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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.
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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

4

Trenčiansky kraj

Investície vlády v Trenčianskom kraji
Vláda SR pod vedením Roberta Fica niekoľkokrát zasadala
v Trenčianskom kraji. V roku 2008
v Prievidzi, v roku 2013 v Handlovej a v roku 2015 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja
v krajskom meste Trenčín.
Na zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok v Trenčianskom
kraji vláda počas posledného výjazdového rokovania v Trenčíne
uvoľnila celkovo 13 miliónov eur.
Na projekty týkajúce sa regionálnej
samosprávy a samosprávy miest
a obcí v Trenčianskom kraji bolo
schválených 2,2 milióna eur. Vláda
na výjazdovom rokovaní podporila rekonštrukciu cesty z Novák do
Prievidze, kde ide o časť najfrekventovanejšej cesty v celom hornonitrianskom regióne.
Vláda vyčlenila investičné prostriedky na obnovu rádio-diagnostického oddelenia Fakultnej
nemocnice v Trenčíne a prístrojového vybavenia za 1,17 milióna
eur, pričom investícia bola použitá aj na výmenu okien. Viac ako
4 milióny eur bolo vynaložených
na podporu vytvárania pracovných
miest pre mladých do 29 rokov

predovšetkým v okresoch Partizánske, Považská Bystrica a Prievidza. Obecná samospráva obdržala dotácie, ktoré boli následne použité na rekonštrukciu
školských zariadení, školských
jedální, škôlok, kultúrnych domov a na opravu miestnej infraštruktúry v príslušných mestách

alebo obciach.
Vďaka investícii vo výške 105 mil.
eur sa prvýkrát za 20 rokov zrealizovala prvá časť výstavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice (obchvat mesta Bánovce
nad Bebravou) v dĺžke 10 km.
Veľké investície smerovali aj do
podpory železničnej infraštruktú-

ry. Rekonštrukcia železnice prechádzajúcej cez Trenčiansky kraj
predstavuje miliardu eur.
V meste Trenčín sa za prítomnosti
člena vlády odovzdal do užívania
nový diaľničný privádzač za viac
ako 33 mil. eur, ktorý odľahčil
dopravu v samotnom krajskom
meste.

Modernizácia železničnej trate
Púchov - Považská Teplá
V roku 2016 sa začali stavebné práce - modernizácia
úseku železničnej trate medzi Púchovom a Považskou

Teplou. Ide o najnáročnejšiu
železničnú stavbu na Slovensku. Súčasťou realizácie je
tunel „Diel“, ktorý je nazvaný

podľa vrchu Diel, v ktorého
úbočí sa tunel buduje. Dĺžka
tunela bude približne 1 082
metrov, bude jednorúrový,

dvojkoľajný. Južný portál tunela je budovaný v kúpeľnej
obci Nimnica a zo severnej
strany povedie cez viadukt
ponad rieku Váh a následne
bude pokračovať v smere do
Považskej Bystrice cez ďalší
tunel. Prevádzková rýchlosť
vlakov v tuneli je predpokladaná na 160 km/h s možnosťou až na 200 km/h. Celý
železničný úsek medzi Púchovom a Považskou Teplou
by mal byť hotový okolo roku
2022 a predpokladané náklady na modernizáciu železničného úseku sú 365 mil. eur.
Dokončenie modernizácie tunela „Diel“ pri Nimnici na trati medzi Púchovom a Považskou Bystricou po dobudovaní
prispeje k skvalitneniu dopravnej infraštruktúry SR a začleneniu do európskych dopravných koridorov.
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Richard Takáč:
Prievidza potrebuje
primátora doma,
nie v Bratislave
Je Prievidžan, pochádza z baníckej rodiny a hoci má len 36 rokov,
Richard Takáč nie je v komunálnej
politike žiadny nováčik. Osem
rokov je poslancom mestského
zastupiteľstva v Prievidzi, piaty
rok poslancom Trenčianskeho
samosprávneho kraja, štyri roky
(2013 - 17) jeho podpredsedom.
Vyštudovaný poľnohospodársky
inžinier, ktorého neraz stretnete
aj v montérkach, pri fyzickej práci,
trebárs vynášať sedačky, je kandidátom strany SMER - SD na primátora Prievidze.

slancom mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Nastal ten správny
čas uchádzať sa o post primátora?
Ako poslanec síce môžem veci
verejné ovplyvňovať, ale z pozície
primátora je miera rozhodovania
i zodpovednosti podstatne vyššia. Myslím si, že mám dostatok
skúseností, aby som ich odovzdal
pre Prievidzu, pre mesto, v ktorom
žijem, podnikám, žije tu celá moja
rodina, kamaráti. Prievidza potrebuje primátora doma, nie v Bratislave. Chcem život Prievidžanov
zlepšovať.

Pritom dá sa to aj inak, po vzore
TSK môže aj naše mesto hospodáriť lepšie. Napríklad rok 2010 bol
pre Prievidzu veľmi zlý z pohľadu
príjmu podielových daní. Do rozpočtu prišlo iba 9 miliónov eur.
Dnes je táto suma dvojnásobná,
teda 18 miliónov a mesto napriek
tomu úvery berie. Takmer nečerpá eurofondy… Evidentne tu niečo
nefunguje. Také Nové Mesto nad
Váhom rozkvitá a to bez jediného
úveru, bez zadĺženia. Tak prečo
sa to nedá aj v Prievidzi? Dá sa to
a ľudia si zaslúžia, aby starostli-

Ako ste sa vôbec dostali k politike?
Fascinovala ma ešte na vysokej
škole. Zvlášť regionálna, v ktorej
môže človek viac ovplyvniť veci
okolo seba. V komunálnej politike viete po sebe niečo zanechať.
Opraviť chodník, cestu, urobiť niečo užitočné.
Prečo vás ľudia často stretávajú aj
v montérkach?
Lebo podnikanie je aj klasická fyzická práca. S priateľkou máme
predajňu, takže okrem toho, že
sedím v kancelárii, často sa prezliekam do pracovného, nakladám
a rozvážam sedačky. Prievidžania ma tak neraz stretli a neverili
vlastným očiam. Že politik v montérkach vynáša sedačku hore
schodmi… Poznajú ma, na nič sa
nehrám.
Vaša popularita rastie. Po štyroch
rokoch v pozícii podpredsedu TSK
ste získali v župných voľbách dvojnásobný počet hlasov. Čím to je?
Asi mi ľudia dôverujú. Podľa mňa
veľmi neriešia, z ktorej strany ste,
ale čo a ako robíte. V tom je aj
rozdiel medzi regionálnou a veľkou politikou. Ako podpredseda
TSK som videl, ako sa dá ovplyvniť chod kraja. Prebrali sme ho
totálne zadlžený, bojnická nemocnica pre 200 - tisíc ľudí krachovala,
školy boli bez rekonštrukcií, mali
sme zdevastované cesty. Dokázali
sme procesy nastaviť tak, že sme
rozumne šetrili, nezobrali jediný
nový úver, pritom sme splácali zdedené úvery, ale zároveň sme výrazne investovali. A to ľudia ocenili.
Okrem toho ste už ôsmy rok po-

Podpora
Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja:
„Richard Takáč nie je nováčikom v samosprávnej politike. Dvakrát dostal dôveru ľudí v rámci mesta i kraja. Rozumie komunálnej politike, jej problémom,
má návrhy ako ich riešiť. Je spoľahlivý, šikovný, rozhľadený mladý politik,
o ktorého prácu som sa vždy mohol oprieť, hoci sme museli v TSK spraviť aj
nepopulárne rozhodnutia. Som presvedčený, že je pre Prievidzu tou správnou
voľbou a bude z neho primátor, ktorý zanechá za sebou vynikajúce výsledky.“
Buďte konkrétnejší…
Z Prievidze sa vytratil rodinný, komunitný život aj súdržnosť. To ma
veľmi trápi. Pripisujem to práve
tomu, že už druhé volebné obdobie máme primátorku, ktorá sedí
aj v parlamente a preferuje úplne
iné záujmy, vrátane straníckych.
Tým pádom je jej pohľad z Bratislavy na život v Prievidzi rozmazanejší. Asi to má logiku ak poviem,
že ľudia potrebujú primátora, ktorý sa plnohodnotne venuje mestu.
V čom vidíte najpálčivejšie problémy Prievidze?
Som smutný, že diery v mestských
cestách a na chodníkoch sa aranžujú len vo volebnom roku. Veľmi
ma ako poslanca mrzí, že takmer
každý rok si mesto berie úver,
pričom príjem do mestskej kasy
z podielových daní stále stúpa.

vosť zo strany mesta pociťovali
každý, nielen vo volebný rok. Chýba mi stratégia, koncepcia, systémové riešenia.
Horúcou témou sú baníci. Ako vidíte ich budúcnosť?
Česká Ostrava je príkladom, ako
zlým rozhodnutím - zavrieť doly
z večera do rána - politici ovplyvnili život generácií rodín. Ukončenie banskej výroby na hornej Nitre
je nesmierne náročná, dnes aj veľmi populárna téma, ktorej sa však
málokto rozumie a mnohí to hrajú
„na Einsteina“. Som rád, že Európska komisia stanovila pilotné projekty pre útlm baníctva, vrátane
hornej Nitry. Jednoducho to musí
byť postupné, systémové riešenie
a dobre naplánované. Aktuálne
sa vyrojilo veľa politikov s patentom na rozum, čo doteraz ťažko

hľadali Prievidzu a hornú Nitru na
mape. Nabíjajú si politický kapitál
v štýle, že bane treba zavrieť hneď,
zamknúť ich ako ﬁrmu, zhasnúť
svetlo, zahodiť kľúčik a vybavené.
Bohužiaľ, za týmto nie je žiadne rácio, iba politika. Stojím za baníkmi.
Sám pochádzam z baníckej rodiny.
Prečo by ľudia mali práve vás voliť
za primátora?
Ľudia si vyberú alternatívu. Tí, čo
ma poznajú, vedia, že to s mestom
myslím úprimne a dobre. Som
Prievidžan telom i duchom. Mám
skúsenosti z regionálnej i komunálnej politiky, dôverne poznám problémy, ktoré Prievidza
má a viem reagovať na výzvy, ktoré
ju čakajú.
Máte svoj politický vzor?
Rád sa inšpirujem politikmi, ktorí niečo dokázali. Vysokú školu
z praktickej politiky a more skúsenosti mi dala práca podpredsedu
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja. A že sa dajú urobiť zázraky, potvrdzuje skok z posledného
miesta na prvé v hodnotení otvorenosti samospráv podľa Transparency International Slovensko.
A že sa to dá vďaka odbornosti,
prehľadu a kvalitnému manažmentu, bez ohľadu na stranícke tričko,
potvrdzuje súčasný župan Jaroslav
Baška, člen strany SMER - SD, ktorý
získal v posledných voľbách polovicu všetkých hlasov v kraji. O tom,
že kraj napreduje, niet pochýb
a v tomto je župan Baška pre mňa
veľkým vzorom. Takto chcem fungovať aj ja, ako primátor Prievidze.
Okrem strany SMER-SD, ktorej ste
členom vás podporili aj SNS a Strana zelených. Dosť silná podpora,
nie?
Pre mňa je SMER - SD z hľadiska
pôsobenia v politike strana, ktorá
má ako jediná sociálne cítenie –
a to mi je najbližšie. Pochádzam
zo skromnej rodiny, mamina je
predavačka v obchode, ocino je už
ako baník na dôchodku. Celý život
som sa stretával s bežnými ľuďmi a ich sociálnymi problémami.
SMER - SD pre mňa bola a ostáva
jediná vhodná voľba.
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Štefan Mjartan

kandidát na starostu obce Cigeľ
„Po dvadsať ročnom pôsobení vo funkcii starostu obce Cigeľ som sa rozhodol kandidovať ešte
raz a to z nasledovných dôvodov: predovšetkým
chcem dobudovať veľké investičné akcie, ktoré sa
začali za môjho pôsobenia, a to splaškovú kanalizáciu, 12 nájomných
bytových jednotiek, zateplenie OÚ a kultúrneho domu a ďalšie začaté
a nedokončené investície. Mám bohaté skúsenosti nadobudnuté pri
riadení a spravovaní vecí verejných a dosť energie, aby som našu obec
opäť posunul dopredu.“

Peter Mikuško

kandidát na starostu obce Lipník
Som súčasný starosta obce Lipník, kandidujem aj
v ďalšom volebnom období. Predtým som riadil
vlastnú dopravnú spoločnosť a vykonával znaleckú
činnosť v odbore doprava cestná. Volebný program
mám okrem iného zameraný na opravy a budovanie chodníkov ako aj
ďalšej obecnej infraštruktúry.

Oľga Fakanová

kandidátka na starostku obce Temeš
Starostkou obce Temeš je 3. volebné obdobie. Pod
jej vedením prešla obec zmenami ako: rekonštrukcia a zateplenie OcÚ, vstupná brána na cintorín,
vybudovanie vodovodnej prípojky na cintorín a do
šatní TJ, rekonštrukcia cesty na cintorín, výmena okien a dverí+rekonštrukcia strechy na DS, úprava centra obce pri aut. zastávke, rekonštrukcia verejného osvetlenia. Výmena okien a oprava kuchyne v KD, či prestrešenie pódia pod OcÚ. Rekonštrukcia miestnych komunikácií. Obec
Temeš svoj majetok, za posledných 12 rokov, zhodnotila cca o 290 500 eur.

Tibor Čičmanec

kandidát na starostu obce Chrenovec Brusno
Narodený: 22. 10. 1962. Stav: ženatý, dve deti.
Vzdelanie: ukončené vysokoškolské na vojenskej akadémii v Brne a nadstavbové na vojenskej akadémii
v Liptovskom Mikuláši. Pracoval na rôznych technických a neskôr veliteľských funkciách na letisku v Bechyni – ČR, na letisku
Sliač a veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene. Od roku 2010 vykonáva funkciu
starostu obce. Je člen rady Združenia miest a obcí Hornej Nitry, predsedom
Združenia obcí Handlovskej doliny a veliteľom DHZ obce. Ako starosta chce
naďalej pokračovať vo všestrannom rozvoji obce, podporovať všetky organizácie a združenia v obci a spraviť všetko pre spokojnosť jej občanov.

Ivan Škrteľ

kandidát na starostu obce Ráztočno
V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým tým
spoluobčanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili k rozvoju našej obce. V budúcich rokoch,
pokiaľ získam Vašu dôveru chcem pokračovať
v tom, čo sme spoločne pred 8 rokmi začali. Naďalej zhodnocovať majetok obce, robiť všetko preto, aby obec napredovala. Vytvárať čisté
a zdravé prostredie pre obyvateľov obce, dobudovať, opraviť jestvujúce
miestne komunikácie a chodníky, zveľaďovať a skrášľovať našu dedinu.
Budem robiť všetko preto, aby ste VY občania našej obce boli spokojní,
aby sa nám v Ráztočne dobre žilo.

Darina Šnircová

kandidátka na starostku obce Lehota pod Vtáčnikom

„DOBRÝ ŽIVOT V PEKNEJ OBCI“. Takto môžem vystihnúť svoj život v obci Lehota pod Vtáčnikom od
môjho narodenia. Cítim v sebe dosť energie, odhodlania a životných skúseností pokračovať v práci
súčasného starostu, avšak rada by som do svojej práce vložila aj to, čo
je viac dané nám ženám, teda cit, nehu, odovzdanosť. Doterajšie aktivity som organizovala pre zlepšenie a skrášlenie nášho života v obci.
K mojim prioritám patrí vybudovanie kvalitného zariadenia pre seniorov a denného stacionára. Dôležité sú komunálne služby, zníženie energetickej potreby, nájomné byty, školstvo, odpady, športoviská.

Ivan Javorček

kandidát na starostu obce Rudnianska Lehota
Poznáme sa dlhú dobu. Za 28 rokov v komunálnej
politike som nesľúbil nič, čo by sa nedalo splniť.
Robím pre obec to, čo žiada občan a obec po zvážení potrebuje. Práca s ľuďmi ma napĺňa, lebo ich
mám rád a verím, že budem prínosom v smerovaní a napredovaní našej
obce.

Martina Píšová

kandidátka na starostku obce Poruba
Chcem zabezpečiť všestranný rozvoj obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Preferovať ľudskosť, komunikatívnosť a hľadať riešenia. Naďalej zvelaďovať
obec a ťahať za jeden povraz - za budúcnosť Poruby. Viem, že ľudia potrebujú cítiť oporu zo strany obce.

Peter Vido

kandidát na starostu obce Malá Čausa
Som starosta už tri volebné obdobia. Počas tohto
obdobia sme zrekonštruovali Kultúrny dom, Požiarnu zbrojnicu, zrevitalizovali sme centrum obce,
zrekonštruovali cca dva a pol kilometra miestnych
komunikácií, vybudovali nové parkovisko pri cintoríne. Zrekonštruovali
verejné osvetlenie v obci. Podporujeme činnosť Jednoty dôchodcov, telovýchovnej jednoty a dobrovoľného hasičského zboru. Za toto obdobie
sme preinvestovali približne 1,1 mil. eur.

Beáta Vrecková

kandidátka na starostku obce Nevidzany
Po 12 rokoch zastávania postu starostky obce sa
opäť uchádzam o priazeň občanov obce Nevidzany.
Krédom mojej práce je vzájomný rešpekt, spolupráca, riešenie problémov a pripomienok občanov
vo všetkých oblastiach života našej obce v spolupráci s obecným zastupiteľstvom.

7

Okres Prievidza
Igor Frink

Dušan Ďuriš

kandidát na starostu obce Kľačno
Mám 46 rokov mám ukončené SOU s maturitou,
som ženatý a v súčasnej dobe zamestnaný v Škole
v prírode Kľačno, s. r. o. Pri riadení obce ponúkam
skúsenosti, transparentnosť a riešenia.

kandidát na starostu obce Kamenec pod Vtáčnikom
Je dôležité pokračovať v dobre rozbehnutej práci.
Finančné dotácie z eurofondov tu nebudú večne.
Máme už niekoľko projektov zrealizovaných a čakajú nás ďalšie. Je to jedna z ciest ako zveľadiť
obec, pomôcť svojim občanom a životnému prostrediu v ktorom žijeme.
Len poctivo robená práca prináša osoh pre celú obec.

Peter Kotian

Radovan Iliaš

kandidát na starostu obce Jalovec
Vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Pôsobil v oblasti ﬁnančníctva, dopravy a štátnej správy. Od roku 2006 je starostom
obce Jalovec, kde sa opätovne uchádza o mandát
starostu. V nasledujúcom období chce pokračovať v rekonštrukcii a rozvoji infraštruktúry obce so zameraním sa na oddychovú zónu, miestne
komunikácie, cintorín a dobudovanie a zefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci.

kandidát na starostu obce Diviaky nad Nitricou
Ponúkam občanom svoje bohaté pracovné skúsenosti, nasadenie, objektívny pohľad a zodpovedný
prístup k práci a k riešeniu akéhokoľvek problému.
Dokážem občanom, že snažiť sa má zmysel, svojim
voličom, že ich voľba bola správna. Uvedomujem si, že to nebude ľahké.
Avšak s Vašou pomocou a mojim odhodlaním naša obec ožije. Nebudem sľubovať, budem konať!

Anna Gulášová

Ján Brindza

kandidátka na starostku obce Čavoj

kandidát na starostu obce Sebedražie

Volebný program:
zníženie úverovej zaťaženosti obce, rekonštrukcia
domu smútku a zakúpenie katafalku, dokončenie
a realizácia rozpracovaných projektov obce, dobudovanie a kolaudácia obecného vodovodu, vybudovanie cyklotrás,
s prepojením so susednými obcami, zmapovanie a označenie cyklotrás
a lesných chodníkov, vybudovanie skanzenu a izby ľudových tradícii,
aktívne prezentovať obec s cieľom podpory cestovného ruchu, v maximálnej miere využiť možnosti VPP, údržba a oprava miestnych komunikácii.

Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva vedú
obec, ale ako tá obec vyzerá a ako sa v nej žije je
vizitkou každého jedného občana obce. Spojme
preto sily pre SEBEDRAŹIE.

František Tám

Rudolf Podoba

kandidát na primátora mesta Bojnice
Som primátorom Bojníc už tri volebné obdobia.
Nie všetky projekty sú však ukončené, nie všetky
predsavzatia zrealizované. Za dvanásť rokov môjho
pôsobenia sa v meste úspešne zrealizovalo niekoľko desiatok menších či väčších projektov. Zrekonštruovali sme pravú
stranu Hurbanovho námestia. Kompletne sme zrekonštruovali budovu
Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice a budovu ZŠsMŠ
Bojnice s telocvičnou. Postavili sme a dali do užívania nájomný bytový
dom. Kompletne sme zrekonštruovali niekoľko miestnych komunikácií
a chodníkov.

Jozef Hrotek

kandidát na starostu obce Horná Ves
Úprimný úsmev, slušný pozdrav, čestný, tvorivý,
pracovitý a spravodlivý, taký by mal byť človek,
ktorý chce pracovať s ľuďmi. Preto hľadajme to čo
nás spája, buďme k sebe tolerantnejší a robme
spolu múdre a správne rozhodnutia. Mojím cieľom bolo a vždy bude
náš spoločný životný priestor zveľaďovať a dosiahnuť stav, kedy naša
obec a medziľudské vzťahy v nej budú príkladom aj pre iných.

kandidát na primátora mesta Handlová

je 10 nestraníkov.

V novembrových komunálnych voľbách spolu
s primátorom Ing. Rudolfom Podobom kandiduje
z oblasti kultúry, športu, verejného života a z radov
podnikateľov 19 osobností mesta Handlová. Z toho

Peter Balák

kandidát na primátora mesta Nováky
Mojim prvoradým cieľom je priniesť do Novák zmenu. Ukončiť dlhoročné spory a zjednotiť vedenie
mesta, poslancov a obyvateľov tak, aby Nováky
mohli opäť vykročiť vpred. Chcem dať obyvateľom
mesta reálnu možnosť participovať na správe vecí verejných a rešpektovať ich predstavy. Medzi moje priority patrí vybudovanie penziónu
pre seniorov, oprava miestnych komunikácii a riešenie bytovej otázky.
Verím, že zodpovednou a poctivou prácou dokážeme Nováky premeniť
na moderné a rastúce mesto.
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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

