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Volič je povinný preukázať 
sa pred hlasovaním preuka-
zom totožnosti a  po zázna-
me v zozname voličov dosta-
ne od komisie obálku a jeden 
hlasovací lístok pre voľby do 
obecného zastupiteľstva a je-
den hlasovací lístok pre voľ-
by starostu obce.

Na hlasovacom lístku pre 
voľby do obecného zastupi-
teľstva zakrúžkovaním po-
radových čísel označí kan-
didátov pre ktorých hlasuje. 
Zakrúžkovať môže jedného 
až sedem kandidátov na 
poslancov. Ak neoznačí ani 
jedného , alebo označí viac 
ako sedem kandidátov , hla-
sovací lístok bude neplatný.

Na hlasovacom lístku pre 

Informácia 
pre voličov

K voľbám pristupujeme
zodpovedne 

voľby starostu obce zakrúžko-
vaním poradového čísla označí 
jedného kandidáta pre ktorého 
hlasuje. Ak neoznačí ani jed-
ného, alebo označí viac ako 
jedného kandidáta ,hlasovací 
lístok bude neplatný.

Označené volebné lístky 
vloží volič do obálky a  po-
tom obálku vloží do volebnej 
schránky.

Volič, ktorý sa nemôže, naj-
mä zo zdravotných dôvodov, 
dostaviť do volebnej miest-
nosti, môže požiadať miestnu 
volebnú komisiu o to, aby mo-
hol hlasovať mimo volebnej 
miestnosti. Miestna volebná 
komisia vyšle k voličovi dvoch 
členov s  prenosnou volebnou 
schránkou.     

Prečo ísť voliť
 1.  Lebo nie je mi ľahostajné čo sa deje v obci 
  a okolo mňa.

 2.  Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta 
  obce rozhodujú o veciach, ktoré sa mňa 
  a ostatných občanov bezprostredne týkajú.
 
 3.  Ak nepôjdem voliť, tak sa dobrovoľne zriekam 
  práva kritizovať dianie v obci na nasledujúce 
  štyri roky.

 4.  Svojim hlasom chcem rozhodnúť, 
  kto bude riadiť obec.

 5.  Ak nepôjdem voliť, nechám o sebe 
  rozhodnúť iných.

 6.  V obci platím dane a chcem sa podieľať 
  na rozhodovaní o tom, ako sa má s nimi narábať.

 7.  Svojím hlasom chcem rozhodnúť, akým smerom 
  i cestou pôjde rozvoj našej obce.

 8.  Svojím hlasom vyjadrím, ktorých kandidátov 
  nechcem v obecnom zastupiteľstve a ktorým 
  dám šancu tam pôsobiť na prospech obce i môj.
 
 9.  Za právo voliť v minulosti bojovali naši predkovia. 
  Nechcem aby ich úsilie vyšlo nazmar.

 10.  Ak nevyužijem svoje právo účasti na voľ bách, 
  dávam najavo, že ma dianie v obci nezaujíma. 
  Ani jej budúcnosť.

 11.  Neúčasťou vo voľ bách nechávam pôsobiť ľudí, 
  ktorým nedôverujem.
 
 12.  Volím, lebo chcem zmenu k lepšiemu pre obec, 
  pre mňa, naše deti a všetkých občanov.

 13.  Volím, lebo chcem žiť lepšie, spokojnejšie 
  a v peknom i čistom prostredí.
 
 14.  Volím, lebo tu mám svoje korene, tu sa cítim dobre,
   tu žijem.

Voľby
15. novembra 2014

Pohľad na obec z Piasku Foto: Dr. Sabo
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľ by starostu obce 

v Rakovnici 
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Rakovnici  

podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

  meno, priezvisko, titul vek povolanie trvalý pobyt politická strana

 1.  Oskar HUDEC, JUDr. 47 vyšetrovateľ Rakovnica 68 nezávislý kandidát
 2. Viliam KOLTÁŠ 37 manažér Rakovnica 220 SIEŤ
 3.  Ľuboš LEŠTÁK 41 obrábač kovov Rakovnica 190 nezávislý kandidát 

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY
pre voľ by poslancov Obecného zastupiteľstva

v Rakovnici
15. novembra 2014

Miestna  volebná komisia v Rakovnici 

podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

  meno, priezvisko, titul vek povolanie trvalý pobyt politická strana

 1. Andrea Beneová ,Mgr.  40 sociálny pracovník Rakovnica 81 MOST HÍD
 2. Milan Birka ,Ing.  53  manažér     Rakovnica 219 SIEŤ
 3.  Igor Čižmár 34 vodič  Rakovnica 181 SDS 
 4.  Ján Dányi 46 živnostník  Rakovnica 172 SDS
 5.  Ondrej Doboš 51 strojár Rakovnica 178 nezávislý kandidát
 6. Slavomír Elexa 41 SZČO Rakovnica 85 MOST HÍD
 7.  Ján Franciška ml. 29 SZČO Rakovnica 119 SNS
 8.  Lenka Gallová, Ing. 29 manažér Rakovnica 80 SNS  
 9. Genčiová Erika Mgr. 52 sociálny pracovník  Rakovnica 67 SMER -SD
 10.  Genčiový Monika Ing. 46 administr.zamestnanec  Rakovnica 93 KDH
 11.  Genči Miroslav Ing.  53 učiteľ Rakovnica 92 KDH   
 12.  Alena Hlaváčová 54 administr.pracovníčka Rakovnica 80 SNS
 13. Ladislav Kováč 46 SZČO Rakovnica 69 SNS
 14. Katarína Kravecová 27 stavbárka Rakovnica 7 SIEŤ
 15. Štefan Murza 46 zámočník Rakovnica 20 nezávislý kandidát
 16. Želmíra Németová 51 administr. pracovník Rakovnica 142 SDS 
 17.  Ján Terai 57 baník Rakovnica 26 SIEŤ
 18.  Mária Uhrinová Mgr. 30 štátny zamestnanec Rakovnica 198 SMER –SD

Aktuálnou a prvoradou mo-
jou úlohou bolo dokončenie 
skupinového verejného vo-
dovodu.  Po vstupe investora 
VVS a.s. Košice, ako budúce-
ho distribútora a prevádzkova-
teľa vodovodnej siete, sa práce 
na dokončení skupinového 
vodovodu začali realizovať, a 
to v marci 2011.Aj  napriek 
ťažkostiam a problémom, kto-
ré nás pri výstavbe vodovodu 
sprevádzali, či už zmeny v pro-
jektovej dokumentácii, zmeny 
trasy rozvodovej siete a iné sa 
nám toto dielo podarilo pri-
viesť do úspešného konca a to 
kolaudáciou, ktorá nadobudla 
právoplatnosť v októbri 2013.
Prvé domácnosti v našej obci 
začala VVS a.s. zásobovať pit-
nou vodou v novembri 2013. 
Naša obec sa tak zaradila me-
dzi vyspelé obce Slovenska. 
Samozrejme je tu nová výzva 
na odkanalizovanie obce a vý-
stavba čistiarne odpadových 
vôd. Aj pri všetkej našej sna-
he sú podmienky na čerpanie 
finančných prostriedkov z 
eurofondov na tieto projek-
ty nastavené tak, že pre našu 
malú obec je zrealizovať tento 
zámer nedostupné. Budeme aj 
naďalej sledovať nové výzvy z 
novými podmienkami.

Po voľbách som prevzal 
budovu kultúrneho domu a 
obecného úradu v štádiu re-
konštrukcie. Projekt rekon-
štrukcie v celkovej výške 198 
tisíc eur bol realizovaný v roku 
2011 aj skolaudovaný a daný 
do užívania. Žiaľ musím kon-
štatovať, že táto rekonštrukcia, 
ako sa ukázalo, nebola urobe-

Predseda: Helena Babičová Smer-SD Podpredseda: Milan  Hlaváč Sieť

Členovia: Mária Gibasová  Strana Most-Híd Peter Bradáč  KDH
 Jaroslav Német  SDS  Dáša Králiková  SNS

ZLOžENIE mIESTNEj VOLEbNEj KOmISIE

Rozšírili a skvalitnili sa 

podmienky života v obci
Hodnotenie volebného obdobia 2010-2014 starostom obce 
Vážení spoluobčania,

záver volebného obdobia je tu a je vždy dôvodom, 
ale aj potrebou jeho vyhodnotením. Pred štyrmi rokmi 
som si v predvolebnej kampani na post starostu obce vo 
svojom volebnom programe stanovil ciele, ktoré v tom 
čase boli reálne, ale s odstupom času vidíme, že naša 
práca bola v oveľa väčšom rozmere potrebných úloh. V 
histórii obce, ako najmladší zvolený starosta, som do 
tejto zodpovednej funkcii nastúpil z elánom, potrebou 
urobiť pre našu peknú obec čo najviac, čo v najväčšom 
rozsahu v postavení obce, či už v spoločenskom nažíva-
ní, kultúrnom, športovom živote, ako aj v oblasti život-
ného prostredia. 

ná, čo sa týka prác, dobre. Na 
vonkajšej fasáde sa objavili 
malé praskliny, po ktorých po 
čase omietka poopadávala a 
farba vybledla. Po reklamácii 
a mnohých mojich urgenciách 
nám bola písomne prisľúbená 
oprava v jarných mesiacoch 
2014.Bola zaslaná výzva do-
dávateľovi stavby JPS Rožňava 
na okamžité nastúpenie prác 
na odstránenie vzniknutých 
závad.

V oblasti hospodárenia obce 
bolo mojou úlohou, prioritou 
mať každoročne vyvážený roz-
počet obce. V súčasnej dobe sa 
nachádza financovanie obci v 
dosť zložitom stave. Podielové 
dane sú menšie ako v minulos-
ti a stále nám pribúdajú nové 
prenesené výkony samozrejme 

bez financií. Preto sme sa mu-
seli sústrediť na tok financií 
tam, kde nám najviac odchá-
dzali finančné prostriedky. 

Najväčšou položkou obce 
je elektrická energia. Bolo 
urobených viacero úsporných 
opatrení. Vykurovanie budo-
vy Denného stacionára bolo 
splynofikované ,tým nastala 
výrazná úspora  energie. Ve-
rejné osvetlenie v obci bolo, po 
prejednaní v Obecnom zastu-
piteľstve, zredukované z celko-
vého počtu svietidiel 60 kusov 
na 50 kusov. Vypli sa tie svie-
tidlá, ktoré boli za sebou v rade 
na každom druhom stĺpe. Pred 
obecný úrad bol zakúpený 
nový Led neón, ktorý má väč-
šiu svietivosť a má prispieť tiež 
k úspore el.energie v priemere 
o 40%. Pravidelne sa monito-
ruje časový stav svietenia, aby 
sme nesvietili vo dne.V Dome 
smútku sa vymenili staré aku-
mulačné pece za malé elek-
trické panelové ohrievače z 
nízkou spotrebou čo prinieslo 
pozitívny dopad na úsporu 
,ako aj vyššiu  teplotu v budo-
ve. V budove obecného úradu 
sa vymenilo obehové čerpadlo 
kúrenia z 380 V na 220 V. 
Urobilo sa naozaj veľa preto, 
aby sme zbytočne neplytvali 

el.energiou a sú za nami už aj 
výsledky sporenia.Za rok 2013 
sme usporili 1400 eur na spot-
rebe oproti predchádzajúcemu 
roku. Snažíme sa aby nám ne-
ušla ani jedna kWh energie. 

Ďalším vysokým fakturova-
ným zdrojom energie pre obec 
je zemný plyn. Aj tu pravidel-
ným monitorovaním a tempe-
rovaním miestností znižuje-
me spotrebu odberu kubíkov 
zemného plynu. 

V údržbe obecného majetku 
sme prešli na samostatnú čin-
nosť, kde sa snažíme opraviť 
si všetko sami  či už verejné 
osvetlenie, rozhlas, kúrenie 
atď. s pomocou aktivačných 
pracovníkov, čo nám tiež pri-
nieslo nemalú úsporu finanč-
ných prostriedkov.

Vo volebnom období sa 
upravoval a bol aj schválený 
Územný plán Obce Rakov-
nica, ako základný dokument 
územného rozvoja našej obce. 
Úpravou boli začlenené ďalšie 
pozemky, ktoré už sú a ešte aj 
budú využité ako stavebné po-
zemky.

Mnohoročným problémom 
bola dažďová voda v lokalite 
Povrázky, ktorá zvlášť v jar-
ných mesiacoch zaplavovala 
rodinné domy. Podarilo sa 

Domy v miestnej časti Hostinec Foto: Dr. Sabo
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nám vyriešiť aj tento prob-
lém a túto vodu vyregulovať 
mimo obytné domy, čo nám 
prinieslo úspech, spokojnosť 
dotknutých občanov. Upravi-
la sa miestna komunikácia na 
Povrázkoch mletým zimným 
asfaltom, čím sa táto komu-
nikácia spevnila a skvalitnil sa 
stav povrchu cesty. V budúc-
nosti by sme mali uvažovať   
o vysporiadaní  daných po-
zemkov pod kritickými 
úsekmi miestnych komuniká-
cií, aby obec ako vlastník po-
zemkov vedela čerpať finančné 
prostriedky z fondov na opra-
vu ciest, tak ako sme to využili 
pri projekte ,,Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií v obci 
Rakovnica“ ako aj oporný múr 
v miestnej časti za Chrás-
kó, ktorý by sa mal realizovať 
ešte v tomto roku. Máme už 

vydané aj stavebné povolenie. 
V projekte sa jedná o opravu 
ciest v majetku obce v dľžke 2 
km.

Košický samosprávny kraj 
sme požiadali o finančné pro-
striedky na zriadenie banícke-
ho múzea v našej obci v rámci 
programu Terra Incognita 
(krajina nespoznaná) na pod-
poru duchovných a kultúrnych 
hodnôt, rozvoja kultúrneho 
cestovného ruchu prostredníc-
tvom vytvorenia trvalo udrža-
teľnej ponuky produktov a slu-
žieb na troch cestách: Gotickej 
ceste, Vínnej ceste, Železnej 
ceste. Tu bol tiež už urobený 
projekt aj s vydaním staveb-
ného povolenia. Žiaľ našej 
žiadosti nebolo vyhovené. Aj  

s takými nepriaznivými vý-
sledkami žiadosti sme sa mu-
seli vyrovnať.

V oblasti životného pro-
stredia sme si dali za úlohu 
výsadbu okrasných drevín 
na verejných priestranstvách. 
Po veternej kalamite v zime 
2010, ktorá nám polámala na 
cintoríne jedle sme sa snažili 
ako náhradnú výsadbu rie-
šiť posadením 30 kusov tují 
smaragdových a 7 týchto tují 
do centra obce. Obec žiadala  
Okresný úrad životného pro-
stredia o povolenie na výrub 
troch jedlí nad Domom smút-
ku, ktoré boli nahnuté nad bu-
dovu. Žiadosti bolo vyhovené 
a ako náhradnú výsadbu sme 
vysadili v objekte cintorína 38 
tují smaragdových a tri kusy 
Lipy malolistej. 

Pravidelne sme v období 
vegetačného pokoja odstraňo-
vali nálety drevín v obci ako aj  
v okolí obce. Pravidelným ko-
sením sa tieto úseky udržiava-
jú a tým sa zachováva celkový 
pekný vzhľad obce. 

Najväčšie problémy nám ro-
bia vývozcovia, tvorcovia čier-
nych skládok odpadu. Boli pri-

chytení občania z iných obcí, 
kde bola vystavená bloková 
pokuta za čierny vývoz odpa-
du. Tieto divoké skládky od-
padov, pravidelne likvidujeme 
s aktivačnými pracovníkmi. Tu 
by som sa rád poďakoval tým 
občanom, ktorí mi takýto ne-
legálny vývoz nahlásili, a tým 
prispeli ku krajšiemu vzhľadu 
obce. Poprosil by som aj tou-
to cestou našich občanov, aby 
odpad ktorý produkujú sepa-
rovali(triedili).Možno sa vám 
to zdá zbytočné, ale aj za vývoz 
odpadu obec platí v priemere 
1000 eur mesačne. A separo-
vaním odpadu znížime počet 
zberných nádob a tým aj cel-
kové náklady na vývoz odpadu.

Verejný poriadok v našej 
obci hodnotím ako nie veľmi 
uspokojivý. Výtržnosti našej 
mládeže po ústnych dohovo-
roch nepomohli a museli sme 
pristúpiť na riešenie políciou. 
Výtržníci dostali peňažné 
tresty, podmienky a až tak sa 
ich vyčíňanie ukľudnilo. Ničil 
sa majetok obce, majetok nás 
všetkých a v dnešnej ťažkej 
dobe to už nesmieme odpus-
tiť. Svojou neprispôsobilosťou 

zneisťovali život našich obča-
nov a s týmto musíme bojovať. 

Ďalším, môžem povedať 
dosť veľkým, problémom sú 
túlavé psy. V obci máme dve 
rodiny, ktoré aj napriek dvom 
opakovaným písomným napo-
menutiam na ich túlavého psa 
po obci to nerešpektujú. Aj 
touto problematikou sa zaobe-
ráme a pristúpime na peňažné 
tresty pre majiteľov túlavých 
psov .Však nie je možné, aby 
náš občan nemohol slobodne 
prejsť po obci len preto, že tam 
opakovane vyčíňa ten istý pes. 
Tvrdím jedno: Ten pes za to 
nemôže! Treba sankcionovať 
majiteľa.

Čo sa týka riešenia sused-
ských sporov môžem skon-
štatovať riešenia s dobrým 
kompromisom. Všetky sa nám 
podarilo vyriešiť ústnym do-
hovorom a to ma teší. Však 
pekné susedské nažívanie ve-
die k spolupatričnosti a tole-
rantnosti. V každom prípade 
je lepšie so susedmi si lepšie 
vychádzať, lebo ako sa hovorí 
„dobrý sused je na nezaplate-
nie“.

V našej obci za uplynulé vo-
lebné obdobie dobre fungoval 
Zbor pre občianske záležitosti 
pod vedením Mgr. Márii Sa-
bovej. Patrí všetkým členom a 
členkám veľké poďakovanie za 
už uskutočnený veľký kus prá-
ce či už pri kultúrnych akci-
ách, či smútočných obradoch. 
Je pekné, že sa stretávajú pra-
videlne pri svojich nácvikoch. 
Bol by som rád, keby im táto 
ich vôľa vydržala aj naďalej. 

Naopak som sklamaný prí-
stupom mladých futbalistov, 
ktorí reprezentovali náš klub 
v okresnej súťaži. Nový výbor 
Telovýchovnej jednoty Ba-
níka Rakovnica zvolený po 
komunálnych voľbách 2010 
sa snažil urobiť, vytvoriť čo 
najlepšie podmienky na chod 
a fungovanie klubu v súťaži. 
Obnovil sa areál ihriska ,na-
kúpili lopty, siete a iný športo-
vý materiál potrebný k futbalu, 
no žiaľ prístup futbalistov bol 
na bode mrazu. Absolút-
na neochota spolupracovať a 
pretrvajúca absencia hráčov 
na zápasoch v okresnej súťaži 
donútila výbor na odhlásenie 
TJ zo súťaže. Bolo to neľahké 
rozhodnutie, nakoľko v obci 
momentálne nefungoval iný 
druh športu, ale nebolo na vý-
ber. Dnes sa už platia peňažné 
tresty za nevycestovanie klubu 
na zápas a nám sa to už stávalo 
pravidelne.

V roku 2012 sa v obci zalo-

žil Stolnotenisový oddiel Ba-
ník Rakovnica pod vedením 
Š.Murzu st. a súťažia v V.lige 
a som rád , že aspoň nejaká 
športová činnosť v obci pre-
kvitá. Patrí im poďakovanie za 
reprezentáciu obce.

Pri mojom hodnotení ne-
smieme zabúdať na našich se-
niorov. Je poďakovania hodné 
p.Mgr.L.Fabiánovi ako pred-
sedovi JDS v Rakovnici a spo-
lu s výborom tejto organizácie, 
ako sa dokázali zceliť a pomá-
hajú obci pri rôznych kultúr-
nych, spoločenských akciách, 
ako aj pri obnove a skrášľovaní 
verejných priestranstiev obce. 
Aj tu by som rád vyslovil veľ-
ké poďakovanie všetkým za-
interesovaním za spoluprácu  
a ústretovosť. Poďakovanie 
patrí aj ZO SZPB a MO MS, 
ktoré sa zapájajú do celoroč-
ných činností obce.

Tak isto nesmieme zabú-
dať na našu históriu. Baníctvo 
v našej obci bolo na prvom 
mieste a túto tradíciu sa snaží 
zachovať aj Spolok baníkov v 
Rakovnici pod vedením J.Lin-
dáka. Svojou činnosťou sa sna-
žia udržať históriu spomienok 
na ťažkú prácu baníctva, ako 
sú aj nápomocní pri zvela-
ďovaní a údržbe verejných 
priestranstiev obce. Pomohli 
obci pri obnove budovy hasič-
skej zbrojnice, kde nám bola 
veternou smršťou strhnutá 
strecha budovy. Patrí im tiež 
poďakovanie za ich úsilie vy-
naložené pri ich činnosti.

Je ešte veľa o čom by som 
mohol písať, čo sa v obci za 
posledné štyri roky urobilo, 
ale to každý vidí sám. Každé-

mu kto prispel svojím dielom 
k vytvoreniu  kvalitných pod-
mienok života v našej obci 
patrí poďakovanie. Poďako-
vanie úprimné od srdca, lebo 
len ten čo priložil ruku k dielu  
svojimi činmi preukázal lásku 
k obci. Ďakujem všetkým, kto-

rí sa pričinili o rozvoj či propa-
gáciu našej obce a prosím, ak 
som niekoho v rýchlosti vyne-
chal, nebol to zámer.  

      
          Ľuboš Lešták
           starosta obce

Spoločná fotografia účastíkov Dňa baníkov Foto: Dr. Sabo

Pamätná tabuľa na banícke časy Foto: Dr. Sabo

Spomienka na detský karneval  Foto: E. Gallová

Romantický pohľad na dom pri vstupe do obce Foto: Dr. Sabo
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dovoľte mi prihovoriť sa 
Vám všetkým, aby som ako 
kandidát, uchádzajúci sa o 
funkciu starostu našej obce, v 
stručnosti uviedol moju pred-
stavu  o fungovaní obce, obec-
ného úradu, tiež o cieľoch, 
ktoré chcem  v prípade zvole-
nia ako starosta   dosiahnuť.  

Rakovnica je aj mojou rod-
nou obcou, v ktorej som v 
podstate prežil celý svoj život 
a ku ktorej mám skutočne hl-
boký vzťah,  preto chcem ve-
novať moju životnú energiu v 
prospech  jej ďalšieho rozvoja 
a zveľadenia, nakoľko podľa 
môjho názoru, všetci čo tu ži-
jeme, si zaslúžime obec krajšiu, 
rozvinutejšiu a prosperujúcej-
šiu ako je doteraz.  Práca sta-
rostu je pre mňa výzvou, ktorú 
najviac charakterizujú slová 
zodpovednosť a každodenná 
práca v prospech občanov.

Od ukončenia strednej školy 
v roku 1986 som prešiel viace-
rými zamestnaniami, od roku 
1993 doposiaľ pracujem na 
rôznych pozíciách v Policaj-
nom zbore.  V prípade môjho 
zvolenia využijem moje dote-
rajšie životné a pracovné skú-
senosti, dlhoročné poznatky z 
práce s ľuďmi,  kolektívmi, ako 
aj z individuálneho a kolektív-
neho vedenia, tiež  spomína-
ný dostatok energie  a prvým 
krokom bude otvorená komu-
nikácia s každým občanom. 

K naplneniu mojich cieľov 
mám pripravený  program, 
ktorého sa budem v nasle-
dujúcom volebnom období 
držať, pričom tento program 
bude pre mňa zaväzujúci a má 
okrem iného dokázať to, že o 
funkciu starostu sa neuchá-
dzam zo žiadneho rozmaru, 
ale že moje rozhodnutie vy-
plynulo zo znalostí problema-

Kandidát na starostu obce

JUDr. Oskar
Hudec

tiky, ako aj zo snahy skutočne 
konečne zmeniť veci k lepšie-
mu.  Tento program je dielom 
kolektívnym, a nie iba mojím 
vlastným, čo bude v prípade 
môjho zvolenia najviac cha-
rakterizujúcou črtou pre celé 
volebné obdobie – kolektívna 
práca, nakoľko práca starostu 
je síce individuálna, avšak bez 
pomoci spoluobčanov nemôže 
byť úspešná. Mojím úmyslom 
je začať cestu obnovy a rozvoja 
našej obce v prospech domá-
ceho obyvateľstva, chcem byť 
zjednocujúcim prvkom, spájať 
a zároveň mobilizovať všet-
kých občanov – mladších aj 
starších, veriacich aj ateistov, 
nezamestnaných aj podni-
kateľov. Dôležitým prvkom 
dnešnej doby je sociálne cí-
tenie a snaha zabezpečiť čo 
možno najlepšie podmienky 

pre dôstojný život  starších 
ľudí, ale nezabúdať popritom 
na nikoho, ani na strednú ge-
neráciu a mládež,  samozrejme 
ani na našich najmenších. 

Do chodu obecného úra-
du zavediem to, čo mu podľa 
môjho názoru doteraz chý-
ba a bez čoho si ja neviem 
predstaviť jeho fungovanie -  
transparentnosť, komunikáciu 
a informovanie spoluobčanov 
o činnosti obecného úradu a 
obecného zastupiteľstva. Ja ako 
prvý, ako aj všetci zamestnan-
ci, budeme počúvať ľudí, ich 
problémy, názory,  potreby, a 
samozrejme riešiť ich.  Chcem 
dokázať, že aj v dnešnom toľ-
ko kritizovanom a konzum-
nom svete je možné robiť veci 
správnym spôsobom, pre osoh 
a blaho všetkých,  vzdať úctu 

každému poctivo pracujúcemu 
a žijúcemu človeku a tým sa 
postupne navrátiť k skutoč-
ným a pravým životným hod-
notám, ako to moju generáciu 
učili naši rodičia a starí rodi-
čia. Jedným z prvých krokov 
bude neplytvať peniazmi Vás 
všetkých, začať šetriť na správ-
nych miestach a to znamená 
začať od seba - zefektívniť a 
optimalizovať chod samotné-
ho obecného úradu. Ďalším 
bude zlepšenie spolupráce a 
väčšia podpora zo strany obce 
pre všetky organizácie a spolky 
sídliace v obci. 

Reálne a zodpovedne si uve-
domujem, že celá spoločnosť 
sa nachádza v období zloži-
tej celospoločenskej ale aj fi-
nančnej krízy. Táto skutočnosť 
však nemôže byť výhovorkou 
pri diskusii o hospodárení a 
investíciách obce. V dnešnej 
dobe nepostačuje iba napĺňa-

Vážení  spoluobčania,

Zrenovovaný dom v časti jälšina Foto: Dr. Sabo

Volené orgány udržali kredit 
prosperujúcej obce

Vážení spoluobčania, do-
voľte mi, aby som sa Vám 
prihovorila v mene poslancov 
Obecného zastupiteľstva v Ra-
kovnici v závere nášho 4-roč-
ného funkčného obdobia. Bolo 
to pred štyrmi rokmi, keď ste 
nám dali možnosť a  dôveru 
dokázať, či si s touto zodpo-
vednou funkciou - funkciou 
poslanca obce, budeme vedieť 
poradiť. Pre niektorých z nás 
boli kompetencie poslanca 
čímsi novým. Keď sme sa vy-
dali na túto zložitú cestu, zistili 
sme nové skutočnosti o miest-
nej samospráve a o jej problé-
moch, ktoré sme  nepoznali, 
kým sme sa nerozhodli kan-
didovať za poslancov.  Dnes 
už môžem skonštatovať, že vo 
volebnom období sme našli 
spoločnú reč tak so starostom 
obce, ako aj s jej zamestnanca-
mi, že sme sa snažili vychádzať 
z reálnych  skutočností a podľa 
toho prispôsobovali aj rozpo-
čet obce pre jednotlivé roky. 

Úlohou samosprávy je, 
okrem iného, zabezpečovať 
dennodenné úlohy, ktoré vy-
plývajú z prenesených kompe-
tencií, ktoré na obec presunul 
a stále presúva štát bez adek-
vátnej personálnej či finanč-
nej podpory. Neustále narastá 
tlak na zabezpečenie vysokej 
odbornej spôsobilosti v ob-
lasti vnútornej samosprávy a 
pôsobnosti obce, na ktorú si 
štát osvojuje vplyv a kontrolu. 
Napriek týmto skutočnostiam 
môžeme konštatovať, že obec 
Rakovnica si vo volebnom ob-
dobí 2010-2014 udržala kredit 
prosperujúcej obce, kde samo-
správa vyvážene vo všetkých 
oblastiach napĺňa očakávania 
svojich občanov. 

Sú však oblasti, kde vzhľa-
dom na finančné možnosti má 
obec obmedzené pole pôsob-
nosti. Ako veľký hendikep sa 
ukazuje nízka miera zamest-
nanosti občanov, nedostatok 
fyzických a právnických pod-
nikateľských subjektov pôso-
biacich na území obce, a tak-
tiež obmedzené možnosti obce 
na získanie financií nedaňo-
vých príjmov. Na opačnej stra-
ne, obec dlhodobo veľmi citlivo 

pristupuje k výberu miestnych 
daní a poplatkov. Preukázateľ-
ne máme v regióne najnižšie 
daňové zaťaženie našich oby-
vateľov. Je to dobrý výsledok, 
ale už v blízkej budúcnosti sa 
nevyhneme zmenám aj v tejto 
oblasti.

Vzťah medzi starostom obce 
a obecným zastupiteľstvom je 
špecifický. Je založený na deľbe 
moci, pri čom funkcia starostu 
má výrazne výkonný charakter, 
zatiaľ čo zastupiteľstvo pred-
stavuje v prenesenom slova 
zmysle zákonodarnú moc, ke-
ďže ide o dôležitý normotvor-
ný, rozhodujúci, koncepčný a 
kontrolný orgán. Vo vzťahu 
k občanom obce plní staros-
ta najmä zákonom stanovenú 
informačnú povinnosť. Aj naša 
samospráva sa otvára obča-
nom. Aktualizácia internetovej 
stránky, informovanosť obča-
nov i vzájomná komunikácia 
na sociálnej sieti sa medzi ob-
čanmi ujala. Denne navštevuje 
internetovú stránku obce viac 
ako 80 ľudí. Sú to väčšinou naši  
rodáci, ktorí privítajú akýkoľ-
vek kontakt s rodnou dedinou. 
Sme radi, že s Rakovnickými 
obecnými novinami spoločne 
prispievame k lepšej informo-

vanosti širokej verejnosti. 
Transparentnosť samosprávy 

kladieme na prvé miesto, i keď 
máme ešte veľké rezervy. Je-
dine touto formou dokážeme 
presvedčiť občanov o tom, že 
samospráva je otvorená akým-
koľvek návrhom, ktoré zlepšia 
kvalitu bývania nás všetkých. 
Riešili sme príjemné aj neprí-
jemné záležitosti. Neraz sme 
sa stali terčom kritiky, ohová-
rania i slovných útokov. Rátali 
sme s tým, preto sme si všetky 
názory vypočuli a neraz sme 
riešenie problému aj prehod-
notili. Zloženie zastupiteľ-
stva má tú výhodu, že v ňom 
sedia poslanci s právnickým, 
technickým i ekonomickým 
vzdelaním. Na každý problém 
sme hľadali to správne rieše-
nie, ktoré by vyhovovalo nielen 
jednej strane, ale aby bolo aj v 
súlade s platnou legislatívou.  
Sme radi, že sa nám podarilo 
udržať komunikáciu na slušnej 
úrovni. Akcie, ktoré sme orga-
nizovali, mali veľký význam v 
tom, že sme sa navzájom stre-
tli, vymenili si názory, hľadali 
spoločné riešenia. Ako poslan-
ci sme vyjadrili tendenciu robiť 
všetko preto, aby v otázkach 
riadiacich, organizačných a 

výkonných bola zhoda v rámci 
spoločného rokovania. 

Poslanci obecného zastupi-
teľstva chýbali na rokovaniach 
len sporadicky. Pokiaľ sa nie-
ktorý volený zástupca nezú-
častnil na zasadnutí, zväčša to 
bolo pre zdravotné problémy 
alebo pracovnú zaneprázdne-
nosť. Všetky neúčasti poslan-
cov na rokovaní zastupiteľstiev 
boli vopred ospravedlnené. 
Účasť na rokovaniach sa pohy-
bovala na úrovni 90%. 

To čo som spomínala, sa 
nám podarilo dosiahnuť  vďa-
ka pochopeniu a pomoci Vás 
– občanov našej obce, starostu 
obce, ale aj sponzorov, za čo im 
vyslovujeme úprimnú vďaku. 
Funkcia poslanca je predovšet-
kým o zodpovednosti vo vzťa-
hu k občanom i k svojej obci. 
Ako poslanci sme rozhodovali 
o veciach, ktoré sa dotýkajú aj 
nás. Nie je nám ľahostajné, čo 
sa deje v obci a kam smeruje. 
Veríme, že aj našimi rozhod-
nutiami sme prispeli ku skva-
litneniu a zlepšeniu životných  
podmienok. 

     Ing. Monika Genčiová 
      poslankyňa obecného 
            zastupiteľstva

Cesta do centra obce Foto: Dr. Sabo
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ako už isto viete, som jed-
ným z kandidátov, ktorý sa 
bude uchádzať o Váš hlas v 
nadchádzajúcich komunálnych 
voľbách. Preto mi dovoľte  pri-
hovoriť sa Vám aj prostred-
níctvom našich Rakovnických 
novín.

Rozhodnutie kandidovať na 
post starostu sa vo mne nero-
dilo ľahko. Dlhé roky pôsobím 
vo vrcholových pozíciách v 
oblasti riadenia obchodu a vý-
roby so zameraním na krízový 
manažment. Napriek tomu, že 
moja práca ma veľmi často za-
viedla ďaleko od domova, vždy 
som sa s veľkou radosťou vracal 
do mojej milovanej Rakovnice. 
Práve poznatky z mojich ciest a 
práce ma priviedli k presvedče-
niu, že mám čo Rakovnici po-
núknuť a je mojou povinnosťou 
využiť nadobudnuté skúsenosti 
a kontakty v prospech obce, v 
prospech Vás.

Za ostatné roky sa v našej 
obci urobilo mnoho skvelej prá-
ce a patrí za to vďaka všetkým 
minulým aj súčasnému pánovi 
starostovi. Doba ale napreduje 
a je čas pohnúť sa ďalej. Mojou 
snahou je započať cestu obnovy 
a rozvoja našej obce. Máme na 
čom stavať. Rakovnica  je plná 
talentovaných a šikovných ľudí, 
ktorí majú čo ponúknuť. Vy-
tvorme im priestor pre dobro 
nás všetkých. Máme okolo seba 
prekrásne prírodné prostredie, 
ktoré si musíme chrániť a zve-
ľaďovať pre budúce generácie. 

Môj volebný program po-
zostáva z niekoľkých základ-
ných oblastí rozvoja obce. Ako 
starosta sa chcem  zamerať 
mimo bežného chodu obce 
hlavne na zabezpečenie jej tr-
valého rozvoja. Na zlepšenie 
komunikácie obecného úradu 

Vážení spoluobčania, dovoľ-
te mi aby som Vám v krát-
kosti predstavil svoj volebný 
program na obdobie rokov 
2015 – 2018. Pri tvorbe môj-
ho programu som sa zameral 
na témy, ktoré podľa môjho 
názoru ostávali v ostatných ro-
koch opomínané. Bežný chod 
obce, jej údržba a fungovanie 
obecného úradu ako takého 
pokladám za samozrejmosť, 
ktorú nie je potrebné ďalej 
rozvádzať. Program ktorý Vám 
predkladám je výsledkom 
zodpovednej úvahy na základe 
skúseností a preto ho chápem 
ako sľub Vám občanom. 

Kandidát na starostu obce

Viliam
Koltáš

nie základných potrieb obča-
nov a riešenie iba bežných a 
nevyhnutných záležitostí, čo je 
úplne samozrejmou a prvora-
dou úlohou každého starostu, 
veď na to si ho volíme.  Prá-
ve naopak, bezpodmienečne 
nutné je zvýšiť úsilie (v našom 
prípade konečne začať s úsi-
lím)  pri hľadaní mimorozpoč-
tových prostriedkov v podobe 
čerpania eurofondov, využitia 
prostriedkov štátu a tiež hľa-
dania sponzorských peňazí. Je 
teda najvyšší čas, dovolím si 
tvrdiť že nie o 5 minút 12, ale 
5 minút po 12-tej, sa posunúť 
ďalej. V prípade, že mi dáte 
Vašu dôveru, tento posun Vám 
reálne ponúkam. V priebehu 
mojej doterajšej pracovnej ka-
riéry som získal potrebný pre-
hľad a veľa kontaktov, ktoré mi 
umožnia aj uľahčia prístup a 
cestu k tak potrebným finanč-
ným prostriedkom z rôznych 
zdrojov. Tiež je ale bezpod-
mienečne potrebné  optimali-
zovať ekonomický chod obce 
(kde vidím veľké možnosti), 
nájsť rezervy (ktorých je dosť) 
a financie nasmerovať v pro-
spech všetkých obyvateľov. 

S rešpektom a s pokorou 
sa uchádzam o Vašu dôveru, 
zodpovedne si uvedomujem, 
že práca starostu je vážnym  a 
zodpovedným záväzkom na 
celý zvyšok života. Žijem v 
tejto obci a tu mienim aj ostať 
a zostarnúť  a preto v prípade 
môjho zvolenia  vynaložím 
maximálne úsilie, aby som mo-
hol jeseň svojho života stráviť 
s pocitom  naozaj dobre vyko-
nanej práce a s vedomím, že sa 
nemám za čo hanbiť. 

Prosím Vás, zúčastnite sa 
volieb v čo najväčšom počte, 
vyberte si takého starostu, kto-

rý podľa Vás a Vašich kritérií  
bude najlepším z ponúkaných 
kandidátov, nepodceňte však 
ani výber poslancov, ktorí 
sú   rovnako dôležitým člán-
kom ako je starosta, a vyberte 
takých, ktorí svojimi skúse-
nosťami, životnými postojmi,  
ale ešte aj dostatkom energie, 
budú pre obec prínosom.

Na záver iba jedna myšlien-
ka, ktorá však v prípade, ak mi 
dáte dôveru, bude ústrednou v 
mojej práci – budem sa  snažiť 
obklopiť takými ľuďmi, s kto-
rými budem vedieť efektívne 
využiť skúsenosti, dobré rady 
a um predkov (teda starších 
generácií), zveľadiť všetko čo 
nám vybudovali a zanechali a 

Vážení  spoluobčania,
s občanmi. Maximálnu snahu 
chcem vynaložiť na získava-
nie finančných prostriedkov z 
fondov EU a iných  vonkajších 
zdrojov za účelom skutočné-
ho a viditeľného zveľaďovania 
našej obce.  Mojou srdcovou 
záležitosťou aje naša prekrásna 
príroda o ktorú sa však veľmi 
málo staráme. Ba práve nao-
pak . V posledných rokoch sme 
skôr svedkami systematického 
drancovania našich lesov.  Je 
preto potrebné v spolupráci s 
lesnou spoločnosťou zabezpe-
čiť systém trvalej ochrany našej 
úžasnej  prírody. 

To čo ponúkam je otvorený, 
zodpovedný spôsob riadenia 

obce a poctivá  práca.  Mojou 
snahou je rozpútať diskusiu 
o problémoch Vás všetkých, 
pozorne načúvať a na základe 
Vašich požiadaviek a podnetov 
riadiť našu obec na ceste roz-
voja.  Názor každého jedného 
z Vás má rovnakú váhu a musí 
byť vypočutý. Cieľom je do-
siahnuť stav, kedy každý jeden 
z občanov našej obce bude cítiť 
že je dôležitou súčasťou života 
obce a bude môcť byť hrdým 
,,Rekencom“.

Preto Vás prosím o Vašu 
účasť vo voľbách dňa 15.no-
vembra 2014, pretože len Vy 
občania máte právo rozhodnúť  
o budúcnosti našej obce.

Staršia i novšia architektúra  Foto: Dr. Sabo

južný pohľad na multifunkčnú budovu Foto: Dr. Sabo

poctivou každodennou prá-
cou spolu s teraz aktívnymi 
generáciami (teda generáciou 
našou a mladšími) pripraviť 
lepšiu budúcnosť naším po-
tomkom. 

Mojím cieľom, ktorému sa 
budem snažiť podriadiť  prácu 
v celom volebnom období,  je 
kolektívnou prácou dosiah-
nuť taký stav, kedy naša obec 
a medziľudské vzťahy v nej 
budú príkladom pre všetkých.  
Dosiahnime spoločným úsilím 
to, aby Rakovnica bola skutoč-
ne pekným miestom pre život 
a aby aj za jej hranicami videli, 
že u nás sa žiť oplatí. 

Môj program, teda konkrét-
ne kroky  vedúce k ďalšiemu 

a k intenzívnejšiemu rozvoju 
našej obce, Vám predstavím 
vhodnou formou v krátkom 
čase. Na tomto mieste sa mu 
nevenujem z dôvodu malého 
rozsahu článku. Kontaktovať 
ma môže kedykoľvek každý 
občan osobne, prostredníc-
tvom telefónu, alebo webo-
vej stránky, kde rád prijmem 
každú dobrú radu, vypočujem 
si názory a zodpoviem Vaše 
otázky.

Telefón: 
0905 506 875

Web: 
http://oskar-hudec.webnode.sk

I toto je naša obec Foto: Dr. Sabo
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doterajšia spolupráca s Vami 
mi bola potešením, a preto 
chcem aj naďalej svoje sily a 
schopnosti venovať rozvoju 
našej malebnej obce, preto sa 
uchádzam o dôveru Vás všet-
kých na ďalšie volebné ob-
dobie. Neuspokojujem sa  s 
dosiahnutými výsledkami, ale 
hľadám riešenia ako veci po-
sunúť dopredu v prospech Vás 
občanov , byť tu stále pre ľudí 
tak ako som to mal zaužívané 
v predchádzajúcom volebnom 
období. Spokojnosť občana je 
stále na prvom mieste! Mno-
hokrát som to  neporušil čoho 
ste sami aj svedkami. Žijem v 
našej obci už 41 rokov a zá-
leží mi na rozvoji  a ďalšom 
smerovaní obce .Môj volebný 
program v predchádzajúcom 
volebnom období som napl-
nil do bodky. Čo som sľúbil 
to som aj dodržal , a preto aj 
ten môj nový volebný program  
Vám predkladám na zákla-
de mojej skúsenosti  z praxe. 
Chcem tak ako aj v minulosti 
v rámci finančných možnos-
tí obce využívať čerpanie fi-
nancií z Európskych fondov. 
Nebudem Vám tu sľubovať 
nesplniteľné veci, ale urobím 
maximum z minima čo sa 

Kandidát na starostu obce

Ľuboš
Lešták

Milí  spoluobčania,

Vek: 41 rokov
Stav: rozvedený
Vzdelanie: stredoškolské
Súčasné zamestnanie: 
starosta obce
Predchádzajúce zamestnanie: 
vodič autobusu, 
obrábač kovov 
Záľuby: futbal,basketbal,
stolný tenis, motošport

urobiť v dnešnej zlej finanč-
nej situácii urobiť dá. Mojou  
snahou je zabezpečiť Vám v 
našej obci plnohodnotne žiť, 
a to tak, že mám odvahu a 
chuť hľadať nové, priamočiare 
riešenia, zodpovedne postaviť 
svoje ciele, otvorene a rozum-
ne pristupovať k správe obec-
ného  majetku. Predovšetkým  
komunikovať s Vami občanmi 
a komunikáciou hľadať spo-
ločne nové a lepšie riešenia vo 
verejnom priestore, napredo-
vať a vylepšovať veci, ktoré sa 
nás všetkých dotýkajú. Preto 
som rozhodnutý, uchádzať sa 
o Vašu dôveru aj v novembro-
vých voľbách 2014, aby som 
mal možnosť začaté úlohy do-
končiť. Môj volebný program , 
ktorý predkladám  je súborom 
okruhov a bodov, ktoré pokla-
dám za veľmi dôležité nielen 
pre našu obec, ale hlavne pre 

nás občanov Rakovnice. Pri  
zhotovení tohto programu 
som vychádzal zo skúsenosti z 
predchádzajúceho volebného 
obdobia a z informácií, ktoré 
som získal z rozhovorov s ob-
čanmi našej obce.

Centrálne odkanalizovanie 
obce. Vybudovanie už rozbeh-
nutého projektu centrálneho 
odkanalizovania obce. Toho 
času sa spracúvava štúdia
- Rekonštrukcia miestných 
komunikácií .Obec už má 
projekt aj je vydané stavebné 
povolenie na asvaltovanie 
povrchov a na niektorých 
častiach obce aj odvod dažďo-
vej vody. Jedná sa o miestne 
komunikácie v majetku obce.
- Oporný múr v časti za 
Chráskó. Tak isto je spracova-
ní projekt aj vydané stavebné 
povolenie na tento havarijný 

stav.
- Vysporiadanie pozemkov 
pod miestnymi  komunikácia-
mi(aby sa v budúcnosti mohli 
na opravu čerpať financie z 
Eurofondov)
- Rekonštrukcia budovy býva-
lej Materskej škôlky  na  malé 
kultúrne centrum, podľa prija-
tého uznesenia OZ(čerpanie 
financií z možnej aktuálnej 
výzvy s Eurofondov)
- Vybudovanie chodníka 
popri štátnej ceste II/526 na 
Hostinci. Získanie finančných 
prostriedkov v rámci nového 
programovacieho obdobia z 
a aktuálnych výziev z Europ-
ských fondov.
- Rekonštrukcia ozvučenia 
cintorína, osadenie lavičiek v 
priestoroch cintorína, oprava 
zatekajúcej strechy Domu 
smútku(severná časť strechy)
- Vytvorenie pracovných 

Ako starosta chcem :
1. Byť pre Vás starostom 24 
hodín denne.
2. Výrazne zlepšiť komuniká-
ciu obecného úradu s obyva-
teľmi obce.
3. Pozorne počúvať Vaše ná-
zory a podnety.
4. O závažných otázkach ži-
vota obce rozhodovať na zá-
klade názoru väčšiny občanov 
formou ankiet.
5. Príkladne dodržiavať zá-
kon 546/2010 Z.z. o po-
vinnom zverejňovaní zmlúv, 
objednávok a faktúr (čo sa v 
súčasnej dobe nedeje) a nad 
rámec zákona zverejňovať i 
návrhy zvlášť dôležitých zmlúv 
za účelom možnosti pripo-
mienkovania občanmi s cie-
ľom riadiť obec s dôrazom na 
maximálnu transparentnosť.
6. Pomáhať občanovi pri pre-
sadzovaní spravodlivosti.
7. Vytvoriť neformálne voleb-
né obvody  a zabezpečiť pria-
mu zodpovednosť poslancov 
za príslušný volebný obvod a 
komunikáciu s občanmi tohto 
obvodu, následne predkladať 
návrhy na základe ich podne-
tov.
8. Efektívne nakladať s ma-
jetkom a financiami obce, re-
vidovať všetky v súčasnej dobe 
platné zmluvy s cieľom maxi-
málnej úspory fin. prostried-
kov obce.
9. Zveľaďovať obec využíva-
ním fondov európskej únie a 
dostupných zdrojov.

10. Realizovať rekonštrukciu 
budov vo vlastníctve obce, z 
ich následným využitím   v 
prospech obce.
11. Realizovať opravy obec-
ných komunikácií.
12. Pokračovať v projekte vy-
budovania obecnej kanalizá-
cie.
13. Zabezpečiť zveľadenie 
športového areálu so zámerom 
pritiahnuť hlavne mladých 
ľudí a deti k športovým aktivi-
tám.
14. Vybudovať oddychový are-
ál v centre obce s pripojením 
na internet.

Prestavaný dom na začiatku obce Foto: Dr. SaboZápadojužný pohľad na OcÚ a Dom kultúry Foto: Dr. Sabo

Cesta ku kostolu E.C.A.V.  Foto: Dr. Sabo

15. V maximálnej miere pod-
porovať voľnočasové aktivity 
mládeže  /športové, kultúrne, 
náučné/.
16. Pod záštitou obce pravi-
delne organizovať poznávacie 
vychádzky pre našich najmen-
ších z cieľom vštepovať našim 
deťom lásku k prírode.
17. Zabezpečiť priestory pre 
spoločné stretnutia a vyplne-
nie voľného času staršej ge-
nerácie vrátane pravidelných 
kultúrnych podujatí.
18. Zlepšovať kvalitu života 
seniorov starostlivosťou pri 
poskytovaní kvalitných sociál-

nych služieb.
19. V spolupráci s lesnou spo-
ločnosťou, prípadne inými or-
gánmi štátnej správy dohliadať 
na udržiavanie prírodných 
zdrojov ( nekontrolovaný vý-
rub dreva).
20. Spolupracovať s podni-
kateľmi v snahe o vytvorenie 
vhodných podmienok pre 
zlepšenie podnikateľskej čin-
nosti s možnosťou vytvorenia 
nových pracovných miest pre 
našich občanov
21. Skvalitniť spoluprácu so 
zväzmi, združeniami a klubmi 
obce.          Vilam Koltáš
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miest(Programy UPSVaR, 
aktivační pracovníci) pokračo-
vanie v programoch menších 
obecných služieb pre dlhodo-
bo nezamestnaných.
- Oprava tabule na pomníku 
SNP v miestnom parku
- Zakúpenie nového vyba-
venia kuchyne v kultúrnom 
dome(riad a zariadenie),re-
konštrukcia kúrenia v sále 
na panelové radiátori(zvýšiť 
tepelný výkon a znížiť náklady 
na plyn)
- Modernizácia verejného  
osvetlenia a rozhlasu v ob-
ci(znížiť náklady na prevádzku)
- Rekonštrukcia budovy 
prezliekarne na ihrisku, 
oprava oplotenia, postavenie 
prístrešku na občerstvenie s 
terasou
- Vybudovanie detského ih-
riska pre mamičky s deťmi
- Obnova požiarnej výstroje, 
hadíc Dobrovoľného požiar-
neho zboru v obci
- Výsadba zelene a revitalizá-
cia zarastených plôch v obci
- Osadenie dvoch lavičiek na 
oddych pre starších na ceste 
smerom hore na Hostinec.

Veľkou mojou prioritou 
je ďalšia dobrá spolupráca a 
podpora  činností miestnych 
organizácií a spolkov ako JDS, 
SZPB, MS, ZPOZ, TJ Baník, 
Stolnotenisový klub, Banícky 
spolok, PZ Berzehorka, PZ 
Gerlach, Urbariát ako aj pod-
pora cirkvi, a ich podujatí. V 
sociálnej oblasti  sa chcem aj 
naďalej zameriavať na pomoc 
starším a chorým občanom, 
udržať chod Denného stacio-
nára a zamerať sa na skvalitne-
ní služieb pre seniorov. Zacho-
vať vydávanie obecných novín 
RON, internetovej stránky 
obce.  Podporovať všetky špor-
tové aktivity v obci, rovno-
merná podpora. Pripravovať a 
realizovať  športové a kultúrne 
akcie pre našu mládež a mo-
tivovať ich k organizovaniu 
podujatí. Pokračovať už v roz-
behnutých tradičných akciách, 
ako sú Turistický výstup na 
Plešiveckú planinu, Deň obce, 
Deň detí, Magdalénsky futba-
lový turnaj, Tanečné zábavy v 
miestnom parku, Mesiac úcty 
k starším, Mikuláš, Uvítanie 
Nového roku. 

            STOP!!!
- Tvoreniu čiernych skládok 
komunálneho odpadu
- Vandalizmu v obci, vulgár-
nemu správaniu
- Túlavým psom 

Bude mi cťou a odmenou za 
moje snaženie, ak sa rozhod-
nete prejaviť mi vo voľbách 
do miestnej samosprávy svoju 

Domy pri ceste z obce Foto: Dr. Sabo

dôveru a umožníte mi dokon-
čiť tie práce, ktoré som začal 
i tie, ktoré sú pre mňa ďalšou 
výzvou. Vážim si každého ob-
čana tejto obce a budem mu 
vďačný, keď mi vo voľbách dá 
svoju dôveru. 

Ďakujem za dôveru
 
         Ľuboš Lešták

Vstup do OcÚ, DK a predajne Foto: Dr. Sabo


