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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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Opatrenia pre ľudí

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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Žilinský kraj

Vláda SR pomáha Žilinskému kraju
Počas výjazdových zasadnutí
vlády SR v okresoch Kysucké
Nové Mesto, Žilina a Ružomberok boli uvoľnené ﬁnančné prostriedky pre viac ako
130 projektov v oblasti občianskej infraštruktúry (Kotešová
- Bukov, Klubina, Dunajov –
cesta do Ochodnice), rekonštrukcia miestnej komunikácie, obecný rozhlas (napr.
v obci Čičmany, Ďurčiná, Porúbka), výstavba chodníkov
(napr. Bytča, Štiavnička, Lutiše).
Zvýšila sa energetická efektívnosť
zateplením fasád, výmenou okien
a dverí na obecných budovách
a kultúrnych domoch (napr. Hybe,
Liptovská Sielnica, Partizánska
Ľupča, Žiar, Hričovské Podhradie,
Malá Čierna).
Obce uvítali výzvu na predkladanie žiadostí na rozšírenie kapacít
materských škôl, nakoľko samosprávy boli v posledných rokoch
vystavené zvýšenému dopytu zo
strany rodičov o umiestnenie
detí v predškolských zariadeniach (napr. Podhradie, Maršová - Rašov, Lietava, Ľubochňa,
Lodno).

Modernizácia a revitalizácia centier obcí priniesla obciam zlepšenie ich vzhľadu. Námestia a parčíky získali na atraktivite (napr.
Bobrov, Rabča, Rudina, Kolárovice, Sučany, Liptovská Kokava, Vysoká nad Kysucou, Veľké Rovné,
Liptovská Teplá, Jasenové).
V obciach pribudli kamerové systémy (Čimhová, Dlhá nad Oravou,
Klin, Lietavská Lúčka, Ľubochňa,

Lutiše, Oščadnica, Povina, Stará
Bystrica, Zborov nad Bystricou).
Prebehla modernizácia obecných rozhlasov, ktoré sú doposiaľ jednou z najdôležitejších
ciest šírenia informácií (napr.
Liptovská Štiavnica, Malatíny,
Turík).
Vo viac ako 100 obciach Žilinského kraja otvorili multifunkčné
ihriská a prispelo sa na športové

potreby, čím sa výrazne vylepšila športová vybavenosť (napr.
Rosina, Veľké Rovné, Diaková,
Turany, Mošovce, Kraľovany, Príbovce, Rudina, Vitanová, Kalameny, Ludrová, Vyšný Kubín).
Na riešenie havarijných situácií
na majetku obcí, rekonštrukciu,
modernizáciu a údržbu budov,
použili samosprávy dotácie pre
individuálne potreby obcí.

Žilinský kraj je
krajom prírodných
krás
a množstva kultúrnohistorických pamiatok, čo dokazuje
aj zaradenie viacerých prvkov
z územia kraja do svetového
zoznamu kultúrneho dedičstva
UNESCO. Z mnohých príkladov
možno uviesť osadu Vlkolínec
v okrese Ružomberok, kde bola
s ﬁnančným prispením vlády SR
zrekonštruovaná budova informačného centra na hlavnej vlkolínskej ulici, povyše drevenej
zvonice.
Žilinský kraj je najnavštevovanejším krajom Slovenska, čo dokazuje počet prenocovaní návštevníkov na našom území. Členitý reliéf
kraja v kombinácii s bohatými
zdrojmi termálnych vôd už viedli
k vybudovaniu významných stredísk cestovného ruchu v jednotlivých historických regiónoch kraja.

Máme už viac ako 2 400 kilometrov značených cyklistických trás
a cieľom je pokračovať v skvalitňovaní tejto cyklosiete. Vybudovaná je Bystrická cyklomagistrála, ktorá je spojnicou medzi
Krásnom nad Kysucou a Novou
Bystricou. Trasa je situovaná po
telese bývalej lesnej úvraťovej
železničky, ktorá premávala od
prvej polovice minulého storočia
z Novej Bystrice až po Oščadnicu.
Medzi najkrajšie miesta na Liptove patrí cyklochodník vedúci
okolo Liptovskej Mary. Na výlete v oblasti Horného Liptova je
možné navštíviť Múzeum bitky pri
Vavrišovej či Múzeum liptovskej
dediny v obci Pribylina. V Žiline
je vybudovaný nový úsek cyklotrasy, ktorý spája hrady Budatín
a Strečno.
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Pavol Bugaj (59 r.) - Ťapešovo
Do volieb vstupujem s prvoradým zámerom, ktorým je
zvýšenie úrovne života našich
spoluobčanov.

Je potrebné naďalej rozširovanie inžinierskych sietí a vytváranie nových stavebných
pozemkov.

Mojimi dlhoročnými skúsenosťami chcem pomáhať pri
rozvoji našej obce a pripravovať kvalitné projekty.

Veľmi dôležitou úlohou je dobudovanie zberného dvora
v obci, rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií,

nových detských ihrísk, rekonštrukcia športového areálu.
Preto verím, že ak ma zvolíte
za starostu, dokážem naplniť
Vaše očakávania.

Mgr. Daniela Fejová , MBA, LL.M (54 r.) - Vasiľov
Vykonávanie postu starostu
považujem za službu ľuďom.
Službu, ktorej cieľom je
urobiť z Vasiľova modernú
a prosperujúcu obec s rozvinutou
infraštruktúrou
pre možnosť ďalšej výstavby v obci, s vybudovaný-

mi a udržiavanými cestami
a chodníkmi, vytvorenou
oddychovou a kultúrno –
rekreačnou zónou pre možnosti rozvoja športových,
kultúrnych a spoločenských
aktivít a potrieb občanov
všetkých vekových kategórií.
Jej neoddeliteľnou súčas-

ťou je zveľaďovanie majetku
obce a transparentné nakladanie s financiami.

Ing. Anton Grobarčík (60 r.) - Bobrov
Po 12 rokoch vykonávania
funkcie starostu obce, chcem
dokončiť už rozbehnuté aktivity a pokračovať v nových
projektoch.
Chcem, aby Bobrov mohol
potvrdiť, že je modernou,
dynamicky sa rozvíjajúcou
obcou, v ktorej žijú spokojní

občania, hrdí na svoju históriu i súčasnosť.
Nové aktivity chcem smerovať hlavne do budovania
miestnych ciest a ďalšej infraštruktúry.

obce, zlepšovať situáciu
v predškolskej i školskej
oblasti, v sociálnej oblasti,
v oblasti životného prostredia a rozvíjať aj kultúrno-spoločenský a športový
život v obci.

Chcem zveľaďovať majetok

Jozef Kresťan (52 r.) - Lomná
„Nikto sa nenarodí pre seba,
všetci sa rodíme pre ľudskú
spoločnosť. Kto jej podľa svojich síl nepomáha, ukazuje sa
byť nehodným toho, aby mu iní
pomáhali.“

VOLEBNÝ PROGRAM
2018 – 2022:
Chcem vybudovať prosperujúcu
obec s kvalitnými podmienkami
pre rodinné bývanie. Budovať
komplexnú infraštruktúru obce
v súlade s územným plánom.
Podporovať športové aktivity

v obci a rozšíriť verejné športové plochy. Podporovať rozvoj
aktivít detí, mládeže a dospelých. Zvýšiť podiel občanov na
udržiavaní kultúrnych a spoločenských tradícií.

Jozef Slovík (60 r.) - Rabčice
„Mojou prioritou je pokračovať
v začatej práci na zveľaďovaní
našej obce a poskytnúť pomoc
občanom pri individuálnej výstavbe.“
Dokončiť výstavbu multifunkčnej budovy obecného úradu
a kultúrneho domu. Budovať

infraštruktúru a zabezpečiť pomoc pri IBV pre mladé rodiny.
Pokračovať v sociálnom programe pre starších občanov (stravovanie, dovoz dreva, starostlivosť).
Podporovať rodiny pri narodení
dieťaťa.
Propagovať kultúrno-spoločen-

ské akcie, agroturistiku a zviditeľnenie našej obce.
Dokončiť projekty na vybudovanie cyklotrás v obci.
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Drahomíra Galčíková

Ing. Dominik Jendroľ

dôchodkyňa,
vek 65

podnikateľ,
vek 46

Podporím každú prospešnú aktivitu
v meste s cieľom všestranne rozvíjať
Námestovo. Ponúkam priamosť, ústretovosť a akčnosť v riešení potrieb spoluobčanov.

Som za všestranný rozvoj mesta. Ponúkam skúsenosti z podnikania a čerpania ﬁnančných prostriedkov z fondov
Európskej únie.

František Košťál

MUDr. Silvia Loneková

dôchodca,
vek 68

lekárka,
vek 64

Ponúkam skúsenosti zo života, chcem
zmysluplne podporovať projekty na
rozvoj mesta, v neposlednom rade
projekty na zlepšovanie podmienok na
športovanie.

V období 2014-2018 som pôsobila ako
poslankyňa pri mestskom zastupiteľstve. Nazbierané skúsenosti chcem
zúročiť aj v nasledujúcom období, najmä na úseku zdravotníctva a sociálnej
problematiky.

Ing. Kamil Miklušičák
technik,
vek 42

Ponúkam skúsenosti a kontinuitu
v práci poslanca mestského zastupiteľstva. Vo volebnom období 2014 - 2018
som pôsobil ako predseda ﬁnančnej
komisie pri mestskom zastupiteľstve.

Jozef Pindjak

Jaroslav Pavlák

dôchodca,
vek 68

V prípade zvolenia by som bol rád,
keby sa naplnili dlhoročné sľuby
o vybudovaní ciest a elektrických
prípojok v radovej výstavbe garáži sídlisko Brehy.
Sme medzi poslednými okresnými
mestami, ktoré ešte nemajú vybudovanú plaváreň. Preto si myslím, že by sme sa mali všetci spojiť
a podporiť jej výstavbu.

Tomáš Plutinský

dôchodca,
vek 69

technik,
vek 34

V práci poslanca mestského zastupiteľstva chcem využiť skúsenosti, ktoré
som získal v období rokov 1994 -2010
ako člen pracovných komisií pri mestskom zastupiteľstve a taktiež poznatky zo života a práce pre rozvoj mesta,
v ktorom žijem 65 rokov.

Som veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru v Námestove. Preto mojou
prioritou je vytvárať podmienky dobrovoľným hasičom za účelom chrániť
život a majetok občanov Námestova.

Ing. Anton Ťapák

Jozef Vajdiar

dôchodca,
vek 66

podnikateľ,
vek 37

Rozhodujem na základe dlhodobej
skúsenosti objektívne a spravodlivo.
Som tu pre všetkých občanov, mladých, starších, zdravotne postihnutých
a športovcov.

Kandidovať na poslanca mestského zastupiteľstva som sa rozhodol z dôvodu,
že chcem byť nápomocný pri riešení
problémov výstavby infraštruktúry v
meste, nakoľko sa tejto oblasti venujem v profesijnom živote ako podnikateľ.
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Ing. Ján Kadera (61 r.)
kandidát na primátora
v Námestove
Vážení občania, mnohí ma poznáte osobne, poznáte moje
doterajšie pôsobenie v meste na
poste primátora, ale aj predtým,
na iných pozíciách vo verejnej
správe. Poznáte aj moje vlastnosti a schopnosti. Ktorí ste
presvedčení, že som schopný
viesť mesto na poste primátora ešte štyri nasledujúce roky,
príďte 10. novembra k voľbám
a dajte mi svoj hlas. Ja Vám sľubujem, že Vašu dôveru nesklamem a urobím všetko, čo bude
v mojich silách, aby naše mesto

naďalej rástlo, aby sme boli naňho hrdí a aby sa nám v ňom žilo
čo najlepšie. Veľa vecí sa realizovalo, veľa je v pripravovaných
projektoch. A práve skúsenosť
a plynulé pokračovanie akcií je
dôvodom na kandidatúru v blížiacich sa voľbách. Záleží mi na
Námestove nielen ako funkcionárovi, ale aj ako občanovi.
Veď akúkoľvek zrealizovanú vec
chcem využívať aj ja. Všetkým
Vám za to vopred ďakujem.

Nová štátna komunikácia
s dvomi okružnými križovatkami
Vláda SR prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby
SR a Slovenskej správy ciest investovala do dopravnej infraštruktúry 6 mil. eur.
Za tieto ﬁnančné prostriedky
bola zrealizovaná v r. 2016 nová
štátna komunikácia „Prieťah
I/78“ s dvomi okružnými križovatkami, čím sa zabezpečila
plynulosť a bezpečnosť cestnej

premávky.
Realizáciou tejto akcie má
mesto Námestovo po dlhých
rokoch zrekonštruované autobusové nástupište, na ktorom
sa cestujúci konečne cítia bezpečne.
Pred výstavbou autobusovú
stanicu štátna komunikácia
1. triedy rozdeľovala na dve
časti.
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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

