
Branislav LEGÁT

VZDELANIE:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity  -  magister práva
Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča - s vyznamenaním
Cirkevná škola sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy
Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy

PRAX: 
- firemný právnik v nadnárodnom priemyselnom holdingu predtým:
- Poštová banka, a.s. – tajomník generálneho riaditeľa, vedúci referátu 
  controllingu obstarávania, špecialista obstarávania a právnych vzťahov
- Advokátska kancelária Mgr. Ing. Radosa - koncipient
- Úrad vlády SR - brigádnik - právnik
- popri práci podpora projektov a činností viacerých nadácií, zameraných na rozvoj
  športu a kultúry detí a mládeže v Spišských Vlachoch 

SKÚSENOSTI:
- príprava a pripomienkovanie rôznych zmlúv a dohôd
- riešenie právnej agendy obchodných spoločností – dozorné rady, predstavenstvá,
  valné zhromaždenia, interné predpisy
- vyjednávania s dodávateľmi, výberové konania a obstarávania
- kontrola a hodnotenie dodávateľov
- príprava návrhov a podaní v praxi advokátskeho koncipienta 
- návrhy stanovísk a odpovedí v mene podpredsedu vlády SR
- stanoviská k medzirezortnému pripomienkovému konaniu

nezávislý kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva
v Spišských Vlachoch

viac informácií na www.legat.sk
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Mgr. Branislav LEGÁT

Volebný program:
1) jednoduchší život občanom
- raz týždenne úradné hodiny mestského úradu až do 17:30
- otvorenie mestského zastupiteľstva a samosprávy všetkým občanom
- informovanosť – rozhlas, úradna tabuľa a prehľadná internetová stránka
- dôstojný a slušný prístup pri starostlivosti o starších  

2) školy a škôlky pre deti
- riešenie závažných priorít - stanovenie úloh, termínov i zodpovednosti
- rozvojové programy a výzvy pre školy i učiteľov
- optimalizácia školskej siete 

3) dobrý hospodár
- reálny, prehľadný a podrobný rozpočet mesta ako začiatok
- posúdenie uzavretých a ukončenie nevýhodných zmlúv
- obecný podnik a využívanie mestských spoločností

4) rozumné investície
- zmena financovania projektov - eurofondy, nenávratné príspevky
- cyklotrasy, ktoré majú cieľ a zmysel
- investície do majetku a infraštruktúry v majetku mesta

5) podpora zamestnanosti
- vytváranie podmienok pre rozvoj drobného podnikania
- zjednodušenie prístupu k práci a odbornú pomoc živnostníkom
- aktívny prístup k získavaniu investorov a podpory investícii

6) čistejšie a zdravšie mesto
- riešenie čističky odpadových vôd a kanalizácie
- viac zelene v meste – za mestom vyrúbaný strom zasaďme dva nové 
- podpora nemotorovej dopravy a separovania odpadu

7) kultúra a šport
- športoviská pre deti, adresný prístup ku klubom a oddielom
- transparentné užívanie Kultúrneho domu,
- spolupráca s tretím sektorom, nadáciami a cirkvami

nezávislosť  •  zodpovednosť  •  skúsenosti

sobota 15. novembra 2014


