VÍZIE PRE MESTO KOŠICE VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2022-2026.

ING. RNDr. EMIL PETRVALSKÝ CSc.
KANDIDÁT NA POSLANCA MESTSKÉHO ZASUPITEĽSTVA MESTA KOŠICE.

Vízie sú spracované heslovite a s ohľadom na oblasť, v ktorej mienim pôsobiť aj
v ďalšom volebnom období, teda školstvo, šport a mládež.
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Dostavba Košickej futbalovej arény na štadión 4.kategórie a plnú kapacitu
12 000 miest s dvomi tréningovými plochami.
Dostavba Národného tenisového centra.
Podpora nosných športových podujatí v meste (MMM, supermaratón KošiceMiskolc, Active Life, atď.)
Rekonštrukcia Angels Arény a návrat ženského basketbalu do Európy.
Využitie hádzanárskej haly na kultúrno-spoločenské podujatia.
Výstavba novej mestskej športovej haly na loptové hry.
Rozvoj cyklodopravných a cykloturistických trás v meste s napojením na
medzinárodnú cyklotrasu Euro Velo 11.
Výrazná finančná podpora mládežníckeho športu v meste Košice.
Podpora športových aktivít seniorov.
Rekonštrukcia starých a už nevyhovujúcich telocviční.
Rozšírenie školskej športovej ligy o nové športy.
Zvýšenie pohybových aktivít mládeže na školách.
Optimalizácia škôl a školských zariadení mesta Košice.
Optimalizácia samosprávy v meste Košice.
Rozvoj nájomného bývania pre mladé rodiny a pre seniorov.
Nájsť vhodný model parkovania ako pre mesto ako aj pre mestské časti.
Vrátiť sa v spolupráci s KSK k programu Integrovaného dopravného systému
v meste Košice s prepojením na košický a prešovský kraj.
Rozvíjať sociálne služby pre odkázaných budovaním hospicov, útulkov
a sociálneho bývania.

Vízie vybrané z programu strany Šanca pre mesto Košice vo volebnom období
2022 - 2026 spracované heslovite a s ohľadom na oblasti, ktoré mienim
podporovať aj ja ako mestský poslanec okrem svojho programu.
•

•

Verejný záväzok daný obyvateľom mesta Košice, že v budúcom volebnom
období nebudeme zvyšovať miestne dane a problémy mesta budeme riešiť
z iných zdrojov
Nepôjdeme cestou rušenia mestských a prímestských častí ich zlučovaním
či likvidáciou, ale dáme im viac finančných prostriedkov a hlavne viac
kompetencií

•
•

Postupne začneme zavádzať bezplatnú MHD v meste Košice, pričom ako
prví by sa mali bezplatnej MHD dočkať naše deti
Zvlášť veľkú pozornosť budeme venovať predstaviteľom našej starnúcej
generácie – seniorom, ktorých v meste rapídne pribúda
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