
AK OTOČÍTE TENTO LIST, ZISTÍTE, AKO MÔŽETE BYŤ SÚČASŤOU ZMENY PRÁVE VY. 

Dobrý deň,  
                   

                  moje meno je Marek Hattas a v novembrových komunálnych voľbách budem kandidovať 
na primátora Nitry. Vybral som si náročnú cestu, no som presvedčený, že s Vašou pomocou môžem 
zmeniť Nitru k lepšiemu.  

  
JE ČAS NA ZMENU 
 

                  Nitra dlhodobo stagnuje. Sme najzadlženejším veľkým mestom na Slovensku, nemáme 
platnú parkovaciu politiku, pešia zóna je mŕtva, stav chodníkov a ciest je katastrofálny. Do toho za 
mestom vyrastá automobilka, ktorá bude mať na život v meste zásadný vplyv, s obyvateľmi to však 

nikto nerieši. Z vedenia mesta sa totiž stal uzavretý klub, ktorý nevie ako žijú bežní Nitrančania. Je 
čas, aby odišli. Nastúpiť musí nová generácia nezaťažená politikou minulosti. 
  

PREČO BY SOM TOU ZMENOU MAL BYŤ PRÁVE JA A MÔJ TÍM?  
 
                  Som Nitrančan, programátor, otec a manžel. Som riaditeľom kultúrneho a komunitného 

centra Hidepepark, ktoré som s priateľmi pred 8 rokmi založil. Vďaka nám a dobrovoľníkom vznikol 
na bývalej skládke priestor, ktorý je dnes na Slovensku považovaný za jedinečný. Funguje tu 
komunitná škôlka, záhrada, konajú sa tu desiatky koncertov, premietaní, workshopov a vzdelávacích 

aktivít pre deti a mládež. Hidepark ročne navštívi viac než 5000 ľudí.  
  
                  Viem o sebe, že mám schopnosť spájať ľudí a motivovať ich k tomu, aby konali 

v prospech iných. Minulý rok sme so skupinou dobrovoľníkov vyzbierali viac než 4000 podpisov, 
vďaka ktorým bola zastavená podozrivá zástavba Wilsonovho nábrežia. Na jar sme organizovali 
nitrianske protesty Za slušné Slovensko. Medzičasom sa mi podarilo vytvoriť silnú skupinu 

odborníkov a kandidátov na poslancov, ktorá je schopná posunúť Nitru vpred. Dokážeme z Nitry 
spraviť moderné a otvorené mesto kde sa bude ľahšie žiť, slušne podnikať, zakladať rodiny a 
vychovávať deti. 

 
Na to, aby som mohol svoju víziu uskutočniť, však sám nestačím. Preto sa obraciam na Vás, ako na 
človeka, ktorý má možnosti pomôcť k úspechu mne, môjmu tímu, no najmä Nitre.    

 
    
 

S pozdravom, 
 

    Marek Hattas 
kandidát na primátora mesta Nitra 

        0907 036 642  ǀ  marekhattas@gmail.com 

 



                                               AKO MÔŽETE BYŤ SÚČASŤOU ZMENY? 
                   

 
PRÍĎTE VOLIŤ 
 

10. novembra 2018 sú komunálne voľby. Do volebnej urny vhoďte lístok s mojim menom na post 
primátora a menami členov môjho TÍMU HATTAS na posty poslancov. 
 

ŠÍRTE OSVETU 
 
Je dôležité, aby sa o možnosti zmeny dozvedela aj Vaša rodina, priatelia a známi. Presviedčajte 

nepresvedčených, že je správne prísť k voľbám a hlasovať za zmenu.  
 
PRISPEJTE FINANČNE  

 
Budeme vďační za akýkoľvek príspevok na náš transparentný účet. Developeri a veľkí  podnikatelia, 
ktorí majú dlhodobé a úzke vzťahy s mestom, nemôžu za svoju prípadnú finančnú podporu nič 

žiadať.  
 
PRISPEJTE MARKETINGOVO                

 
Vy sami najlepšie viete, aké máte možnosti. Môžete nám pomôcť s tlačou kampaňových letákov, 
bezplatným nájmom reklamných plôch, umiestnením nálepiek, plagátov alebo podpivníkov vo 

svojom bare alebo reštaurácii, poskytnutím priestoru na facebookovej stránke Vašej firmy alebo 
jednoducho tým, že sa budete so svojimi kolegami a zamestnancami rozprávať o tom, že je dobré ísť 
voliť. Možností je veľa. Ozvite sa a určite spolu niečo konkrétne vymyslíme.  
 
Čo môžete za svoj príspevok k zmene očakávať práve Vy? 
 
Jednoducho a stručne: Lepšiu Nitru. Nehovorím, že ja a môj tím máme na problémy Nitry patent. 
Netvrdím, že ich dokážeme vyriešiť mávnutím čarovného prútika. V prípade zvolenia však budeme 

konať slušne, čestne a otvorene.  
 
Viac o mne a mojom tíme nájdete na webe www.hattasprimatorom.sk. Budem ešte radšej, keď sa 

mi ozvete na čísle 0907 036 642 alebo na marekhattas@gmail.com. 
 
Bankové spojenie:         
   

Banka: Fio banka 
 
Číslo účtu: SK14 8330 0000 0022 0144 0255 


