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Marcel GIBÓDA
Chcem pokračovať vo svojej čestnej práci
pre Vás, pre Košice, pre Košický kraj.
Preto kandidujem!
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Vážené voličky, Vážení voliči,
od roku 2018 mám tu česť zastupovať Košičanov nielen ako poslanec mesta Košice, ale aj
ako prvý námestník primátora. Reprezentujem záujmy mesta nielen do vnútra, ale aj
v Bratislave a v Bruseli. Priznám sa,
je to zodpovedná a neľahká úloha. Sú za nami
4 roky plné veľkých a náročných podujatí,
pracovných výziev a ešte väčších kríz. Vysporiadali sme sa s poskytovaním našich služieb
Vám občanom pod finančným, politickým
a pandemickým tlakom, aj pod hrozbou
vojenského konfliktu a následnej utečeneckej
krízy. Iba s Vašou pomocou a spoluprácou
sa nám to podarilo. Za to Vám ĎAKUJEM.
Je samozrejmé, že niektoré opatrenia u Vás
nenašli vždy pochopenie. Vždy sme sa však
zachovali zodpovedne. Jedným z negatívnych
opatrení, ktoré sme museli prijať už v roku
2019 bolo zvýšenie dane z nehnuteľností.
Nebudem sa, ako mnoho mojich kolegov,
vyhýbať tejto téme, ani ju populisticky zneužívať a dávať nereálne sľuby. Naopak, chcem
Vám na tomto príklade ilustrovať potrebu
zmeny myslenia a fungovania samospráv
na Slovensku, ktoré budem presadzovať.
Samosprávy v SR sú rozdrobené, finančne
podvýživené a dôsledkom toho v EÚ málo
konkurencieschopné. Dokopy 3000 obcí
a takmer 4300 kompetencií, to nedokáže
odborne pokryť žiaden volený predstaviteľ.
Finančný nedostatok sa prejavuje aj u veľkých
samospráv, akými sú Košice. Každou vládnou zmenou zákonov sme oberaní o ďalšie
finančné zdroje tak potrebné na chod, údržbu

a rozvoj. Oproti susedom z iných krajín nemáme podiel z príjmu z podnikateľskej činnosti
na svojom území. To chcem zmeniť.
Mnohí moji protikandidáti Vám populisticky
sľubujú ako minúť peniaze, ktoré často ani
nemáme. Ako ich dostanú z mesta, kraja či
EU fondov do trávnikov, ciest a škôl.
Ja budem usilovne pracovať na tom, aby naše
mesto a my ako jeho obyvatelia sme sa mali
lepšie. Budem bojovať za zmenu financovania
samospráv, aby nestálo iba na bedrách občanov a svojvôli vlád. Budem podporovať v plnej
miere spoluprácu mesta, kraja, univerzít
a výskumu s podnikateľskou sférou. Mladí
ľudia chcú vidieť budúcnosť v našom meste
tak, aby nemuseli utekať za štúdiom, dobrou
prácou a európskou úrovňou života na západ.
Viem, že s Vašou podporou sa nám to podarí.
Spolu dokážeme, že Východ nie je EXIT.
		

Mgr. Marcel GIBÓDA

NA BILLBOARDOCH MA NENÁJDETE
Jedna z tém, ktorej sme sa toto volebné
obdobie venovali, aj z mojej iniciatívy,
je vizuálny smog – reklama vo verejnom
priestore. Niečo samosprávy ovplyvniť vedia,
niečo nie. Chýbajú nám nástroje aké majú
samosprávy v zahraničí. Mesto Košice však
napriek tomu nespalo, vykonali sme pasportizáciu vonkajšej reklamy a začali sme s odstraňovaním nelegálnych billboardov. Zatiaľ
ich bolo 72. Aj preto ma na billboardoch tieto
voľby nenájdete.

ČO SA NÁM PODARILO
A V ČOM CHEME POKRAČOVAŤ
KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA - KFA

Pre budúce fungovanie KFA bolo najdôležitejšie vybudovať dobrý tím ľudí. To sa nám
v roku 2021 podarilo a KFA dnes na čele so
svojim Generálnym manažérom dokáže usporiadať koncert, privítať cyklistické či Rally
preteky, byť domovom pre FC Košice aj hostiť
Európsku konferenčnú ligu s klubom SC Dnipro-1. Usporiadali sme derby Internacionálov
FC VSS a Lokomotíva Košice.
Dostavba KFA prebehne v roku 2023 aj vďaka dodatočnej dotácii z Vlády SR vo výške
4 milióny Eur. Získať ju nebolo jednoduché
a vyžiadalo si to mnohé moje cesty aj cesty

Ak by som si mal vybrať jednu úlohu, projekt,
ktorý ma za posledné 4 roky najviac ovplyvnil
a formoval bola by to práve KFA. Projekt som
ako námestník primátora na jeho požiadanie
a z poverenia mestského zastupiteľstva prevzal
na jar roku 2019. Veľmi rýchlo som zistil, že
už rozbehnutý projekt výstavby nemal svojho
pána. Chýbal mu manažér, ktorému by na ňom
skutočne záležalo. Tejto úlohy som sa musel
s kolegami zhostiť a okamžite riešiť mnohé
otázky, nad ktorými sa dovtedy nik nezamýšľal.

Súčasťou areálu KFA sa v roku 2023 stanú aj
tréningové ihriská a mesto Košice podporuje
snahu FC Košice vybudovať mládežnícku tréningovú akadémiu na sídlisku Nad Jazerom.
Deti zo základných škôl pozývame na zápasy
zadarmo. Podporujeme ich prirodzený záujem
o šport a pestujeme zdravý lokálpatriotizmus.

NÁRODNÉ TRÉNINGOVÉ AJ TENISOVÉ
CENTRUM KOŠICE – NTC KOŠICE
V očiach verejnosti kontroverzne vnímaný
projekt NTC Košice. Megalomanskému projektu našich predchodcov sme vrátili jeho pôvodný a realistický tvar spĺňajúci všetky regulatívy územného plánu. Znížila sa jeho výška
aj nápor na dopravu. Pribudla zeleň, protihlukové steny, detské ihrisko. Prešiel som s ním,
ako zástupca mesta v predstavenstve NTC

INVESTÍCIE PRE BUDÚCE GENERÁCIE
A ROZVOJ
Košické škôlky, školy a ZUŠ-ky dostali masívne investície za viac ako 24 miliónov Eur.
Zrovnoprávnili sme príspevok na deti v mestských, súkromných aj cirkevných školách.
Žiaci sa zapájajú do mnohých, často medzinárodných projektov, programovania lega aj do
vládneho programu Tréneri na školách. Deti
si môžu vybrať svoje voľnočasové krúžky aj
na burze aktivít – Vyburcuj sa. Inšpiráciu na
ňu som do Košíc priniesol z Nemecka a som
rád, že má pre rodičov a deti prínos.
Rozpočet v miliónoch Eur
2018

2019

2020

2021

2022

4,48

4,87

5,83

6,06

7,50

Košice, viacerými kolami pripomienkovania.
Upravený projekt získal úspešne bez pripomienok územné aj stavebné povolenie a po
verejnom obstarávaní je dnes vo výstavbe
s plánom dokončenia v decemberi 2023.
Neprepadla tak dotácia Ministerstva financií
vo výške 9 miliónov Eur. Umenie je doťahovať
projekty, dohliadať na ich efektívne fungovanie, pristupovať ľudsky a zároveň profesionálne. A to my vieme.
Objednávateľ: Marcel Gibóda, Kisdyho 2, 04001 Košice
Dodávateľ: Rotaprint, s.r.o., Barčianska 68, 04001 Košice,
IČO: 36188794, Foto: Miroslav Vacula, Eugen Bernáth

PARKOVANIE BEZ EEI, VODA A VVS

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ
SPOLUPRÁCE
Košice sú úspešné iba vďaka našej schopnosti
spolupracovať. Či to je pri realizácii projektov,
ako napríklad rekonštrukcia spievajúcej fontány, na ktorú Nadácia US Steel prispeje
1 miliónom Eur. Alebo pri krízach to spolu
s charitami, dobrovoľníkmi a darcami z celého
sveta zvládame. Koncerty ĎAKUJEME 2021
a 2022 patria Vám Košičania. Osobne sa nám
za pomoc utečencom prišiel poďakovať
gréckokatolícky kardinál Timothy M. Dolan
z NEW YORKU, ktorého som mal tú česť sprevádzať. Vždy cítim hrdosť, keď môžem naše
mesto predstavovať doma aj v zahraničí.

TRANSPARENTNÉ MESTO

Investície mesta do infraštruktúry, ciest,
mostov a verejného osvetlenia v rokoch 2019
až 2022 prestavovali pre obyvateľov okresu
Košice I viac ako 6,5 milióna Eur. Opravili
sme údržbou zanedbané mosty na Hlinkovej
aj v Čermeli. Konečne sme vykúpili všetky
pozemky a križovatka na Kostolianskej ceste
sa v roku 2023 dočká sľúbeného kruhového
objazdu.

primátora do Bratislavy, kde sme vysvetľovali
prečo si Košice a východ zaslúžia štadión
UEFA 4 kategórie, na ktorom by mohla hrať
naša reprezentácia. To mi ukázalo, že projekty je jednoduché vymyslieť, ale je umenie ich
zrealizovať a úspešne dotiahnuť.

Pre lepšiu informovanosť Vás obyvateľov sme
spustili mestské noviny V SKRATKE, ktoré
sa hneď stali najlepšími obecnými novinami
v SR. Spustili sme portál Otvorených dát o
meste. Z mojej iniciatívy sú všetky dotačné
programy mesta zverejnené na jednom mieste na webe mesta. Rozšírili sme aj množstvo
dotačných programov. Všetky verejné obstarávania vykonávame transparentne, čo
zabezpečuje úsporu pre mesto. Vďaka tomu
potom vieme spraviť viac pre Vás.

Po rokoch sme úspešne zavŕšili spravodlivý
boj o sprivatizované parkovanie v meste.
Nebolo to ľahké, no aj vďaka spravodlivým
rozhodnutiam súdov SR, spoločnosť EEI v Košiciach skončila. Peniaze z parkovného ostávajú v meste. Vďaka patrí kolegom aktivistom,
ale hlavne Vám občanom.
V roku 2019 sme zviedli podobný boj o zastavenie skrytej privatizácie našej Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. S primátorom sme lobovali v regióne, aj u poslancov
NR SR v Bratislave. Zmenou zákona sme
nateraz zamedzili tomu, aby voda mohla
privatizovať. Bohužiaľ, záujmy silných ľudí
z pozadia majú naďalej moc nad netransparentným fungovaním VVS. Budem naďalej
bojovať o to, aby sme ochránili právo obyvateľov na bezpečný prístup k pitnej vode.

ŽIVÉ MESTO KOŠICE
Ako predseda predstavenstva organizácie
VISIT KOŠICE si uvedomujem našu zodpovednosť predať Košice turistom a podporiť tak
zamestnanosť Košičanov v hoteloch, reštauráciách či atrakciách. ZOO, Detská železnička,
Múzeum Dolná brána sú vďaka investíciám
opäť krajšie. Turistov lákame na Košický
detský pas a Návod na mesto. Pomôžte nám
propagovať Živé mesto Košice.
JE MNOHO PROJEKTOV A ÚSPECHOV,
KTORÉ SA DO TÝCHTO NOVÍN NEZMESTILI.
VIAC NA WWW.KOSICE.SK
ALEBO WWW.VSKRATKE.SK

AKÁ BUDÚCNOSŤ ČAKÁ KOŠICE
A NÁŠ KRAJ
Konferencia Východ nie je EXIT 2019 bola pre
mňa osobne budíčkom. Zistenie, že Východné
Slovensko, Košický a Prešovský kraj spolu
prispievajú iba 14 % k tvorbe HDP Slovenska,
že študenti odchádzajú po škole na západ
a veľa z nich sa nevráti. Veď to bol takmer
aj môj osud. Ako to zmeniť? Aká má byť vízia
úspešného mesta Košice a Košického kraja?
Dá sa prepísať budúcnosť východného
Slovenska?

BUDÚCNOSŤ SÚ NOVÉ TECHNOLÓGIE,
INOVÁCIE A SUPERPOČÍTAČ
Dá a to spoluprácou a zomknutím síl.
Aj preto som osobne vyjednával, loboval
a dohodol spoločný postup mesta s troma
košickými univerzitami, Košickým krajom,
Slovenskou akadémiou vied aj privátnym
sektorom na podporu projektov ako CNIC KOŠICKÝ KLASTER NOVÉHO RIEMYSLU
a ICKK - INOVAČNÉ CENTRUM KOŠICKÉHO
KRAJA. Tieto projekty sa uchádzajú
o financie z fondov EÚ v hodnote

viac ako 400 miliónov Eur. Cieľom je podporiť
výskum pre moderný priemysel, ktorý skokovo prispeje k rastu životnej úrovne obyvateľov
Východného Slovenska.
Presvedčili sme odborníkov z Európskej
komisie, Svetovej aj Európskej investičnej
banky, Ministerstiev školstva, hospodárstva
aj investícii a regionálneho rozvoja SR, ale
aj samotného Úradu vlády SR. Projekt získal
zelenú. Študenti a vedci tak onedlho nebudú
chodiť na západ, ale naopak, na východ do
CNIC v Košiciach.
To však nestačí! Tento rok sme preto pripravili
a podali spolu s univerzitami, CNIC, Košice
IT Valley, SOPK Košice najlepšiu možnú ponuku na umiestnenie SUPERPOČÍTAČA. Dnes
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR má na tento projekt v rozpočte 70 miliónov Eur a pripravuje rozhodnutie, kde ho v SR zrealizuje. Garantujem Vám,
nik nemá lepší projekt ako Košice. Tisícky Košičanov a Východniarov pracujúcich v oblasti
IT si to zaslúžia a ja spravím všetko pre to, aby
sme do Košíc doniesli superpočítač, ktorý sa
zaradí medzi tie najvýkonnejšie na svete!

VOLVO, NOVÝ PRIEMYSEL A INVESTÍCIE
Ako zástupca mesta pre automobilku Volvo
viem, že mesto a kraj čaká ešte veľa práce
než prvé elektromobily opustia výrobné linky
v roku 2026. Volvo je spúšťačom pozitívnych
zmien v železničnej, cestnej a cyklo infraštruktúre. Čo je potešujúce, má vysoký štandard pre ekológiu.

ZELENÉ MESTO KOŠICE
V roku 2019 som inicioval ambíciu Košíc stať
sa Európskym hlavným zeleným mestom EHZM. Cieľom nie je titul ale zmena v myslení
mesta a jeho obyvateľov. Upravili sme Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
a bude to mať vplyv aj na Nový územný plán.
Stanovili sme si cieľ znižovania produkcie
CO2. K tomu nám pomôže najmä využitie Geotermálnej energie z Ďurkova. Výstavba bude
realizovaná z fondov EÚ a má trvať dva roky.

Bez zbytočného betónu a záťaže na životné
prostredie. Iba strom ako nositeľ známky
s menom zosnulého. Páči sa mi tento prírode
blízky prístup a preto som tento projekt
navrhol podporiť.

POĎ NA DVOR,
POĎ DO KOMUNITNEJ ZÁHRADY

Pri košickom Krematóriu, nájdete Les
spomienok. Prírode blízke pochovávanie
ostatkov po kremácii ku koreňom stromov.

Nový hlavný architekt mesta Košice a úspešná medzinárodná súťaž na Nové mestské
centrum. Našou spoločnou snahou a víziou
je odomknúť Hornád pre obyvateľov mesta.
Pre život, šport a oddych. Prekonať železnicu,
Prešovskú cestu, rieku, na bicykli, pešo.
Čaka nás ešte dlhá cesta, no dnes začíname.
K tomu sa pridávajú prelomové projekty
Aničky, ktorý otvára aj električku na Ťahanovce, projekt 10 mestských parkov, obnovy
Mlynského náhonu či nová Vízia železničného
uzla Košice.

PARK NA ULICI OBRANCOV MIERU
DOSTANE ZELENÚ
Projekt, ktorý sme spolu dotvárali
s obyvateľmi, získal podporu takmer
150 000 Eur z prostriedkov EÚ. Mesto tak
bude môcť po desaťročiach zrevitalizovať
tento pás zelene na park. Vznikne zmysluplná
zóna s lákavým vzhľadom a novými prvkami
pre oddych seniorov a rodičov s deťmi.

Po CSP v Krásnej, ktorého výstavbu aj spustenie zrealizujeme v tomto roku, sme pripravili
projekt CSP Gerlachovská, na Severe.
To vznikne prestavbou bývalých jaslí.
Projektová dokumentácia je vyhotovená,
máme aj stavebné povolenie a projekt je
pripravený na realizáciu z fondov EÚ. Toto
centrum bude určené pre seniorov a sociálne
odkázaných.

MLYNSKÝ NÁHON BUDE OBNOVENÝ

LES SPOMIENOK

Creative Industry Košice, v ktorého správnej
rade som 3 roky pôsobil, prinieslo ďalší prelomový projekt, prvý na Slovensku, KOŠICE
2.0. Získali sme finančnú podporu 4,5 milióna
Eur na tri roky z fondov EÚ. Zlepšujeme služby mesta a zvyšujeme občiansku angažovanosť obyvateľov. Nehanbi sa a klikni
na www.kosice2.sk

BEZPEČNÉ BÝVANIE PRE KAŽDÉHO
A CENTRÁ SOCIÁLNEJ POMOCI

Naša viac ako trojročná usilovná práca
vyvrcholila, keď Košice Európska komisia
vybrala do projektu 100 klimaticky neutrálnych miest. Cez tento projekt máme šancu
získať dodatočné zdroje priamo z EÚ na
znižovanie uhlíkovej stopy mesta – teda na
investície do budov, dopravy a iných. Doma
sme kritickí, ale vzhľadom na možnosti nášho
mesta sa naozaj nemáme za čo hanbiť.

Spolu s OZ Mlynský náhon sme pripravili
medzinárodnú súťaž, ktorá priniesla úžasný
návrh obnovy. Obnovili sa hrádzky, vznikli
ostrovy pre vtáctvo, zlepšuje sa biodiverzita
toku, pripravujú sa realizačné projekty na
obnovu a revitalizáciu. Verím tomu, že raz
obnovíme Mlynský náhon po celej jeho
pôvodnej dĺžke.

KOŠICE 2.0 A NOVÉ MESTSKÉ CENTRUM

Aktívna komunita obyvateľov a susedov
z iniciatívy Poď na dvor, ktorej som členom,
dnes pripravuje v spolupráci s obyvateľmi,
mestom a mestskou časťou projekt Komunitnej záhrady. Mesto v tomto roku zbúralo starú
zauhľovňu a pripravilo plochu. Street Art
Communication ozdobilo stenu dielom
ukrajinskej umelkyne Oksana Kurmaz.
V roku 2023 pribudne aj samotná záhrada.
Aktívne komunity angažovaných obyvateľov
sú najlepšia cesta ako zlepšovať naše verejné
priestory v meste Košice.

Naďalej budem podporovať projekty
nájomného bývania ako aj projekt HOUSING
FIRST, ktorého cieľom je prinášať bezpečie
a zázemie pre ľudí bez domova. Túto otázku
veľmi citlivo vnímam, nakoľko som bol od
začiatku pri tvorbe Stratégie na ukončovanie
bezdomovectva v meste Košice. Úloha mesta
je v prvom rade v pomoci rodinám s deťmi a
ľuďom, ktorí často pracujú, ale ich príjmy nestačia na pokrytie nákladov na bývanie. Medzi
tzv. pracujúcu chudobu sa dostali už
aj zamestnanci mesta Košice. Aj preto
je výstavba dostupného nájomného
bývania jednou z mojich priorít.

Kto je Marcel GIBÓDA
podľa Košičanov?
Jaroslav Polaček, Ing.,
primátor mesta Košice
a poslanec kraja
S Marcelom sme sa spoznali
na Severe pred 12 rokmi
a odvtedy sa snažíme
zlepšovať život v našom meste. Už štyri roky
je v mojom najužšom tíme a ako manažér
rozbehol veľké mestské projekty ako napr.
KFA, NTC Košice či organizáciu VISIT KOŠICE
a dohliada na ich úspešnú realizáciu. Môžete
sa spoľahnúť na jeho čestnosť a profesionálny prístup. Marcel Gibóda je môj dlhoročný
kolega a priateľ, a aj keď sa naše názory
niekedy rôznia, vždy nájdeme spoločné
riešenia pre Košice.
Mišo Hudák, zakladateľ
organizácie Východné
pobrežie
Marcel vytrvalo pomáha
a presadzuje udržateľné
a zelené témy v meste, ktoré
na to často ešte nie je politicky ani celospoločensky pripravené. Environmentálne témy posúva
v rebríčku záujmov mesta na čo najvyššie úrovne
a zároveň s nimi nepracuje povrchne, ale rozumie im ako mnohovrstevnému ekosystému. Som
rád, že vďaka jeho iniciatíve a podpore môžu
obyvatelia participovať a meniť naše mesto.

ŤAHÁK DO VOLEBNEJ MIESTNOSTI
SOBOTA, 29. OKTÓBER 2022
od 7:00 do 20:00 hod.
AKO POSTUPOVAŤ A NEPOMÝLIŤ SA,
KEĎ SA NÁS ROZHODNETE PODPORIŤ

Ivana Skoumalová, PhDr.,
PhD., Iniciatíva Poď na dvor,
OZ - Rozvíjanie susedskej
komunity v Košiciach

František Ténai, Ing., MBA,
starosta Severu a poslanec
mesta, manažér v kultúre
a lokálpatriot

Marcela vnímam ako snaživého a ochotného človeka, suseda, ktorý
ľudí skutočne počúva a hľadá cestu ako im
pomôcť. Za posledné roky urobil pre mesto
Košice veľa a úprimne si želám, aby na svojej
pozícii zotrval. Je to kultivovaný človek, ktorému záleží na dobrej komunikácii a kvalitnej
spolupráci.

Marcela Gibódu poznám
ako viceprimátora, mladého politika, kolegu z
poslaneckej lavice, aktívneho Severana i ako
spolupracovníka v rámci
viacerých projektov pre mesto Košice i priamo obyvateľov našej mestskej časti. Spoločne
pracujeme na projekte revitalizácie košickej
Kalvárie.

Ladislav Rovinský, JUDr.
Mgr., poslanec mesta a
kraja, občiansky aktivista,
predseda Spolku na podporu
skrášľovania Košíc
a predseda ZO SZOPK
Košice 2013

Podporujem ho v jeho kandidatúre nakoľko
môžem čestne povedať, že vždy jedná korektne, pracuje dôsledne a záleží mu na našom
meste.

Napriek vekovému rozdielu aký je medzi
mnou a Marcelom Gibódom musím povedať, že sme si našli spoločnú reč v mnohých
témach. Predovšetkým v oblasti zelených riešení pre naše mesto. Oceňujem jeho rozvahu,
s ktorou vníma budúce výzvy, ktorým Košice
čelia a budú čeliť.

Chcete vedieť viac?

www.OaN.sk
facebook.com/marcel.giboda.politik
instagram.com/marcelgiboda

Máte otázku?
marcelgiboda@gmail.com
0940 726 211

Vážim si ho najmä pre jeho odhodlanie
robiť veci poctivo a lepšie. Je to cieľavedomý
a uvážlivý človek a preto ho plne podporujem
v jeho rozhodnutí opäť kandidovať a pracovať
pre Košice a Košičanov.

KOŠICE – DOMOV PRE NAŠE RODINY

Do mesta Košice krúžkujeme (hlasovacie lístky sú biele
a označené na ľavom okraji sivým pruhom):
Voľby primátora
8. Jaroslav POLAČEK
Voľby poslancov mesta - Volebný obvod č. 1
(mestské časti Sever, Kavečany, Džungľa)
7. Marcel GIBÓDA,
30. František TÉNAI
Za starostu Mestskej časti Košice – Sever krúžkujeme
4. František TÉNAI
Do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja krúžkujeme (hlasovacie lístky sú biele a označené modrými pruhmi):
Volebný obvod č. 1 – Košice I.
(mestské časti Sever, Kavečany, Džungľa, Staré Mesto,
Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce)

Narodil som sa v Košiciach pred 36 rokmi.
ZŠ, ZUŠka a Gymnázium ma spolu so štúdiom
politológie na Univerzite v Banskej Bystrici
priviedli k záujmu o verejný priestor a našu
spoločnosť. Nadobudnuté vedomosti som
využil už počas štúdia na praxi v neziskovom
sektore a na kampaniach nezávislých kandidátov. Po štúdiu som pôsobil ako vedúci
kancelárie starostu na MÚ Sever, spoluzaložil
som občianske združenie Pre Košice Sever
a úspešne bojoval proti hrozbe ťažby uránu.
Ako poslanec som bránil práva obyvateľov
a bojoval proti privatizácii parkovania.

14. Marcel GIBÓDA,
42. Jaroslav POLAČEK

Pracovne som presedlal do oblasti kvality
dodávateľov vo výrobe vozidiel, naučil sa
novým zručnostiam a precestoval Európu.

POZOR: Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky,
je takýto hlasovací lístok neplatný.

Po opätovnom zvolení za poslanca mesta
som sa na žiadosť primátora Jara Polačeka

od roku 2019 opäť naplno vrátil do samosprávy. Ukončili sme rozkrádanie, rodinkárstvo
a kamarát kšefty. Košiciam sme priniesli
lacnejšie a kvalitnejšie opravy ciest a chodníkov, lepšiu starostlivosť o zeleň. Opravili sme
najviac škôl a škôlok v histórii mesta. Zastavili
výpredaje mestského majetku. Byty nerozdávame „kamarátom“, ale opravujeme
a prenajímame ľuďom v núdzi. Budujeme
športovú infraštruktúru. Transparentne prideľujeme granty. Robíme to čestne, a budeme v tom pokračovať.
Za posledný rok sa však toho najviac zmenilo
v mojom osobnom živote. Oženil som sa
a pred pol rokom sa nám narodil synček.
Už teraz s manželkou vieme, že Košice sa pre
nás stali mestom na celý život. Aj preto svoju
prácu v samospráve mesta Košice vnímam
ako poslanie.

