
Bod č.5

Zlepšenie verejnej dopravy a cestnej siete, vrátane 
chodníkov, podpora cyklotrás a cykloturizmu

Transparentná spolupráca socio‑ekonomických partnerov je kľúčový faktor rozvoja obce. Samospráva 
musí pravidelne komunikovať a spolupracovať najmä s ekonomickými subjektami pôsobiacimi na území 
obce a v jej okolí. 

Dôležitá je aj oblasť vzdelávania, kultúry a športu, a to nielen pre deti, ale zapojenie seniorov a združení 
pôsobiacich v obci, akými sú napríklad rybári, či poľovníci, sa musí stať prioritou. Musíme využiť potenciál 
rastu, ktorý Bernolákovo má, v prospech lepšieho života občanov a vyvinúť výraznú snahu o zapojenie 
občianskych komunít do chodu obce.

V prípade, že budem zvolený za starostu obce ZRIADIM centrálnu databázu podnetov prijatých za účelom 
rozvoja obce. Každý jeden občan bude môcť svoje návrhy predostrieť obci a tieto budú transparentnou 
formou vyhodnocované.

Bod č.4

Zlepšenie spolupráce socio-ekonomických  
partnerov v obci

Bernolákovo má veľký dlh voči obyvateľom, čo sa týka verejných voľne prístupných plôch pre šport. Vy‑
budované detské ihriská sú zanedbané, neudržiavané, ľudia ich opravujú svojpomocne až dlhú dobu. Ale, 
čo Bernolákovo má a môžu nám okolité obce len závidieť, je rozloha katastrálneho územia. V minulosti sa 

Ako predseda Občianskeho združenia Bernolákovčan, ktoré sa venuje aj odpadovému hospodárstvu 
a odstraňovaniu čiernych skládok v našej obci, som neraz stál pred dilemou, kam s odpadom. Preto som 
presvedčený, že Bernolákovo aj vzhľadom na narastajúci počet obyvateľov potrebuje neodkladne zriadiť 
ZBERNÝ DVOR, hoci vedenie našej obce tvrdí, že: “Zriadi niečo ako dočasné zberné miesto.” ‑ zverejnené 
10.decembra 2021.
 
Preto je dôležitým bodom môjho programu aby: Obec Bernolákovo zriadila a  sprevádzkovala ZBERNÝ 
DVOR, a to BEZ VÝHOVORIEK, bez zbytočného odďaľovania jeho vybudovania.

Bod č.3

Zriadenie zberného dvora

Veľa detí nie je umiestnených do škôlky. Škola nepokrýva potreby obce a nachádza sa len v severnej časti 
obce. Nezmyselne sa mrhá časom a veci sa neplánujú vopred, hoci štatistické údaje máme roky vopred 
a väčšinou sú správne.
 
V prípade, že budem zvolený za starostu obce, tak ZABEZPEČÍM rovnomerné prerozdelenie prijímania detí 
podľa ulíc na obe materské školy. Urobím všetko preto, aby sa reálne začala príprava na vybudovanie novej 
školy na južnej strane obce a to čím skôr.

Bod č.2

Zvýšenie kapacity a zlepšenie dostupnosti školských  
a predškolských zariadení v obci
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