Volebný program kandidáta na starostu Petržalky Milana FTÁČNIKA

Viac moderných riešení pre Petržalku
Som človek, ktorý vždy a všade rešpektuje zákon. Mám skúsenosti z riadenia ako minister školstva. Poznáte ma ako
sociálne a demokraticky orientovaného politika. Prinášam moderné riešenia, ktorých cieľom je zlepšiť podmienky života ľudí
v Petržalke. Moja vízia je postavená na rozvoji Petržalky ako plnohodnotnej mestskej časti Bratislavy, na takom rozvoji, aby jej
obyvatelia mohli byť na ňu hrdí a našli v nej to, čo potrebujú. Chcem aby Petržalka slúžila Petržalčanom. Budem o tom s vami
intenzívne komunikovať. O dôveru voličov sa uchádzam s programom, ktorého odpočet budem robiť vždy verejne a po každom roku
volebného obdobia.

Sústredím sa na tieto priority:

1.

starostlivosť o bývanie a kde na to vziať

2.

pozitívne zmeny v doprave a v parkovaní

3.

rozvoj Petržalky ako mesta

4.

ochrana zelene namiesto zahusťovania

5.

sociálna starostlivosť

6.

viac bezpečnosti

7.

viac možností športovania

8.

kvalitné vzdelávanie pre naše deti

9.

úrad má slúžiť ľuďom

10. moderná Petržalka
1.

Starostlivosť o bývanie
Pripravím Program podpory obnovy panelových domov, zameraný na zatepľovanie a rekonštrukciu systémových porúch
bytového fondu. Na jeho základe zriadim poradenské centrum pre vlastníkov bytov pomáhajúce pri príprave projektov
a získavaní financovania. Zabezpečím financovanie programu z európskych fondov, z prostriedkov štátu, samosprávneho
kraja, mesta a mestskej časti.
Spoločne s tímom odborníkov pripravím návrhy na rozšírenie sociálneho bývania a ďalšej výstavby nájomných domov
v Petržalke tak, aby nevznikli negatívne dopady na existujúce bývanie.

2.

Pozitívne zmeny v doprave a v parkovaní
Riešením nie je znovu prelinkovať MHD, ale presadzovať také zmeny, ktoré povedú k väčšej spokojnosti Petržalčanov
s verejnou dopravou. Zvýšenie kvality cestovania dosiahnem zvýšením kapacity MHD v určitých obdobiach mimo hlavnej
dopravnej špičky, znížením počtu prestupov, predĺžením trás niektorých liniek a nasadením nových nízkopodlažných vozidiel.
Podporujem také rozhodnutie o nosnom dopravnom systéme MHD, ktoré nerozdelí Petržalku na dve časti.

Pripravím Program riešenia statickej dopravy, v ktorom sa posúdia možnosti (úplného alebo čiastočného) parkovania na
chodníkoch, výstavba zatrávnených parkovacích miest (plochy s polovegetačnými tvárnicami) podľa požiadaviek obyvateľov aj
súkromných parkovacích domov.
3.

Rozvoj Petržalky ako mesta
Spolu s odborníkmi a občanmi pripravím návrhy, aby bolo v Petržalke viac námestí, oddychových zón, športovísk a ďalších
prvkov, ktoré ju zmenia zo sídliska na mesto. Presadím regulovaný investičný rozvoj, v ktorom bude mestská časť, ako
stavebný úrad, chrániť verejný záujem.
Pripravím víziu dlhodobého rozvoja Petržalky do roku 2020 a dám ju na verejnú diskusiu obyvateľom aj odbornej verejnosti.

4.

Ochrana zelene pred necitlivým zahusťovaním
Budem dbať na ochranu zelene ako veľkého bohatstva Petržalky pred necitlivým zahusťovaním a pôsobiť tak, aby sa zeleň
ďalej rozvíjala a bola súčasťou zdravého životného prostredia. Osobitne budem chrániť zónu Draždiaka a ďalších jazier
a vytvorím podmienky na ich zarybňovanie.
Zabezpečím väčšiu čistotu verejných priestranstiev v Petržalke, dôslednú údržbu chodníkov, terás a schodov.

5.

Sociálna starostlivosť
Silnou sociálnou politikou budem pomáhať tým, ktorí to potrebujú, konkrétne rodinám s nezaopatrenými deťmi a nízkymi
príjmami (osobitne osamelým rodičom), seniorom, zdravotne postihnutým a ďalším ohrozeným skupinám. Každý človek je pre
mňa dôležitý.
Budem podporovať výstavbu a prevádzku zariadení poskytujúcich sociálne služby .

6.

Viac bezpečnosti
Účinnou spoluprácou s Mestskou políciou i Policajným zborom SR budem chrániť bezpečnosť občanov Petržalky. Budeme
nielen postihovať trestnú činnosť, ale aj odhaľovať a odstraňovať jej príčiny.
Pre zvýšenie bezpečnosti budem presadzovať dobudovanie kamerových systémov a podporím projekt bezpečného bývania.

7.

Viac možností športovania
Novou investičnou výstavbou sa v Petržalke znižujú možnosti športovania. Mojim cieľom je nahrádzať zrušené športoviská
novými a prispieť k lepšiemu využívaniu už existujúcich. Pripravím výstavbu minifutbalových ihrísk, aj menej náročných ihrísk
(basketbalové koše, petanque, volejbal atď.) ako aj ďalšie budovanie cyklistických trás.
Zabezpečím lepšie využitie športových areálov na školských dvoroch v popoludňajších hodinách, nielen pre voľnočasové
aktivity detí, ale aj ich rodičov.

8.

Kvalitné vzdelávanie pre naše deti
Mojim cieľom je postupné zlepšovanie materiálno - technických a priestorových podmienok a zvyšovanie kvality výchovy
a vzdelávania v školách i v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Osobitnú pozornosť budem
venovať materským školám a stravovaniu v školských jedálňach.

Aj keď to zákon nevyžaduje, navrhnem vytvoriť miestnu školskú radu, ktorá bude priestorom pre rodičov, učiteľov, poslancov
a odborárov na ovplyvňovanie školstva a zároveň bude samosprávnym partnerom mestskej časti pri jeho ďalšom rozvoji.
9.

Úrad má slúžiť ľuďom
Chcem zlepšiť komunikáciu občanov s úradom a úradu s občanmi, aby žiadna pripomienka či myšlienka neostala
nepovšimnutá. Budem sa snažiť vtiahnuť občanov do diskusie o budúcnosti Petržalky a o konkrétnych riešeniach jej problémov.
Vytvorím možnosti na to, aby si občania mohli čo najviac agendy vybaviť aj elektronicky.

10. Moderná Petržalka
Moderná Petržalka znamená regulovaný investičný rozvoj, ktorý jej prinesie novú tvár. Moderná Petržalka znamená rozvoj
internetových služieb, budovanie informačných kioskov a verejných prístupových miest.
Moderná Petržalka znamená dobré podmienky na život pre každého obyvateľa.

Rozvoj Petržalky ovplyvňujú nielen naše rozhodnutia, ale i rozhodnutia Bratislavy ako mesta,
rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja a aj štátu. Využitím osobných skúseností a kontaktov
budem presadzovať záujmy Petržalky a jej obyvateľov na všetkých týchto úrovniach.

Na presadzovanie týchto cieľov potrebujem Vašu podporu.
Uchádzam sa o Vašu dôveru, o hlas vo voľbách Vášho starostu.

