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Komunálne voľby v obci Švošov 15. novembra 2014
NR SR vyhlásila konanie komunálnych volieb na 15.11.2014. Pri tejto príležitosti, už je to tradícia,
zverejňujeme zoznam kandidátov na poslancov Obecného zastupiteľstva a tiež profily kandidátov na post
starostu obce. (red.)

I. Voľba obecného zastupiteľstva
Miestna volebná komisia v Švošove vyhlásila, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov, z ktorých budeme vyberať siedmich za poslancov:
1. Mgr. Dominika BRAŽINOVÁ, 25 r., učiteľka, Švošov, Školská 12/5, nezávislý kandidát;
2. Ing. Patrik BRUK, 27 r., konštruktér, Švošov, Okružná 193/7, nezávislý kandidát;
3. Milan DRDÁK, 32 r., štátny zamestnanec, Švošov, Dolinky 41/35, nezávislý kandidát;
4. Rastislav GEREC, 48 r., dôchodca, Švošov, Janka Magu 116/10, SMER- SD;
5. Miroslav HRKÚT, 54 r., dôchodca, Švošov, Skalky 184/4, SMER- SD;
6. Ing. Matej KULICH, 26 r., stavbyvedúci, Švošov, Staničná 145/16, nezávislý kandidát;
7. Ing. Radoslav POVALA, 39 r., plánovač výroby, Švošov, Lániky 306/11, nezávislý kandidát;
8. Dušan ROŠTEK, 44 r., vodič, Švošov, Nad Brehmi 313/19, SMER-SD;
9. Ing. František ROŠTEK, 43 r., operátor, Švošov, Skalky 187/1, nezávislý kandidát;
10. Pavel ROŠTEK, 42 r., podnikateľ, Švošov, Nad Brehmi 314/20, nezávislý kandidát;
11. Ing. Ľubomír SIDOR, 44 r., podnikateľ, Švošov, Skalky 213/25, nezávislý kandidát;
12. Miroslav STRAKA, 46 r., dispečer, Švošov, Kostolná 90/23, SMER-SD;
13. Ing. Ľudovít ŠVIHORÍK, 44 r., technológ, Švošov, Skalky 161/26, nezávislý kandidát;
14. Ing. Peter URMÍN, 40 r., technológ, Švošov, Janka Magu 122/22, nezávislý kandidát;

II. Voľba starostu
Miestna volebná komisia v Švošove vyhlásila, že pre volby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov,
ktorých redakcia časopisu Hrdoš oslovila, aby odpovedali na rovnaké otázky:
1. Róbert BARAN, 42 r., vedúci výroby, Švošov, Nad Brehmi 251/12, NOVA;
2. Mgr. Janka FLOCHOVÁ, 51 r., odborná referentka, Švošov, Stanicná 149/12, nezávislý kandidát;
3. Lucia OLOSOVÁ, 37 r., obchodná zástupkyna, Švošov, Pod Viechou 216/3, nezávislý kandidát;
4. Bohuš PUKAJ, 52 r., živnostník, Švošov, Stanicná 154/7, nezávislý kandidát;
5. Ing. Milan ŠIROŇ, 35 r., informatik, Švošov, Nad Brehmi 308/14, nezávislý kandidát;
6. Pavol VRLÍK, 50 r., operátor, Švošov, Stanicná 153/8, nezávislý kandidát;
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fondu

a ich

cintorína.

vysporiadanie

a rozšírenie

miestneho

Zveľaďovanie obce – spolupráca obec občan,

úprava okolia zeleň a čistota. Informačné kampane na
podporu separovania odpadov a za zníženie zakladania
nelegálnych skládok. Vybudovanie slnečnej elektrárne.
Obnova lyžiarskeho vleku. Vysporiadanie pozemkov
v Komjaťanke na vybudovanie oddychovej zóny.
Akým spôsobom chcete zabezpečiť financovanie
týchto cieľov? - Finančné riadenie obce je zabezpečené
rozpočtom obce. Tiež je možnosť využívania iných
príjmov a dotácií, jednak z fondov EU, z rezervy vlády
SR, ministerstiev a VUC.
Ste pripravený získať finančné prostriedky pre
rozvoj obce aj zo zdrojov EÚ? - Áno
Ste, boli ste členom nejakej politickej strany
/hnutia? - Nie
Koho by ste radi videli ako svojho zástupcu vo
funkcii a prečo? - Mal by to byť človek, ktorý mi bude
ochotný pomáhať v mojej funkcii pri rozvoji obce.

Róbert BARAN

Charakterizujte

protikandidátov

svojské zážitky či skúsenosti, každý z nám je vo svojej podstate iný.

Nad Brehmi 251/12 Švošov, vek: 42 rokov,

rodinný stav: ženatý, mám 3 deti, vzdelanie: absolvent
SOU – s maturitou

Kňažia

Dolný Kubín, doterajšie
Čas je Boží DAR a treba
ho
INVESTOVAŤ
do
dobrých
a
užitočných
aktivít. Mladí ho strácajú
prchavými
vecami.
Četovaním na internete,
telenovelami, používaním
technických výdobytkov,
ktoré odvracajú pozornosť
od toho, čo je naozaj
dôležité. V každodennej
rutine
si
treba
uvedomovať, že Stvoriteľ
nás miluje, udržiava pri
živote a sprevádza na našej
ceste.

zamestnanie: zamestnaný CIPI s.r.o Ružomberok, vedúci
výroby oceľovej konštrukcií, kandidujem za stranu:
NOVA (sympatizat).
Čo Vás motivuje kandidovať za starostu obce
Švošov? - Počas celého života som sa snažil byť náročný
v práci hlavne voči sebe, ale aj svojim podriadeným, tak
aby úlohy kladené na mňa z titulu funkcie boli čo
najlepšie plnené. Zmysel svojej práce vidím v odovzdaní
svojich schopností, vedomostí v prospech ľudí, v prospech
našej obce, pre jej rozvoj a blahobyt našich občanov.
Práca starostu je veľmi náročná, zodpovedná a vyžaduje
si celého človeka. Musí pamätať na všetky oblasti života
v obci, či je to ekonomika, šport, kultúra, mládež, staršia
generácia, či veľakrát riešiť medziľudské vzťahy. K tomu
je

potrebné

disponovať

na

funkciu starostu. - Všetci máme dobré aj zlé vlastnosti aj

(kandidát na starostu)
Bydlisko:

svojich

značnou

dávkou

energie

a trpezlivosti. Práca starostu sa časovo nedá ohraničiť.

pápež František

Aké budú vaše priority, ak budete zvolený za
starostu? - Príprava vyňatia podzemkov z pôdneho
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Ste pripravená získať finančné prostriedky pre
rozvoj obce aj zo zdrojov EÚ? – Áno.
Ste, boli ste členom nejakej politickej strany
/hnutia? - Nikdy som nebola členom žiadnej strany.
Koho by ste radi videli ako svojho zástupcu vo
funkcii a prečo? - Nepoviem Vám konkrétnu osobu,
skôr povahové vlastnosti, ktoré by mal / a mať môj
zástupca : cieľavedomosť, vytrvalosť, trpezlivosť, zmysel
pre poriadok, zodpovednosť, pokoru a chuť obetovať sa
pre druhých . O tom sa môžeme rozprávať po voľbách,
podľa toho ktorý kandidáti na poslancov budú zvolení.
Charakterizujte

svojich

protikandidátov

na

funkciu starostu. - Ja sa venujem mojej príprave na
kandidatúru na starostku nie svojím protikandidátom, ale
prajem im veľa šťastia a Vám presnú ruku pri

Lucia OLOSOVÁ

vhadzovaní hlasovacieho lístka do volebnej urny.

(kandidátka na starostku)
Bydlisko: ul. Pod Viechou 216/3, 034 91 Švošov, vek:
v tomto roku budem mať 38 rokov, rodinný stav: som
vydatá, mám dve deti, vzdelanie: mám stredoškolské
vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, doterajšie
zamestnanie:

pracujem

ako

regionálny

Na poslednom súde nebudeme
mať tituly ani privilégiá. Pán nás
rozpozná, ak sme Ho my
rozpoznali v chudobných a
hladných, v tých na okraji
spoločnosti a v tých, ktorí trpia a
sú osamelí. To je jedno zo
ZÁKLADNÝCH kritérií
OVERENIA nášho kresťanského
života, podľa ktorých sme
Ježišom pozvaní hodnotiť sa
každý deň.

obchodný

zástupca v Komunálnej poisťovni už štrnásty rok, od
01.06.2001, kandidujem za stranu: ako nezávislý
kandidát.
Čo Vás motivuje kandidovať za starostu obce
Švošov? - Najväčšou motiváciou pre mňa je vrelý vzťah
ku svojej obci, vzťah k ľuďom, ktorí bývajú v našej obci,
láska k rodine.
Aké budú vaše priority, ak budete zvolená za
starostku? - Mojou prioritou sú potreby a spokojnosť
ľudí na prvom mieste- túto prioritu mám na prvom

pápež František

mieste aj v svojej terajšej práci. Druhou prioritou budú
veci, ktoré sú rozpracované a bude potrebné ich
dotiahnuť do úspešného konca. Ako poslednú prioritu by
som uviedla svoje vlastné plány a vízie ktoré mám pre
Vás pripravené vo svojom programe.
Akým spôsobom chcete zabezpečiť financovanie
týchto

cieľov?

-

Prostredníctvom

eurofondov,

príspevkov z VUC a aj našou spoločnou prácou.
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ohrozených

zosuvmi

pôdy.

Životné

prostredie:

vybudovanie oddychovej zóny, terénne úpravy okolia
obce,

likvidácia

čiernych

skládok.

Starostlivosť

o občanov v hmotnej núdzi a starších občanov: pre
nezamestnaných spoluobčanov aj naďalej v spolupráci
s Úradom práce zabezpečovať pracovné ponuky v rámci
dobrovoľníckej činnosti, podpora opatrovateľskej služby
pre osamelých a nevládnych spoluobčanov: Kultúra
a šport: vybudovať

telocvičňu, podporovať v obci

športové aktivity rovnomerne, podpora činností všetkých
organizácií a spoločenstiev v obci, spolupráca s farským
úradom, pastoračnou a farskou radou, podpora ľudových
tradícií

(divadlo,

stretnutie

rodákov,

bursa...).

Informovanosť: efektívnejšie využívať internetovú
stránku pre informovanosť občanov obce, v pravidelných
intervaloch

informovať

občanov

o investíciách

a pripravovaných akciách.
Akým spôsobom chcete zabezpečiť financovanie

Mgr. Janka FLOCHOVÁ

týchto cieľov? - Z príjmov obce – výnosov miestnych

(kandidátka na starostku)

získané z podnikateľskej činnosti, zo zdrojov Európskej

daní, poplatkov, dotácie zo štát. rozpočtu, prostriedky
únie.

Bydlisko: Švošov, Staničná 149/12, vek: 51 rokov,
rodinný

stav:

vysokoškolské,

vydatá,

jedno

doterajšie

dieťa,

Ste pripravená získať finančné prostriedky pre

vzdelanie:

zamestnanie

rozvoj obce aj zo zdrojov EÚ? - Ako som už vyššie

(kde

a profesia/pozícia): Katolícka univerzita v Ružomberku -

uviedla, áno, najmä v oblasti investícií.

Fakulta zdravotníctva, odborný referent, kandidujem za

Ste, boli ste členom nejakej politickej strany

stranu: nezávislý kandidát.

/hnutia? - Nie, nikdy.

Čo Vás motivuje kandidovať za starostu obce

Koho by ste radi videli ako svojho zástupcu vo

Švošov? - V obci žijem celý život a vidím, čo je potrebné

funkcii a prečo? - Nakoľko v súlade so zákonom

zlepšiť, či novovybudovať. Poznám ľudí, počujem, čo im

o obecnom zriadení zástupcom starostu môže byť len

chýba, s čím sú nespokojní. Myslím, že moje viac ako 30

poslanec, túto otázku považujem za predčasnú, keďže až

– ročné pracovné skúsenosti, ktoré som získala v oblasti

výsledky volieb ukážu, kto bude v našej obci zvolený za

normovania, finančníctva, účtovníctva a personalistiky

poslanca. Pred poverením konkrétnej osoby by som určite

by mohli pomôcť k rozvoju obce a riešeniu určitých

prihliadla na vôľu obyvateľov, ktorá sa odrazí vo výsledkoch

problémov.

volieb, a zároveň by som hľadala človeka spoľahlivého,
zodpovedného, úprimného, takého, od ktorého možno

Aké budú vaše priority, ak budete zvolená za
starostku? - Starať sa, aby sa obec rozvíjala v každej

očakávať, že mi pomôže naplniť moje ciele pri vedení obce.

oblasti:

Charakterizujte

Investície:

dokončiť

práce

s výstavbou

kanalizácie (úprava cestných komunikácií, odtokové

si ich charakterizovať. Môžem povedať len toľko, že ako

smútku, dokončiť rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom
oporných

stien

na

žiadnym z kandidátov nie som v blízkom vzťahu, nedovolím

prebudovanie na bezdrôtový systém, prebudovať Dom
vybudovanie

protikandidátov

funkciu starostu. - Vzhľadom na skutočnosť, že zo

žľaby pri cestách), úprava miestneho rozhlasu –

dome,

svojich

kandidáti sme si všetci rovní, všetci máme rovnaké šance

v lokalitách

a verím, že i rovnaký cieľ, a to napomáhať rozvoju našej obce.
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parkoviská na ulici Staničná, kde vozidlá po odstavení
prekážajú v cestnej premávke, modernizovať kultúrny
dom, spolupracovať s vedením základnej školy na
vytváraní čo najlepších podmienok pre jej žiakov,
rozširovať a skvalitňovať podmienky pre športovanie,
spolupracovať s organizáciami v obci a podporovať ich
činnosť. Samozrejme, je toho oveľa viac, čo naša obec
potrebuje. Namiesto veľkých sľubov však preferujem
činy.
Akým spôsobom chcete zabezpečiť financovanie
týchto cieľov? - Financovanie bude zabezpečené
z obecného rozpočtu. Ďalšie potrebné prostriedky sa
budem snažiť získať z VÚC Žilina a z eurofondov.
Ste pripravený získať finančné prostriedky pre
rozvoj obce aj zo zdrojov EÚ? - Áno. Ako podnikateľ
mám so získavaním prostriedkov zo zdrojov EÚ
skúsenosti.
Ste, boli ste členom nejakej politickej strany
/hnutia? - Nie.

Bohuš PUKAJ

Koho by ste radi videli ako svojho zástupcu vo

(kandidát na starostu)

funkcii a prečo? - O tom je predčasné hovoriť. Po

Bydlisko: Staničná 154/7, Švošov, vek: 53 rokov,

rovnakú šancu, prebehnú rozhovory, kde sa bude

konečných výsledkoch volieb, v ktorých máme všetci

rodinný stav: ženatý, tri deti, vzdelanie: stredoškolské,

spoločne hľadať zástupca starostu. Ja osobne si viem

Hotelová akadémia Brezno, doterajšie zamestnanie:

predstaviť spoluprácu v prospech obce s každým.

podnikateľ, kandidujem za stranu: nezávislý.

Charakterizujte

Čo Vás motivuje kandidovať za starostu obce

protikandidátov

na

funkciu starostu. - Každý kandidát na starostu,

Švošov? - V obci žijem 53 rokov a poznám ju. Vidím

vrátane mňa, má svoje klady a zápory. Keďže všetci

a vnímam všetky jej dobré, ale i zlé stránky, na ktoré som

žijeme

zvyčajne poukazoval. Komunikoval som o nich so

na

Švošove,

naši

spoluobčania

nás

poznajú a komunálne voľby sú na to, aby si mohli sami

spoluobčanmi aj so starostom. Nie všetky nedostatky sa

zvoliť svojho zástupcu. Mne ako kandidátovi na starostu

však dajú odstrániť len poukazovaním . Nové volebné

tak neprináleží ovplyvňovať občanov a verejnú mienku

obdobie mi dáva šancu podieľať sa priamo na ich riešení,

hodnotením jednotlivých kandidátov.

tak to chcem využiť.

Porovnajme reakciu učeníkov voči
vyhladnutým ľuďom s reakciou Ježiša.
Učeníci navrhujú, aby si išli sami
zaobstarať jedlo, ale Ježiš hovorí: vy sami
im dajte jesť. Dve odlišné reakcie
odzrkadľujú dve PROTICHODNÉ logiky.
Učeníci uvažujú podľa SVETA. Tam každý
musí myslieť na seba a zariadiť sa sám.
Ježiš uvažuje podľa Božej logiky, ktorá je
pápež František
logikou delenia sa.

Aké budú vaše priority, ak budete zvolený za
starostu? - Starosta obce sa musí starať o obecný
majetok, zveľaďovať ho a zároveň robiť opatrenia na
ochranu zdravia občanov a aj ich majetku. Za moje
priority považujem: zistiť mienku občanov o stave obce
a zistené skutočnosti riešiť, zveľadiť

svojich

vstupy do obce

z východnej aj západnej strany, pracovať na skvalitnení
a rozširovaní ciest, napr. v novej časti obce Nad brehmi,
dokončiť rozšírenie cintorína a zároveň pripravovať
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majú záujem pokračovať v tomto smere a pomôcť im
rozšíriť ich pôsobnosť.
Aké budú vaše priority, ak budete zvolený za
starostu? - Pri tejto odpovedi použijem aj námety
a podnety, ktoré som získal pri návštevách občanov.
Keďže som nezávislý kandidát na starostu našej obce,
musel

som

osloviť

voličov

pre

podporu

mojej

kandidatúry. Počas týchto návštev som získal nielen 370
podpisov, ale aj 3 hárky formátu A4, na ktoré som si
poznačil odpovede na moju otázku, čo by potrebovali
občania zmeniť v našej obci a čo im chýba v dedine. Preto
sa úplne nedá určiť poradie mojich priorít.

Ing. Milan ŠIROŇ

Tak ako je mládež budúcnosť našej obce, tak sa treba

(kandidát na starostu)

a venovala sa im taktiež pozornosť. Pre starých ľudí by

venovať aj naším starkým, ktorí boli niekedy tiež mladí

Bydlisko: Švošov, Nad Brehmi 308/14, vek: 35 rokov

som chcel vytvoriť podmienky spoločných stretnutí počas

(presne toľko, ako terajší starosta, keď začal funkciu

ich staroby, pre občanov, odkázaných na pomoc druhých,

starostu obce), rodinný stav: ženatý, dve deti,

možnosť stravovania v obecnej/školskej jedálni, alebo

vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa (inžinierske),

donášku jedla do domácnosti, ako aj podporiť opateru

univerzita

tejto skupiny občanov našej obce. Ako som už spomenul,

v Ružomberku, Ústav informačných a komunikačných

mládež chcem podporiť finančne, ale aj morálne pri ich

technológií,

aktivitách a chcem aby naša obec skrz nich žila a aby

doterajšie

zamestnanie:
informatik,

Katolícka

kandidujem

za

stranu:

nezávislý kandidát.

organizovali čo najviac spoločenských podujatí.

Čo Vás motivuje kandidovať za starostu obce

Z materiálnych vecí chcem konečne dotiahnuť ozvučenie

Švošov? - V komunálnej politike pôsobím už tri volebné

kultúrneho domu pre potreby miestneho osvetového

obdobia, t.j. 12 rokov. Na začiatku nebolo ľahké

strediska, ako aj konkrétne nášho ochotníckeho divadla.

orientovať sa v nových pojmoch používaných pri

Ďalej medzi moje priority patrí skrášlenie verejných

zasadnutiach obecného zastupiteľstva (OZ) , ako aj

priestranstiev našej obce, vytvorenie priestorov pre

obecnej rady, ktorej som bol tiež členom a preto som rád,

oddych a prechádzku. Pri tomto budem chcieť konečne

že som si už prešiel touto prípravou. Keď som sa

dotiahnuť vykúpenie miestnych účelových komunikácií
od jednotlivých súkromných vlastníkov.

zamyslel nad odpoveďou, čo ma motivuje kandidovať na
pozíciu starostu obce, ako prvé ma napadli problémy,

Sme katolícka obec a preto sa starosta obce musí venovať

ktoré sme riešili na našich stretnutiach a ktoré je potrebné

aj veriacim, ktorí sú samozrejme taktiež občania našej

dotiahnuť do konca. Preto chcem byť starostom našej

dedinky. Rád by som preto pomohol vystavať krížovú

obce Švošov, aby som pomohol obci získať finančné

cestu napríklad na protipožiarnej lavici nad obcou. Každá

zdroje, či už z EÚ, ale aj ďalších fondov jednotlivých

dedina potrebuje ochrannú ruku a symbolom tohto by

ministerstiev Slovenskej republiky a riešením projektov,

mohol byť kríž postavený nad obcou na našom Hrdoši.

ktoré nám tieto financie pomôžu získať. Tak ako sme my
mladí, pred pár rokmi zaktivovali mládež a naštartovali

Samostatným fenoménom v našej dedine je šport. Sám

obnovu folklórnych zvykov v našej obci, tak by som chcel

som členom Obecného športového klubu (OŠK) vo

ďalej, ako starosta ešte viac podporiť mladých ľudí, ktorí

viacerých jeho oddieloch a preto chcem podporovať šport,
športovcov a jednotlivé športové podujatia. Futbalový
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oddiel je našou vlajkovou loďou, ale netreba zabúdať aj

nápomocný pri konkrétnych aktivitách a či sa zaujíma

na ďalšie oddiely ako je stolnotenisový, hokejbalový

počas bežného života o život v obci.

a turistický. Vždy budem podporovať našich športovcov

Koho by ste radi videli ako svojho zástupcu vo

a budem šťastný, ak sa mi podarí splniť môj cieľ postaviť

funkcii a prečo? - Všetci terajší poslanci sú šikovní

v dedine multifunkčné ihrisko. Veľkým snom pre mňa je

ľudia, ktorí sa venujú viacerým oblastiam života. Mne

nechodiť hrať tenis do susedných obcí, ale postaviť

však

tenisové kurty tu v dedine. Obec Švošov má problém

najbližší

a podľa

mňa

asi

aj

najrozhľadenejší je Ing. Ľubomír Sidor. Budem sa

s priestormi vo vlastníctve obce, ale verím, že tento

samozrejme riadiť tak, ako sme to vždy s terajším

problém prekonáme a podarí sa nám tieto športoviská

starostom robili a budem presadzovať človeka, ktorý získa

vystavať a tak založiť aj ďalšie športové oddiely OŠK –

najviac vašich voličských hlasov.

tenisový, florbalový, futsalový, ale aj ďalšie.
Jedným

názorovo

Charakterizujte

z mojich asi odvážnych nápadov je spoločne

svojich

protikandidátov

na

funkciu starostu. - Táto otázka je veľmi ťažká, pretože

obhospodarovať viac, ako len dnešných cca 10% našej

bližšie osobne nepoznám žiadneho, z protikandidátov.

úrodnej pôdy. Druhým je zamyslenie sa nad naším

Myslím si, že starosta obce je osobnosť z radov občanov,

hospodárením na našich lúkach a pasienkoch a vytvoriť

ktorá by mala byť známa v obci, osobnosť bez konfliktov

tak možnosť znižovania nezamestnanosti v našej obci.

a sporov, človek so vzdelaním a prehľadom, ale aj osoba,

Akým spôsobom chcete zabezpečiť financovanie

ktorá má autoritu medzi občanmi. Je na vás voličoch sa

týchto cieľov? - Financovanie mojich cieľov chcem

pre takéhoto človeka rozhodnúť a zvoliť si ho za starostu

riešiť či už s racionálnejším nakladaním finančných

obce. Ľudí v našej dedine som vždy vnímal ako lepších

prostriedkov obce, ďalej získavaním financií z fondov

než v ostatných dedinách a preto verím, že akokoľvek

ministerstiev

dopadnú tieto komunálne voľby, bude to najlepšie

a v neposlednom

rade

z Kohéznych

a Štrukturálnych fondov Európskej Únie.

rozhodnutie občanov našej obce Švošov.

Ste pripravený získať finančné prostriedky pre

Ďakujem za možnosť predstaviť sa.

rozvoj obce aj zo zdrojov EÚ? - Počas môjho
pôsobenia

v OZ

sme

riešili

viacero

projektov

podporovaných z EÚ. Mojou predstavou je osloviť firmy,
ktoré nám pomôžu získavať finančné prostriedky z EÚ aj

Svet potrebuje mladých, ktorí
sú odvážni, nie ustrašení.
ODVAHA je čnosť a postoj
mladých. Svet potrebuje
mladých, ktorí sú v pohybe. S
nehybnými mladými
nepokročíme dopredu! Svet
potrebuje mladých, ktorí majú
pred sebou OBZOR, za ktorým
idú, a nie mladých, ktorí sa
uberajú do penzie! Je smutné
vidieť mladých na penzii.

naďalej a tak financovať moje predstavy, ale aj myšlienky
členov OZ a potreby občanov našej obce.
Ste, boli ste členom nejakej politickej strany
/hnutia? - Nikdy som nebol členom žiadnej politickej
strany

ani

politického

hnutia

a myslím

si,

že

v komunálnej politike nie je dôležité ktorej strany alebo
hnutia je človek členom, ale či sa v dedine pohybuje, či je

pápež František
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cesty.

Ďalšou

prioritou

je

zveľadenie

verejných

priestranstiev v obci a vytvorenie oddychovej zóny pri
cintoríne (priestor nad železničnou stanicou). Ďalej by
som chcel pozdvihnúť kultúrny život,
možností pre zábavu, organizovanie
súťaží. Podporiť mládež

vytvoriť viac
rôznych akcií,

pri udržiavaní ľudových

tradícií. Udržanie rozvoja športu.

Úprava úradných

hodín na obecnom úrade.
Akým spôsobom chcete zabezpečiť financovanie
týchto cieľov? - V prvom rade chcem povedať, že mám
v pláne

zverejňovať

všetky výdavky obce.

Občania

majú právo vedieť kam idú aj ich peniaze. Financovanie
chcem zabezpečiť z vlastných zdrojov obce, z čerpanie
eurofondov, prípadne s pomocou sponzorov.
Ste pripravený získať finančné prostriedky pre
rozvoj obce aj zo zdrojov EÚ? - Áno som pripravený
využiť aj financie zo zdrojov EÚ. Určite sa budem snažiť
získať, čo najviac financií pre obec.
Ste, boli ste členom nejakej politickej strany
/hnutia? - Nebol som členom žiadnej politickej strany,
ani hnutia.

Pavol VRLÍK

Koho by ste radi videli ako svojho zástupcu vo

(kandidát na starostu)

ak si ma občania vyberú za starostu našej obce.

funkcii a prečo? - Túto otázku budem riešiť v prípade,

Bydlisko: Staničná 153/8, 034 91 Švošov, vek: 50

Charakterizujte

rokov, rodinný stav: ženatý, jedno dieťa, vzdelanie:
stredné

odborné

s maturitou,

chemik-

–

strojvedúci,

kandidujem

za

protikandidátov

na

funkciu starostu. - S požiadavkou na charakterizovanie

operátor,

protikandidátov na funkciu starostu sa nestotožňujem.

doterajšie zamestnanie: Mondi SCP Ružomberok,
operátor

svojich

Každý občan má svoj názor na nás kandidátov. Nie je

stranu:

dôležité, ako by som ich charakterizoval, ale ako ich berú

nezávislý.

občania. Ja aj moji protikandidáti máme svojich
sympatizantov, ale aj odporcov. Všetci máme rovnaký

Čo Vás motivuje kandidovať za starostu obce

cieľ, a tým je napredovanie obce.

Švošov? - Mojou hlavnou motiváciou je zapojenie sa do
diania v obci, pomôcť jej napredovať . Myslím si, že

NEHYBNÍ kresťania, to nerobí dobrotu. To, čo je
nehybné, sa kazí. Ako stojatá voda. Sú kresťania,
ktorí si pletú kráčanie s krúžením. Potulujú sa
životom sem a tam. Chýba im smelosť, odvaha a
nádej. Nie sú kráčajúci, ale BLÚDIACI. Istotu
máme len keď kráčame v PRÍTOMNOSTI Ježiša.
On nás osvecuje a dáva nám svojho Ducha, aby
pápež František
sme kráčali DOBRE.

zmena vo vedení po toľkých rokoch padne vhod.
Aké budú vaše priority, ak budete zvolený za
starostu? - Hlavnou prioritou je vybudovanie mostu pre
automobilovú dopravu medzi Švošovom a cestou E50-18
ponad rieku Váh a úprava vstupu do obce – rozšírenie
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