HRDOŠ

5 / 06

Ako ïalej vo veciach verejných?

Jozef Babec

Ing. Andrej Kostilnik

Anna Rošteková

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

Kresanskodemokratické hnutie

Bydlisko: Švošov, Dolinky 60

Bydlisko: Švošov, Skalky 206

Bydlisko: Švošov, Stanièná 7

Vek: 47rokov

Vek: 52 rokov

Vek: 33 rokov

Rodinný stav: enatý

Rodinný stav: enatý, 4 deti

Rodinný stav: vydatá, 2 deti

Vzdelanie: úplne stredoškolské
vzdelanie

Vzdelanie: Vysoká škola vojenská, smer
raketové vojsko a delostrelectvo, systém
organizácie a riadenia

Vzdelanie: stredoškolské (pokraèuje
v štúdiu na PF KU študijný program
sociálna práca, 3. roèník)

Doterajšie zamestnanie: SCP
Ruomberok, vedúci kontrolór, od roku
1990 starosta obce Švošov dodnes

Doterajšie zamestnanie:
ekonómka, Pedagogická fakulta KU
v Ruomberku

Kandiduje za stranu: nezávislý
kandidát

Kandiduje za stranu: KDH

Doterajšie zamestnanie:
UTILUX Dolný Kubín
Kandiduje za stranu: nezávislý
kandidát

Komunálne vo¾by na Slovenksu, aj v našej obci, budú sa kona
poèas jedného dòa, a to v sobotu 2. decembra 2006
v èase od 7.00 hod do 20.00 hod. v budove obecného úradu.
Budeme voli sedem poslancov obecného zastupite¾stva a
starostu/tku obce.
Za poslancov kandiduje trinás obèanov: Anna Gerecová
(KDH), Zdeno Marcoò (KDH), Štefan Mikulka (KDH), Milan
Olos (Smer-SD-SNS-¼S HZDS), Lucia Olosová (nezávislá),
Ing. František Pompáš (KDH), Vladimíra Povaská (nezávislá),

Anna Rošteková (KDH), Miroslava Rošteková (nezávislá),
Ing. Milan Široò (nezávislý), Ing. ¼udovít Švihorík
(nezávislý), Ing. Peter Urmín (nezávislý), Ing. ¼udovít
Volárik (Smer-SD-SNS-¼S HZDS).
Na funkciu starostu kandidujú: Jozef Babec (nezávislý), Ing.
Andrej Kostilnik (nezávislý), Anna Rošteková (KDH).
Kandidátom na funkciu starostu obce sme poloili rovnaké
otázky. Aj tieto odpovede nám môu pomôc správne sa
rozhodnú.
(red.)

Jozef Babec

Ing. Andrej Kostilnik

Anna Rošteková

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

Kresanskodemokratické hnutie

Èo Vás motivuje kandidova za
starostu obce Švošov ?

Èo vás motivuje kandidova za
starostu obce Švošov?

Èo vás motivuje kandidova za
starostu obce Švošov ?

Nako¾ko som v komunálnej politike
20 rokov, z toho 8 rokov ako zástupca
starostu a 12 rokov poslancom OZ.

V praxi realizova myšlienky ako pomôc
¾uïom a zve¾adi obec v sociálnej,
kultúrnej, duchovnej a športovej oblasti.

Priority mám, ale zatia¾ ich nebudem
zverejòova.

Po ukonèení štvrtého volebného obdobia som
prehodnocoval svoju prácu v prospech obce a
zistil som, e je potrebné ešte ve¾a vecí
dotiahnu do konca. Jedná sa o obecný úrad,
školu, ihriská, cestovný ruch, odkanalizovanie
obce a cesty. Mojou zá¾ubou je slúi obèanom
a vytvára lepšie ivotné podmienky pre
pohodu bývania.

Akým spôsobom chcete zabezpeèi
financovanie týchto cie¾ov ?

Aké budú vaše priority, ak budete
zvolený za starostu?

Aké budú vaše priority, ak budete
zvolený za starostu?

Zo zdrojov EÚ, získaním dotácií a
pomocou obèanov z obce.

Ste pripravený získa finanèné
prostriedky pre rozvoj obce aj zo
zdrojov EÚ? Áno.
Ste, boli ste èlenom nejakej
politickej strany /hnutia ?
Kandidujem ako nezávislý kandidát, preto
lebo som nikdy nebol èlenom iadnej
politickej strany.

Koho by ste radi videli ako svojho
zástupcu vo funkcii a preèo?
Konkrétne meno neviem, ale aby bol
spo¾ahlivý a aby mi bol nápomocný vo
výkone funkcie.

Charakterizujte svojich
protikandidátov na funkciu
starostu:
Terajšieho starostu Ing. Andreja Kostilnika
charakterizuje vykonaná práca, ktorú za
všetky volebné obdobia vykonal. P. Annu
Roštekovú nemôem charakterizova, lebo
som doposia¾ s òou nespolupracoval.

Aké budú vaše priority, ak budete
zvolený za starostu ?
V prvom rade by som chcela rieši
neprimerane vysokú nezamestnanos v
obci aktívnou spoluprácou pri vyh¾adávaní
pracovných príleitostí.

Medzi hlavné úlohy patrí: rekonštrukciu
strechy obecného úradu s vyuitím podkrovia,
v ktorom sa vytvoria miestnosti: + kninica,
archív, chodba, sklad CO, kancelárska
miestnos, spoloèenská miestnos, kuchyòa a
sociálne zariadenia pre muov a eny.

Ïalej rozšíri èinnos výpomoci starším
¾uïom.

Týmto obecný úrad vyrieši problém a to e
pod jednou strechou budú zabezpeèené všetky
èinnosti. Chcem podotknú, e v obecnej
kninici budú k dispozícii
poèítaèe
s internetom, spoloèenská miestnos môe by
vyuívaná pre spoloèenské organizácie,
stretnutie starších obèanov a ïalej vyuívanie
na iné aktivity zvláš pri spolupráci s úradom
práce a sociálnych vecí.

Ïalšou prioritou bude vybudovanie
verejnej kanalizácie v spolupráci
s obcami dolného Liptova a zlepši ivotné
prostredie.

- Vytvorenie spoloèenskej miestnosti pre
mladých v èasti kultúrneho domu nad
kuchyòami so samostatným vchodom a
zabránením prístupu do priestor ov
kultúrneho domu.

S pomocou prostriedkov z Fondu rozvoja
bývania zaèa výstavbu bytového domu
pre mladé rodiny.

Vyvinú maximálne úsilie na vybudovanie
mosta cez Váh, èím by sa skrátila
vzdialenos do Ruomberka.
V neposlednom rade je potrebné
vypracova pr ojekt a zrealizova
rekonštrukciu budovy CZŠ s MŠ
s výmenou okien a vyuitím podkrovia pre
vytvorenie bytových priestorov.

- Rieši rozšírenie detského ihriska a vytvori
menšie športové ihrisko pre deti v priestoroch
obecného ihriska.

Vráti do obce pôvodné kultúrne a športové
aktivity (ochotnícke divadlo, turnaj v
pingpongu, softtenise, stre¾ba zo
vzduchovky, turistika...)

- Pokraèova v úprave turistických chodníkov
a v priestoroch spodný špacír a protipoiarna
lavica osadi lavièky pre oddych.

V katastri obce vybudova turistickú
atrakciu salaš (mlyn), v štýle slovenskej
drevenice, v ktorej by bola zriadená

nezávislý kandidát

Ing. Andrej Kostilnik

Anna Rošteková

Kresanskodemokratické hnutie

- Pokúsi sa zrealizova ko mpu cez Váh, ktorá by
v letnom mesiaci slúila ako atrakcia, ïalej pri kompe vytvori priestor
na kultúrnu èinnos (zábavu), kde minimálne 2x roène zorganizova
stretnutie s obèanmi pri ¾udovej veselici

reštaurácia a informaèné centrum. Tu by bolo moné získa
informácie o histórii obce a okolia. Je ve¾mi potrebné spropagova
obec informaènými tabu¾ami, na internete, v turistických
informaèných centrách s ponukou turistických a cykloturistických
trás, so zjazdovým a beeckým lyovaním.

- Rieši odkanalizovanie obce.
- Pokraèova v regulácii potokov severná èas nad vlekom TJ.

Akým spôsobom chcete zabezpeèi financovanie týchto
cie¾ov ?

- Pokraèova vo vysporiadaní vlastníctva obce.

Hlavným zdrojom financovania všetkých cie¾ov budú prostriedky z
fondov Európskej únie.

- Upravova miestne úèelové komunikácie v rámci katastra.
- Rieši v spolupráci so Spišskou Kapitulou opravu strechy, výmenu
okien a zateplenie budovy ZŠ, výmenu vykurovacích kotlov.
- Skráš¾ovanie ivotného prostredia, èistenie katastra, výsadba
stromèekov na verejných priestranstvách, skrášlenie prostredia
cintorína a obecného úradu.
- Zorganizova 1 x roène v spolupráci s farským úradom ples a
v spolupráci s C ZŠ s MŠ sv. Matúša pripravi program ku Dòu matiek
a Úcte k starším.

Nezamestnanos v obci pomôu rieši rekvalifikaèné kurzy
financované Európskym sociálnym fondom, cielene zamerané na
skupinu ¾udí ako sú: dlhodobo nezamestnaní, matky po materskej
dovolenke, absolventi škôl a ¾udia vo veku okolo 50 rokov. Budú ma
monos zdokonali sa v práci s poèítaèom, v cudzích jazykoch a
dostanú informácie ako zvládnu prijímací pohovor.

Ste pripravený získa finanèné prostriedky pre rozvoj
obce aj zo zdrojov EÚ ?
Áno a to reagovaním na všetky výzvy na podávanie projektov.

- V spolupráci s výborom TJ pokraèova v oplotení ihriska.

Ste, boli ste èlenom nejakej politickej strany/hnutia ?
Preèo kandidujete s podporou strany ? (Prípadne preèo
kandidujete ako nezávislý kandidát ? )

- V spolupráci so spoloèenskými organizáciami vytvára podmienky
pre kultúrnu a športovú èinnos, h¾ada priestory pre rekreaèné
vyuitie v letnom období.

Nikdy som nebola èlenkou nijakej strany ani hnutia, no nako¾ko som
bola oslovená klubom KDH a stotoòujem sa s ich princípmi, prijala
som ich ponuku.

- S podnikate¾skými subjektami a spoloèenstvami (PS BÚ,
Spoloèenstvo lúk, pasienkov a lesov ) vytvára podmienky pre
podnikanie a získavanie finanèných zdrojov.

Koho by ste radi videli ako svojho zástupcu vo funkcii a
preèo ?

- Pri realizácii dia¾nice v rámci katastra Švošov dba a vyadova, aby
vo východnej èasti nášho katastra bol realizovaný most cez rieku Váh
èím by sa skrátila cesta zo Švošova do Ruomberka v dåke cca 12
km.
- Vstúpi do jednania so eleznicami SR oh¾adne priestorov Skladaná
skala s monosou nájmu alebo odkúpenia (jej vyuitie pre obec).
- Obecný úrad zabezpeèí dopravné prostriedky z Armády SR pre

Keïe by som si mohla vybra svojho zástupcu len zo zvolených
poslancov obecného zastupite¾stva a
k dnešnému dòu nie je jasné kto ním bude, isto by to bol èlovek, ktorý
by získal výraznú podporu obyvate¾ov obce.

Charakterizujte svojich protikandidátov na funkciu
starostu :
Vzh¾adom na svoj vek majú obidvaja kandidáti viac skúseností,
pracovali u vo verejnej sfére, mali monos zrealizova svoje
myšlienky a prispeli k rozvoju obce.

rozšírenia katastra a spolupráca v rámci
Zdruenia Havran.

Akým spôsobom chcete zabezpeèi
financovanie týchto cie¾ov?
Obecný úrad v rámci dohody o spolupráci s
firmou Premier Consulting s.r.o. dal
vypracova program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce, v ktorom sú
zahrnuté priority v bode è. 2 a ïalšie
podklady obecný úrad získa od obèanov a
poslancov. Uvedený program bude slúi pre
obecný úrad ako podklad na získanie
finanèných prostriedkov z fondov EÚ. Na
základe vypracovaného projektu plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude
OcÚ iada a predklada projekty na
získanie finanèných príspevkov.

Ing. Andrej Kostilnik
nezávislý kandidát
potreby CO a slubu obèanom (dovoz dreva,
rôzneho materiálu)
- Vytvori jamy na kompostovanie do 10 ton pre
potreby obce pri uskladòovaní trávy a lístia z
verejných priestranstiev.
Jozef Babec

Ing. Andrej Kostilnik

Anna Rošteková

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

KDH

- Rieši v spolupráci s ostatnými obcami monos

Hrdoš

Ste pripravený získa finanèné
prostriedky pre rozvoj obce aj zo
zdrojov EÚ?
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja v zmysle zmluvy bude dodaný do
konca roku 2006.
Následne obecné
zastupite¾stvo v rámci priorít odsúhlasí
prípravu projektov, kde OcÚ formou
iadosti bude iada finanèné prostriedky na
krytie projektov.

Ste, boli ste èlenom nejakej
politickej strany/hnutia? Preèo
kandidujete ako nezávislý
kandidát?
Posledné tri volebné obdobie som
kandidoval ako nezávislý kandidát.
Nechcem sa viaza iadnej politickej strane
ani hnutiu, chcem plni úlohy pre všetkých
obèanov. Pred rokom 1989 som bol
v strane.

Koho by ste radi videli ako svojho
zástupcu vo funkcii a preèo?
V tomto volebnom období kandiduje 13
obèanov za poslancov obecného
zastupite¾stva, z toho 6 nezávislí kandidáti a
7 za politické strany. Neviem, kto bude
zvolený za poslanca a týmto spôsobom
nechcem ovplyvòova rozhodnutie obèanov.

Charakterizujte svojich
protikandidáto v na funkciu
starostu:
Na funkciu starostu kandidujú: p. Jozef
Babec je to môj dlhodobý kamarát,
poznáme sa viac ako 20 rokov. Nepoznám
jeho priority preèo sa rozhodol kandidova.
p. Anna Rošteková je ambiciózna, zapája sa
do všetkých oblastí.

èasopis obèanov Švošova, vydáva obèianske zdruenie Hrdoš, Kostolná 86, 034 91 Švošov. Redaktori: Soòa Hamzová, Michal Kulich, Milan Široò a Peter Olekšák. Uzávierka ïalšieho èísla je
8. decembra 2006. Príspevky, podnety a pripomienky môete odovzda redaktorom, zasla na adresu zdruenia, alebo vloi do špeciálne oznaèenej schránky v kostole. Texty neprešli jazykovou korektúrou.

