STRANA NAJ
Kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja
FRANTIŠEK BEDNÁR (štatutár občianskeho združenia, občiansky aktivista, vyše 30 rokov pracoval
v oblasti tepelného hospodárstva v Poprade)
Z verejnej funkcie sa nesmie stať zárobkový podnik a zo župana podnikateľ. Preto chcem funkciu
vykonávať ako čestnú za priemernú mzdu v národnom hospodárstve a plat zo zákona prerozdeľovať
rodinám v núdzi. Zverejním majetok celej rodiny a každoročne všetky zmeny. Zasadím sa za ukončenie
klientelizmu a zrušenie zmlúv s finančnou skupinou Penta. Maximálne využijem eurofondy na podporu
zelenej energie čím na úsporách za energie, ktoré išli hore za 15 rokov dvojnásobne, získam financie na
obnovu budov v správe PSK. Ako predseda Spoločenstva vlastníkov bytov som dokázal v Poprade financovať obnovu bytového
domu z úspor dosiahnutých ekologickým ohrevom TÚV termodynamickými panelmi, pritom sa po splácaní úveru znížili zálohové
platby o 20 % a na energiách ušetrilo vyše 60%. Namiesto všeobecných sľubov ponúkam reálne riešenia v prospech občanov.

Mobil: 0903 142 771

E-mail: frantisek.bednar@strana-naj.sk

Kandidáti na poslancov Prešovského samosprávneho kraja - okres Poprad volebný obvod č. 6
FRANTIŠEK BEDNÁR (štatutár občianskeho združenia)
Ako poslanec urobím všetko preto, aby bola komunálna politika pod kontrolou verejnosti a občan nebol predmetom záujmu
politikov len pred voľbami. Mojím cieľom je otvorenosť, transparentnosť a priamy kontakt s ľuďmi pri riešení ich problémov.
Budem sprostredkovateľom pre každého komu nie sú ľahostajné veci verejné. Mojou prioritou bude zlepšenie života, či už
v oblasti pracovných miest a dostupného bývania, ako aj v oblasti dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre každého,
zvlášť pre našich seniórov s nízkymi dôchodkami.

MAREK DUDA (živnostník, riaditeľ neziskovej organizácie)
Ako poslanec sa zasadím o podporu výstavby nájomných bytov za dostupné ceny pre mladé rodiny,
čím chcem zabrániť odchodu kvalifikovaných ľudí do zahraničia. Budem presadzovať rozvoj
kultúrnych podujatí v Poprade. Podľa vzoru kežmarského EĽRO je pre obdobné podujatie,
doprevádzané skupinou historického šermu, ideálna pamiatková rezervácia v Spišskej Sobote.
Budem presadzovať podporu živnostníkov a malých podnikateľov.

Ing. JÁN KRIŠŠÁK (dôchodca, stavebný inžinier)
Ako poslanec chcem využiť skúsenosti v stavebníctve, projekčnej činnosti a riadiacich funkciách na
podporu kvalitných projektov pre využitie eurofondov a Nórskeho finančného mechanizmu najmä
v sociálnej oblasti pre našich dôchodcov, ktorí sú znevýhodňovaní v porovnaní s dôchodcami z krajín
EÚ. Budem podporovať vypovedanie nevýhodných zmlúv a navrátenie majetku pod správu kraja,
kvalitné cesty, integrovaný dopravný systém, dobudovanie cyklistických trás, školstvo prepojené
s praxou a potrebami regiónu, tvorbu pracovných miest, rozvoj poľnohospodárstva a dostupnej
zdravotnej starostlivosti.

IVANA PADARASOVÁ (podnikateľka)
Chcem využiť svoje skúsenosti v oblasti pohrebných služieb na dôslednú kontrolu zo strany kraja,
ktorá by zabránila neoprávnenému zvyšovaniu poplatkov za pohrebné a cintorínske služby, k čomu
často dochádza zo strany mestských spoločností, ktoré zneužívajú svoje dominantné postavenie,
nevedia hospodáriť a straty si vykrývajú zvyšovaním cien za tieto služby. Budem sa zasadzovať
o skvalitnenie verejných služieb a navrhnem aby kraj podporil výstavbu krematória v popradskom
regióne, čo by prinieslo nesporne ekonomické výhody najmä občanom pretože najbližšie
krematórium je v Košiciach a Banskej Bystrici.

www.strana-naj.sk

www.facebook.com

www.facebook.com/NAJ-Poprad

