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10 vízií = 10 priorít = 10 úloh

1. Doprava

V Martine je 32 mestských ciest v havarijnom
stave. Okrem nich sú zničené aj štátne cesty
na hlavných ťahoch. Pol roka pred uplynutím
niekoľkonásobného mandátu začal bývalý
primátor so svojimi poslancami rokovať
o opravách. Po 12 rokoch primátorovania.

Začneme opravovať a rekonštruovať cesty od
začiatku volebného obdobia. Ak počas
najbližších štyroch rokov nedokážeme
odstrániť havarijný stav mestských
komunikácií, neodvážim sa predstúpiť pred
Martinčanov so žiadosťou o znovuzvolenie.

Najvyššiu prioritu si zaslúžia aj rekonštrukcie
chodníkov a námestí, železničné priecestie
a zastávka MHD pri stanici. Východný okruh
dostane definitívnu trasu a parkovacie domy
budú riešením na sídliskách, kde ľudia po
návrate z práce nenachádzajú miesta pri
svojich vchodoch.

Cena lístka MHD nezodpovedá hodnote, ktorú
očakávajú a dostávajú cestujúci v autobusoch.
Je nutné aby zisk z prepravy končil v Žiline?
Podrobíme zmluvu s dodávateľom služieb
verejnej dopravy podrobnej analýze a zvážime
možnosť založenia martinského mestského
podniku MHD.

2. Platby za energie, vodu a odpady

V porovnaní s rovnako veľkými mestami
platíme viac za energie, vodu a odpady.
Dodávateľské firmy majú vďaka
„nevypovedateľným“ zmluvám zabezpečené
pohodlné a pravidelné tržby.

Nové vedenie mesta otvorí rokovania
o zmluvách s úmyslom minimalizovať marže,
alebo ukončiť nevýhodné vzťahy.

Cieľom bude zabezpečiť, aby obyvateľom
začali chodiť nižšie faktúry za energie, vodu
a odpady. Mesto začne dôsledne kontrolovať
dodané výkony a služby.

3. Športoviská

Ľudia potrebujú priestor pre pasívny a aktívny
oddych a preto dobudujeme rozpracované
športoviská.

Vrátime futbal späť do mesta, dokončíme
hokejovú tréningovú halu, v spolupráci s VÚC
postavíme atletický štadión a tenistom
zabezpečíme podmienky pre vrcholové súťaže.

Zachováme systém malých dotácií pre menej
populárne športy. Športovanie detí bude mať
prednosť pred objednávaním drahých
zahraničných umelcov.

4. Samospráva a vzťah k mestu

Sklamanie z politiky spôsobili zlí politici. Málo
ľudí chodí voliť, neveria, že sa niečo zmení.
Martinské mestské zastupiteľstvo potrebuje
generačnú výmenu a nový vzťah ku svojim
voličom.

Navrhneme, aby mohli občania na rokovaní
vystupovať ku každému bodu programu.
Všetky prenosy mestských zastupiteľstiev budú
verejné a naživo.

Nové vedenie mesta využije každú možnosť
uprednostniť domácich martinských
podnikateľov pred cudzími.

Pri plánovaní a schvaľovaní investičných akcií
v jednotlivých mestských častiach budeme



využívať inštitút verejných zhromaždení
obyvateľov danej lokality. Otvoreným
a čestným prístupom prehĺbime
lokálpatriotizmus a vzťah k svojmu mestu.

5. Nábrežie Turca

Rieka tečúca cez mesto je poklad, ktorý treba
vybrúsiť. V spolupráci s martinskými
architektmi ju začneme meniť na územie
oddychu, regenerácie a zábavy.

Našou ambíciou bude, aby sa nábrežie stalo
priestorom, kde si môžete sadnúť do trávy na
rodinný piknik, chodiť na prechádzku
s kočíkom, oddýchnuť si na lavičke
a pozorovať vodnú hladinu.

Pre milovníkov pohybu sa stane zónou
korčuľovania a bicyklovania, pre umelcov
inšpiráciou na krajinomaľbu, pre gurmánov
a hladošov príležitosťou na kulinársky zážitok,
pre fotografov prírodou uprostred mesta.

6. Zastaviť vyľudňovanie

Martinu hrozí pád pod hranicu 50 tisíc
obyvateľov a mestský rozpočet by tak prišiel
o milióny eur. Najväčšia výzva, ktorej bude
nový primátor čeliť je zastavenie úpadku mesta
a poklesu počtu obyvateľov. Je nutné čo
najskôr prijať opatrenia, ktoré udržia ľudí
v meste.

Mladé páry nechcú deti, lebo nemajú kde
bývať, čo znamená, že treba urýchlene stavať
lacné nájomné byty a domy. Vdýchneme mestu
život a dobrú náladu.

7. Transparentnosť

Vráťme úctu menu nášho mesta. Aj ušľachtilý
zámer sa dá pokaziť, keď ho reprezentujú ľudia
bez charakteru.

Postaráme sa, aby sa Slovensko neuškŕňalo
na prívlastku transparentný. Nové
a profesionálne vedenie mestského úradu
zabezpečí, že Martin bude nielen náš, hrdý

a Turčiansky, ale opäť vzorový. Zotrieme tú
posmešnú nálepku a spravíme si lepšie
a transparentnejšie mesto aj bez nej.

8. Lanovka

Martinčania veľmi vnímajú, že lanovka
a Martinské hole sú hranicou medzi úspešnou
a neúspešnou samosprávou. Stratených 10
miliónov z nezvládnutého súdneho sporu je
presne cena novej lanovky.

Cestovný a turistický priemysel sa nepohne
dopredu, ak sa mesto neprepojí s Martinskými
hoľami. Primátor si zoberie pod patronát
pomôcť investorom a obyvateľom obnoviť
projekt lanovky. Partnerstvo pri rekonštrukcii
lesnej cesty z Kolónie Hviezda ku vysielaču
pokladáme za samozrejmosť.

9. Križovatka ciest

S funkciou martinského primátora je spojená aj
zodpovednosť za celý Turiec.

Mojou osobnou snahou bude ukončiť izoláciu
regiónu, angažovať sa pri výstavbe
turčianskych úsekov D1 a presadzovať
spojenie veľkých miest Banská Bystrica
a Martin prostredníctvom rýchlostnej cesty R3
za európske peniaze.

10. Nová dominanta mesta

Prekvapenie pre Martinčanov.

Nová dominanta mesta bude predstavená
a zverejnená na prvom zasadnutí mestského
zastupiteľstva po prípadnom zvolení za
primátora.

Klub budovateľov Martina a Marek Belák, 

nezávislý kandidát na primátora.



Ambície?

Mojou najväčšou ambíciou je, aby si Martinčania po ďalších štyroch rokoch

povedali: „Konečne máme dobrého a čestného primátora. Konečne sa začalo

niečo budovať, konečne niekto pohol mesto dopredu a konečne sa nemusíme za

primátora pred celým Slovenskom hanbiť.“

Chcem, aby ľudia na vlastných životoch pocítili, že ak je na čele mesta schopný

a pracovitý človek, tak aj Martin môže byť krajším, čistejším, modernejším a lepším

miestom pre život.

Chcel by som, aby od nás ľudia prestali odchádzať, ale naopak prišli sem bývať.

Ak sa podarí, čo máme naplánované, tak výsledkom bude, že sa tu mladí ľudia

nebudú nudiť, že ľudia v produktívnom veku budú v Martine nachádzať uplatnenie

a skvelú prácu a naši starší spoluobčania budú môcť spokojne vyjsť na

prechádzku, alebo len tak pred dom na lavičku a hovoriť si: Joj, ako dobre sa nám

tu v Martine žije. Toto by som chcel.

Marek Belák, kandidát na primátora mesta Martin

Martinčan z Ľadovne


