Liptovský Hrádok

10. novembra 2018

Mestská volebná komisia v Liptovskom Hrádku podľa § 178 ods. 2 zákona SNR č. 180/2014 Zb. zákonov o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby P R I M Á T O R A M E S T A zaregistrovala troch
kandidátov:

1.

Miroslav Bodík, Mgr., 56 r., učiteľ, Sloboda
a solidarita,
Obyčajní
ľudia
a nezávislé
osobnosti (OĽANO)
Mestská volebná komisia v Liptovskom Hrádku
oznamuje, že pre voľby primátora mesta
Liptovský Hrádok sa kandidatúry vzdal.

2.

Jaroslav Jurčo, 46 r., živnostník, Kotleba –
ľudová strana naše Slovensko
Vážení občania mesta Liptovský Hrádok, milí
spoluobčania Dovalova.
Volám sa Jaroslav Jurčo, žijem v Liptovskom Hrádku –
mestská časť Dovalovo. Pracoval som ako robotník,
v súčasnej
dobe
som
živnostník,
podnikám
v poľnohospodárstve a automobilovej preprave. Mám
ukončenú Strednú poľnohospodársku školu v Liptovskom Mikuláši.
Liptovský Hrádok je mestom, kde som žil, žijem a naďalej aj žiť chcem,
hoci súčasná ekonomická a politická situácia na Liptove núti odchádzať
ľudí z regiónu do zahraničia. Hlavný dôvod, pre ktorý som sa rozhodol
kandidovať je celospoločenská objednávka na zmenu. Spoločnosť
doslova volá po zmene. Staré štruktúry, dlhoročne „zabetónované“ vo
svojich funkciách strácajú kontakt s realitou. Prvotné pozitívne úmysly
sú už hlboko potlačené a zabudnuté, prioritou sa stávajú klientelizmus,
korupcia a vlastné záujmy. V prípade, že mi dáte vo voľbách dôveru,
dám nezávislej agentúre vykonať audit na mestskom úrade a od jeho
výsledkov sa s Vašou pomocou odrazíme, zbavíme sa všetkého
negatívneho a naštartujeme nové, pozitívne a ozdravné procesy.
Chcem, aby sa Liptovský Hrádok stal sebavedomým mestom.
Ubezpečujem vás, že mesto dostane nové impulzy a inšpirácie. Na to,
aby bolo naše mesto krajšie a modernejšie, budem potrebovať pomoc
vás všetkých, bez ohľadu na politickú príslušnosť, osobné sympatie či
antipatie. Ak to naozaj myslíme s naším mestom vážne, poďme
pracovať spoločne. Nerozdeľujme sa, ale spájajme v prospech dobrej
veci. Pracujme pre naše mesto. Chcem mesto, ktoré bude príťažlivé na
bývanie, s možnosťami na oddych a zábavu, atraktívne pre všetkých
návštevníkov, ekonomicky zaujímavé pre podnikateľov a investorov, ale
aj mestom, ktoré poskytuje bezpečný domov pre starousadlíkov
a atraktívne pre nových občanov.
Prioritou bude udržať zdravé
podnikateľské prostredie, podporovať domácich podnikateľov, ale
ponúkať aj možnosti na príchod nových investícií a podnikateľských
zámerov. Liptov je regiónom s dlhoročnou tradíciou poľnohospodárstva,
no žiaľ aktuálna situácia na tomto úseku tragická. Je potrebné
zabezpečiť väčšie možnosti pre farmárske trhy, podporovať predaj
kvalitných domácich produktov ako alternatívu k dovážaným
nekvalitným produktom, podporou farmárov zvýšiť podiel zamestnanosti
v tradičných odvetviach poľnohospodárskej výroby v regióne. Budem sa
zasadzovať o zlepšenie cestnej infraštruktúry, hlavne opravou ciest
v správe mesta, ale aj tlakom na VÚC o opravu ciest v jeho správe.
Trápi nás všetkých stav cesty I/18 cez mesto Liptovský Hrádok, ktorá je
v katastrofálnom stave a stále bez povšimnutia. Mojim cieľom bude
odkloniť cyklistov z komunikácií vybudovaním paralelných cyklotrás.
Chcem skultúrniť miesto posledného odpočinku – cintorín v Liptovskom
Hrádku, ktorý je nemoderný a nedôstojný pre 21. storočie. Plánov mám
veľa, zostavím skupinu odborníkov, ktorí budú mať chuť zmeniť veci
k lepšiemu. Chcem zaviesť do nášho mesta transparentnosť,
konštruktívnosť, otvorenosť a odbornosť. To sú tie hodnoty, ktoré si
musíme ctiť a vážiť. Mojou snahou je slúžiť občanom aktívne, bez
ľahostajnosti. Nezáujem o veci verejné sa vždy odrážajú v stagnácii a
úpadku. Veľkou výzvou pre nás všetkých preto bude zastaviť občiansku
ľahostajnosť a apatiu, ktorá pramení z nedôvery v samosprávu, pretože
občania časom stratia všetky ilúzie, keď vidia, že ich „vyvolení“ sa
spreneverili svojim sľubom. Preto sa v tejto chvíli uchádzam aj o vašu
ochotu prejsť k tvorivosti, nádeji a radosti. Ako primátor chcem pracovať
kontinuálne, efektívne, poctivo a tvorivo, tak aby som sa každému
Hrádočanovi dokázal pozrieť priamo do očí. Ak pri každom rozhodovaní
budeme mať na zreteli všeobecné dobro a budeme postupovať múdro,
vo vzájomnej úcte a s rešpektom jeden k druhému, niet sa čoho obávať.
Liptovský Hrádok bude pod mojim vedením dobrým domovom pre nás
všetkých.

3.

Branislav Tréger, Mgr., PhD., 56 r., primátor
mesta, nezávislý kandidát

„Na húsenici nie je nič, čo by vám napovedalo,
že raz z nej bude motýľ.“ Buckminster Fuller
Vždy, keď chce človek urobiť premenu, tak to nejaký čas
trvá. Aj v prípade vývoja motýľa je to tak. Spraviť mesto
farebnejším, krajším a príjemnejším je časovo náročné.
Moja úprimná snaha k tomu smeruje. Liptovskému Hrádku, v ktorom žijem
od detstva, ponúkam svoje osobné a profesijné schopnosti, aby sa nám to
spolu podarilo. K naplneniu spoločných zámerov ponúkam nasledovný
volebný program:
1. Práca mestského úradu, jeho zamestnancov a poslaneckého zboru
 Partnerská komunikácia s obcami, podnikateľmi, stavovskými
organizáciami a zložkami verejného života.
 Zvýšiť hospodárnosť, účinnosť, ústretovosť a kvalitu pri zabezpečovaní
samosprávnych funkcií
 Výkon samosprávnych činností k občanom realizovať za pomoci
moderných technológií
 Kontinuálne zabezpečovať odbornosť a kvalifikovanosť zamestnancov
úradu, zvýšiť efektívnosť ich činností
 Zabezpečiť prípravu projektov, ktoré vytvoria možnosť čerpania
finančných prostriedkov z externých zdrojov
 Vytvoriť tímovú, pokojnú, kvalitnú, konštruktívnu a pracovnú atmosféru
(mestský úrad, poslanecký zbor)
2. Výstavba
 Postaviť plaváreň, vybudovať cyklistické chodníky
 Rozšíriť obchodnú sieť v meste, prebudovať mestskú tržnicu
 Kompletne revitalizovať západnú časť mesta (vstup od obce
Podtureň) a sídlisko Prekážka, zatraktívniť centrum mesta, vybudovať
oddychovú zónu pred kultúrnym domom.
 Rozšíriť a rekonštruovať podchod na sídlisko Belanská.
 Výstavba bytov a realizácia vnútrobloku na sídlisku Belanská
 Oprava miestnych komunikácií, verejného osvetlenia chodníkov,
osadenie lavičiek.
 Zabezpečiť odvod dažďových vôd v Dovalove
 Vytvoriť územné podmienky pre realizáciu podnikateľských zámerov.
3. Životné prostredie
 Revitalizovať a vytvoriť v meste nové zelené plochy sídliská a verejné
priestranstvá (zeleň, kvety, lavičky, detské ihriská)
 Zabezpečiť celoročnú čistotu mesta (odpratávanie snehu, kosenie)
 Využívať efektívne separáciu a hospodárenie s odpadmi
4. Doprava
 Zrealizovať štúdiu dopravy v meste a prijať odľahčujúce opatrenia
 Prijať odľahčujúce opatrenia pre centrum, pohyb áut a náklad. dopravu
5. Cestovný ruch
 Realizovať úzku spoluprácu s obcami a Oblastnou organizáciou
cestovného ruchu v globálnom rozvoji cestovného ruchu
 Začať s realizáciou nových technológií - program inteligentné mesto
 Využiť prírodný potenciál na rozvoj moderných trendov turistiky
 Iniciovať spoluprácu s partnermi zo zahraničia
6. Školstvo, kultúra a šport
 Dobudovať materiálnu základňu predškolských a školských zariadení
 Podporovať voľnočasové a mimoškolské aktivity, športu vo všetkých
jeho formách
 Pokračovať v rekonštrukcii kultúrnych domov
 Podporovať amatérsku kultúru a voľnočasové aktivity
 Investovať do záchrany a údržby pamiatok (budovy, artefakty)
7. Sociálna politika a zdravotníctvo
 Koordinovane spolupracovať s úradmi práce, štátnymi inštitúciami,
samosprávami, vyšším územným celkom a podnikateľskou obcou pri
riešení nezamestnanosti
 Spolu so samosprávnym krajom zlepšiť zdravotnú dostupnosť pre
občanov a podporovať prevenciu v školských zariadeniach.
Dôvera čo najväčšieho počtu voličov pre toho-ktorého kandidáta prinesie
nielen prejav priazne voličskej základne nášho mesta novému primátorovi,
ale predovšetkým jeho záväzok a zodpovednosť voči občanom mesta.
Slušnosť, porozumenie pre názory iných, konštruktívnosť v komunikácii
môžu viesť k spoločnému cieľu – k vytvoreniu lepších podmienok pre
kvalitný život všetkých občanov nášho mesta.

Liptovský Hrádok

Komunálne voľby 2018

10. november

Mestská volebná komisia v Liptovskom Hrádku podľa § 173 ods. 2 zákona SNR č. 180/12014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby P O S L A N C O V mestského
zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Volebný obvod č. 1 volia sa 2 poslanci

1.

Roman Hapčo, Mgr., 28 r., korporátny cenový
kontrolór, nezávislý kandidát.
Po absolvovaní vysokej školy, rozhodnutie ostať vo
veľkom meste alebo sa vrátiť späť bolo jednoduché.
Liptov je krásny, Liptovský Hrádok ešte krajší, ale
DOVALOVO mi prirástlo k srdcu. Preto som sa
rozhodol kandidovať za poslanca a obnoviť tradície a
priniesť do Dovalova kultúru. Nakoľko sa zaujímam o
oblasť eurofondov a spolupracujem na viacerých projektoch, chcem
túto možnosť využiť a podporiť tak rozvoj infraštruktúry a zvýšenia
kvality života obyvateľov mestskej časti Dovalovo.
Jurčo, 46 r., živnostník, Kotleba –
2. Jaroslav
ľudová strana naše Slovensko

Jurčo, 61 r., SZČO, Sloboda a solidarita,
3. Milan
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Inšpirujme sa príbehmi úspešných rodákov. Oživme
tradičné hospodárske činnosti. Zveľaďme a
udržiavajme budovy, nábrežie Dovalovca a Belej,
studne, mostíky, zeleň. Rozvíjajme rekreačnopohybové aktivity, fit-parky, cyklocesty, informačnú
infraštruktúru. Aktívne sa podieľajme na podtatranskom cestovnom ruchu. Získajme rešpekt v rámci mesta správnym
rozhodovaním, odbornou, svedomitou prácou. K tomu je nevyhnutné
získať funkciu zástupcu primátora z poslancov Dovalova.
Viac: www.dovalovo.sk
Pavol Košík, 45 r., podnikateľ, SMER –
sociálna demokracia, Slovenská národná
strana
Vážení spoluobčania, uchádzam sa o vašu priazeň
v komunálnych voľbách, pretože mi záleží na živote
v Dovalove. O post poslanca sa však uchádzam aj
preto, že za posledné obdobie som pracoval ako člen
komisie a nadobudol som určité skúsenosti. Stále je
čo opravovať a zveľaďovať, aby sa nám tu lepšie žilo. Spoločne sme
niečo začali a chceli by sme v tom pokračovať. Je potrebná napr:
rekonštrukcia ďalších ciest, dokončenie parku na námestí v Dovalove,
celková rekonštrukcia KD, pokračovanie v ľudových tradíciách,
obnovenie športových aktivít.
Libuša Števčeková, 53 r., učiteľka materskej
školy, SMER – sociálna demokracia, Slovenská
národná strana
Milí spoluobčania, tak ako povedal pán Košík
v riadkoch vyššie, je potrebné v Dovalove ešte veľa
zveľadiť, alebo pokračovať už v začatom. Nedá sa to
uskutočniť odrazu, ale keď je dobrá spolupráca, tak
ako doteraz, všetko ide ľahšie. Keďže moje skúsenosti by som rada zúročila, uchádzam sa o vašu priazeň aj ja. My
nesľubujeme veci, ktoré sa nedajú uskutočniť. Náš volebný program
je to, čo Dovalovo potrebuje a čo je reálne aj splniť. Hlavne budeme
realizovať podnety od vás občanov, lebo vy najlepšie viete, čo
Dovalovu treba.

4.

5.

Vrbičan, Ing., 52 r., stavebný inžinier,
6. Ivo
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé

osobnosti (OĽANO)
Cieľom môjho snaženia v prípade zvolenia bude
zlepšenie:
-technickej a právnej prípravy investícii v prospech
Dovalova a LH
-dopravnej dostupnosti Dovalova
-využiteľnosti Belej v prospech turistického podnikania v Dovalove
-kompenzácia nevýhod Dovalova ako súčasti LH v porovnaní s
okolitými nezávislými obcami
-vybudovanie cyklistického tranzitu smerom na okolité obce
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Volebný obvod č. 2 volí sa 11 poslancov

Alman, PhDr., PhD., 29 r.,
1. Tomáš
vysokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát

Od narodenia žijem v L. Hrádku a mám 29 rokov. Po
tunajšom gymnáziu som úspešne ukončil aj Fakultu
verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika, kde
pracujem ako vysokoškolský učiteľ. Som autorom
vysokoškolskej učebnice, viacerých vedeckých
článkov, zúčastňujem sa vedeckých konferencií
doma i v zahraničí. Moja profesijná kariéra je zameraná na obecnú
samosprávu a jej rozvoj. Svoje vedomosti a skúsenosti chcem
ponúknuť nášmu úžasnému mestu a jej obyvateľom, aby sa nám tu
spolu žilo lepšie ako doteraz. Nechcem len kritizovať, chcem hľadať
riešenia!
Robert Besta, Ing., 47 r., logista, Sloboda
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti
Prichádza nové volebné obdobie, prichádza i čas
veľkých investícií. V meste budeme stavať a budovať.
Cesty, chodníky, športoviská. Naše ulice i verejné
priestranstvá dostanú novú tvár. Mesto pre nás plní
veľa úloh. Všetci si želáme, aby k nim pristupovalo s
rovnakou zodpovednosťou, s akou my pristupujeme ku svojim
domovom. Nie vždy je tomu tak a veľa krát si nad tým povzdychneme.
Chcem Vám priniesť a realizovať nové pohľady a riešenia. Verím, že
položím základy „mesta pre Vás, mesta pre budúcnosť.

2.

Bodík, Mgr., 56 r., učiteľ, Sloboda
3. Miroslav
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO)
 Odmietam kabinetnú politiku poslancov MsZ – som
za otvorenú a tvorivú diskusiu
 Odmietam rodinkárstvo na úkor kvality a efektivity
v mestských organizáciách – podporujem výberové
konania
 Odmietam alibistické výhovorky typu „toto nie je náš majetok, preto
nemôžeme nič riešiť“
 Odmietam nemoderné mesto vhodné len pre dôchodcov - som za
šport pre všetkých a modernú kultúru
 Odmietam pozitívne hodnotenie finančného zdravia nášho mesta kto nič nerobí nemá žiadne dlhy. Ten kto chce zmeniť pozitívne život
svojich spoluobčanov, ten si určite požičia
Peter Čajka, Mgr., 47 r., náčelník mestskej
polície, nezávislý kandidát
Milí Hrádočania, nezvyknem sľubovať nesplniteľné.
Čo vám chcem sľúbiť je svedomitá a poctivá práca v
prospech občanov nášho mesta. Pomôcť mi v tom
môžu moje skúsenosti a pôsobenie v rámci
fungovania
samosprávy
(poslanec
MsZ,
zamestnanec mesta). Samozrejme aj moja otvorenosť, priamosť, nezávislosť a zodpovednosť. Vy, ktorí ma poznáte
viete, že nemám rád prázdne reči a radšej konám. Finančné
prostriedky miniem na podporu Komunitnej nadácie Liptov a útulku
Zatúlaný chlpáčik, nie na volebnú kampaň. Držím nám všetkým palce
a verím, že zvolíme zodpovedne.
Martin Droppa, 55 r., novinár, publicista,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
Osobnosti
Ako nezávislý s podporou SaS a OĽaNO kandidujem
za poslanca mestského zastupiteľstva. Moje krédo je
Pravda - Láska - Sloboda - Demokracia Svedomie - Česť - Odvaha. Chcem Hrádok
bezpečný, čistý, bezbariérový, s bohatším kultúrnym,
spoločenským životom. Mesto musí byť zelenšie, obyvatelia aj
finančne motivovaní triediť odpad. Hrádok treba viac propagovať.
Chcem pokračovať v rozvoji dobrého, perspektívneho u nás.
Nekandidujem s cieľom obohatiť sa. Poznáte ma.
O mojich plánoch viac na:
www.martindroppa.blog.sme.sk
Ďakujem Vám za hlas.

4.

5.

Liptovský Hrádok
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Dzurík, 44 r., robotník,
6. Stanislav
Kresťanskodemokratické hnutie
Milí Hrádočania, už dvakrát Ste mi prejavili dôveru ako
poslancovi a opäť sú tu komunálne voľby. Mohol by
deklarovať mnoho sľubov, aby bola vzájomná dôvera čo
najdokonalejšia. Neurobím to. Uchádzam sa o Váš hlas
aj so svojimi chybami a nedostatkami. Kandidujem
z úcty k všetkým občanom, pretože ako zdravotný
asistent dobre viem, čo je to ľudská dôstojnosť a presne takú chcem
udržať i medzi nami. S touto vierou sa uchádzam o Vaše hlasy. Ďakujem
Vám citátom „prečo vyhráva zlo na svete, pretože slušní a spravodliví
nerobia nič, alebo veľmi málo..."
Ján Galvánek, Ing., 59 r., zástupca primátora,
SMER – sociálna demokracia, Slovenská
národná strana
Ako poslanec MsZ budem presadzovať:
•Vypracovanie dopravného generelu mesta - riešiť
dopravné vyťaženie križovatiek, ulíc a vyriešiť
poddimenzované sídliskové parkovacie plochy (najviac
Prekážka)
•Rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov ale aj prístupových
ciest k bytovým domom
•Rekonštrukciu chodníka s osvetlením a parkoviska pred MŠ Belanská
•Využívanie externých zdrojov (granty, fondy, nenávratné finančné
príspevky), napr. revitálizácia vnútrobloku Belanská medzi bytovými
domami 549,560,559,550 (úprava zelene, dopravné, detské ihrisko,
lavičky).

7.

Imrich, 20 r., študent VŠ v štúdijnom
8. Dominik
programe Ekonómia a právo, nezávislý kandidát

Väčšina občanov, ma eviduje ako športovca, ktorý
reprezentuje mesto L. Hrádok na celosvetových
podujatiach. Aj naše mestečko ma zásluhu na tom, že
môžem získavať skúsenosti a ďalej sa osobnostne
rozvíjať. Nadobudnuté skúsenosti v zahraničí chcem
odovzdať mestu naspäť. Myslím si že, smer mesta je
nastavený správne. Nechcem sa zameriavať na stavebnú činnosť ako sú
chodníky, cesty či verejné osvetlenie. Mojím cieľom je zamerať sa na
činnosť, kde sa buduje osobnosť mladého človeka. Pokiaľ by mi bola
zverená dôvera, viem ako tieto veci zrealizovať.
Lucia Kaliská, Ing., 38 r., junior manažér nákupu
obalov, Spolu – občianska demokracia
Som vydatá a mám dve deti.
Študovala som na Technickej univerzite vo Zvolene.
Pracujem ako manažér nákupu.
Prečo som sa rozhodla kandidovať?
Aby naše deti chceli ostať žiť v tomto meste.

9.

10.

Roman Kapitáň, Ing., podnikateľ, SMER –
sociálna demokracia, Slovenská národná rada
Vážení spoluobčania,
v uplynulých 4 rokoch sa mi podarilo z môjho volebného
programu urobiť takmer všetko, čo som si predsavzal,
najmä
pozdvihnúť
šport
a úroveň
športovísk.
V nasledujúcich 4 rokoch si myslím, že by bolo potrebné
zamerať sa na infraštruktúru mesta a poopravovať všetky mestské cesty a chodníky. Ďalej považujem za podstatné zachovať
a revitalizovať mestskú zeleň, tak aby slúžila na oddych Hrádočanov
a nie na výstavbu bytoviek. Ďakujem za vašu podporu a podnety
k zlepšeniu práce poslanca ako aj života v meste.
Ján Kmeť, Mgr., 28 r., mediálny manažér
futbalového klubu, SMER – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
Vážení občania Liptovského Hrádku, som členom
predsedníctva SNS Liptovský Hrádok a ako kandidát na
poslanca do Mestského zastupiteľstva ponúkam
zodpovedný prístup k povinnostiam. Budem podporovať
realizovateľné návrhy týkajúce sa rozvoja športu,
cestovného ruchu, zlepšenia dopravy v našom meste a zároveň chcem
klásť dôraz na zachovanie zdravého životného prostredia pre ďalšie
generácie.

11.

Poznámka: Príspevky kandidátov na primátora a poslancov sú uverejnené
bez zásahov a úprav redakcie s výnimkou krátenia príspevkov pre
nedodržanie stanoveného počtu znakov.
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12.

Peter Kováč, Bc., 45 r., operátor na
elektrárni, nezávislý kandidát
Žijem a pracujem v Liptovskom Hrádku viac ako 30
rokov. Naše mesto sa nachádza v prekrásnom
prostredí, preto mi na ňom záleží a mám záujem
riešiť veci verejné. Každý deň sa stretávam s
radosťami i starosťami nášho mesta a rád by som
vedeniu pomohol pri jeho ďalšom zveľaďovaní.
Mojím cieľom je aktívne spolupracovať a riešiť oblasti infraštruktúry,
podpory bezpečnosti a čistoty v meste, či rozvoja športu a kultúry. V
prípade môjho zvolenia za poslanca svoju energiu a čas venujem
práve tomu. Ďakujem vopred za Váš hlas.
Miroslav Kováčik, 61 r., SZČO, nezávislý
kandidát
V komunálnej politike som pracoval v dvoch
volebných obdobiach ako poslanec mestského
zastupiteľstva
a jedno volebné obdobie aj ako
zástupca primátora. Vzhľadom na túto skúsenosť
viem, že sľúbiť sa dá čokoľvek, ale splniť len to, čo
dovolí rozpočet mesta. Mojím cieľom je vyrovnaný
rozpočet, zmena nefunkčné ho arboréta na výukovú aj oddychovú
zónu, vybudovanie verejných toaliet, oprava lavičiek pri bytových
domoch, podpora podnikania v turistickom ruchu. Napriek malému
priestoru na vyjadrenie Vám ďakujem za Váš hlas.

13.

14.

Alena Kováčová, 55 r., invalidná
dôchodkyňa,
SMER
–
sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
Moje priority: Vybudovať funkčný podchod a podjazd
pre osobné
automobily na Belanskú štvrť.
Vybudovať plaváreň, zimný štadión. Rozšíriť
možnosti stravovania. Vybudovať verejné sociálne
zariadenie. Dobudovať priestor pod Skalkou, pevnú
zastrešenú tribúnu, osadiť lavičky. Vytypovať objekty a pozemky na
vybudovanie nájomných sociálnych bytov. Podporovať kultúrne
spoločenské aktivity našich seniorov a hendikepovaných občanov.
Zachovať zeleň, jestvujúce parky. Venovať pozornosť našej mládeži,
vytvárať jej podmienky na voľno časové aktivity. Budem navrhovať
a podporovať všetky racionálne návrhy a projekty v oblasti mládeže,
športu a kultúry.
Maroš Kubík, Mgr., 49., železničiar,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)
Žijem tu takmer 25 rokov. Kauzy, ktoré poškodili
mesto a nehospodárnosť, ktorú konštatuje Najvyšší
kontrolný úrad ma primäli k tomu, aby som aktívne
vystúpil a chránil záujmy a investície Hrádočanov.
Ako poslanec chcem zvýšiť kontrolnú činnosť v hov hospodárnosti, zamedziť cenzúre a vrátiť k občanom rozhodovanie
o budúcnosti mesta. Chcem rozvíjať športové a oddychové príležitosti
pre všetky vekové kategórie. Dať Hrádočanom možnosti aktívne sa
podieľať na chode mesta a rozvíjaní komunity. Ďakujem za váš hlas!

15.

16.

Jaromír Kudláček, Mgr., 30 r., štátny
zamestnanec MV SR, SMER – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
Milí občania, vyrastal som v Liptovskom Hrádku,
študoval v Banskej Bystrici, momentálne pracujem
v Bratislave, ale vždy sa najradšej vraciam do môjho
rodného mesta a rád by som si tu založil rodinu.
Verím, že dokážem s mojimi skúsenosťami právnika
zamestnanca štátnej správy a predsedu miestnej organizácie
Slovenskej národnej strany v spolupráci s Vami, občanmi nášho
mesta spríjemniť a zjednodušiť život v našom mestečku. Svojim
voličom ponúkam obrátiť sa na mňa s akýmikoľvek žiadosťami
a spoločnými silami sa pokúsime o presadenie Vašich priorít.

17.

Miroslav Mezovský, Ing., 41 r., podnikateľ,
SMER – sociálna demokracia,
Slovenská národná strana.
Som rodený Hrádočan a potomok jedných
z najstarších obyvateľov a preto sa chcem svojou
aktívnou činnosťou podieľať na riadení a správe
života v meste. Som vyštudovaný stavený inžinier,
pracujem v rodinnej firme a svoje stavbárske
vedomosti chcem uplatniť aj pri budovaní nášho mesta, rozvoja jeho
infraštruktúry a skvalitňovaní bytovej oblasti v súčinnosti s obyvateľmi.
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Michalko,
18. Jozef
inžinier, Kotleba

19.

20.

21.

Veronika
Pavúková,
Mgr.,
36
r.,
administratívna pracovníčka, právnička,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO)
Bolo by pre mňa cťou prispieť vzdelaním
a skúsenosťami k správnemu fungovaniu samosprávy. Znamená to zachovať si hodnoty, snažiť sa
o ďalšiu podporu kultúry a rozvoja, dať obyvateľom
možnosti prežívať v meste s deťmi a rodinami
kultúrne zážitky,
športové activity (napr. chýbajúca plaváreň, ktorá by bola využiteľná od
batoliat po dôchodcov). V zmysle citátu J. Wericha: „Kto chce hľadá
spôsob - kto nechce, hľadá dôvod“ sa budem snažiť vždy nájsť spôsob
ako podporiť správnu vec. Ďakujem za Váš hlas.
Pinčák, Mgr., 58 r., konateľ s.r.o.,
22. Emil
Strana moderného Slovenska (SMS)

Skoro celý svoj život som prežil v tomto našom meste.
Pamätám si, ako vyzeralo pred niekoľkými
desaťročiami, aj ako sa začalo meniť do dnešnej
podoby. Viem preto posúdiť, čo bolo dobré v minulosti,
čo je lepšie dnes a čo by mohlo nášmu mestu pomôcť
tak, aby tu bol život pre všetkých z nás a pre našich
návštevníkov príjemný, bezpečný, inšpirujúci. Chcel by som preto
svojou prácou aktívne prispieť k tomu, aby bolo naše mesto pre všetky
generácie miestom, kde chceme žiť, pracovať, vychovávať deti,
mestom z ktorého sa neodchádza.
Alena Slivošová, 42 r., vychovávateľka
v detskom domove, SMER – sociálna
Ako poslankyňa končím svoje prvé 4. ročné obdobie
pôsobenia v MsZ. Rada by som v práci v MsZ
pokračovala aj naďalej, nakoľko máme spolu s mojimi
koleg.poslancami naplánované a rozbehnuté práce,
ktoré by sme chceli a mohli dokončiť, aby sme mohli
napredovať a zveľaďovať život občanov v našom
meste. Podporovať všestranný rozvoj športových, kultúrnych
a spoločenských akcií. Uchádzam sa o post poslankyne do MsZ,
pretože som presvedčená o tom, že kvalita života v našom meste sa dá
ešte posunúť dopredu v prospech našich občanov.
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Spilý, 48 r., SZČO, nezávislý kandidát
24. Ivan
V súčasnosti prevádzkujem v Liptovskom

Ing., 52 r., projektový
– ľudová strana naše

Slovensko
Prostredníctvom
mandátu
poslanca
môžem
ovplyvňovať veci, ktoré sa priamo týkajú všetkých
obyvateľov. Poznám problematiku života v našom
meste a chcem prispieť k zlepšeniu úrovne a ďalšieho
správneho rozvoja. Mám záujem, aby kvalitné projekty
a zámery boli presadzované a podporované a aby priniesli úžitok
všetkým. Chcem spolupracovať s ostatnými zvolenými zástupcami na
zlepšení cestnej infraštruktúry, detských ihrísk, športovísk ako aj
zariadení pre seniorov tak, aby sme naše mesto mohli s hrdosťou
nazývať miestom, kde chceme prežiť celý život.
Eva Olosová, 61 r., dôchodkyňa, nezávislý
kandidát
V Liptovskom Hrádku žijem a bývam takmer od
narodenia. Je to malé mesto zelene, škôl, športu,
kultúry ale aj potrebnej zdravotnej starostlivosti, ktoré
sa postupne buduje a zveľaďuje. Mojim cieľom
v nasledujúcom volebnom období je k novému
chodníku na Vyšné Fabriky dobudovať aj novú cestu,
samozrejme po úprave vlastníckych vzťahov, čo bude zase dlhá cesta.
Dobudovať už schválené športoviská, cesty a rozšíriť, alebo postaviť
nové zariadenie pre seniorov. Čo sme spoločne začali - to chceme aj
dokončiť.
Michal Omasta, 34 r., zamestnanec, Kotleba
– ľudová strana naše Slovensko
Uchádzam sa o miesto poslanca. Celý svoj doterajší
život som prežil v našom krásnom meste, Liptovskom
Hrádku, na sídlisku Belanská. Preto mám k tomuto
mestu veľmi blízky vzťah. Záleží mi na jeho raste, lebo
s ním rastieme my všetci. Bol by som rád, aby
v našom meste ľudia cítili, že mesto robí všetko
preto, aby sa tu ľudom žilo dobre a bezpečne. Treba nám vytvárať
oddychové, kultúrne, športové zóny, ktoré budú spájať ľudí všetkých
vekových kategórií. Dôležitým bodom, by bol aj rozvoj turizmu a s ním
prichádzajúce investície pre mesto.

23.

10. november
Hrádku taxislužbu a pracujem ako poslanec MsZ
Liptovský Hrádok. Pri presadzovaní nových zámerov
a projektov chcem zúročiť doterajšie skúsenosti
s prácou v samospráve a každodennú komunikáciu s
občanmi. Prácu poslanca MsZ vnímam ako službu
občanom, pri ktorej sa riadim zásadami zodpovednosti. Svojimi rozhodnutiami chcem posunúť kvalitu života v našom
meste, aby sme boli hrdí, že sme obyvateľmi Liptovskom Hrádku.
Šípka, Ing., 57 r., pedagóg, nezávislý
25. Milan
kandidát

Pri napĺňaní poslaneckého mandátu komunikovať
s občanmi a aktívne presadzovať ich záujmy.
Z volebného programu ako nezávislý kandidát
presadzovať a podporovať návrhy a projekty na
zlepšenie a hlavne uľahčiť každodenný život občanov
Liptovského Hrádku. Pozornosť sústrediť na podporu
športu a športových podujatí zameraných na naše deti a mládež.
V oblasti kultúrnych, športových aktivít nezabúdať na mladé rodiny,
seniorov a aktívne ich zapájať do činností a diania v meste.
Ak mi teda dáte svoju dôveru, dúfam že Vás nesklamem.
Vladimír Škuta, 67 r., dôchodca,
Kresťanskodemokratické hnutie
Ľudia túžia po meste na ktoré budú hrdí. Skrášlenie
mesta je jednou z priorít. Treba sa uchádzať o granty.
Na základe mestom vytvorených podmienok, vytvoriť
široké spektrum športových aktivít, aby Hrádočania
vo voľnom čase a cez víkendy mali možnosť
športového vyžitia. Zviditeľniť kultúru, cestovný ruch,
zriadiť informačné centrum.
Vytvoriť plán na ozdravenie a
prinavrátenie chýbajúcich aktivít do mesta. Všetko sa dá realizovať v
spolupráci s občanmi mesta a tak vytvárať dobré medziľudské
vzťahy a dobrú atmosféru v meste. Veľa úspechov!

26.

Veselý, Ing, 53 r., vedúci prevádzky
27. Juraj
ŽSR, SMER – sociálna demokracia,

Slovenská národná strana
Vážení spoluobčania! Dovoľujem si Vás opätovne
osloviť a požiadať o podporu. Práca poslanca ma
naučila, že mestské zastupiteľstvo je v prvom rade
kolektívnym orgánom. Je potrebné klásť dôraz na
dobrú spoluprácu s mestským úradom a priamo sa
podieľať na príprave uznesení, tvorbe plánov a koncepcií. Nechcem
nikoho oklamať sľubmi, čo všetko vybudujeme. Občanom sľubujem,
že aktívne prispejem k správnym uzneseniam v prospech obyvateľov
mesta, podporím tvorivé diskusie o spôsobe riešenia problémov
v živote mesta tak, aby bolo mesto naším domovom.
Iveta Zuskinová, PhDr., 68 r., etnologička,
SMER – sociálna demokracia, Slovenská
národná strana
V meste žijem od detstva. Počas pracovnej kariéry
som v Hrádku vybudovala významnú múzejnú
inštitúciu, ktorá ochraňuje, dokumentuje a prezentuje
ľudovú kultúru Liptova. V posledných rokoch sa
venujem publikačnej práci, píšem a vydávam národopisné monografie, o Hrádku som tiež napísala knihu. Ako poslankyňa
pracujem už niekoľko období a v každom som sa pričinila o riešenie
aktuálnych problémov mesta. Rozhodla som sa pokračovať, lebo mi
stále záleží na tom, čo sa deje v našom meste a ako žijú jeho
obyvatelia. Uchádzam sa o Vašu podporu milí Hrádočania.
Danica Žiaková, 63 r., samostatná odborná
referentka mestského úradu, nezávislý
kandidát
Kultúru mám roky „pod kožou“. Viem, čo u nás
funguje – mám však aj víziu.
Pevná základňa existuje.
Spolu poďme ďalej a POSÚVAJME K LEPŠIEMU:

28.

29.








Kultúru prostredia – čistota, aktívny oddych, nové príležitosti
Kultúru komunikácie – otvorená myseľ, konštruktívny dialóg
Kultúru spolupráce – kontinuita, originalita, zelená nápadom
Kultúru kreativity – podpora amatérskej tvorby a jej nositeľov
Kultúru pamäte – úcta k histórii, údržba a záchrana pamiatok
Kultúru vzťahov – prajnosť, akceptácia, korektnosť.
POCTIVO * SLUŠNE * ČESTNE

