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Slovo na úvod
V končiacom sa volebnom období 2011-2014 má Trebišov 25 poslancov, čo je najvyšší
prípustný počet. Pre budúce obdobie 2015-2018 presadzovali primátor a poslanci za
TREBIŠOV NAHLAS v mestskom zastupiteľstve zníženie počtu poslancov z 25 na 19, lebo
sa domnievame, že je to pre naše mesto postačujúci počet. Boli by 3 obvody: Juh s 9
poslancami, Sever s 9 poslancami, Milhostov s 1 poslancom. Náš návrh však nezískal
dostatočnú podporu.
Pretože okrem nás nikto z ostatných poslancov nepredložil iný návrh, o počte poslancov
nakoniec musel rozhodnúť prednosta okresného úradu Rastislav Petrovič; on zrušil obvod
Milhostov a určil, že budú len 2 obvody: Juh a Sever, každý s 12 poslancami. Spolu tak bude
24 poslancov.

Naši kandidáti
rovnaké dresy a v ktorom aj kapitán nosí
rovnaký dres ako ďalší hráči, pretože je
jedným z nich a len spolu môžu dosahovať
úspechy.
Nespojili sme sa pred voľbami s
politickými stranami. Nevytvorili sme
nevídané prapodivné politické konštrukcie a
koalície, v ktorých už možno nikto
ani nevie, za koho to vlastne
kandiduje. My nemeníme
pred každými voľbami
tričká ani farbu, ani
neprevraciame kabáty.
Kandidujeme stále pod tou
istou a nezameniteľnou
trebišovskou značkou; naše
ústredie nesedí v Bratislave a
nerozhoduje o tom, s kým a do
akej koalície sa môžeme pridať.
Preto nám nevznikajú do budúcnosti
žiadne volebné záväzky, ktoré by sme po
voľbách museli plniť.
Nie preto kandidujeme v komunálnych
voľbách, že sme proti niekomu. Kým ostatní
idú proti nám, my ideme za vás. Sme jedni
z vás. Tak ako doteraz, aj naďalej sme váš
hlas. Sme TREBIŠOV NAHLAS.
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Aj po rozhodnutí prednostu okresného
úradu Rastislava Petroviča o volebných
obvodoch a o počte poslancov si myslíme,
že pre Trebišov by stačilo menej poslancov a
podľa toho aj konáme: za TREBIŠOV
NAHLAS kandiduje v každom obvode po
9 kandidátov.
Nikto z našich kandidátov – či už na
primátora alebo na poslancov – sa
nemusel kvôli tomu, aby mohol
kandidovať za TREBIŠOV
NAHLAS, stať členom hnutia;
všetci ostali nestraníkmi.
Sme ľudia z rôznych
pracovných oblastí, ktorí sa
zaujímajú o dianie v našom
meste; sme vám známi a sme
pripravení pre vás pracovať.
Zároveň však tvoríme jasne a
zrozumiteľne čitateľný, jednotný a
kompaktný celok. V prípade nášho zvolenia
sa primátor a poslanci budú môcť o seba
navzájom oprieť a spoločne presadzovať
idey poriadku a čistoty v Trebišove.
Sme ako športový tím, ktorý má jednotnú
stratégiu a taktiku; tím, ktorý má svojho
kapitána; tím, v ktorom nosia všetci hráči
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TREBIŠOV NAHLAS
KANDIDÁTI NA POSLANCOV
Volebný obvod 1 Juh

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
Volebný obvod 2 Sever

KANDIDÁT NA PRIMÁTORA

Martin
Begala

Ľubomír
Bulla

Gabriel
Garanič

Marta
Berešová

Peter
Bobík

Gejza
Gore

Ervín
Hrtan

Viera
Hutmanová

Alena
Karabinošová

Ladislav
Kanda

Marián
Kolesár

Juliana
Pašková

Alica
Szilagyiová

Jaroslava
Tereščáková

Dušan
Tomko

Radovan
Pristáš

Juraj
Selecký

Jaroslav
Soták

BEZPEČNOSŤ PRE VEREJNOSŤ
K ĽUDSKÝM PRÁVAM ĽUDSKÉ POVINNOSTI

PORIADOK A ČISTOTA
www.TrebisovNahlas.sk

CHODNÍKY PRE KOČÍKY
PARKOVISKÁ NA SÍDLISKÁ

O našom programe
Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
v roku 2010 získal TREBIŠOV NAHLAS
funkciu primátora a 9 poslaneckých miest. To
nám umožnilo výrazne ovplyvňovať riadenie
a hospodárenie mesta. Primátor a ním
riadený odborný tím pripravovali mestskému
zastupiteľstvu veci, ktoré získavali
väčšinovú podporu poslancov. Tým sme
dokázali napĺňať náš program PORIADOK A
ČISTOTA na osoh všetkých obyvateľov
Trebišova, či už išlo o našich priaznivcov,
alebo neprajníkov.
Priority nášho programu z rokov 20112014 majú pre nás trvalú platnosť. Poriadok,
bezpečnosť , čistota , starostlivosť o
mládež a o životné prostredie sú hodnoty,
ktoré sa nedosahujú jednorazovými
opatreniami. Vyžadujú si sústavné,
systematické a nikdy nekončiace úsilie.
Preto my, kandidáti za TREBIŠOV NAHLAS,
predkladáme vám, občanom Trebišova,

pokračovanie nášho úspešného programu
PORIADOK A ČISTOTA na roky 2015-2018.
Dávame vám verejný prísľub, že v prípade
volebného úspechu budeme tento program
napĺňať pre ďalší rozvoj Trebišova.
Nedávame vám nesplniteľné
populistické sľuby. Nehovoríme vám len to,
čo chcete počuť. Štyri roky sme boli pri
mestskom kormidle a preto dobre vieme, čo
je v silách a možnostiach nášho mesta.
Ostatní sa opierajú o sľuby, my o
výsledky. Viaceré mestské investičné
zámery sú rozpracované a finančne
zabezpečené. Sme pripravení ich po
voľbách dokončiť. Najmä sme však stále
odhodlaní nedovoliť návrat starých čias a
spôsobov spred roku 2011. Či sa vrátia staré
tváre, ktoré takmer priviedli mesto do nútenej
správy, o tom rozhodnete vo voľbách vy.
Nech PORIADOK A ČISTOTA naďalej
víťazia nad chaosom a špinou.

Našepriority
priority ––1.1.časť
Naše
časť
I. PORIADOK
1. Ochránime verejné záujmy pri hospodárení s mestskými
prostriedkami a pri spravovaní vecí verejných – záujmy
spoločenstva tvoreného všetkými obyvateľmi mesta
budeme aj naďalej uprednostňovať pred záujmami
akejkoľvek skupiny (finančnej, spoločenskej, politickej či
etnickej) alebo jednotlivca.
2. Zachováme priaznivé hospodárenie a rozvoj mesta – pri
riadení mesta neuvoľníme doterajšiu prísnu pracovnú,
finančnú a personálnu disciplínu.
II. BEZPEČNOSŤ
3. Na verejných priestranstvách zlepšíme bezpečnosť
obyvateľov a ochranu ich majetku – dobudujeme mestský
kamerový systém a zmodernizujeme verejné osvetlenie.
4. Dlžníkov v mestských bytoch vysťahujeme z centra mesta
– ukončíme nájmy dlhodobých neplatičov v mestských
bytoch v centre mesta a v záujme ochrany obyvateľov
zbúrame staticky narušený bytový dom 1645 na Zimnej ulici.
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