spoluobčania!
dovoľte mi, aby som sa vám predstavila.

Darina Švardová,

volám sa
mám 53 rokov, som vydatá,
mám tri deti a podnikám v oblasti účtovníctva a ekonomického poradenstva.
v týchto komunálnych voľbách sa budem uchádzať o miesto poslanca v obecnom zastupiteľstve. v poslednom volebnom období som bola zvolená za
poslankyňu obecného zastupiteľstva. pôsobila som vo finančnej komisii.
som aktívnou členkou výboru miestneho spolku červeného kríža. Zastávam
funkciu pokladníčky a pomáham pri organizovaní podujatí spolku čk.
aktívne sa zúčastňujem na rôznych akciách organizovaných pre kresťanskú
mládež. svojimi skúsenosťami v oblasti účtovníctva a ekonómie vypomáham
v občianskom združení pre záchranu kultúrnych pamiatok. v nasledujúcom
volebnom období by som naďalej chcela pôsobiť vo finančnej komisii. mojím
cieľom je zamerať sa hlavne na zlepšenie kvality bývania obyvateľov
Bernolákova a na zlepšenie informovanosti občanov o použivaní finančných
prostriedkov.
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Kandidát č. 26 na poslanca
obecného zastupiteľstvav obci Bernolákovo

Miroslav Turenič

Štefan Tám,
55 rokov, kandidát za poslanca do obecného zastupiteľstva za kdh
trvalé bydlisko : Bernolákovo, Bernolákova ul. č. 1806, ženatý, 3 deti
vzdelanie: vysoká škola zemědelská v Brne, odbor vinohradníctvo – vinárstvo
Zamestnanie :
jrd šamorín, výskumný ústav závlah, Bratislava,
UksUp Bratislava, ht – real Záhorská Bystrica,
od roku 2004 na invalidnom dôchodku
Čo by som chcel zlepšiť v mojej rodnej obci ?
predovšetkým vybavenosť pre deti, väčší počet detských ihrísk, kde by mohli
deti rôznych vekových kategórií bezpečne tráviť voľný čas, pri potoku čierna
voda vybudovať kondičné zastavenia aj pre dospelých a mládež, sprístupniť
park pre občanov najmä v zimnom období – napr. možnosť sánkovania,
prechádzok pre mamičky s deťmi, rekonštrukciu chodníkov, viacej stromov
a ostatnej zelene do starých, ale aj novovybudovaných ulíc.

Ing. Ivan Trubač
• narodený 10. 6. 1971 • ženatý • 3 deti
od svojich 6 rokov žijem v Bernolákove, preto sa považujem za „rodeného“
Bernolákovčana a som na to hrdý. po roku 1994, kedy som ukončil vysokoškolské štúdium na strojníckej fakulte slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
som pracoval ako projektant až do roku 2002. od toho roku sa venujem
grafickému dizajnu ako sZčo.
čo chcem presadzovať:
1. Zverejňovanie zmlúv a faktúr na internete
som zástancom jasných a čistých vzťahov, a preto sa budem zasadzovať
o transparentné hospodárenie obce.
2. vytvorenie a zabezpečenie funkčnosti „dôstojných“ detských ihrísk
ako otec troch malých detí veľmi dobre viem, že v obci niet kam s deťmi ísť.
nestačí iba urobiť ihrisko, treba sa oň aj starať. inak to dopadne ako na
„starej škole“. jedno ihrisko, a ešte k tomu v takom stave, je na Bernolákovo
žalostne málo.

Vladimír Turenič
mám 30 rokov, som ženatý a spolu s manželkou sa tešíme z dvoch krásnych
synov. v rokoch 1995 – 1999 som vyštudoval strednú priemyslovú školu elektrotechnickú v Bratislave. hneď po jej úspešnom ukončení som začal pracovať
ako softvérový vývojár vo finančnom sektore a od roku 2000 pracujem s tým
istým zameraním u súčasného zamestnávateľa. voľné chvíle rád trávim
prechádzkami s rodinkou alebo čítaním kníh. Zo športov mi najviac prirástlo
k srdcu plávanie, ktorému sa podľa možností aj aktívne venujem. ako poslanec
obecného zastupiteľstva chcem aktívne prispieť k tomu, aby sa u nás vždy spájala múdrosť minulosti a túžby budúcnosti a tak bolo naše Bernolákovo vždy
atraktívnym a príjemným miestom pre výchovu a rast našich nových generácií
v harmónii s dedičovom našich rodičov a starých rodičov.

kandidujem za koalíciu politických strán:
slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana, sloboda a solidarita, most-híd
som jedným z mnohých, ktorým nie je ľahostajné, čo sa
deje okolo nás. v Bernolákove som vyrástol, žijem tu celý
svoj život.
Už počas môjho štúdia som sa aktivizoval v medzinárodných projektoch európskej únie, kde som získal cenné
znalosti a skúsenosti v podnikovom riadení a informačných systémoch. Už päť rokov pracujem vo voľnom
čase ako správca internetovej stránky obce Bernolákovo.
Zároveň som po ukončení štúdia tri roky pracoval ako
nezávislý finančný poradca a založil som si živnosť na
tvorbu internetových stránok a obchodov, ktorú prevádzkujem dodnes. v súčasnosti pracujem v allianz
slovenskej poisťovni ako osobný reprezentant a ako manažér internetovej spoločnosti kaliant.
vždy ma zaujímalo, ako žijú aj moji susedia a ľudia okolo
mňa. aj vo svojej práci sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa mi
zdôverujú so svojimi radosťami a starosťami. Z týchto cenných podnetov som zistil, že je mnoho vecí, ktoré by sa
mohli zmeniť.
s podporou blízkych ľudí a priateľov som sa rozhodol, že
sa do uskutočňovania zmien zapojím aktívne. do obecného zastupiteľstva kandidujem s víziou a nápadmi, ktoré
chcem uskutočňovať moderne a zodpovedne, avšak
v neustálom dialógu so všetkými obyvateľmi Bernolákova.
mojím cieľom je zmena k lepšiemu.
dajte mi šancu a príďte mi 27. novembra 2010 odovzdať
váš hlas vo voľbách do obecnej samosprávy a prejavte
vôľu, že si prajete zmenu, aby sa stalo Bernolákovo lepším
miestom pre život.
Ďakujem za vašu podporu.
miroslav turenič

