DOBRÝ DEŇ, VOLÁM SA MAREK HATTAS.
Som Nitrančan, manžel, otec dvoch detí, počítačový analytik, zakladateľ kultúrneho centra Hidepark a jediný, skutočne nezávislý kandidát
na primátora mesta Nitra.

PREČO KANDIDUJEM?
Pretože Nitra má obrovský potenciál a je na čase ho využiť.
Stačí sa pozrieť do iných slovenských miest a zistíme, že sme
zaspali. Na to, aby sme sa pohli ďalej, potrebujeme vymeniť
nielen primátora, ale aj poslancov. Preto som zostavil tím
nezávislých kandidátov, ktorí so mnou idú do novembrových
komunálnych volieb, ako TÍM HATTAS.
Spolu s odborníkmi z Tímu Hattas sme vypracovali viac ako 100 riešení, ktoré Nitra potrebuje,
aby sa pohla vpred.
Ktoré sú tie najdôležitejšie?
Potrebujeme deﬁnitívne vyriešiť základné veci, akými sú kanalizácia, pitná voda, parkovanie a pohodlnejšie triedenie odpadu.
Nitra je najzadĺženejším veľkým mestom na Slovensku. Zefektívnime jej fungovanie a existujúce zmluvy preveríme formou auditu.
Ak chceme, aby naše deti trávili voľný čas kvalitne, musíme dobudovať a opraviť športové a
detské ihriská a byť schopní ich udržiavať funkčné.
Našim cieľom bude, aby mohla väčšina detí chodiť do škôlok vo svojej mestskej časti a
stravovať sa v jedálňach podľa projektu Jamieho Olivera "Food Revolution Day".
Na Islande sa opíja 8x menej mladistvých, ako pred 20 rokmi. Podarilo sa to vďaka programu
na podporu zdravého životného štýlu, ktorý kladie veľký dôraz na šport. Prečo takýto program
už dávno nemáme aj v Nitre?
Medzi rokmi 2014 až 2016 znížili v českom Kolíne kriminalitu o 56%, majetkovú o viac ako 70%.
Podobný projekt zavedieme aj v Nitre. Začneme zatvorením herní a identiﬁkovaním ďalších
rizikových miest v meste.
Zvýšime kvalitu života seniorov. Znížime im životné náklady odpustením smetného. Zavedieme poukážky na kultúru, masáže a zriadime projekt Hurá na výlety, v rámci ktorého budú
seniori môcť navštíviť zaujímavé miesta.
Využime potenciál nášho mesta. Zobuďme pešiu zónu, otvorme kino Palace a kasárne pod
Zoborom, využime výmenníky tepla pre miestne komunity. Dobudujme sieť cyklotrás a
postavme konečne kúpalisko na úrovni krajského mesta. Vyvíjajme tlak na kompetentných,
aby bola rieka Nitra opäť čistá. Pracujme na tom,, aby mladí chceli zostať v Nitre.
Pracujme koncepčne, stavajme na dobrých veciach a tie zlé zmeňme.

Viac informácií o mne, mojom tíme a viac ako stovke opatrení pre lepšiu Nitru nájdete na
webe: hattasprimatorom.sk
marekhattas@gmail.com
+421907036642

