Príloha – Komunálne voľby 2018

VOĽBY
DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Vážení spoluobčania,
blížia sa komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018. V našej obci bol
vytvorený jeden volebný okrsok. Volebnou miestnosťou bude miestnosť na prízemí Obecného
úradu. Voliť budete môcť v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. Pred hlasovaním je potrebné
preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.
Potom dostanete od členov komisie hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdíte
vlastnoručným podpisom. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred
menom kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môžete zakrúžkovať
poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného
zastupiteľstva môžete zakrúžkovať deväť poradových čísiel kandidátov. Občania, ktorí sa
nemôžu pre svoj zdravotný stav dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú
volebnú urnu.
○○○○○
Pre voľby starostu obce boli podané 3 kandidátne listiny a pre voľby do obecného
zastupiteľstva bolo podaných 13 kandidátnych listín. Miestna volebná komisia zaregistrovala
nasledovných kandidátov :
KANDIDÁTI pre voľby starostu
1. Jozef Baňas, 57 r., SZČO, Národná koalícia
2. Ivan Dobrovodský, Ing., 54 r., starosta, nezávislý kandidát
3. Zdenka Kollárová, PhDr. Mgr., 50 r., vedúca pracovníčka, nezávislá kandidátka
KANDIDÁTI pre voľby do Obecného zastupiteľstva
1. Jozef Baňas, 57 r., SZČO, Národná koalícia
2. Mária Bilčíková, Ing., 47 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka
3. Tomáš Bočko, 43 r., SZČO, nezávislý kandidát
4. Stanislav Černý, Ing., 51 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
5. Peter Dano, 53 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
6. Daniel Demovič, 46 r., technik, Doma dobre
7. Miroslav Falath, 41 r., SZČO, nezávislý kandidát
8. Vladimír Kollár, 58 r., SZČO, nezávislý kandidát
9. Marek Kráľovič, Mgr., 33 r., právnik, nezávislý kandidát
10. Mária Madarová, 47 r., administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka
11. Martin Muška, Ing., 35 r., vedecko-technický pracovník, nezávislý kandidát
12. Katarína Pribilová, Ing., PhD., 38 r., vysokoškolská učiteľka, nezávislá kandidátka
13. Ľuboš Šuran, Ing., 49 r., SZČO, nezávislý kandidát
Miestna volebná komisia vo Vlčkovciach
pozýva všetkých kandidátov a občanov na

PREDSTAVOVANIE KANDIDÁTOV
na funkciu starostu obce
a poslancov do Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční

24. októbra 2018 (streda) o 1800 hodine
v spoločenskej miestnosti OcÚ Vlčkovce
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Pre lepšiu orientáciu v rozhodovaní komu dáme náš hlas, miestna volebná komisia umožnila
všetkým kandidátom prezentovať sa vo Vlčkovskom občasníku. Kandidátom na starostu bol na
uverejnenie svojich príspevkov ponúknutý priestor vo formáte A4, kandidátom na poslancov
obecného zastupiteľstva vo formáte A5.
Príspevky kandidátov, ktoré boli redakcii doručené do uzávierky zverejňujeme v plnom znení
a podobe, ako nám boli doručené, bez redakčných úprav.

Príspevky kandidátov pre voľby starostu obce
Jozef Baňas, 57 r., SZČO, Národná koalícia
Volebný program kandidáta na starostu Jozefa Baňasa
1. Podporiť a pripraviť IBV.
2. Infraštruktúra:
- špor. areál, výstavba tribúny, zriadenie klubu mladých
- stará predajňa, riešenie sociálne služby pre seniorov
- výstavba chodníka od zdr. strediska po motorest ESO
- prehodnotiť jedno smernú cestu na Záhumenskú ul. a zároveň riešiť problematiku
kanalizácie na ulici
- riešenie bezplatných parkovacích mies pri bytovkách
- parkovanie na Hlavnej
- nové oplotenie cintorína a rozšírenie nepriehľadnej zákruty

-----------

Zdenka Kollárová, PhDr. Mgr., 50 r., vedúca pracovníčka, nezávislá kandidátka
PhDr. Zdenka Kollárová
Vlčkovce 319
Nezávislý kandidát na starostu, vek 50 r.
Moje posledné zamestnanie: vedúca ekonomického úseku, riadiaca pracovníčka v zariadení
pre seniorov v Trnave, kde som pracovala 28 rokov.
Kandidujem na miesto starostu obce, nakoľko mi na našej obci záleží a chcem sa priamo
podieľať na jej rozvoji a zveľaďovaní.
Viac informácií poskytnem prostredníctvom letákov do každej domácnosti.
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Ivan Dobrovodský, Ing., 54 r., starosta, nezávislý kandidát
Ivan Dobrovodský, Ing., 54 r., starosta, nezávislý kandidát na starostu obce Vlčkovce,
ženatý, 2 dcéry, absolvent Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, Fakulta Prevádzka
a ekonomika dopravy. Prax 27 rokov práce v štátnej správe na rôznych pozíciách
v Policajnom zbore, najmä v oblasti dopravy a bezpečnosti, 8 rokov starosta obce Vlčkovce.
VÁŽENÍ OBČANIA, VOLIČI
V roku 2010 som sa k Vám prihováral s dobrým úmyslom byť tým, čo sa odo mňa ako
starostu obce očakávalo. Dvakrát (2010, 2014) som dostal Vašu dôveru, aby som viedol obec
Vlčkovce ako starosta. Veľa som nesľuboval, ale radšej som postupne konal. Všetko však vo
veľkej miere záviselo od tímovej práce, ktorú som presadzoval počas môjho pôsobenia na
predchádzajúcich pozíciách, čo sa mi vždy osvedčilo. Ak sme chceli dosiahnuť pozitívne
výsledky, musela byť podpora tímu spolupracovníkov (poslancov) a zamestnancov, čo sa nám
darilo. Samozrejme si uvedomujem, že každá aktivita, projekt, stavba, ako i jej následná
realizácia je podmienená finančnými prostriedkami, ktoré je v súčasnosti obtiažne získavať.
V posledných dvoch volebných obdobiach bola z môjho pohľadu v našej obci veľmi
dobrá spolupráca starosta – poslanci – zamestnanci - organizácie. Uvedené sa prejavilo najmä
v zhodách na postupnom zveľaďovaní našej obce v rámci jednotlivých oblastí – škola – šport
- kultúra – infraštruktúra – doprava – životné prostredie – bezpečnosť. Dokázali sme
zrealizovať viaceré projekty a akcie, a pritom je naša obec stále vo vynikajúcej finančnej
kondícii, čo je hodnotenie najmä iných inštitúcií. Rekonštrukciou, prestavbou a investíciou
sme získali a zvýšili hodnotu majetku obce, ktorý je možné využívať všetkými občanmi, ale
aj návštevníkmi našej obce.
Nakoniec sami môžete vidieť, hodnotiť a porovnávať ako sa budovala naša obec
v porovnaní s okolitými obcami. Stále nás čaká veľa ďalších projektov, aby sme zlepšili
a skvalitnili život Vás, občanov Vlčkoviec, verím, že sa budú realizovať v ďalších rokoch.
Samozrejme nie všetko bolo a je ideálne pre úplnú spokojnosť všetkých, ale naša
snaha bola preto urobiť maximum, aj keď niekedy je potrebné prijať aj nepopulárne
rozhodnutia.
„KDE JE VÔĽA, TAM JE CESTA“.
Som pripravený odpovedať všetkým na otázky súvisiace s našimi Vlčkovcami na
spoločnom predstavovaní kandidátov na starostu a poslancov OZ Vlčkovce, ktoré sa
uskutoční 24.10.2018 o 18:00 hod. v spoločenskej miestnosti Obecného úradu Vlčkovce.
Vlčkovania, je vo Vašich rukách a na Vašom rozhodnutí, ako sa bude v ďalšom
období napredovať v našich Vlčkovciach. Mojim cieľom je pokračovať v rozbehnutých
projektoch a v práci, samozrejme za podpory a spolupráce s poslancami OZ a všetkými, komu
na Vlčkovciach záleží. K uvedenému však potrebujem Vašu dôveru, o ktorú sa uchádzam ako
kandidát č. 2 na starostu obce Vlčkovce.
Preto Vás všetkých pozývam v sobotu 10.11.2018 k volebnej urne, aby ste prišli v
maximálnom počte a svojim hlasom rozhodnite o tom, kto bude v ďalších štyroch rokoch na
starostovskej stoličke spravovať pre Vás naše Vlčkovce.
Ďakujem každému občanovi za odovzdaný hlas v nasledujúcich komunálnych
voľbách.
DOBRE ZVÁŽTE, STAROSTLIVO VYBERTE A ZODPOVEDNE ROZHODNITE
Ing. Ivan Dobrovodský
nezávislý kandidát č. 2
na starostu obce Vlčkovce
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Príspevky kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva
Mária Bilčíková, Ing., 47 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka
V roku 1993 som sa po ukončení vysokoškolského štúdia zamestnala v štátnej správe, kde
pracujem dodnes. V roku 2005 som sa s rodinou presťahovala z Trnavy do mnou vysnívanej
dedinky Vlčkovce.
V poslednom volebnom období som bola členkou obecného zastupiteľstva a predsedníčkou
kultúrno-športovej komisie. Tejto oblasti by som sa chcela venovať aj naďalej - aj ako členka
speváckej skupiny Vlčkovanka. V budúcom období by som rada prehĺbila spoluprácu so ZŠ
s MŠ Vlčkovce pri organizovaní ďalších akcií pre deti. Za možnosť venovať sa týmto
zmysluplným voľnočasovým aktivitám ďakujem svojej rodine, ktorá ma podporuje a
pomáha mi pri realizácii mnohých podujatí.
Ing. Mária Bilčíková
-------------------Tomáš Bočko, 43 r., SZČO – inštalatérske práce, nezávislý kandidát
Mám 43 rokov a pracujem ako SZČO - inštalatérske práce. Vo Vlčkovciach žijem prakticky
od narodenia a 1 volebné obdobie (2014) som aj poslancom OZ Vlčkovce. Pôsobím v
kultúrno-športovej komisii a som predsedom nového DHZ Vlčkovce od jeho založenia.
V ďalšom volebnom období by som chcel prispieť k rozvoju našej obce, podporovať nové
návrhy či pripomienky našich občanov, pritiahnuť našu mládež k športovým aktivitám a
rozvíjať dobrovoľné hasičstvo.
-------------------Ing. Stanislav Černý, 51 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
Dve volebné obdobia (2010-2018) som poslancom obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach
a zároveň pôsobím ako predseda finančnej komisie a správy majetku. Podporoval
a presadzoval som aktivity a projekty, ktoré boli v obci doposiaľ zrealizované – spomeniem
aspoň niektoré: rekonštrukcia ZŠ a MŠ, rekonštrukcia chodníkov a komunikácií,
rekonštrukcia vidieckeho domu, vybudovanie multifunkčného ihriska, kamerového systému,
Senior Fit Parku, zberného dvoru, garáže a skladu hasičskej zbrojnice a iné.
V nasledujúcom volebnom období by som v prípade zvolenia za poslanca chcel zamerať
svoju činnosť hlavne na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riešenie problémov s kanalizáciou v „Záhumenskej“ ulici,
riešenie parkovania na „Hlavnej“ ulici vybudovaním pozdĺžnych parkovacích miest,
obmedzenie prejazdov nákladných vozidiel Farmy Majcichov cez obec vybudovaním
ich vlastnej poľnej komunikácie,
zvýšenie bezpečnosti v obci osadením meračov rýchlosti, osadením špeciálnych
dopravných značiek na označenie priechodu pre chodcov najmä pri ZŠ a MŠ,
vybudovanie nových autobusových čakární s lavičkami,
namontovanie klimatizácie v spoločenskej sále ObÚ,
vybudovanie nového oplotenia cintorína spojené s úpravou komunikácie
a vybudovaním chodníka pozdĺž oplotenia cintorína,
podporu športových a kultúrno-spoločenských aktivít,
prípadne ďalšie aktivity a projekty na zlepšenie kvality života v obci v prospech
občanov.
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Peter Dano, 53 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Dobrý deň.
Moje meno je Peter Dano, mám 53 rokov a celý doterajší život som prežil vo Vlčkovciach.
Poslancom obecného zastupiteľstva som druhé volebné obdobie – začínal som spolu
s terajším p. starostom Ing. Dobrovodským. Rozhodol som sa kandidovať aj na moje tretie
volebné obdobie, nakoľko sme nestihli zrealizovať všetky zámery v obci, ktoré sme
naplánovali, hlavne infraštruktúru južnej časti obce. Ako predseda Telovýchovnej Jednoty
chcem naďalej zveľaďovať športový areál a vytvárať podmienky k športovému využitiu pre
všetky vekové skupiny občanov našej obce. V zastupiteľstve budem podporovať pre obec
a občanov iba dobré riešenia a návrhy, lebo fungujúcu a prosperujúcu obec nerobí len dobrý
starosta, ale hlavne fungujúce a uznášania schopné zastupiteľstvo. Týmto vás zároveň ako
občan, poslanec a zástupca starostu pozývam k volebným urnám 10. novembra 2018.
Prajem občanom spokojný život v našej obci.
Ďakujem.
-------------------Miroslav Falath, 41 r., SZČO, nezávislý kandidát
Miroslav Falath
Mám 41 rokov, som ženatý, mám 3 deti. Od narodenia bývam vo Vlčkovciach. Pracujem ako
živnostník v oblasti obchodu a služieb. Som poslancom Obecného zastupiteľstva od roku
2010. Najviac som sa venoval oblasti sociálnej a školstva.
Mojim cieľom je naďalej sa podieľať na rozvoji a zveľaďovaní našej obce, spolu so starostom
a ostatnými poslancami realizovať požiadavky spoluobčanov vedúce k spokojnému životu vo
Vlčkovciach.
-------------------Vladimír Kollár, 58 r., SZČO, nezávislý kandidát
Vladimír Kollár,
Vlčkovce 319
SZČO, nezávislý kandidát, 58 r.
Kandidát na poslanca do Obecného zastupiteľstva
-------------------Marek Kráľovič, 33 r., právnik, nezávislý kandidát
Milí Vlčkovania, dovoľte, aby som sa vám predstavil:
Som Marek Kráľovič, mám 33 rokov a som zamestnaný ako právnik v banke. Momentálne sa
uchádzam o vašu priazeň už v druhom volebnom období ako nezávislý kandidát na poslanca
obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach. Po voľbách do orgánov miestnej samosprávy v roku
2014 som ako poslanec obecného zastupiteľstva vo Vlčkovciach pôsobil ako predseda
Komisie ochrany životného prostredia, člen Kultúrno-športovej komisie a Komisie na
prešetrovanie sťažností. Zároveň som v obci vykonával funkciu jedného zo sobášiacich. Život
poslanca v našej obci sa však neobmedzuje len na účasť na rokovaniach obecného
zastupiteľstva, ale často krát je to aktívne napomáhanie pri spoločenských akciách v obci ako
sú vianočné trhy, účasť na brigádach organizovaných obcou, alebo niektorou jej organizáciou,
ako bolo napríklad čistenie vodnej plochy v parku pri kostole a podobné aktivity v rámci
voľného času.
Môj záujem o dianie v našej obci ale neutícha a preto by som vás chcel poprosiť o prejavenie
dôvery v nasledujúcom volebnom období. Aj keď Vlčkovce viditeľne napredujú, stále je pred
nami nielen množstvo úloh, ktoré treba dotiahnuť do zdarného konca, ale aj nové výzvy. Či
už ide o vzťahy s farmou, budovanie občianskej vybavenosti, rozširovanie možností na
trávenie voľného času, ale aj snaha o zvyšovanie záujmu občanov o dianie v obci a našej
komunite.
Ďakujem.
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Martin Muška, Ing., 35 r., vedecko-technický pracovník, nezávislý kandidát
Vážení obyvatelia Vlčkoviec, dovoľte mi stručne sa Vám predstaviť. Volám sa Martin
Muška, mám 35 rokov a pracujem ako výskumný pracovník na vysokej škole. Vo
Vlčkovciach spolu s rodinou žijem viac ako 10 rokov. Za toto obdobie som si tu našiel
mnoho priateľov, kamarátov, známych. V obci sa snažím zapájať do rôznych aktivít, či už sú
to kultúrno-spoločenské podujatia, brigády a pod. Som členom a pokladníkom DHZO
Vlčkovce. Vlčkovce mi prirástli k srdcu a s radosťou sledujem, ako v posledných rokoch obec
napreduje. Doposiaľ som činnosti a aktivity starostu a obecného zastupiteľstva sledoval ako
„divák“. Rozhodol som sa kandidovať za poslanca do obecného zastupiteľstva, lebo chcem
byť toho súčasťou. Ako otec od rodiny by som chcel viac možností na trávenie času s deťmi
ako v lete, tak aj v zime. Rád by som v obci participoval na úlohách a projektoch smerujúcich
k zlepšeniu životného komfortu obyvateľov, či už sa jedná o deti, mladé rodiny, seniorov.
Vopred by som chcel všetkým poďakovať za prejavenú dôveru.
Martin Muška
-------------------Katarína Pribilová, Ing., PhD., 38 r., vysokoškolská učiteľka, nezávislá kandidátka
Kandidát na poslanca
Vážení spoluobčania, volám sa Katarína Pribilová, mám 38 rokov a bývam vo Vlčkovciach
od roku 2008. Pôsobím ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity
v Trnave. Rozhodla som sa kandidovať na post poslankyne obecného zastupiteľstva vo
Vlčkovciach, pretože chcem prispieť ku skvalitneniu života v obci. Mojou snahou bude
podporiť:
• rekonštrukciu komunikácii a výstavbu chodníkov pre peších;
• spoluprácu so základnou a materskou školou vo všetkých smeroch, napr. projekty na
vybavenie a modernizáciu školy, rozšírenie kapacity materskej školy;
• skvalitnenie života mladých rodín, zriadenie materského centra, klub pre deti
a mládež, jasle;
• rozvoj projektov v oblasti životného prostredia, rozšírenie zelene a oddychových zón;
• rozvoj kultúrnych, spoločenských a športových aktivít pre všetky vekové kategórie;
• prípravu projektov na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ – sledovať
vypisovanie výziev a vytipovať vhodné projekty pre obec;
• ďalšie fungovanie DHZO Vlčkovce, ktorého som aktívnym členom.
Skúsme žiť a pracovať tak, aby sme sa nehanbili povedať „SOM VLČKOVČAN“.
Ďakujem za podporu.
Ing. Katarína Pribilová, PhD.
-------------------Ľuboš Šuran, Ing., 49 r., SZČO, nezávislý kandidát
Vážení spoluobčania,
uchádzam sa o vašu dôveru vo voľbách na poslanca OZ Vlčkovce. Väčšina z Vás ma pozná,
ale pre tých, ktorí nie sa v krátkosti predstavím.
Mám 49 rokov, som ženatý a som rodák Vlčkoviec. Som hrdý, že som mohol byť poslancom
Vlčkoviec dve volebné obdobia a občania Vlčkoviec mi prejavili svoju priazeň. Chcem
prispievať k rozvoju obce a podporovať realizáciu projektov na zlepšenie života v obci, aby
jej obyvatelia mohli byť na ňu hrdí a našli v nej to, čo potrebujú pre lepší život. Rád by som
vo funkcii pôsobil ešte jedno volebné obdobie a zúročil svoje vedomosti a nadobudnuté
skúsenosti.
Uchádzam sa o Vašu dôveru, o hlas vo voľbách na poslanca OZ Vlčkovce.
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