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Spoločne pre ľudí
Peter Pellegrini

Vážení priatelia,
pred našou stranou stojí ďalšia
veľká skúška, a tou sú novembrové komunálne voľby. Dovoľte mi
preto poďakovať sa všetkým obetavým predstaviteľom samosprávy, ktorí každý deň riešia problémy ľudí v obciach a mestách,

Robert Fico
presadzujem ideu „priateľského
štátu“, ktorý uľahčuje výkon nielen volených zástupcov, ale aj život tých, ktorí im dali dôveru. Na
úrovni vlády sme prijali a chystáme sa realizovať celý rad opatrení. Z hľadiska motivácie a rastu
kvality považujem za dôležité,

Vo vláde presadzujem ideu „priateľského štátu“,
ktorý uľahčuje výkon nielen volených zástupcov,
ale aj život tých, ktorí im dali dôveru.
P. Pellegrini, predseda vlády SR
ktoré spravujú. Viem, že dôveru,
ktorú od nich dostali, nie je ľahké napĺňať. Každý deň im prináša
nové úlohy a požiadavky, ktorých
riešenie neznesie odklad. Niekde
je treba opraviť školské budovy,
inde kanalizáciu či vybudovať nové komunikácie. Ak k tomu pripočítame celý rad byrokratických
požiadaviek zo strany úradov,
ich poslanie sa mení doslova
na rehoľu. Preto mám veľký rešpekt k práci všetkých poctivých
starostov a primátorov, ktorí
sa každý deň prebíjajú týmito
skúškami, aby pozitívne zmenili
život okolo nich. Aj na základe
tohto poznania som presvedčený, že povinnosťou nás, vládnych
predstaviteľov, je im túto neľahkú prácu zjednodušiť. Vo vláde

že sa dosiahla dohoda o zvýšení platov vo verejnej a štátnej
službe na úrovni 20 % v priebehu dvoch rokov. Rovnako chceme
zmeniť zákon o verejnom obstarávaní, aby ﬂexibilne reagoval na
potreby obce či mesta. Opravy
budov či infraštruktúry potrebujú
okamžité rozhodnutie a zbytočné
prieťahy sú neprípustné. Želám
si, aby tieto opatrenia vytvorili
nový impulz pre prácu zvolených
starostov a primátorov. Bez nich
nemožno budovať moderný a dynamicky sa rozvíjajúci štát.
Chcem zaželať všetkým našim
kandidátom úspešný výsledok
v komunálnych voľbách, aby sme
sa mohli aj v nasledujúcom období výrazne podieľať na zmene
našej krajiny k lepšiemu.

3

TOP OPATRENIA str.

Strana SMER – sociálna demokracia
pomáha ľudom. Prostredníctvom
sociálnych opatrení – či už to boli
vlaky zadarmo, rast minimálnej
mzdy alebo v súčasnosti pripravované obedy pre deti v školách zadarmo – sa snažíme zvýšiť životnú
úroveň ľudí na Slovensku. Ak túto
politiku chcete robiť dlhodobo
a hlavne poctivo, nemôžete zostať
zavretí v Bratislave alebo v ministerských kanceláriách. Urobili sme
všetko pre to, aby sme mali svojich
členov, starostov aj poslancov na
celom Slovensku a priamo od ľudí
sme tak zbierali nápady na zlep-

jové a futbalové štadióny. Opravili
sa významné kultúrne pamiatky
a vzniklo napríklad aj múzeum holokaustu, aby sa nikdy nezabudlo
na chyby minulosti. Zlepšila sa
doprava a pribudli nové pracovné
miesta. A to nie len v Nitre, kam
smeruje jedna z najväčších investícií v Európe za posledné roky, ale
aj v menších mestách, kde sme so
starostami vybudovali priemyselné
parky.
Kľúčové pre všetky tieto úspechy
bolo, že strana SMER - SD vždy vedela hľadať riešenia v spolupráci
s komunálnymi poslancami, sta-

Strana SMER - SD vždy vedela hľadať riešenia v spolupráci
s komunálnymi poslancami, starostami alebo primátormi.
R. Fico, predseda strany SMER - SD
šenie. A išli sme ešte ďalej. Vlády
strany SMER - SD začali pravidelne
zasadať v rôznych kútoch Slovenska. Ministri mali možnosť stretnúť
sa priamo v regiónoch s problémami, ktoré tam treba riešiť a dovolím si tvrdiť, že to bolo správne
rozhodnutie. Práve preto, že sme to
považovali za prioritu, je dnes strana SMER - SD najväčšou politickou
stranou na Slovensku.
Aj vďaka ľuďom z regiónov tak
vznikli na celom Slovensku stovky
multifunkčných ihrísk, veľké hoke-
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rostami alebo primátormi. Spoločne s Petrom Pellegrinim sme sa
zhodli, že v tejto politike chceme
obaja pokračovať aj naďalej. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste
v nadchádzajúcich komunálnych
voľbách do samosprávy veľmi zodpovedne rozhodli o tom, kto Vás
bude ďalšie roky zastupovať. Aj
v obecnej politike sa totiž rozhoduje o tom, či má štát ľudom pomáhať
alebo ho v ťažkých chvíľach opustiť
a či sa má starosta s vládou hádať
alebo s ňou spolupracovať.

AKO NÁS ASI
NEPOZNÁTE
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Bezplatné obedy zvyšujú
rovnosť medzi deťmi
Ak sa ekonomike darí, prvý kto by
to mal pocítiť sú ľudia, a to zvýšením ich životnej úrovne. Slovensko
dnes zažíva časy silného ekonomického rastu a prosperity. Sme
krajina s kvalitným podnikateľským prostredím, pribúdajú nové
pracovné miesta, rastie HDP, mzdy
a domáca spotreba. Toto všetko naznačuje, že Slovensko píše
úspešný príbeh a povinnosťou
nás, sociálnej demokracie, je podeliť sa o tento úspech so svojimi
občanmi.
Nerobíme to prvýkrát. Zvyšovanie
životnej úrovne Slovákov prostredníctvom sociálnych opatrení
je naša ﬁlozoﬁa a zároveň aj tradícia, ktorej sa nemienime vzdať ani
v budúcnosti. Stačí, ak si spolu spomenieme na zavedenie bezplatnej

prepravy vlakom pre študentov
a seniorov, podporu detí pri lyžiarskych výcvikoch či zníženie ceny
liekov a základných potravín.
Dnes, vo výbornej ekonomickej
kondícii Slovenska, prichádzame
s opatrením, ktoré je progresívne
a vytvára rovnosť tam, kde je naozaj potrebná, u detí. Rozhodli sme
sa podporiť viac ako pol milióna
detí tým, že na oboch stupňoch základnej školy a v poslednom ročníku materskej školy preplatíme
deťom a žiakom ich obedy.
Toto opatrenie má zároveň aj silný
sociálny a rodinný charakter, pretože zabezpečenie každodenného
obeda v škole pre svoje dieťa vyjde rodičov každý mesiac približne
22 €, za 10 mesiacov – čo je trvanie školského roka – tak rodičia

za obedy svojho dieťaťa uhradia
220 €. Ak má však rodina viac ako
jedno dieťa, ich náklady sa násobia a rodič takto platí ročne 440 €
a viac, čo už nie je zanedbateľná
suma.
Zavedenie bezplatných obedov
pre deti základných škôl a posledného ročníka materskej školy má
rovnako aj rozmer rovnosti. Už Platón, antický ﬁlozof a mysliteľ, navrhoval spoločné stravovanie ako
prostriedok utuženia komunity.
Rovnako tak k tomu pristupujú aj
škandinávske štáty, ktoré spoločné obedy považujú za pedagogický
nástroj. Deti sa lepšie socializujú
v kolektíve, vytvárajú si nové priateľstvá, budujú stravovacie návyky,
ktoré pomáhajú zdravšiemu životnému štýlu. A čo je najpodstatnej-

„V podpore stravovania pre deti
vidíme obrovskú príležitosť na vyrovnanie sociálnych rozdielov, lepšej životosprávy detí a zlepšenia
ﬁnančnej situácie rodičov. Ak sa
opatrenie osvedčí, sme pripravení
rozšíriť bezplatné obedy aj pre študentov stredných škôl. Stále platí
a bude platiť, že ak SMER - SD niečo
sľúbi, tak svoje slovo drží,“ uviedol
predseda strany Robert Fico.
šie, stierajú sa sociálne rozdiely
medzi deťmi, keďže si za jeden stôl
môžu sadnúť spolu, bez ohľadu na
sociálne pomery.

OBEDY ZADARMO
OD 1. JANUÁRA 2019
 všetky deti v poslednom (predškolskom)
ročníku materských škôl
 všetci žiaci základných škôl*
 rodiny s dvomi deťmi môžu ušetriť až 500 € ročne
* platí pre štátne, súkromné a cirkevné základné školy

ANKETA: Ako vnímate prínos pripravovaného opatrenia vlády
Slovenskej republiky súvisiaceho s obedmi pre žiakov zadarmo?
„Výhodu tohto opatrenia – v širšom kontexte – vidím v zabezpečení zdravej, vyváženej, pravidelnej
a čerstvej stravy, a tým aj vo vplyve
na žiakov a ich stravovacie návyky.
Priaznivý ﬁnančný efekt pre rodiny,
zvlášť pri väčšom počte detí, či v rodinách zo znevýhodneného prostredia, môže byť pre rodiny zaujímavý
a mohli by sme to využiť ako príležitosť pre lepšiu socializáciu ohrozených skupín.“
PaedDr. Alžbeta Chamillová
riaditeľka ZŠ Komenského 6,
Stará Ľubovňa

„Na túto tému sa chcem vyjadriť
cez optiku riaditeľa školy, a taktiež rodiča. Mnohé opatrenia, ktoré
v poslednom období vláda poskytla
školám, mali aj svojich neprajníkov.
Boli to napr. príspevky na lyžiarske
kurzy, či školy v prírode. Po uplynutí
troch rokov si už nevieme predstaviť, že by sa tieto príspevky mali
zrušiť. Podobne vnímam aj opatrenie obedov zadarmo – myslím si,
že bude mať pozitívne ohlasy tak zo
strany rodičov, ako aj pedagógov.
Doposiaľ sa prispievalo na stravu
len žiakom v hmotnej núdzi, pričom
paušálny príspevok bude podporo-

vať nielen sociálne slabšie rodiny,
ale aj mladé rodiny a mnohopočetné rodiny. Som presvedčený, že
každé opatrenie, ktorého cieľovou
skupinou je podpora mladých rodín
je dobrý nápad a osobne takéto riešenia podporujem.“
PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1,
Bardejov
„Myšlienku podávania obedov všetkým žiakom zadarmo vítam a podporujem, nakoľko týmto opatrením
sa vyrovnajú rozdiely vo ﬁnancovaní
medzi rodičmi, ktorí žijú v hmot-

nej núdzi a nedoplácajú za obedy
a rodičmi, ktorí pracujú za minimálnu mzdu a za obedy doplácajú –
a v mnohých prípadoch im potom na
krytie ostatných životných nákladov
ostáva menej ﬁnancií.“
Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ ZŠ Slobody 2, Poltár
„Určite to pomôže aj zamestnanosti a vyťaženosti školských jedální
a zlepší sa celková ﬁnančná situácia.“
Mgr. Emil Valko
riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 7,
Revúca
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za 10 rokov vlády strany SMER – sociálna demokracia

ZAVIEDLI SME

ZVÝŠILI SME

minimálny dôchodok

minimálnu mzdu

vlaky pre študentov a dôchodcov
zadarmo

vianočný príspevok pre dôchodcov

lacný bankový účet pre každého

materskú dávku

príspevok na školy v prírode a na
lyžiarske kurzy

príspevok na starostlivosť o dieťa

štátne pobyty pre sociálne slabšie
rodiny zadarmo

príspevok pre zdravotne ťažko
postihnutých (ZŤP)

príplatky za prácu v noci, cez víkendy
a sviatky

platy učiteľov

príspevok na bývanie pre študentov
a na rekonštrukcie internátov

počet nových pracovných miest

príspevok na rekonštrukcie nemocníc
a obnovu ich technického vybavenia
jasnú a nemennú protimigračnú
politiku

VSTÚPILI SME
do eurozóny - prijatím jednotnej
európskej meny EURO
do Schengenského priestoru a môžeme
voľne cestovať v rámci krajín EÚ

ZNÍŽILI SME

PRIPRAVUJEME

odvody pre ľudí s nízkymi
a so strednými príjmami

bezplatné autobusy k vlakom zadarmo

DPH na 10 % na vybrané základné
potraviny

obedy zadarmo pre deti posledného
ročníka MŠ a všetkých žiakov ZŠ

doplatky na lieky pre dôchodcov
a pre deti

20 % navýšenie platov zamestnancov
verejnej a štátnej správy

evidovanú mieru nezamestnanosti
na historické minimum

zastropovanie veku odchodu
do dôchodku

A TO VŠETKO PRI ZACHOVANÍ
ZDRAVÝCH VEREJNÝCH FINANCIÍ
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Banskobystrický kraj

Podporujeme infraštruktúru
Za 10 rokov vlády strany SMER - SD
sme zabezpečili prílev mnohých
investícií a dotácií pre Banskobystrický kraj. Išlo naozaj o veľké
peniaze - spolu v desiatkach miliónov eur.
Sústredili sme sa najmä na infraštruktúru a výsledky sú vidieť
v podobe rýchlostnej komunikácie R1 a jej prepojenia s Bratislavou. Snažíme sa o urýchlenú
výstavbu aj rýchlostnej cesty R2
smerom od Zvolena na juhovýchod. Nie vždy to ale ide ľahko.
Niekedy sa „musíme dohodnúť“
s prírodou, inokedy brzdí výstavbu regionálny spor.
Okrem diaľnic, rýchlostných ciest
a ciest prvej triedy sa snažíme
pomáhať aj infraštruktúre vyššieho územného celku, ktorý sa stará o cesty druhej a tretej triedy.
Výsledkom výjazdových rokovaní
vlády v našom kraji je prerozdelenie veľkých súm peňazí na podporu regionálnych ciest.

Zdravie a vzájomný dialóg
Schválili sme investície na rekonštrukcie alebo dobudovania
nemocníc (napr. v Banskej Bystrici – Rooseveltovej nemocnice, Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou), či zdravotníckeho
vybavenia (napr. nákup CT pre nemocnicu v Brezne), pretože zdravie je to najdôležitejšie, čo máme.
V rámci dobrej spolupráce s predstaviteľmi z komunálnej politiky vedieme dialóg o potrebách
miest a obcí. Či už ide o veľké alebo malé investície revitalizujeme
naše okolie tak, aby sa nám v našom krásnom kraji žilo všetkým
lepšie. Snažíme sa pomáhať tam,
kde pomoc treba najviac. Vláda,
v ktorej je strana SMER - SD, počas
posledného roka uskutočnila rokovania priamo v piatich najmenej rozvinutých okresoch nášho
kraja, kde pomohla miliónmi eur
na konkrétne projekty.
S Vašou podporou budeme pomáhať aj naďalej! Ďakujeme Vám
za ňu.
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Vážené obyvateľky, vážení obyvatelia okresu Zvolen!
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V sobotu 10. novembra si budeme vyberať našich zástupcov na komunálnej úrovni – nových primátorov, starostov a poslancov mestských
a obecných zastupiteľstiev. Strana SMER – sociálna demokracia vybrala najlepších kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o Vašu priazeň. Aj keď
nie vždy a všade podporujeme vlastných kandidátov. Niekde sme spojili sily s inými stranami alebo s nezávislými kandidátmi. Napríklad na
primátora mesta Zvolen podporujeme skúseného lokálneho politika Ing. Miroslava Kuseina.
Na ďalších stranách nám dovoľte predstaviť niektorých našich úspešných kandidátov z nášho regiónu a celý zoznam nami podporovaných
kandidátov na starostky a starostov potom nájdete na predposlednej strane.
Aj v mene kandidátov Vám vopred ďakujeme za dôveru a podporu a Vašu účasť na voľbách dňa 10. novembra 2018!

Otvorený list Ing. Miroslava Kuseina
Zvolenčanom
Milí Zvolenčania,
pred štyrmi rokmi sme si zvolili
nové vedenie mesta v nádeji, že
sa Váš život v meste zmení k lepšiemu. Zmena síce nastala, no
nie taká, akú väčšina očakávala.
Dôkazom toho je Vaša nespokojnosť a časté otázky, s ktorými sa
na mňa, ako bývalého primátora
mesta s dôverou obraciate.
Pýtate sa, ako je možné, že mesto
so 41 tisíc obyvateľmi malo v letných horúčavách zatvorené letné
kúpalisko Neresnica.
Pýtate sa, prečo vo Zvolene ani
po štyroch rokoch nemáme
modernú krytú plaváreň. Prečo
mesto vyhodilo viac ako milión
eur za nekvalitný pozemok na
Barinách, keď má vlastné pozemky. Prečo kolabuje doprava
na Lučeneckej ceste, pri zámku
a Hypernove.
Prečo mesto nevybudovalo ani
jeden parkovací dom. Prečo sa
za posledné štyri roky vo Zvolene nepostavil ani jeden nájomný
byt.
Prečo mesto nevybudovalo cyklotrasy zo Sekiera a Podborovej.
Prečo boli nezodpovedne vyhodené peniaze za štúdiu vyhliadkovej veže na Pustom hrade, ktorú tam nie je možné postaviť.
Prečo mesto nezrekonštruovalo
Štúrov park…
Času i peňazí na riešenie týchto problémov malo mesto dosť.
Veď za posledné štyri roky malo
mesto historicky najvyššie príjmy zo štátneho rozpočtu. V roku
2014 mesto hospodárilo s rozpočtom vo výške 27 miliónov eur,
v roku 2018 je v rozpočte viac ako
40 miliónov eur, pričom ku koncu
roka bude táto suma ešte vyššia.
Ako tieto vyššie príjmy pocítili Zvolenčania? Prejavili sa na
kvalite zimnej a letnej údržby
mesta? Aké zásadné investície

„Som presvedčený, že keby vedeniu mesta skutočne
záležalo na serióznom riešení toho, čo Zvolenčanov v meste
naozaj trápi, za štyri roky by to tu vyzeralo inak.“
mesto z týchto peňazí zrealizovalo a koľko nových pracovných
miest podporilo?
Mesto nedokázalo využiť ﬁnančne silné obdobie v prospech
svojich obyvateľov, nedokázalo
uchopiť a zrealizovať zásadné
rozvojové projekty. Nedostatok
manažérskych zručností, neschopnosť spájať ľudí a hľadať
kompromisy zabrzdili rast a rozvoj mesta.
Som presvedčený, že keby vedeniu mesta skutočne záležalo na
serióznom riešení toho, čo Zvolenčanov v meste naozaj trápi, za
štyri roky by to tu vyzeralo inak.

CHCEME TO ZMENIŤ?
Ja áno,
preto kandidujem.

svoje primátorské skúsenosti,
zodpovednosť, odbornosť, čestnosť, slušnosť, ale najmä ľudský
a otvorený prístup.

Milí Zvolenčania,
po štyroch rokoch sa opäť uchádzam o Vašu dôveru. Ako som
už v minulosti dokázal, ja sľuby
plním.

Príďte 10. novembra 2018
k voľbám a zvoľte si primátora
a poslancov, ktorým bude skutočne záležať na Vás a na našom
meste. Od každého obyvateľa
Zvolena závisí, ako sa budú problémy mesta riešiť nasledujúce
štyri roky.

Viem, že s priamym zapojením
Vás, ktorí v našom meste žijete,
spolu s novozvolenými poslancami, pracovníkmi úradu, ale
i s ďalšími odborníkmi z nášho
mesta vytvoríme jednotný, odborne zdatný tím, ktorý zvládne
všetky výzvy a vyrieši problémy
v našom meste. Ponúkam Vám

Spolu pre Zvolen.
MY sme Zvolen.
Ing. Miroslav Kusein
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Kandidáti do Mestského zastupiteľstva vo Zvolene
za koalíciu politických strán a hnutí: SMER – sociálna demokracia, Hnutie za demokraciu,
Národ a Spravodlivosť – naša strana
Obvod č. 1
(Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekierska dolina):
Bc. Peter Dúbravský

Obvod č. 2 (Zlatý potok, Bakova
jama, Lukové, Zolná):
Mgr. Michal Hazlinger,
Marek Kabát,
Ing. Marián Paulenka

Obvod č. 3
(Sídlisko Západ – Tepličky, Stráž):
PaedDr. Miroslav Gálik,
Ing. Peter Chovan,
MUDr. Jozef Ježík,
Ing. Samir Moumani,
Ing. Štefan Repko,
Ing. Jozef Šatara,
Viktória Vonkomerová

Obvod č. 5
(centrálna zóna – Východ):
Ing. Jana Babicová,
Ján Gubčo

Obvod č. 6
(centrálna zóna – Západ):
PaedDr. Juraj Družbacký,
Bc. Daniel Mališ,
doc. Ing. Mariana Sedliačiková,
PhD., MUDr. Jana Szedélyová

PhDr. Ján Senko,

Očová, starosta obce a kandidát
na starostu aj na roky 2018 - 2022
V obci Očová sme vyspovedali
skúseného politika Jána Senka,
ktorý je poslancom NR SR a zároveň aj úspešným starostom tejto
obce. Dovoľte, aby sme ho v krátkosti predstavili:

Opäť kandiduje:

Po úspešnom štvorročnom období, keď dostal obec do vynikajúcich ekonomických ukazovateľov, zrealizoval a pripravil
veľké investičné akcie smerujúce
k rozvoju obce a zhodnotil majetok obce, sa opäť uchádza nominant strany SMER – sociálna
demokracia s podporou Slovenskej národnej strany o dôveru

občanov Očovej. Jeho cieľom je,
aby dokončil prácu, ktorú v prospech obce začal a zrealizoval
pripravené investičné akcie, ktoré za jeho pôsobenia pre obec
pripravil a sú pred realizáciou.
Dokončiť to, čo začal a zrealizovať
to, čo pripravil.
Očová má v prípade zvolenia
Jána Senka za starostu obce opäť
šancu pre svoj rozvoj. Doterajšie
výsledky, ktoré dosiahol, sú toho
dôkazom.
Nasledujúci kandidáti sa Vám
prihovoria osobne.

PhDr. Miroslav Náhlik
Dobrá Niva, 56 rokov

„Človek sa nevychováva preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo vykonal pre ľudí svojej obce, aby sa im stal užitočným, on sám je len druhým,
lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.“ Ľudovít Štúr
V súčasnosti som riaditeľom odboru sociálnych vecí a rodiny na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene. Pracoval som aj ako riaditeľ Domova sociálnych služieb vo Zvolene. Skúsenosti zo samosprávy som získaval
v zdravotníckej komisii a v komisii ﬁnancií a správy majetku Banskobystrického samosprávneho kraja. V dvoch volebných obdobiach som bol
vládou Slovenskej republiky vymenovaný za prednostu Obvodného úradu
a neskoršie Okresného úradu Zvolen. Ako štátny zamestnanec na pozícii
prednostu som sa podieľal na zefektívňovaní práce a neskôr aj na integrácii štátnej správy. Dobre poznám problematiku miest a obcí v našom
okrese z rôznych aspektov. Dlhodobo úzko spolupracujem s primátormi
a starostami miest a obcí okresov Zvolen, Detva a Krupina. Samospráva
je neoddeliteľnou súčasťou nášho spoločenského usporiadania. Ponúkam
svoje skúsenosti a uchádzam sa o post starostu na Dobrej Nive. Chcem
ponúknuť kontinuitu k tomu dobrému, čo sa v našej obci urobilo a posunúť
obec kvalitatívne ďalej. Medzi moje priority patrí dobudovať obec Dobrá
Niva tak, aby znova patrila medzi najlepšie a najkrajšie obce nášho okresu
a našej vlasti. Bude potrebné dokončiť Kolo, Dom u Lukáčov ako kultúrno-historickú pamiatku, výstavbu kanalizácie, zrekonštruovať Dom služieb,
dokončiť rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Veľkou výzvou pre mňa je aj
zlepšovanie a zdokonaľovanie podmienok v našej škole a škôlke.
Moje životné krédo: „Keď niečo robím, tak to robím poriadne!“ a nie je podstatné, aká je to práca manuálna alebo duševná. Vo svojej profesionálnej
kariére som stále pracoval s ľuďmi a hlavne pre ľudí. Som ženatý a mám
jednu dcéru.
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Okres Zvolen

Ing. František Moravec
Budča
Takmer celý svoj profesionálny
život som zasvätil obci Budča. Žijem tu od narodenia a myslím, že
dobre poznám každý kúsok nášho chotára a väčšinu obyvateľov.
Je to môj domov a domov mojej
rodiny, ktorý mám nadovšetko
rád. Dianie v obci je pre mňa
veľmi dôležité a obci sa venujem
nielen v pracovnej dobe. Trénujem mladých futbalistov, som
členom dobrovoľného hasičského zboru, jednoty dôchodcov, tajomníkom urbárskej spoločnosti,
predsedom združenia obcí Mikroregión ADELA, podpredsedom
regionálneho združenia miest
a obcí, člen odbornej sekcie
ZMOS a rady ZMOS.
Od začiatku môjho pôsobenia vo
funkcii starostu sa nám podarilo
zrealizovať množstvo väčších či
menších projektov a naša obec
sa veľmi zmenila. S poslancami
obecného zastupiteľstva sme sa
vždy snažili počúvať obyvateľov
a snažili sme sa riešiť problémy.

Veľkou pomocou pre rozvoj našej obce boli prostriedky Európskych fondov. Podarilo sa nám
zrekonštruovať základnú školu,
vybudovať chodníky, vďaka protipovodňovým opatreniam sa
nemusíme obávať povodní. Veľmi dobrou správou pre nás je, že
pripravené projekty v poslednom
období, za ktorými je množstvo
práce, boli schválené a môžeme
konečne dobudovať kanalizáciu, chodníky, zrekonštruovať
učebne v základnej škole, doplniť učebné pomôcky, odovzdať
do domácností kompostéry či
poskytnúť príspevky živnostníkom, súkromne hospodáriacim
roľníkom a iným subjektom. Zrealizovali sme aj ďalšie projekty
ako chodník na cintorín, parkovisko pri ihrisku, rekonštrukciu
verejného osvetlenia a ďalšie.
Práve prebieha rekonštrukcia
kamerového systému a kotolne
zdravotného strediska, pozemkové úpravy. Výzvou do ďalšieho

obdobia sú aj ďalšie pripravené
zámery ako parkovacie plochy,
športoviská, okružná križovatka
pri Jednote a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Mojím veľkým
želaním je vybudovať v obci kultúrny stánok, ktorý nám tu veľmi
chýba a spolu s ostatnými obca-

mi mikroregiónu zariadenie pre
seniorov.
Verím, že mi moji spoluobčania
umožnia pokračovať v tejto práci
a spolu s poslancami obecného
zastupiteľstva splníme ich očakávania.

Kandidáti na starostov v okrese
Zvolen za stranu SMER – SD
resp. v koalícii
OBEC/MESTO

KANDIDÁT /
KANDIDÁTKA

strana
alebo koalícia

Babiná

Jana
GREGUŠOVÁ

SMER - SD

Bacúrov

Katarína
ZLÁMALOVÁ

SMER - SD, SNS

Budča

František
MORAVEC, Ing.

SMER - SD

Dobrá Niva

Miroslav
NÁHLIK, PhDr.

SMER - SD

Dubové

Anna
JANOVICOVÁ

SMER - SD, SNS

Očová

Ján
SENKO, PhDr.

SMER - SD, SNS

Podzámčok

Ingrid
JEDLIČKOVÁ, Mgr.

SNS, SMER - SD

Sielnica

Anna
GAVAJDOVÁ

SMER - SD

Železná Breznica

Ján
DÚBRAVSKÝ

SMER - SD
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Ako nás asi
nepoznáte
Peter Pellegrini
V kroji z Horehronia na „Slovenskom dni kroja“ v Banskej Bystrici

Jaroslav Baška

Robert Fico
Ranné plávanie v Dunaji

Centrum sociálnych služieb Jesienka na Myjave

Richard Raši

Juraj Blanár
Cez Sorošku jazdím pravidelne

Sobášny palác v Bytči

Peter Kažimír

Peter Žiga
Kontrolný deň v elektrárňach

Robert Kaliňák
S mojím labradorom Rafaelom

Saxofón je pre mňa hlavne relax

