Mgr. Ján Lazor
kandidát na starostu obce Tarnov
- 44 rokov, ženatý, 4 deti.
- zamestnaný v sociálnej oblasti
- 25 ročná prax v bankovníctve
- 15 rokov aktívny v zbore sv. Kataríny Alexandrijskej v Tarnove
- zakladajúci člen FS Tarka a dlhoročný člen ochotníckeho divadla a mužskej speváckej
skupiny Tarnovčan
Chcem pokračovať na skvalitnení života ľudí, na modernizácii, oprave a budovaní.
Hľadám spoločné dobro a porozumenie medzi ľuďmi. V mojich rozhodnutiach budem
presadzovať a zastávať kresťanské hodnoty.

PRIORITY VOLEBNÉHO OBDOBIA 2019-2022
Rodina
Pokračovanie výstavby nájomných bytov, preferovanie výstavby rodinných domov,
Rozšírenie kapacít MŠ a ZŠ ako dôsledok očakávania zvýšenia počtu mladých rodín,
Zabezpečenie MŠ a denného letného tábora počas letných prázdnin.,
Podpora filmových projekcií a večerov v sále kultúrneho domu – pohostenie

Sociálny program, pracovné podmienky
Rôznymi formami vychádzať v ústrety sociálne odkázaným občanom napr. znížením daní a poplatkov.
Vybudovanie denného stacionára pre seniorov s podporou Prešovského samosprávneho kraja,
s možnosťou stravovania a spoločenského vyžitia a kultúrneho programu.
Príspevok na obed podávaný v priestoroch stacionára,

Kultúra a šport
FS Tarka späť do Tarnova,
Jednoduchá prezentácia kult. podujatí v obci,
Renovácia kultúrneho domu s využitím nenávratných prostriedkov z EÚ s podporou predsedu
Prešovského samosprávneho kraja, tak aby umožňoval športové aktivity (bedminton, stolný tenis,
floorball... ) ako aj drobné hostiny a kary.
Podpora mládežníckych turnajov za účasti starostov, kňazov a mladých zo susedných obcí
v kultúrnom dome,

Spevnenie príjazdovej cesty k futbalovému ihrisku,
Vybudovanie oddychovej zóny, detského ihriska a multifunkčného ihriska „Lúky“,
Spojiť obec ( podpora športu, kultúry, folklórnych tradícií).

Životné prostredie, infraštruktúra
Dobudovanie a oprava chodníkov, ktoré zvýšia bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky,
dotiahnutie parkoviska pri kostole a jeho značenia.
Zriadenie zberného dvora a vytvorenie kompostoviska, ktorý podporí separovaný zber odpadu.

Nesľubujem veľké projekty, nakoľko je nutné zhodnotiť súčasný stav, rozsah prác, financovanie
a dokončenie projektov.
O vašu podporu sa spolu so mnou uchádza aj kandidátka za KDH na funkciu poslankyne OZ
v Tarnove Lenka Galiková.
Pre naplnenie týchto cieľov vás prosím o podporu v komunálnych voľbách 10. novembra 2018.

Kristus medzi nami!

