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HARABINOVI  NIE  JE  ĽAHOSTAJNÉ  SLOVENSKO. 
Tvrdo vystupuje aj proti Istanbulskému dohovoru. 
str.18.

Ing. Gabriela Berešíková 
kandiduje za starostku v Radoli.
„Urobím všetko pre to, aby sa nám 
v Radoli príjemnejšie žilo,“ hovorí. 
str.24.

NAHRADÍ  JÁNA  HARTELA 
V KRESLE  PRIMÁTORA 
KYSUCKÉHO  NOVÉHO  MESTA 
MARIÁN  MIHALDA 
AJ VÁŠ HLAS ROZHODNE... 
str.22.
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Končí volebné obdobie, prináleží 
nám teda zhodnotiť uplynulé roky 
2014-2018. Na poste primátora mesta 
som od roku 2006, v súčasnosti končí 
moje 3. volebné obdobie. Prežili sme 
spolu roky hospodárskej krízy, keď 
nezamestnanosť v našom meste 
dosahovala 20%, aj jej postupné 
ukončenie, keď sa ekonomike začalo 
dariť, klesala nezamestnanosť, čo 
sa priaznivo prejavilo na príjmoch 
mesta. Chcem však zdôrazniť, že aj 
v tom najťažšom období sa vďaka 
dobrému hospodáreniu s vlastnými 
prostriedkami a vďaka dotáciám EÚ 
a vlády SR rozvoj mesta nezastavil. 
Podľa hodnotenia organizácie 
INEKO, posudzujúcej hospodárenie 
samospráv, sme boli počas celého 
obdobia hodnotenia vždy na 
popredných miestach a raz sme 
boli vyhodnotený, ako najlepšie 
hospodáriace mesto na Slovensku. 
Konkrétne výsledky predchádzajúcich 

dvoch volebných období boli 
predmetom vyhodnotenia každého 
z nich. Teraz chcem krátko zhodnotiť 
toto posledné. 
Na začiatok zhrňme 
najzaujímavejšie projekty 
a investičné akcie realizované 
v období 2014-2018. Je 
potrebné zdôrazniť, že tak, ako 
v predchádzajúcich obdobiach, 
sme sa snažili maximálne využiť 
prostriedky z dotácií EÚ a vlády 
SR a iné mimorozpočtové zdroje na 
zveľadenie majetku mesta.
•	Prístavba a stavebné úpravy 

Domu kultúry v KNM v rámci 
projektu Spolupráca cez kultúru 
- stavba a modernizácia poľsko - 
slovenských kultúrnych stredísk. 
Náklady predstavovali sumu 
709 091,32 €. Z toho dotácia 
z fondov EÚ a vlády cca 500 000 €.

•	Rekonštrukcia a modernizácia 
polikliniky v KNM, finančné 
prostriedky vo výške 1 320 000 
€ boli využité na zdravotnícku 
a výpočtovú techniku (692 000 
€), na zateplenie budovy, výmenu 
okien, stavebné úpravy, dátovú sieť 
(602  000 €) a na ostatné výdavky 
spojené s projektom (26 000 €), 
nenávratné finančné prostriedky 
z dotácie EÚ a vlády SR boli vo 
výške 1 070 000 €.

•	Bežecký ovál na mestskom 
štadióne, príprava územia pre 
atletickú dráhu stála 63 562,28 €, 
samotná revitalizácia bežeckého 
oválu - tartanová dráha 202 652 €. 
Z toho dotácia firmy INA cca 75 000 
€.

•	Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia mesta KNM 

v hodnote 484 652 €, vďaka ktorej 
bolo vymenených 1149 ks svietidiel 
v celom meste i mestských častiach 
za úsporné LED svietidlá. Použité 
vlastné prostriedky boli vo výške 
5% z oprávnených nákladov.

•	Areál polikliniky v KNM, ktorý sa 
realizoval spoločne so Žilinským 
samosprávnym krajom. Mesto KNM 
sa podieľalo 50 % na celkových 
nákladoch zo sumy 367 280 €. 
V areáli bolo vybudovaných cca 
60 miest, nové verejné osvetlenie, 
parkovací systém s rampou 

a platiacim terminálom. 
•	Tréningové ihrisko s umelou 

trávou, na mestskom štadióne. 
Náklady stavby vrátane osvetlenia 
boli 560 000 €, z toho 150 000 € 
poskytol ako dotáciu Slovenský 
futbalový zväz.

•	Zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu (BRO) s 
rozpočtom 2 232 340 €. Projekt 
je zameraný na vybudovanie 
plochy, potrebných inžinierskych 
sietí na skládkovanie a technológiu 
BRO v Dolnom Hričove, zberné 
nádoby, štiepkovač, kompostovacie 
kontajnery, zberové vozidlo, 
preosievač, prekopávač 
a nakladače. Z dôvodu absencie 
vlastného pozemku, je projekt 
realizovaný na prenajatej ploche 
od firmy T+T v Dolnom Hričove. 
Vlastné náklady mesta sú cca 
112 000€, t. j. 5% z oprávnených 
nákladov.

•	Obnova komplexu MŠ 9. mája 
1292 v KNM, finančné prostriedky 
264 787 € sa využili na zateplenie 
a výmenu svietidiel v objekte. 
Vlastné náklady predstavovali 5% z 
oprávnených nákladov.

•	Rekonštrukcia veľkej zasadačky 
MsÚ v hodnote 187 000 
€. Finančné prostriedky šli 
na stavebné úpravy, novú 
audiovizuálnu techniku, hlasovacie 
zariadenie, novú elektroinštaláciu 
a interiérové zariadenie.

„Mesto má vytvorené všetky predpoklady 
pre svoj ďalší rozvoj“, hovorí vo funkcii končiaci 
primátor Kysuckého Nového Mesta Ing. Ján Hartel.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 2
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•	Postupne sa budovali nové 
spevnené plochy pri obytných 
domoch, osvetlené priechody 
pre chodcov, rekonštruovali sa 
miestne komunikácie a chodníky, 
verejné osvetlenie, vypracoval 
sa nový územný plán mesta, 
zakúpila sa technika pre údržbu 
mesta, scénické osvetlenie pre 

dom kultúry, zariadenia pre školy 
a školské jedálne a pod. v hodnote 
1 301 100 €.

•	V spolupráci s občanmi mestskej 
časti Budatínskej Lehota bola 
zrealizovaná rekonštrukcia Domu 
smútku. Mesto prispelo čiastkou 
20 000 € na stavebné práce 
a čiastkou 35 000 € na elektrické 
zvony, infražiariče na vykurovanie 
objektu a na obnovu oplotenia 
cintorína.

•	Aktívni občania žijú i v časti 

Dubie. Vytvorili OZ Dubie, 
s finančnou podporou mesta 
a nadácií zrekonštruovali kaplnku, 
zvonicu a vybudovali si vlastný 
kultúrny stánok, v ktorom 
organizujú spoločné podujatia. 
Mesto napr. prispelo sumou 15 958 
€ na vybudovanie Komunitného 
centra – Minigaléria Zvonica v Dubí.

•	V mestskej časti Oškerda bol 
vybudovaný prístrešok v hodnote 
25 000 €. V tomto čase sa dokončuje 
kanalizácia v okolí kaplnky a jej 
oplotenie v hodnote cca 25 000 €.

•	 zrealizovalo sa množstvo 
ďalším menších projektov 
spolufinancovaných 
z európskych fondov, zo štátneho 
rozpočtu, rozpočtu Žilinského 
samosprávneho kraja a iných 
subjektov.

Rozpracovanými projektmi sú:

•	Rozšírenie kapacity Materskej 
školy Komenského v KNM, kde 
budú poskytnuté nenávratné 
finančné prostriedky vo výške 
607 343,94 €. Predmetom projektu 
je prístavba a stavebné úpravy MŠ 
s cieľom zvýšiť kapacitu o dve triedy 
t.j. 40 detí. Stavba sa už začala 
realizovať.

•	Rekonštrukcia distribučnej 
sústavy tepla a rozšírenie výroby 
tepla z biomasy. O dotáciu 
požiadala Kysuca s.r.o. na základe 
zmluvy uzavretej s mestom. 
Rozpočtový náklad je 9,2 mil. €.

•	Po opakovaných urgenciách 
v zastúpení mesta sa primátorovi 
podarilo presadiť zmenu trasovania 
vodnej cesty, čím sa odblokovala 
stavebná uzávera nezastaveného 
územia Kamence východ 
a Kamence sever. Zmena bola už 
premietnutá do nového územného 
plánu mesta. Po následných 
rokovaniach s investormi sa 
vytvorili podmienky pre výstavbu 
500 až 700 bytov. Výstavba prvých 
3 bytových domov sa má začať už 
v tomto roku.

•	Výstavba zariadenia 
opatrovateľskej služby 
a denného stacionára v KNM. 
Získali sme pozitívne stanovisko 
riadiaceho orgánu k predloženému 
projektovému zámeru. Rozpočtový 
náklad je 840 000 €, nenávratný 
príspevok 797 000 €.

•	Výstavba zariadenia starostlivosti 
o deti do 3 rokov veku v KNM 
(detské jasle). Rozpočtový náklad 
podľa spracovaného a už podaného 
projektového zámeru je 440 000 €, 
nenávratný príspevok 418 000 €.

•	Cyklotrasa Dunajov – Žilina 

pokračovanie na str. 4-5
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Areál s novými parkovacími miestami a vynovenou poliklinikou



Budatín. Pre možnosť vybudovať 
cyklotrasy vzniklo združenie obcí 
a miest Cyklotrasa Dunajov - Žilina 
Budatín. Podľa predbežných 
jednaní Žilinský samosprávny 
kraj vypracuje štúdiu trasy. Mestá 
a obce, členovia združenia, 
vytvoria finančný fond a požiadajú 
o dotáciu. Z týchto prostriedkov 
sa budú hradiť náklady na ďalšie 
projekčné práce, vysporiadanie 
pozemkov a samotnú realizáciu 
stavby.

Samozrejme, samospráva mesta 
na čele s jej vedením, mestským 

zastupiteľstvom, mestským úradom, 
nezabezpečuje len investičnú 
výstavbu, aj keď táto oblasť je 

zvyčajne najvýznamnejším kritériom, 
podľa ktorého verejnosť hodnotí 
dosiahnuté výsledky volebného 

obdobia. Kvalita života obyvateľov 
mesta a následne ich spokojnosť, či 

nespokojnosť s daným stavom závisí 
od plnenia úloh v ďalších oblastiach, 
ktoré mesto priamo, alebo nepriamo 

ovplyvňuje. 
Starostlivosť o mládež

Prostredníctvom základných 
škôl a predškolských zariadení 

v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
zabezpečuje vhodné podmienky 

pre vzdelávanie. Môže nás tešiť, 
že naše školy dlhodobo dosahujú 

nadpriemerné výsledky v testovaní 
vedomostí. Mesto sa snaží vytvárať 
dobré podmienky pre zmysluplné 

trávenie voľného času detí či už 
v CVČ, ZUŠ, alebo v aktivitách 

organizovaných MKŠS. Od roku 
2017 funguje v meste Mládežnícky 
parlament a YCčko – Mládežnícke 
centrum, v ktorom aktívne trávia 
voľný čas mladí občania a aktívne 

participujú na rôznych charitatívnych 
a zaujímavých podujatiach 

a kampaniach.
Starostlivosť o seniorov

Na Belanského ulici sídli Denné 
centrum Klub 75, kde sa stretávajú 

seniori a iné spoločenské 
združenia. Život v Klube 75 je rušný. 

Cieľom stretávania sa seniorov 
a znevýhodnených občanov 

v dennom centre je začleniť ich 
do spoločenského života tak, aby 

netrávili čas osamote, ale aktívne a 
plnohodnotne.

Mesto má tiež zriedenú 
opatrovateľskú službu, ktorá 

bola vyhodnotená ako najlepšia 
v Žilinskom kraji. V súčasnosti sa 
mestu podarilo podať úspešnú 

žiadosť na vybudovanie Zariadenia 
opatrovateľskej služby v kombinácii 

s denným stacionárom. 
Bezpečnosť 

Pre zaistenie bezpečnosti v meste 
slúži štátna a mestská polícia. Aj 

keď je na práci MP čo vylepšovať, 
ťažko si dnes možno predstaviť 

zaistenie bezpečnosti v meste bez jej 
prítomnosti.

Starostlivosť o zeleň, verejné 
priestranstvá

Tieto služby zabezpečuje príspevková 
organizácia Údržba mesta. Mesto 
sa snaží nedostatok pracovníkov 

nahradiť technickými prostriedkami. 
Nie v každej situácii je to však možné.

Kultúra a šport
Mesto podporuje šport a kultúru 

prostredníctvom Mestského kultúrno-
športového strediska. To združuje 

a zabezpečuje technické a finančné 
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potreby športových klubov a 
kultúrnych súborov. 

Cezhraničná spolupráca
Mnohé kultúrne a spoločenské 

podujatia mesto realizuje v spolupráci 
s partnerskými mestami z Poľska - 
Gogolin a Lodygowice, Francúzska 
- Rive de Gier či Českej republiky - 

Jablunkov.
Doprava

Dobrou správou a výborným 
výsledkom je rokovanie 

s predstaviteľmi Národnej diaľničnej 
spoločnosti a Ministerstva dopravy SR 
o vybudovaní diaľnice D3. Rokovania 

prebiehali spoločne s členmi 
petičného výboru za silnej podpory 

verejnosti. Vďaka nim sa posunul 
dátum začiatku výstavby diaľnice 
D3 a zároveň sa vyčlenil diaľničný 

privádzač do mesta ako samostatná 
časť, čo znamená, že bude postavený 
v predstihu a zlepší dopravnú situáciu 

v našom meste do doby výstavby 
samotnej D3. S prvými prácami by 

sa malo začať už na konci budúceho 
roka. 

Slovo na záver
Keďže už nekandidujem, sú to 

záverečné slová môjho pôsobenia 
v komunálnej politike. Aj keď sa vždy 

nájdu ľudia, ktorí budú tvrdiť, že sa 
v meste počas môjho pôsobenia vo 

funkcii nič neurobilo, fakty dokazujú 
opak. Mesto aj vďaka aktívnemu 
využívaniu mimorozpočtových 

zdrojov z EÚ, vlády SR, či inej 
pomoci opeknelo, plní svoje úlohy 
v starostlivosti o svojich občanov 

a rozhodujúca väčšina občanov sa 
tu cíti dobre. Mesto má vytvorené 
všetky predpoklady pre svoj ďalší 

rozvoj. Podarilo sa nám odblokovať 
stavebnú uzáveru, darí sa podnikom 

aj podnikateľskej sfére, živnostníkom. 
Úlohou nového vedenia mesta a 
mestského zastupiteľstva bude 

vytvárať v oblastiach, na ktoré majú 
dosah, čo najlepšie podmienky pre 

život svojich obyvateľov. Základ 
pre najbližšie obdobie sme položili, 
viď rozpracované projekty. Všetky 
tieto projekty sú nielen vecne, ale 

finančne zabezpečené dobrou 
finančnou kondíciou mesta. Za to, 

že môžem toto všetko konštatovať, 
chcem úprimne poďakovať za pomoc 

a spoluprácu mojej zástupkyni Ing. 
J. Svrčkovej, prednostom úradu, 

osobitne poslednému pôsobiacemu 
najdlhšie JUDr. Ľ. Ježovi, pracovníkom 

úradu na čele s vedúcimi oddelení, 
pracovníkom príspevkových 
a rozpočtových organizácií, 

ich vedúcim, mestskej polícii, 
poslancom MsZ a v neposlednom 

rade aktívnym občanom nášho 
mesta a podnikateľom, usilujúcim sa 

o dobro svojich spoluobčanov.
Ing. Ján HARTEL  

primátor Kysuckého Nového Mesta
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„Ako ďalej v Rudinke? I napriek „eurofondovým suchotám“ sme pozitívne 
naladení. Určite sa budeme i naďalej pokúšať o získanie dotácií a budeme 
pracovať tak, aby obec prosperovala, občania sa v nej dobre cítili a 
okoloidúcim sa  páčila. Lebo Rudinka je dobré miesto pre život“,  
hovorí Ing. Viliam Michel, starosta Rudinky.

Obávam sa, že môj článok 
nezapadne celkom do 
kontextu vyjadrení starostov, 
ktorí sa môžu pochváliť 
úspechmi v získavaní dotácií. 
V mojom funkčnom období sa 
v tejto oblasti obci nedarilo. 
I napriek tomu sa nám 
ale čo–to v obci podarilo 
z vlastných prostriedkov 
vybudovať. Nebudem to však 
vymenovávať. Sme obcou, 
ktorou z času na čas prejde 
skoro každý Kysučan. Často 
nie, že by chcel, ale hustota a 
priepustnosť  dopravy na ceste 
Žilina – KNM vás jednoducho 
niekedy nasmeruje k nám. 
Takže ako obec vyzerá, či 
sa niečo buduje, okoloidúci 
zaregistruje. Skôr by som  chcel 
využiť priestor a upozorniť na 
problematiku malých obcí, 
ktoré sú často kritizované, že 
nedokážu byť samostatné, 
životaschopné, nedokážu 
poskytnúť adekvátne obecné 
služby, ponúkajú nekvalitný 
prenesený výkon štátnej 
správy a neplnia si povinnosti 
obce, vyplývajúcej zo zákona. 
Prinášam pohľad i z druhej 
strany. V rokoch 2015 – 2018 
sme sa museli v ekonomickom 

a hospodárskom živote obce  
spoliehať temer výlučne na 
vlastné financie a vlastné sily 
a prostriedky. Všeobecne však 
väčšie investičné aktivity obcí 
sú podmienené úspešnosťou 
v čerpaní fondov  EÚ. Bez 
týchto financií len máloktorá 
obec dokáže zabezpečovať 
rozvoj svojej infraštruktúry 
a nadobúdanie hmotného 
majetku. V minulom čísle 
Kysuckého žurnálu predstavila 
svoj úspešný eurofondový 
príbeh obec Nesluša. Veľmi 
som sa potešil prezentovanými 
výsledkami tejto  veľkej 
a peknej  obce na Dolných 
Kysuciach. Je vynikajúce, ak 
sa práca darí, obec sa rozvíja 
a prosperuje. Obec Rudinka 
má, žiaľ, iné skúsenosti a musí 
prezentovať svoj neúspešný 
eurofondový príbeh. I napriek 
tomu, že sme mali tiež kvalitné 
projekty a v žiadnom projekte 
nám nebolo nič vytknuté, 
neboli sme dotáciami z fondov 
EÚ podporení. Naše projekty 
neboli vyradené z dôvodu 
ich nekvality, ale jednoducho 
neboli podporené. Som 
presvedčený, že toto je 
problém mnohých malých 

obcí na Slovensku, ktoré, 
v klientelizmom poznačenom  
prostredí, majú len malú 
šancu na úspech. Temer vždy 
ide v súvislosti s projektami 
malých obcí o menšie 
investície, takže ani firmy sa 
o ne príliš netrhajú. Malé obce 
majú málo voličov, a tak na 
životných podmienkach  v nich 
málokomu z kompetentných 
záleží. Aby sme pochopili, ako 
to v praxi vyzerá, ponúkam 
zopár čísel, viažucich sa 
k eurofodom a dotáciám našej 
obce:
r. 2015  Predložený 
projekt: Protipovodňové 
opatrenia v obci Rudinka – 
v hodnote 60 160 eur. Výzvy 
sa zúčastnilo 61 žiadateľov 
a  Environmentálny fond 
podporil 14 subjektov, t.j.23 %. 
Obec nebola podporená,
r. 2016 Predložený 
projekt: Úprava verejných 
priestranstiev – v hodnote 
75 000 eur. Ministerstvo 
pôdohospodárstva našu 
obec  nepodporilo. Projekt 
sa posudzoval 2 roky, kým sa 
neminuli peniaze...,
r.2016 Predložený projekt: 
Modernizácia autobusových 
zastávok v obci 6 000 eur. 
Výzvy sa zúčastnilo 1 231  
žiadateľov. Ministerstvo 
financií podporilo  423 
obcí ( 34  %). Obec nebola 
podporená, 
r. 2017 predložený projekt: 
Rekonštrukcia viacúčelovej 
budovy 100 000 eur. Projekt 
sa dodnes vyhodnocuje, zatiaľ 
podporený nebol,
r. 2017 predložený 
projekt: Modernizácia 
autobusových zastávok 6 000 
eur. Ministerstvo financií 
podporilo 514 žiadateľov (41 %) 
z celkových 1241 žiadostí. Obec 
nebola podporená, 
r. 2017  predložený projekt: 
Podpora rozvoja športu  - 
Modernizácia detského 
ihriska  12 500 eur. Výzva bola 
celoštátne zrušená,
r. 2017: predložený 

projekt: Výstavba požiarnej 
zbrojnice 70 000 eur. 
Podpora Ministerstva  vnútra  
30 000 eur. Podiel obce 57 
% z celkových nákladov, 
v súčasnosti sa projekt 
realizuje,
r. 2017: predložený projekt: 
Úprava oddychovej zóny  1 300 
eur. Žilinský samosprávny kraj 
podporil projekt sumou 900 
eur – projekt je zrealizovaný,
r. 2018 predložený projekt: 
Fitpark pre seniorov  12 000 
eur. Ministerstvo financií  
zatiaľ vyhodnotenie na svojej 
webovej stránke neposkytlo. 
Obec podporená nebola,
r. 2018 predložený projekt: 
Podpora rozvoja športu  
12 500 eur. Úrad vlády obec 
nepodporil.  
r. 2018 predložený projekt: 
podpora elektromobility  
30 000 eur. Environmentálny 
fond podporil  35  subjektov 
(7,8 %)  zo 449 žiadateľov. 
Obec podporená nebola. 
Predovšetkým dotačná 
politika ministerstva financií 
je zaujímavá v tom, že sú 
obce, ktoré sú ministerstvu 
niečím milé a sú podporované 
každoročne.  
Záver: Obec podala 11 
žiadostí o podporu a získala 
v súčasnom programovom 
období celkom 30 000 eur, 
čo je  cca 20 eur na občana 
na rok. Obec však veľkú 
sumu minula na zameranie 
pozemkov, spracovanie 
projektovej dokumentácie, 
administráciu vypracovaných 
a nepodporených projektov. 
Zo značného  úsilia 
vynaloženého na získanie 
dotácie je v obci Rudinka 
minimálny profit. Pritom sú 
veľké obce a mestá, ktoré si 
mnoho dokážu zafinancovať 
i z vlastného rozpočtu, ale štát 
im ešte prispeje v prepočte 
200 eur na občana a rok. Je 
jasné, že s týmito obcami 
nedokážeme držať krok. Avšak 
nielen našej obci sa nedarí 
utrhnúť si niečo z fondov EÚ. 
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Je treba otvorene povedať, 
že ani v rámci spoločných 
aktivít obcí Dolných Kysúc 
sa nám v tomto volebnom 
období nezadarilo. Bola 
možnosť čerpať financie i cez 
aktivity tzv. miestnych akčných 
skupín. Za týmto účelom 
založené a z obcí Dolných 
Kysúc vytvorené združenie  
„MAS Dolné Kysuce“ ani na 
dvakrát nesplnilo stanovené 
kritériá, aby sme mohli 
čerpať  financie v rámci tohto 
subjektu. Je to veľká škoda 
a premárnená príležitosť. 
Taktiež viackrát i v médiách 
spomínaná cyklotrasa Žilina-
KNM je „behom na dlhé trate“, 
a všetko sa neúmerne časovo 
naťahuje. Po voľbách do VÚC 
je záujem vedenia Žilinského 
samosprávneho kraja o túto 
investíciu minimálny. Projekt 
síce  podporujú poslanci ŽSK 
pán Dušan Mičian, Matej 
Fabšík, okresný predseda 
SNS Milan Králik a mnohé iné 
známe osobnosti a verejnosť si 
túto investíciu praje. Ak sa však 
do projektu s celou vážnosťou 
nevložia mesto Kysucké Nové 
Mesto a mesto Žilina, projekt 
zostane len snom Kysučanov. 
Veď len registrácia združenia 
zainteresovaných obcí za 
účelom výstavby cyklotrasy  
trvala temer osem mesiacov. 
Takýmto tempom sa peniaze 
vyčlenené na výstavbu 
cyklotrás minú a projekt 
zostane iba na papieri.
 Naša obec však nežije len 
peniazmi, aj keď v našom 
svete skoro vždy o peniaze 
ide. Sú hodnoty, ktoré sa 
peniazmi vyvážiť nedajú. Je 
to starostlivosť o výchovu 
mládeže, vytváranie priaznivej 
spoločenskej klímy v obci, 
lepšie životné prostredie, 
vylepšovanie medziľudských 
a susedských vzťahov, 
vytváranie lepších životných 
podmienok v obci. Prioritou 
našej obce a snahou všetkých 
starostov pôsobiacich 
posledných 30 rokov v Rudinke 
bol rozvoj miestnej škôlky. 
Záleží nám na tom, aká bude 
naša najmladšia generácia. 
Chceme, aby sa deti cítili 
v škôlke dobre, aby im bola 
poskytnutá dobrá výchova, 
kvalitné stravovanie, kvalitné 
predškolské vzdelávanie, 

a aby si odmalička vytvárali 
pozitívny vzťah k svojej 
rodnej obci. Chceme, aby 
naše deti nadobudli k svojmu 
rodisku citový vzťah, aby sa 
v dospelosti doň radi vracali, 
alebo aby v ňom zostávali žiť. 
Deti sú budúcnosť našej obce, 
a preto radi do tejto oblasti 
investujeme, vyrovnajúc 
sa v tejto oblasti i veľkým 
obciam. Obec prispieva 
rodičom   príspevkom  pri 
narodení dieťaťa vo výške 
100 eur, zaviedli sme 
budúcim školským rokom 
príspevok v hodnote 30 eur 
na učebné pomôcky  pre 
predškoláka našej MŠ. Budova 
materskej školy je už roky 
zateplená, s vymenenými 
oknami. Výmenou kotlov 
ústredného vykurovania, 
rekonštrukciou sociálnych 

zariadení a elektroinštalácie 
v roku 2014, tiež  vybavením 
didaktickými pomôckami, 
vrátane interaktívnej tabule a 
novým, moderným nábytkom 
v roku 2018, sa ukončili 
práce na samotnom objekte 
škôlky. Doplnením nových, 
moderných a bezpečných 
hracích prvkov v roku 2018 
majú naše deti aj pekné 
vonkajšie ihrisko s plochou 
temer 1000 m². Deťom 
sa venujeme pravidelne 
a neustále, nie len na 
deň detí.  Cez prázdniny 
každoročne organizujeme 
obecný letný pobytový tábor. 
V spolupráci s miestnym 
urbariátom, Lesmi SR , JaJa 
barom a miestnym poľovným 
združením  každoročne  

pre deti organizujeme 
„Lesný deň v Rudinke“. 
Akciami ako „Tvorivé dielne 
alebo Vyrezávanie tekvíc“ 
a mnohými podobnými 
neustále napĺňame 
voľnočasové  aktivity detí. 
Za veľmi dôležitú považujeme 
i elimináciu možných 
bezpečnostných rizík. 
Pre lepšiu a pohotovejšiu 
informovanosť a varovanie 
občanov v prípadoch 
ohrozenia sme  zrekonštruovali 
obecný rozhlas a zaviedli 
zasielanie elektronických 
správ občanom, tzv. e- SoR 
(elektronický spravodajca 
obce Rudinka). Nepriaznivými 
trendami vo vývoji 
spoločnosti sme dospeli 
do stavu, že mnohí máme 
alarmy a bezpečnostné 
zariadenia v autách, 

domoch, nehnuteľnosti 
monitorujeme kamerami. Aj 
v obci sme zaviedli obecný 
kamerový systém a dôležité 
a frekventované miesta 
monitorujeme 16 kamerami. 
Aktuálnym ohrozením 
v našej obci sú aj možné 
povodne. V tejto súvislosti 
musím vysloviť veľké uznanie 
Ministerstvu vnútra SR, ktoré 
veľmi dobre zhodnotilo 
situáciu a finančne podporuje 
obce a dobrovoľných hasičov. 
Občianske združenie DHZ 
Rudinka dostalo v minulosti 
dotáciu  700 eur a  obec 5 000 
eur. Z týchto prostriedkov 
sme mohli preškoliť 10 
hasičov a nakúpiť potrebnú 
výstroj a materiál na zásah. 
Obec taktiež dostala 

protipovodňový vozík, 
v súprave ktorého sú čerpadlá, 
elektrocentrála i ďalší materiál, 
potrebný pre likvidáciu 
následkov povodní. Naďalej 
však zostáva nedoriešená 
otázka zabezpečenia financií 
na potrebné protipovodňové 
úpravy priamo na miestnych 
tokoch. Úpravy tokov môžu 
vykonávať iba správcovia 
toku, ktorí ale spravidla 
deklarujú, že nemajú peniaze. 
Že to majú v povinnosti a ide 
o verejné ohrozenie, nikoho 
nezaujíma. Ak chce obec 
upravovať tok potoka, musí ho 
mať v dlhodobom prenájme 
od správcu, a následne 
sa o tok starať. Naviac na  
Dolných Kysuciach je v tzv. 
Manažmente povodňových 
rizík (materiál uvádzajúci, ktorá 

obec je záplavami ohrozená) 
je zaradená iba Vadičovská 
dolina. Takže v Rudinke 
môžeme iba tŕpnuť, či nás 
prietrž mračien zasiahne tak 
ako v roku 2014, prípadne ako 
nedávno  Čadcu či  Zákopčie, 
alebo nás obíde...
A ako ďalej v Rudinke? 
I napriek „eurofondovým 
suchotám“ sme pozitívne 
naladení. Určite sa budeme 
i naďalej pokúšať o získanie 
dotácií a budeme pracovať 
tak, aby obec prosperovala, 
občania sa v nej dobre cítili 
a okoloidúcim  sa  páčila. Lebo 
Rudinka je dobré miesto pre 
život.     

pripravil: Ing. Viliam Michel, 
starosta obce Rudinka      
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Rád by som Vám pohovoril o mojich aktivitách  
vo funkčnom období 2014-2018, kedy som 
pracoval ako starosta obce Ochodnica a zároveň 
týmto predkladám občanom mojej obce 
hodnotenie (odpočet) mojej práce za uvedené roky.

Vážení spoluobčania, pred 
voľbami som mal niekoľko 
priorít, ktoré som sa snažil 
splniť a uskutočniť.

1. Dokončiť obnovu 
všetkých komunikácií 
V podstate sme dokončili 
všetky miestne komunikácie 
v obci asfaltovým kobercom, 
poopravovali sa niektoré 
priepusty. Na vyšnom konci sa 
rekonštruovalo sedem ciest. Na 
jednu cestu na vyšnom konci 
sa dostala dotácia od Lesov 
Slovenskej republiky v hodnote 
13 008€. Na nižnom konci sa 
zrekonštruovalo asfaltovým 
povrchom desať ciest. Vzhľadom 
k tomu, že sa menil zákon 
o osobných údajov, nemôžem 
zverejňovať mená, kde sa tieto 
cesty zrekonštruovali. 

2. Dokončiť 
rekonštrukciu kultúrneho 
domu 
Na rekonštrukciu kultúrneho 
domu som vybavil 61 731€ 
z envirofondu, kde sa vymenili 
okná, urobila sa fasáda a natiahli 
sme marmolit. Za vlastné 
peniaze sme zrekonštruovali 
kúrenie, podlahu na javisku, 
parkety v kultúrnom dome, jedny 
dvere vo vnútorných priestoroch 
a opravili sa steny v kultúrnom dome. 
Momentálne sa dorába odvodnenie 
a odizolovanie kultúrneho domu. 
Obec zakúpila 150 kusov stoličiek a a 
opravila sa stoly.

3. Dobudovať vodojem na 
vyšnom konci 
Vodojem na vyšnom konci sa 
dobudoval, aj vďaka dotácii v sume 
90 511,90 €. 

4. Zateplenie materskej školy 
Táto priorita nebola splnená, nakoľko 
bola uprednostnená kompletná 
rekonštrukcia kúrenia plynu 
v materskej škole, ktorá bola hradená 
z vlastným zdrojov. Kúrenie bolo 
v havarijnom stave. Tento problém 
na materskej škole bude treba 
riešiť, no problém je v tom, že sa 
tam nachádzajú aj nájomné bytové 

jednotky, kde treba taktiež dorobiť 
tepelné mosty a tiež zatepliť tieto 
byty.

5. Výstavba urnového hája 
Táto priorita bola splnená. Urnový háj 
bol hradený z vlastných zdrojov. Z VÚC 
sme dostali 800€, vďaka ktorým sa 
zrekonštruoval chodník pred Domom 
smútku. 

6. Rekonštrukcia hlavnej 
cesty 
Po dlhých rokovaniach na VÚC 
s pánom Blanárom, s poslancami 
VÚC a s pánom primátorom Jozefom 
Grapom, som dosiahol rekonštrukciu 
hlavnej cesty. Niektorí občania si 
myslia, že musíme dostať peniaze 
na rekonštrukcie bez problémov. 
Nie je to však tak. Človek sa musí 
poriadne nachodiť, vyrokovať a 
neustále vybavovať, aby sa niečo pre 
obec dosiahlo a spravilo.

7. Regulácia potoka 

Na túto prioritu máme 
vypracované projekty, bohužiaľ 
Ministerstvo životného 
prostredia nás vyradilo 
zo zoznamu žiadateľov, 
nakoľko sme neboli zaradení 
v protipovodňovej mape 
Slovenska. No snažím sa, aby 
sa naša obec dostala do tejto 
protipovodňovej mapy.

8. Zveľaďovanie 
ihriska pri Základnej škole 
Táto priorita bude dokončená 
tento rok, nakoľko sa tam bude 
robiť verejné obstarávanie 
na oplotenie multifunkčného 
ihriska pri základnej škole, lebo 
je v dezolátnom stave.

9. Rekonštrukcia 
miestneho rozhlasu 
Na túto prioritu som vybavil 
6 000€ dotácie, ostatné 
bude hradené z vlastných 
zdrojov. S rekonštrukciou sa 
začalo minulý rok a mala by 
byť dokončená v roku 2019, 
kedy bude zrekonštruovaná 
kompletne celá obec. 

10. Udržiavať a rozvíjať 
kultúrne a spoločenské  
ktivity obce 
Každoročne sa v našej obci 
koná Reprezentačný ples 

obce Ochodnica, ďalej fašiangový 
sprievod obcou, spojený 
s fašiangovou zábavou. V našej obci 
je tiež udržiavané tiež Stavanie mája, 
ďalej Deň matiek a Váľanie mája. 
V spolupráci s CVČ usporadúvame 
Deň otcov.  Dodržiavame ľudové 
tradície, a to aj vďaka Folklórnemu 
festivalu Ochodnica. Deň pred 
folklórnym festivalom sa koná 
v našej obci festival „Hlas našich 
heligóniek“. Nasledujúcou aktivitou 
v obci Ochodnica je futbalový turnaj 
– Memoriál Miroslava Radolského. 
Tiež sa v našej obci koná denná 
a nočná hasičská súťaž. V spolupráci 
s poľovníkmi sa koná v osade 
Petránky – Deň svätého Huberta. 
V spolupráci so SZZ usporadúvame 
Country bál. Tiež napomáhame 
našim záhradkárom organizovať 
výstavu, ktorá sa koná v kultúrnom 
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dome v našej obci. V mesiaci október 
si pripomíname Úctu k starším. 
V novembri v piatok na hody sa 
koná lampiónový sprievod obcou. 
V nedeľu po hodovej svätej omši sa 
podáva malé občerstvenie a pozývajú 
sa zložky obce, spolu s občanmi 
pomáhajúcimi v tom kalendárnom 
roku na slávnostný obed. Minulý rok 
sa konal aj 1. ročník Vianočných trhov 
v našej obci. Na Silvestra sa podáva 
po omši punč pred kostolom. Mimo 
týchto priorít sa nám podarilo získať 
peniaze na rozšírenie kamerového 
systému z MV Slovenskej republiky,  
a to čiastku 15 000€. Kamery sú 
rozmiestnené po obci, na cintoríne, 
v škole a na futbalovom ihrisku. 
V rámci kamerového systému 
sa v obci vybudovala optická 
sieť.  Pre hasičov sa nám podarilo 
získať hasičské auto IVECO + 
protipovodňový vozík a 30 000€ na 
dokončenie rekonštrukcie hasičskej 
zbrojnice. Do školy sme získali 
z havarijného stavu škôl dotáciu 
v hodnote 35 910€ na nové okná. 
Z firmy Kia Motors Slovakia sme 
dostali na školské pomôcky materiál 
v hodnote 13 000€ (interaktívna 
tabuľa, tablety, notebook, stavebnice 
a ďalšie pomôcky). V škole sa zriadila 
dielňa, v ktorej sa nachádzajú 
spomínané pomôcky. Vybudovali 
sme nadstrešenie amfiteátra v 
hodnote 41 253€, ktoré sme mali 
v rámci programu Interreg s Poľskou 
republikou. Peniaze nám budú 
preplatené, nakoľko sa čakalo na 
poľskú stranu, kým dokončia oni svoj 
projekt, pretože sme v tomto projekte 
boli spolu a nemohli sme žiadať 

o preplatenie, kým nedokončia svoj 
projekt. 
Zakúpili sme dva veľké stany, ktoré 
sa nachádzajú na amfiteátri. Sú 
rozložené, takže nám skončil problém 
presúvania folklórneho festivalu za 
škaredého počasia do kultúrneho 
domu. Opravili sme niekoľko 
priepustov, cestu do Suchej, natreli 
sme zábradlia na mostoch, tiež 
zábradlia, ktoré sa tiahnu poza rieku, 
na požiadanie boli v obci umiestnené 
dopravné zrkadlá a značky. Zlepšil sa 
rozvoz obedov, pretože sa rozvážajú 
autom obce. Taktiež po dohode 
s MUDr. Borákom obecné auto 
jazdí v pondelok, stredu a piatok 
do ordinácie v Kysuckom Lieskovci, 
kde občanov „zbiera“ od vyšného 
konca od 8:00h. V prípade potreby 
sa auto otočí aj niekoľkokrát. Pokiaľ 
chce občan predpísať lieky, stačí 
požiadať o to šoféra z obce, ktorý to 
vybaví v ordinácii. V dolnej kaplnke 
sa zrekonštruovali okná a dvere. 
Pred kaplnkou sa opravila dlažba. 
V projekte na detské ihriská sme 
získali 8 500€, kde sa momentálne 
pripravuje verejné obstarávanie 
a tieto prvky budú umiestnené pred 
materskou školou. Tiež som získal 
dotáciu na zástavku v sume 3 000€, 
kde budú aj vlastné zdroje obce, 
ktorá sa vybuduje pri Pohostinstve 
u Fera. Taktiež v spolupráci so SZZ 
sa upravil svah kameňom. Zakúpilo 
sa 7- miestne motorové vozidlo 
Volkswagen Caddy. Dokončilo sa tiež 
zastrešenie veľkého altánku na veľkom 
futbalovom ihrisku. Taktiež sa doplnili 
niektoré svetelné body na svetelnom 
osvetlení a vybudovalo sa kompletne 

nové osvetlenie za vrchom na nižnom 
konci a poza rieku v určitej časti. Toto 
osvetlenie by som chcel dobudovať až 
ku horným bytovkám v obci. 
Chcem sa poďakovať všetkým 
zložkám v obci, predsedom, 
členom, ktorí mi pomáhali pri 
kultúrnych programoch, ako 
aj pri reprezentácii obce. A to 
dobrovoľnému hasičskému zboru 
Ochodnica, mažoretkám Ellis, 
folklórnej skupine Kýčera, speváckej 
skupine Seniorka- klub dôchodcov, 
záhradkárom, dychovej hudbe 
Ochodničanka, poľovníkom, 
futbalistom, všetkým sponzorom, 
riaditeľke Základnej školy 
v Ochodnici, učiteľom, riaditeľke 
CVČ, vedúcim krúžkom, kuchárkam 
a ostatným nepedagogickým 
zamestnancom a žiakom základnej 
školy v Ochodnici, ktorí sa zapájajú 
do diania v obci, riaditeľke 
materskej školy a učiteľkám, 
drobnovlastníkom lesov Ochodnica, 
Urbariátu pozemkového 
spoločenstva Ochodnica, 
spoločenstvu lesov Žernovka, 
pánovi farárovi a farskému úradu a 
tiež Spoločenstvu detí eRko. Tiež sa 
chcem poďakovať zamestnancom 
obecného úradu a poslancom 
obecného zastupiteľstva za 
spoluprácu. A v neposlednom rade 
patrí poďakovanie všetkým Vám, 
občanom obce Ochodnica, ktorí ste 
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili 
o zveľadenie našej obce.

Radoslav Ďuroška
starosta obce Ochodnica

Mojimi prioritami v nasledujúcom období, 
ak by som vo voľbách uspel, bude:

1. Zateplenie materskej školy + bytovky
2. Zateplenie základnej školy + nové kúrenie (plyn alebo drevoštiepka), vysporiadanie pozemkov pod 

školou, rekonštrukcia asfaltovej cesty okolo školy
3. Oprava schodov na dolnom cintoríne + chodníky na hornom cintoríne, oprava strechy na Dome 

smútku
4. Rekonštrukcia toaliet v kultúrnom dome, nové toalety na javisku v kultúrnom dome + dlažba 

v chodbách kultúrneho domu
5. Regulácia potoka v niektorých úsekoch obce
6. Oprava poškodených mostov v obci 
7. Vybudovanie multifunkčného športového areálu na vyšnom konci slúžiace deťom, hasičskému zboru, 

futbalistom a občanom obce
8. Rekonštrukcia komunikácií vedúcich do osád – Suchá, Beľajky, Petránky 
9. Oprava detského ihriska pri Jednote
10.  Udržiavanie a rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít obce

Budem rád, keď sa aj v budúcnosti budete obracať s Vašimi podnetmi, postrehmi alebo 
žiadosťami na vedenie obce a verím, že spolu nájdeme vždy riešenie  alebo dosiahneme 

vzájomnú dohodu. Ďakujem za dôveru!
Radoslav Ďuroška, starosta obce Ochodnica

Objednávateľ: SMER-sociálna demokracia, Súmračná 25, 82102 Bratislava, IČO: 31801242, DIČ: 2021472035
Zhotoviteľ: Regionalne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., 94104 Mojzesovo 56, IČO: 50410512, DIČ: 2120339001
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• ušijeme flaušový kabát
• moderné čipkované šaty
• elegantný kostým do práce
• pánske sako
• šaty na stužkovú a promóciu 
• kvalitné látky a moderný 

nápad = jedinečnosť, ktorá sa 
neopakuje a budete „IN“! 

• máme úctu k zákazníkovi 
dodržiavame termíny 
dodania hotového výrobku 

danka.vargova58@gmail.com

Nenormálne nízke ceny za profesionálnu prácu. 

- Povina 58.

w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

   začal sa 

rok prekvapení
Nový hranatý profi l ID 8000
            sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám

Už 27 rokov 

na trhu
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www.samtek.sk

Komenského 1287  Kysucké Nové Mesto  /za  bielym  domom/
0908 291 455

GRAFICKÉ  NÁVRHY  SANITA  OBKLADY
DLAŽBY  NÁBYTOK  BATÉRIE

     KVALITA PRE NÁROČNÝCH, CENA PRE KAŽDÉHO 
                                                                                    TEŠÍME SA NA VÁS...

KÚPEĽŇOVÉ  
ŠTÚDIO
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Alžbeta Suriaková opätovne 
kandiduje za starostku v obci Lodno

Starostka obce Lodno, pani 
Alžbeta Suriaková, má takmer 
za sebou svoje siedme volebné 
obdobie. Za tento čas stihla 
dať obci určitý profil, vylepšiť 
to, čo bolo potrebné, dotvoriť 
to, čo chýbalo. 

A práve obdobie rokov 2014-2018 je na výsledky jej 
činnosti skutočne pestré. Okrem aktivít v rozpracovanom 
štádiu má do bodky premenené na skutočnosť všetky 
svoje predvolebné vízie , a tak sa obyvatelia Lodna môžu 
tešiť z nových investičných aktivít stavebného charakteru 
a ďalších projektov.  Spolu má obec len 1001 obyvateľov, 
no prekročenou hranicou tisíc občanov stratila nárok 
na čerpanie podpory z programu rozvoja vidieka cez 
Poľnohospodársku platobnú agentúru SR. O to boli 
niektoré záležitosti ťažšie na zrealizovanie, no napriek tomu 
s pomocou tímu poslancov  (Mgr. Jozef Jedinák zástupca 
starostky, poslanci - Ľudovít Fuják, Stanislav Kasaj, Ing. Peter 
Mrvečka, Ľuboš Lisko, Štefánia Moravčíková, Miloš Brandýs 
/nahradil DiS.art. Eriku Hoferovú od januára 2017/) sa slová 
premenili na skutky a nasledovné výsledky: 
- Bola dokončená Regulácia potoka Lodňanka 

a protipovodňové opatrenia. Ide o zatiaľ najväčší 
projekt obce, na ktorý boli použité dotácie 
z eurofondov – operačného programu životné 
prostredie. Celkové výdavky dosiahli sumu 831 179 
eur. V projekte sa vyreguloval vodný tok rieky 
Lodňanky a prekrylo sa koryto  potoka pred obecným 
úradom  v dĺžke 25 m. Dotvorením námestia vzniknú 
v najbližších dňoch parkovacie miesta a relaxačná zóna. 

- Dokončila sa nadstavba základnej školy, čím sa zvýšila 
aj kapacita  materskej škôlky. Bolo použitých dokopy 
87 000 eur (z Úradu vlády a Ministerstva školstva SR) – 
32 000 eur na rozšírenie priestorov ZŠ a 55 000 eur na 
vytvorenie a rozšírenie MŠ formou nadstavby. 20 000 € 
sme získali z Ministerstva školstva SR na výmenu okien 
a dverí v budove ZŠ.

- Z Úradu vlády SR bola poskytnutá dotácia na 
vybudovanie detského ihriska pri materskej a základnej 
škole; v sume  8500 eur.  Realizácia práve prebieha. 

- Na výstavbu bytovky bol zo štátneho fondu rozvoja 
bývania poskytnutý úver vo výške 525 600 eur a dotácia 
350 400 eur. Obec prispela sumou 70 000 eur ako 
spoluúčasť. Na infraštruktúru a technickú vybavenosť 
bola poskytnutá dotácia z Ministerstva vnútra SR 
v sume 56 200 eur.  V bytovke je 20 nájomných  bytov, 
je plne obsadená. Kolaudácia prebehla v roku 2016 a 
rozšírením bytového fondu nám mladí ľudia z obce 
neodchádzajú. 

- V roku 2015 dostala obec z Ministerstva vnútra SR 
protipovodňový vozík a vozidlo CAS 30  Iveco  Daily. 
Každý rok sa dokupuje potrebná technika (prilby, 
hadice, zásahové odevy). Nastal čas aj na obnovu 
hasičskej zbrojnice, preto sa začal rekonštruovať celý 
objekt, a to za pomoci aktívnych členov DHZ, domácich 

podnikateľov, miestnych občanov, obecného úradu 
a Pozemkového spoločenstva urbárskeho lesa v Lodne. 
Vlastníci urbáru darovali obci drevnú hmotu na krov 
hasičskej zbrojnice i základnej školy. Práve v tomto 
období sme získali z Ministerstva vnútra SR 30 000 € 
na stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti 
hasičskej zbrojnice.  

- Vďaka Ministerstvu vnútra SR obec získala dotáciu 
10 000 eur na kamerový systém v projekte s názvom 
Prevencia kriminality.

- Bol získaný nenávratný  finančný príspevok v hodnote 
21 636 eur na kamerový systém a pokrytie lokality 
internetom.

- Majetkovo právne sa vysporiadali cesty: prístupová 
komunikácia na cintorín a zárubok Paršovský. Vybavili 
sa stavebné povolenia, teraz sa čaká už len na správnu 
výzvu z eurofondov.

- Spracovala sa nová štúdia úpravy Domu smútku 
i oplotenia cintorína  v sume 3 300 €.

- V obci boli vybudované tri nové autobusové zastávky 
v hodnote 4 300 €. Tieto prostriedky sme získali zo 
Žilinského samosprávneho kraja.

Okrem investičných záležitostí spojených s náročným 
získavaním dotácií a eurofondových podpor, žije obec 
bohatých kultúrnym a spoločenským životom. Počas 
plesovej sezóny sa každoročne konajú plesy, detský 

maškarný ples, hodové slávnosti spojené s pohárovou 
hasičskou súťažou na našom ihrisku,  druhú májovú nedeľu 
obec oslavuje deň matiek, kde vystupuje aj detský folklórny 
súbor Lodňanček, ktorý združuje viac ako dvadsať detičiek 

rôznych vekových kategórií. Obec detičkám prispieva na 
kroje, ktoré treba nechávať podchvíľou šiť, keďže maličkí 
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folkloristi rýchlo rastú. 
V júni roku 2018 sa konal už 21. ročník súťažnej prehliadky 
celoslovenského významu s názvom Rozprávačské Lodno.  
Prehliadka spája ľudí z každého kúta Slovenska, ktorí chcú 

vyrozprávať príbeh alebo zážitok, táto súťaž  má peknú 
a dlhú tradíciu. 

V októbri sa každý rok koná posedenie pre seniorov 
z príležitosti mesiaca úcty k starším. Už druhý rok sa 

namiesto tradičného posedenia seniorov konajú zájazdy 
autobusom na Živčákovú do Turzovky, tento rok sa pôjde do 

Rajeckej Lesnej. 
Trikrát do roka obec organizuje dobrovoľné odbery krvi 

v NsP Čadca. Občanom, ktorí sa tých odberov zúčastňujú, 
patrí veľké poďakovanie. 

Na konci roka sa koná slávnostné uvítanie detí do života 
s kultúrnym programom, a tiež veľmi obľúbené stretnutie 

s Mikulášom pri vianočnom stromčeku. 
Futbalový klub obce v roku 2018 zorganizoval detský 

futbalový turnaj pre  „prípravkárov“.  
Futbal má v obci silné korene a chlapci 

z prípravky fantasticky reprezentujú 
obec. FK Lodno združuje mužstvo 

mužov, dorastencov, žiakov a prípravky. 
Na viacúčelovom futbalovom ihrisku pri 

ZŠ sa konajú futbalové a hokejbalové 
turnaje.

o A čo hovorí samotná starostka Lodna 
Alžbeta Suriaková s pohľadom do 

budúcnosti?
„Ak by som mala znovu príležitosť ocitnúť 

sa v kresle starostky obce, zamerala  by 
som sa  v prvom rade na komunikácie, 

príjazdové cesty k rodinným domom, 
ktoré nie sú v dobrom stave. Obec sa stále 
počtom obyvateľov aj stavieb rozrastá, tak 

nech je naďalej kvalitným miestom pre život 
občanov v nej. Momentálne má pre suché 

obdobie obec problémy s pitnou vodou. Tie 
v súčasnosti aktívne riešim s vodárenskou 

spoločnosťou. V tomto období sa 
vybavuje stavebné povolenie na realizáciu 

„dotláčacej stanice  vody“ z dolnej  časti 
obce. Verím, že aj tento problém sa vyrieši 

rýchlo a pre spokojnosť všetkých občanov.  
Dom smútku -  výmena strešnej krytiny, 

modernizácia a výmena oplotenia okolo 
cintorína a hlavne jeho rozšírenie, tak ako 

máme pripravený projekt.  Základná škola 
je našou vizitkou, preto by som chcela, 

aby sme opätovnou žiadosťou z Enviromentálneho fondu 
SR získali finančné prostriedky na zateplenie tohto objektu 

a dobudovalo parkovisko pri ZŠ a skrášliť okolie, dobudovať 
prekrytie rieky Lodňanky a vytvoriť nové malé námestie“.

Záverečné poďakovanie občanom
Na konci súčasného volebného obdobia sa Vám chcem 

všetkým úprimne poďakovať za vykonanú prácu v prospech 
našej obce. Voľby všetci vnímame ako hodnotenie práce 
starostu obce, zástupcu starostu, poslancov obecného 
zastupiteľstva. Chcem sa preto všetkým poďakovať, kto 
akýmkoľvek spôsobom pomáha našej obci a neubližuje 
jej. Veľké ďakujem patrí poslancom OZ, pracovníčkam 

obecného úradu, kontrolórke a pracovníkom na menšie 
obecné služby. Taktiež ďakujem členom DHZ Lodno, ktorí 

svojpomocne stavajú hasičskú zbrojnicu a zúčastňujú 
sa na pohárových  súťažiach, Futbalovému klubu Lodno 

za ich reprezentáciu našej obce, ďakujem riaditeľkám 
ZŠ a MŠ, celému pedagogickému zboru, že vzdelávajú 

naše deti a dôsledne ich pripravujú na ďalší život. Taktiež  
duchovným  a spevokolu našej farnosti i ostatným  

ostatným zložkám - urbáru obce Lodno, Pozemkovému 
spoločenstvu súkromných lesov, za sponzorskú pomoc. 

Včelárom, holubárom, poľovníkom, ktorí učia deti vážiť si 
prírodu,  zvieratá a všetkým ostatným občanom, ktorí mi  

dôverujú. 
„Vážení spoluobčania, zvážte všetky  „pre a proti“  vo 
vzťahu k mojej kandidatúre, seriózne spravovať obec 

a zodpovedne reprezentovať všetkých občanov Lodna.  
Za podporu Vám všetkým ďakujem.“

Alžbeta Suriaková, starostka obce Lodno
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Za volebné obdobie 2015-2018 boli splatené záväzky vzniknuté za 
bývalého vedenia obce vo výške 962 902,37 €.
Naša obec,  pod mojím  vedením, zamestnancov obce 
a  obecného zastupiteľstva,  efektívne využívala financie ako aj 
majetok  pre trvalo udržateľný rozvoj.

V  krátkosti, v roku 2015 sa vyplatilo:
- Územný plán obce /faktúra z roku 2010/:  1 690,80 €
- Kamerový systém v obci – doplnenie kamier  /faktúra z roku 
2014/: 969,00 €
- Projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v obci z roku 2014:  
329 461,03 €
- Projekt Stav. úpravy a zatepl. ZŠ, kúrenie v telocvični ZŠ z roku 
2015: 297 391,95 €
- Plastové okná na požiarnu zbrojnicu /faktúry z roku 2014/:  
8 200,00 €
- Modernizácia a stav. úpravy KD – PD,stav.dozor,vybav./fa z r.2010 
a 2011/: 3 600 €
- Rozhlasová ústredňa z roku 2014:  3142,99 €
- Zmenka Chyžbet z roku 2014+ úroky z omeškania, súdne trovy/: 
34 979,55 €

V roku 2016:
- Plynový kotol + kúrenie MŠ:  4 998,00 €
- Projekt: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci: 17 862,22 €
- Projekt: Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ + kúrenie v telocvični 
ZŠ: 20 453,46 €
- Modernizácia a stavebné úpravy KD – fasáda:  5 423,56 €
- Projektová dokument. ČOV: 11 751,98 € + 25 385,71 €  /úroky 
z omeškania, súdne trovy/
- Meracie zariadenie ČOV:  3 229,99 €
- Projekt: Rekonštrukcia soc. zariadenia, zdravotech. a inžinier. sietí 
ZŠ: 16 001,51 €
- Projekt: Rekonštrukcia vykurovacieho systému pre ZŠ Kys. 
Lieskovec: 34 500 €

V roku 2017:
- Dokončenie nadstavby Požiarnej zbrojnice 8 b.j.:   242 517,23 €
- Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO:   9 969,98 €
- Vykurovací systém v ZŠ:  5 989,10 €
- Rekonštrukcia MK / Hôry, za Lánom, na cintorín/:  39 738,50 €
- Rekonštrukcia strechy ČOV:  2 667,78 €
- Workoutové ihrisko:  3 791,75 €
- Rekonštrukcia zvonice na cintoríne:  7 044,00 €

- Vozidlo Dacia Duster: 12 366,66 € /časť úveru
- Areátor ČOV:  7 770,83 €
- Projekt: oprava schodiska, sokla a okapových chodníkov ZŠ: 
44 000,00 €

V roku 2018:
Kamerový systém v ZŠ: 7 550,00 €
Mulčovač:  3 000,00 €
Rekonštrukcia MK: 13 707,00 € / pod cintorínom, k Macaškovi
Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO:  15 000,00 €
Modernizácia a stavebné úpravy KD – fasáda: 55 000,00 €
-    Vyplatenie dlhu za kúrenie v ZŠ - BUBICA: 29 204,98 €
-     Rekonštrukcia plochy v okolí domu smútku /vybetónovanie 
plochy a vstup od
hornej brány, úprava okolia, ozvučenie/: 9 800 €
Tieto parametre sú zaujímavé aj z pohľadu využívania 
projektov, do ktorých sme sa zapájali.
Obci, v septembri 2018, bola schválená dotácia na 
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Projekt v hodnote 
30 000 €  je zameraný na výmenu hasičských vrát /3ks/, 
zateplenie, poter na podlahu.... Mám z toho veľkú radosť, 
a aj hasiči, ktorí sa brigádnicky zapájali do obnovy a 
modernizácie hasičskej zbrojnice a tiež sponzorsky. Za túto 
aktivitu im patrí veľká vďaka. Sú to hasiči telom aj srdcom. 

„Čo všetko sme stihli urobiť v Kysuckom 
Lieskovci za volebné obdobie 2014-2018“,  
o tom hovorí Mgr. Magdaléna Trubanová, starostka obce.

Záväzok
Zostatok

k 31.12.2014
Zostatok

k 31.12.2015
Zostatok

k 31.12.2016
Zostatok

k 31.12.2017
Zostatok

k 25.09.2018

Neuhradené  dodávateľské faktúry 439 507,53 73 719,10 17 744,97 17 183,68 419,80

Neuhr. faktúry - pôvodne /r.2014 277 335,87 151 602,31 135 602,31 102 602,31 75 602,31

Neuhr. faktúry - PD  ČOV /r.2011
úroky z omeškania, súdne trovy

11 751,98
25 385,71

11 751,98
25 385,71

0
18 887,69

0
2 687,69

0
0

Zmenka CHYŽBET
úroky z omeškania, súdne trovy

25 510,94
9 468,61

0
0

0
0

0
0

0
0

Istina bankových úverov 272 602,69 213 455,63 185 855,63 158 255,63 137 555,63

Istina ŠFRB  22 bj. 114 916,78 79 247,41 43 271,10 6 178,96 0

Spolu 1 176 480,11 555 162,14 401 361,70 286 908,27 213 577,74
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Majú veľkú zásluhu  na výchove našej  mládeže.
Údržba a služby v obci zastrešovala v minulosti prevádzka 
zriadená obcou Služby s.r.o., ktorá nefungovala už od roku 
2013, bola bez konateľa, neviedlo sa tam účtovníctvo. 
Bola zrušená cudzou spoločnosťou a vymazaná z 
obchodného registra. Práce a služby zatiaľ obec zastrešuje 
svojpomocne. Chcem sa poďakovať pracovníkom obce, 
ktorí robili tieto práce naviac a nahrádzali Služby v obci. Aj 
takto sme riešili zlú finančnú situáciu v obci. Môžeme sa 
pochváliť stabilizáciou obce, hlavne finančne. Pred štyrmi 
rokmi nám takmer hrozila nútená správa, ale pri dobrom 
rozložení financií sa obci podarilo vyplatiť veľkú časť dlhu.                                                                                                                                            
Tak ako každý rok sme opäť vykonali podrobnú 
analýzu finančného resp. majetkového riadenia 
v obci:

Starostlivosť o deti, mladé rodiny, 
výstavba, byty…

Máme radosť z toho, že v obci je veľký záujem 
o výstavbu rodinných domov. V obci máme 

zriadený stavebný úrad, čo je pre našich 
občanov výhoda. Žiadosti sú rýchlejšie 

vybavené, prebiehajú aj poradenské služby. 
Na webovej stránke obce sú poskytované 

informácie, a aj mapový portál. Novinkou je 
dostupná optická sieť.

Čo sa týka bytov, v obci sa nachádzajú dve 
nedokončené stavby, a to - rozostavaná 

stavba - skelet 22 bytovky za zdravotným 
strediskom. Za túto stavbu obec platila 
úver do februára 2018 v hodnote cca 177 000 €.  Pri 

tejto stavbe bola uzatvorená zmluva so Štátnym fondom 
rozvoja bývania pre nájomné byty. V roku 2013 bola stavba  

pozastavená z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy. 
Obec prišla o štátne financovanie a, samozrejme, aj o 

dotáciu, ako aj pri 8 bytovke nad hasičskou zbrojnicou. Táto 
stavba na dostavbu by potrebovala podľa starého rozpočtu 
cca 1 000 000 €. Keďže obec nedokáže finančne vykryť túto 

dostavbu z dôvodu zadĺženosti obce a z dôvodu zrušenia 
zmluvy so ŠFRB, bola v roku 2018 schválená na predaj. 

Stavba stráca na hodnote, vzniká riziko nebezpečenstva, už 
niekoľko rokov chátra. Z dôvodu neschválenia podmienok 

na predaj sa stavba nepredala.

Ďalšia náročná  stavba bola dostavba 8 bytov nad 
hasičskou zbrojnicou. Tu cítim potrebu občanom 
vysvetliť, že táto stavba bola vyplácaná z obecného 

rozpočtu, teda z vašich financií. Zmluva so Štátnym fondom 
rozvoja  bývania bola zrušená v roku 2013 z dôvodu, že 

firma, ktorá stavala túto budovu, padla do konkurzu. 
Za prevedené práce obci nebola preplatená faktúra zo 

ŠFRB, ale obec vyplatila sumu 131 708,71 € spoločnosti 
konkurznej podstaty - IR konkurzy Bratislava - firma, ktorá 

vymáhala peniaze za úpadku firmy, ktorá stavala v tom 
čase túto stavbu. Prebiehalo nemálo súdnych sporov, lebo 
nemali zaplatené práce v subdodávke firmy ani súkromní  

podnikatelia, ktorí pracovali na tejto stavbe. Ďalšie práce 
ako zastrešenie, okná a ich osadenie, fasáda, oplechovanie, 

sneholapaky, hromozvod, vnútorné zateplenie stropov 
na druhom podlaží, odvetranie strechy, špalety, parapety 
vonkajšie aj vnútorné, dokončenie elektrického vedenia, 

plynového kúrenia, doplnenie komínov od kotlov, osadenie 
WC a umývadiel, osadenia zábradlia, prevedenie omietok, 

dláždenie chodieb a schodov, výmena vonkajších dverí, 
osadenie vnútorných vchodových dverí na 
bytoch, žumpy a kanalizačné rúry, vonkajší 

areál..., boli vyplatené z obecného rozpočtu. 
Počas prác sme zistili, že nebol vyvlastnený 
pozemok /82 m2 patrilo inému vlastníkovi/, 

tento pozemok  je už zapísaný na liste 
vlastníctva obce. Bolo potrebné znaleckým 

posudkom urobiť premeranie bytov a zapísať 
na kataster. Byty boli schválené v roku 2017 

na predaj ako holobyty. Takto boli byty 
aj skolaudované. Vážení občania, všetky 

prevedené práce boli z obecného rozpočtu, 
čiže ešte raz opakujem, že z vašich financií. 

Predajom bytov by sa tieto peniaze vrátili do 
obecného rozpočtu a získané financie by boli 
použité na iné práce, pre viacerých občanov 
a nie pre 8-16 občanov ako nájomné byty /

kde nie je zaručená návratnosť/, ale napríklad 
na opravu miestnych komunikácií, ktoré sú v 
dezolátnom stave /verte mi, viem, čo je mať 

dobrú cestu, zaslúži si ju každý z vás/, zateplenie a údržbu 
bývalého mäsiarstva, školského ihriska, doplnenie lámp na  
verejné osvetlenie, zrekonštruovanie vodovodu a rozšírenie 
kanalizácie.... Do tejto stavby sme veľa zainvestovali. Ak by 

pokračovanie na str. 16-17
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sa dodržali podmienky na výstavbu, v budúcnosti sa môžu 
postaviť nájomné byty z financovania ŠFRB a poskytnúť 

občanom ako nájomné.
Zopár občanov šíri medzi občanmi našej obce 

nepravdivé a zavádzajúce informácie, preto takouto 
formou vyzývam občanov, ktorí by potrebovali viac 

informácií o akejkoľvek záležitosti, týkajúcej sa obce, 
nech si dohodnú stretnutie priamo na obecnom úrade 
a ja alebo právny zástupca obce vám podáme pravdivé 

informácie, opierajúce sa o fakty.
Celkové zhodnotenie úrovne života a fungovania obce od 

nástupu do funkcie.
 Ukončili sme a skolaudovali projekt - Revitalizácia 

centra obce -  odstránili sme stĺp zo zastávky, prerobili 
sme elektrické vedenie na stĺpoch - mohli sa premiestniť 

autobusové zastávky.  Obnovili sme pozastavený projekt 
- Stavebné úpravy a zateplenie fasády Základnej školy  
v Kys. Lieskovci – tu bolo potrebné  ukončiť a skolaudovať 

nešťastne zostavený projekt. Urobilo sa nové plynové 
kúrenie v telocvični. Získali sme dotáciu na rekonštrukciu 
sociálnych zariadení, zdravotechniky a inžinierskych sietí 

pre ZŠ v budove telocvične /cca 16 000 €/. Ďalšia dotácia z 
ministerstva školstva bola na úpravu plochy okolo školy, 
na sokle a odvodnenie vody. Vytvorili sa nové parkovacie 

miesta /cca 45 000 €/. Aby základná škola bola úplne 
zrekonštruovaná, bude potrebovať ešte veľa investícií. 

A to hlavne na zateplenie telocvične a na rekonštrukciu 
školského areálu. Z dôvodu bezpečnosti sa namontovali 
v areáli školy kamery /cca 7 500 €/. Taktiež sa vykonali 
nemalé práce na nedorobenej prístavbe v Základnej 
umeleckej škole /ZUŠ/, kde vznikli 2 triedy, v ktorých sa 

naše deti vzdelávajú hrou na harfu. ZUŠ sa zapojila do 
projektu Nadácie Pontis, kde získali finančné prostriedky 

na kúpu hudobných nástrojov v hodnote 2400 € a z grantu 
VÚC ŽA na kroje v hodnote 1000 €. ZUŠ Kys. Lieskovec 

zriadila s významnou podporou obce Kysucký Lieskovec 
elokované pracovisko od 1.9.2016 v obci Hôrky pri Žiline. 
V roku 2015 a 2016 sa v MŠ zrekonštruovalo výmenou 
plynových kotlov kúrenie, ktoré robilo niekoľko rokov 

problém a previedla sa údržba v budove a v okolí budovy. 
Veľa prác bolo vykonaných vďaka sponzorským darom, 
za čo v mene všetkých detí srdečne ďakujem. Napriek 

vysokej zadĺženosti obce sme rozložili financovanie škôl 
tak, aby boli pokryté ich potreby na vzdelávanie našich 

detí a na fungovanie školy. V ZŠ prebehla v roku 2017 

voľba riaditeľa. V roku 2017 nám bola zapísaná tribúna na 
list vlastníctva a v roku 2018 sme vysporiadali pozemky 
pod starou školou, tiež sú na liste vlastníctva obce. V 
obci sa odstránili čierne skládky, zaviedol sa separovaný 
zber, veľkokapacitný kontajner, vykonáva sa rekultivácia 
skládky TKO. Táto skládka TKO stojí nemalé prostriedky, 

nevykazuje žiadny príjem. Výsledky 
vykonaných prác sa odzrkadlili aj 

na situácii finančných prostriedkov. 
Nielenže sa vyplácajú dlhy, ale v 

obci je aj veľa občanov - neplatičov, 
ktorí  z rôznych dôvodov 

nepovažujú za nutné zaplatiť za 
odber vody, za odvoz TKO a iné 

poplatky obce. Obci takto vznikajú 
nemalé náklady na prevádzkové 

služby. 

Počas štyroch rokov sa vykonali 
ďalšie významné práce:

Pre hasičov sa vybavil vozový park, 
a to repasovaná TATRA, IVECO, 

protipovodňový vozík.
Obci sa zakúpilo auto Dacia Duster 
s vozíkom/spláca sa úver/, tiež sme 

vybavili auto OPEL z ministerstva vnútra/zadarmo/.Teší ma, 
že v Hasičskej zbrojnici prebehla rekonštrukcia, a to v 

spoločenskej miestnosti s kuchynkou, v soc. zariadení - WC 
dámske a pánske, sprcha, pisoár, vydláždenie chodieb a 

hlavnej miestnosti, zateplenie stropov, výmena nábytku. 
Vznik zásahovej jednotky DHZo - vznik nového zákona 

zapríčinil, že každá funkčná DHZ musí mať v obci zásahovú 
jednotku, tzv. Dobrovoľný zbor obce. Na to, aby táto 

jednotka mohla fungovať, museli naši hasiči absolvovať 
špeciálne cvičenie, kde získali certifikát o absolvovaní tohto 
cvičenia a môžu zasahovať v nebezpečných podmienkach. 

Momentálne má tento doklad 20 členov.

Urobilo sa veľa práce na čističke odpadových vôd, 
ako oprava strechy zaizolovaním v hodnote 2670€ 

Ďalšie investície boli vynaložené na výmenu aerátora v 
hodnote 7 770 €, odstránenie porúch a výmena potrubia 

na obecnom vodovode. Vybudovali sa prípojky k 
novostavbám a osadilo sa pribl. 70 vodomerov, priebežne 

sa odstraňujú poruchy, taktiež sa zakúpili čerpadlá v 
hodnote 2 300 €. V jednej ulici sa vymenila celá vetva 
potrubia a ukončila sa hydrantom. Upravilo sa okolie 

vodojemov. Na odstránenie nedostatkov so zakaľovaním 
vody sa urobili viaceré kroky, ako je aj osadenie „šupatiek“ 
na odstavenie prítoku vody zo znečisťujúcich prameňov. 

Nad kanálmi sa vymenili rúry a poškodené mreže.  Na 
cintoríne sa osadila zadná brána a oplotilo sa cca 50 

metrov pozemku. Orezali sa lipy, vyrezali veľmi staré tuje. 
Vo zvonici na cintoríne sa zrekonštruovali úchyty zvonov 
a zmodernizovalo sa zriadením elektro - automatického 

zvonenia v hodnote 7 500 €. Upravila sa betónová podlaha 
pred domom smútku v hodnote cca 8 000 € a okolie. 
Zrekonštruovali sa miestne komunikácie, a to cesta za 

Lánom v hodnote 16 690 €, cesta na Hôry v hodnote 15 050 
€, cesta na cintorín v hodnote 9 500 €, cesta pod cintorínom 

v hodnote 8 000 €, cesta k p. Macaškovi 6 500 €. Pre našu 
mládež a občanov sa vybudovalo na námestí v centre 

obce vonkajšie Outdoor fitness. Som nesmierne rada, že 
toto vonkajšie fitness využíva veľké množstvo detí, mládeže 
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a aj dospelých občanov, a že 
takýmto spôsobom si utužujú 

nielen svoje zdravie ale aj 
priateľstvo.

Na námestie sa osadili sochy - 
drevené fresky patrónov nášho 

kostola Sv. Andreja Svorada 
a Benedikta. Popod Ochodnicou 

sa vybudoval prístrešok pri 
autobusovej zastávke v hodnote 
1 980 € /VÚC ZA – 500 € , obec 
- 1 480 €/. Zrekonštruovala sa 

strecha pri kaplnke v Rovniach v 
hodnote 500 €/ zakúpením šindľa. 
Náterom sa previedli udržiavacie 
práce na krížovej ceste. Urobila 

sa rekonštrukcia verejného 
osvetlenia. Podarilo sa  docieliť 

výmenu svietidiel za LED svietidlá, 
ktoré sú výkonnejšie a docielilo sa 

svietenie počas celej noci. V obci je bezpečnejšie, a takto sa 
predchádza páchaniu krádeží a poškodzovaniu majetku 

a inej kriminalite.  Máme  dostupné internetové služby 
- web stránka obce, mapový portál, optická sieť... Upravil 

sa vchod do obecného úradu a zatepľuje sa kultúrny dom. 
Popri skrášľovaniu obce sme vyviezli čierne skládky, vysadili 
okrasné stromčeky, muškáty umiestnené na zábradlí popri 
rieke, ktoré obdivovali aj hostia z iných obci. Z obecného 
rozpočtu sa poskytla finančná podpora sociálne slabším 

občanom cca 4 000€.  

Kysucký Lieskovec žije aj kultúrnym a spoločenským 
životom.

Každoročne sa robia pre našich občanov kultúrne akcie, 
ako sú hodové slávnosti, oslava jubilantov, uvítanie 

detí do života, úcta k starším, Deň matiek, Mikulášska 
slávnosť, požehnanie adventného venca, vianočné trhy, 
kino, kultúrne leto. Na akciách nás sprevádza  Dychová a 
folklórna hudba. Taktiež musím spomenúť dobrú prácu 

s obecnými zložkami. Tu by som chcela poďakovať aj 
učiteľom a deťom našich škôl, ktorí pripravujú program, a 

aj takto obohacujú kultúru v našej obci. Oslavy a výročia: V 
roku 2016 oslávili naši  hasiči 90 rokov založenia DHZ. V roku 

2017 - 50-te  výročie založenia Folklórnej skupiny. V roku 
2018 – 580. výročie prvej zmienky založenia našej obce. 

Ocenenie významných občanov obce.
Slová na záver... 

Čo by som bola bez šikovných a obetavých pracovníkov 
obce, poslancov obecného zastupiteľstva, obecných 

zložiek, pána farára, lekárov, obchodníkov, firiem v obci, 
športovcov, učiteľov, našich detí a obetavých občanov? My 
všetci tvoríme obec, a taká je aj vizitka našej obce. Darí sa 

nám za pomoci ľudí dobrej vôle, dobrovoľníkov, sponzorov, 
ktorí obci pomáhajú. Patrí im veľká úcta a poďakovanie!  

Vážení občania, v našej obci by sa dalo naďalej budovať a 
zmodernizovať obec, mohli by sa  znížiť poplatky za vodu, 
TKO, aj za psa, ak  budeme dbať na to, aby sa ekonomicky 

dobre hospodárilo a nezadlžovala sa obec. Prajem vám veľa 
zdravia, šťastia, úspechov, Božieho požehnania a radostný 

život v našej obci.
S úctou,

Mgr. Magdaléna Trubanová 
starostka obce Kysucký Lieskovec
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HARABIN  AJ  S KŇAZMI  PROTI  ISTANBULSKÉMU  DOHOVORU
V Mútnom na Orave sa zúčastnil dožinkov a sv. omše.  Po skončení sv. omše miestny farár Andrej Barnáš ďakoval 
Bohu za úrodu a prítomnému sudcovi Štefanovi Harabinovi za obranu kňaza Mariána Kuffu pred útokmi novinárov. 
Ale aj samotnému Kuffovi za obranu klasickej kresťanskej rodiny. Doslova povedal: „Zapamätali sme si aj váš 
prístup. Ak je to v Božej vôli, a občania rozhodnú... Vy ste sa zaviazali, že zrušíte jeden hanebný dokument, ktorý pred 
istým časom politik v mene nás všetkých podpísal. Ten zákon, takzvaný Istanbulský dohovor, čiže základ globalizácie, 
ktorý je nielen proti mravnosti evanjelia, ale aj proti platnej Ústave Slovenskej republiky. My sme registrovali váš 
prístup, zato som vám vďačný.“ Potom, spoločne s bývalým prezidentom Ivanom Gašparovičom, krájali dožinkový 
chlieb. Štefan Harabin neignoruje tradície a korene Slovenska, kresťanské korene nemožno nevnímať...

HARABINOVI  NIE  JE  ĽAHOSTAJNÉ  SLOVENSKO.  OSUDY  ĽUDÍ  HO ZAUJÍMAJÚ.  POČAS  SVOJICH  
CIEST ABSOLVOVAL  MNOHO  ZAUJÍMAVÝCH  STRETNUTÍ  S  OBYVATEĽMI  V RÔZNYCH  REGIÓNOCH.
Doktor Štefan Harabin od začiatku verejne prehlásil, že svoju prípadnú 
„kampaň“ na prezidenta republiky nepostaví na pochybných peniazoch, 
prázdnych heslách alebo vyretušovaných fotkách. Naopak, jeho osobná 
propagácia je postavená na osobných stretnutiach s ľuďmi. Ako budúci 
prezident potrebuje poznať ich každodenné radosti aj starosti. Len tak 
môže byť národným a kresťanským kandidátom.

HARABIN NA CELONÁRODNEJ PÚTI...
V apríli 1927 vydal pápež Pius XI. dekrét Slávna u slovenského 
národa, ktorý oficiálne potvrdil Sedembolestnú Pannu Máriu, 
za patrónku Slovenska. Celonárodnej púte k Sedembolestnej 
Pane Márii v  Šaštíne sa 15. septembra 2018, ako pútnik, 
zúčastnil aj Štefan Harabin, ako jediný z uchádzačov o 
prezidentský post.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 18



HARABIN MEDZI RUSÍNMI
Neuveriteľne zaujímavou obcou je obec Čirč. Na Folklórnom festivale tu bolo viac kočíkov ako áut. Štefan Harabin  
vo svojom vystúpení  dal Čirč s jej populačnou explóziou za vzor Európe, ktorá údajne vymiera. „Treba podporiť 
naše rodiny a nie tu voziť migrantov,“ povedal. Tento  názor možno len naplno podporiť.

HARABINOVI  NIE  JE  ĽAHOSTAJNÉ  SLOVENSKO.  OSUDY  ĽUDÍ  HO ZAUJÍMAJÚ.  POČAS  SVOJICH  
CIEST ABSOLVOVAL  MNOHO  ZAUJÍMAVÝCH  STRETNUTÍ  S  OBYVATEĽMI  V RÔZNYCH  REGIÓNOCH.

HARABIN NA FOLKLÓRNYCH 
SLÁVNOSTIACH V DETVE

Hrdo sa hlási Štefan Harabin k tomu, čo je pre Slovensko 
charakteristické. Na folklórne slávnosti do Detvy, ktoré 
sa stretli s obrovským záujmom návštevníkov, prišli 
folklórni priaznivci z celého Slovenska. V  tom čase 
prezident Andrej Kiska tam dorazil z trenčianskej 
Pohody. K stretnutiu medzi terajším a možno budúcim 
prezidentom nedošlo. Prezident Kiska odišiel z Detvy 
bez toho, aby sa podpísal do Pamätnej knihy a navštívil 
VIP - priestor, kde naňho čakali a kde bol aj Štefan 
Harabin. Ktovie prečo...?

HARABIN ZABEHOL AJ DO SOBRANIEC...
V rámci osláv storočnice futbalu v Sobranciach si sily zmerali bývali sobraneckí hráči a veteráni VSS Košice 
a Sobraniec. Stretnutie rozhodovala exkluzívna trojica. Na čiarach Vojtech Christov, ktorý patril v 90. rokoch 
minulého storočia medzi piatich najlepších rozhodcov sveta a ďalší medzinárodný rozhodca Štefan Cetö. Hlavným 
rozhodcom bol sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin. 

Harabin v objatí s ľuďmi Slovenska
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Nedá mi nereagovať, nie ako 
novinárke, pracujúcej 

v žurnalistike vyše 30 rokov, 
ale reagujem ako človek... na 
šialenstvo, ktoré sa rozpútalo 
posledné roky v našej politike 

a geopolitike. Démonizácia 
Ruska a všetkého, čo len 

zavonia „ruskosťou“, útoky 
a znevažovanie ľudí, ktorí 

povedia otvorene názor na 
súčasnú politiku, pričom sa 

nedržia „naučeného manuálu“ 
z vrcholovej politiky úplatných 

politikov, či už našich alebo 
európskych. Tých politikov, 

ktorí sa tak radi oháňajú 
demokraciou a zmyslom pre 

spravodlivosť a sankciami voči 
„nespravodlivým“. Prečo tieto 

politické bábky, tak radi 
skloňujúci demokraciu vo 

všetkých pádoch, však akosi 
zabudli, že práve demokracia 
je o pluralite názorov a nie iba 

o umožnení vyrozprávať sa 
jednej strane, pričom opačný 
názor treba buď ukameňovať, 
alebo vôbec mu nedať ani len 

priestor vyjadriť sa. K tomu 
ešte poslušne slúžia médiá, 
platené tými, ktorým nejde 
o nič iné, len o získanie ešte 

väčšej moci a peňazí za cenu 
podrobenia si ľudí aj krajiny, 
ktoré sa vzpriečili a nechcú 

„poslúchať“. Týmto 
militaristickým mocenským 

kruhom zo Západu a 
z Ameriky sedí „v žalúdku“ 
práve Rusko – krásna zem 
s ohromným prírodným 

bohatstvom a skvelými ľuďmi, 
známymi svojou 
pohostinnosťou 

a ľudomilnosťou. Podľa týchto 
kruhov netreba o Rusku nič 

pekné písať, nič o jeho 

dejinách a tradíciách, 
prírodných krásach, 

možnostiach dovoleniek, ale 
treba Rusko zhovädzovať 
a vykresľovať vo filmoch, 

správach a dokumentoch ako 
krajinu zabijakov, okupantov, 
ktorí ohrozujú svetový mier. 

Dlhodobo takýmto spôsobom 
vymývať mozgy ľuďom a riadiť 

a manipulovať ich, že je 
potrebné mať takúto krajinu 
pod kontrolou, že to je náš 

nepriateľ, že je potrebné tvrdo 
proti nemu vystupovať. 

Úmyselne sa celé mesiace 
a celoplošne v úplatných 

médiách a televíziách 
zverejňujú výpovede len 

takých ľudí, z ktorých doslova 
vyžaruje nevraživosť až 

nenávisť proti Rusku, resp. 
Slovanstvu ako takému. 

Celkom beztrestne sa 
zahmlievajú už aj dejinné 

skutočnosti, výsledky druhej 
svetovej vojny a obrovské 

obete práve Sovietov, ktorí 
znášali najväčšie utrpenie 

a obete, pretože oslobodzovali 
nepretržite krajiny od východu 

až po Berlín! A holokaust bol aj 
ruský..., len sa o ňom nikde tak 

nehovorí a nepíše ako 
o židovskom. Keď Nemci 

dostávali „na frak“ na ruskom 
fronte, priam šaleli a neľudsky 

týrali ruských vojakov, ale aj 
civilné obyvateľstvo – deti 

a ženy, tieto obete si zažívali 
nevýslovné muky! Prečo sa 
o tomto nehovorí? Prečo sa 
o tomto nepíše v médiách, 
podporovaných západom 

a rôznymi slobodomurárskymi 
nadáciami, prečo sa aj o tomto 
netočia dokumenty? Prečo sa 

zamlčujú skutočnosti 
o takýchto vážnych veciach 
a mlčia aj historici na našich 
vysokých školách? Boja sa? 

Alebo im „niekto“ nadiktoval 
učiť študentov podľa prijatej 
doktríny nového smerovania 
sveta, a ak nebudeš pracovať 
v duchu tohto princípu, tak 

nebudeš učiť vôbec? Môžeme 
hovoriť o demokracii, ak sa 

ľudia boja vysloviť svoj názor, 
ktorým nevzdávajú hold 

nadiktovaným „múdrostiam“ 
Západu a propagandistom 
NATO? Aj 21. august 1968 

a vstup spojeneckých krajín do 
Československa sa omieľa už 

týždne na všetkých našich 
televíznych staniciach. 

Vykresľuje sa okupácia krajiny, 
vtrhnutie okupantov z Ruska 
do krajiny, strach ľudí, odpor 

atď... Všetci 
opýtaní,  zdokumentovaní, či 
„odchytení“ rozprávajú ako 
podľa jednej šablóny, a toto 
ma najviac udivuje aj zaráža! 

Pretože logicky mi to vychádza 
ako skreslenie skutočností, 

nakoľko ľudia už z princípu, ale 
aj nevedomosti, majú rôzne 

názory a postoje už len na 
kvalitu a význam mlieka. 

Pýtam sa preto, či naozaj všetci 
ľudia boli a aj dnes sú 

rovnakého zmýšľania, a len 
toho jediného, že išlo 

o okupáciu? Čo ma najviac 
prekvapuje, že aj vo 

verejnoprávnej televízii 
dostávajú priestor len tí na 

vyjadrenie, ktorí vstup 
spojeneckých vojsk označili 

ako okupáciu. Prečo nedostali 
priestor aj takí občania 
a osobnosti, ktorí vstup 

spojeneckých armád hodnotili 
inak? Lebo ak sa báli vyjadriť, 

tak potom niečo nie je 
v poriadku s našou 

demokraciou! Báť sa 
prenasledovania za názor, 

alebo iných následkov 
v dnešnej dobe možno 
porovnať v tom prípade 

s divokými 50-tymi rokmi! 
Československo bolo v roku 

1968 súčasťou a členom 
Varšavskej zmluvy, ktorú 

založili na čele so Sovietmi 
viaceré štáty východnej 

Európy ako zmluvu 
o priateľstve a spolupráci a 

vzájomnej vojenskej pomoci 
v prípade potreby. Vznikla 

v roku 1955, teda šesť rokov 
po vzniku NATO - ako jeho 

vojenská protiváha. A tak ako 
NATO zastrešovalo krajiny 

v ňom zgrupené, aj obranu 
týchto krajín, rovnako to 

platilo pre Varšavský pakt. 
Krajiny združené v NATO boli 

spojenci, tak - ako krajiny 
združené vo Varšavskej 
zmluve, ktoré boli tiež 

spojencami. Ak som s niekým 
spojenec a požiadam 
o pomoc, tak logicky 

Nemám rada dvojaký meter. V ničom!
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nemôžem byť votrelec, ani 
okupant. Okupantmi boli 
napríklad krajiny NATO vo 

vojne proti Iraku, či Líbyi, kde 
vtrhli bez pozvania a bez 

mandátu OSN! Kde zavraždili 
vodcov krajín a ešte sa chválili 
a opíjali ľudí v správach, že to 
všetko urobili v záujme mieru. 

Ako okupanti sa zachovali 
Američania aj v auguste 1945, 

keď fakticky po skončení 2. 
svetovej vojny zhodili úplne 

zbytočne dve atómové bomby 
na Hirošimu a Nagasaki na nič 
netušiace civilné obyvateľstvo 

– v záujme demonštrácie 
svojej sily! A ľudia tu dodnes 
zomierajú na následky. Takto 

sa chovajú tzv. nositelia mieru, 
bezpečnosti a pokroku? 

Odsúdeniahodná situácia sa 
deje aj dnes, keď sa 

systematicky urážlivo o Rusku 

vyjadruje nielen NATO a vysokí 
pohlavári USA, ale takýto 

znevažujúci postoj prinášajú aj 
do krajín, ktoré v podstate cez 
vojensko-priemyselný sektor 
a médiá celkom úspešne už 
desaťročia ovládajú. Aj na 
Slovensku, pretože aj tu sa 

nájdu úplatní ľudia a chrapúni, 
ktorí za peniaze a vidinu moci 

urobia čokoľvek. Naši žiaci 
v školách sú pomýlení: „Tak 
sú Rusi naši osloboditelia, 

alebo okupanti?“ pýtajú sa. 
A ja sa pýtam, čo robí aj naša 

škola? Prečo sa dejepis učí iba 
jednu hodinu? Kto spracúva 

informácie do učebníc? 
Z akých análov sa čerpá 

história? Prepisuje niekto 
úmyselne dejiny? Kto prekrúca 

históriu? Kto chce nabúrať 
naše dejinné korene? Kto 

rozdúchava nenávisť medzi 
národmi, medzi susediacimi 

štátmi? Keď sme v 90.tych 
rokoch doslova vyhnali 

ruských vojakov z nášho 
územia, aktivisti, okolo 

Michala Kocába a spol. ... sa 
tvárili ako osloboditelia sveta, 

ktorí zázračne vyriešili 
problém ľudstva. Preto by ma 
zaujímalo, či dnes takýmto im 

podobným „bojovníkom za 
pravdu“ nevadí prítomnosť 
amerických vojsk na našom 

území? Prečo napríklad 
televízie a médiá 

neinformovali verejnosť, že 
v júni tohto roku slovenskí 

poslanci odsúhlasili 
prítomnosť amerických 

vojakov na Slovensku? Jediní, 
ktorí hlasovali proti, boli 

poslanci Kotlebovej strany. Ak 
má odísť z nášho územia 

armáda jedného štátu 
dobrovoľne – nasilu, prečo inej 

odsúhlasíme prítomnosť? Aj 
fáma, že potrebujeme 

zvyšovať bezpečnosť našej 
krajiny, je doslova trápna. Kto 

ohrozuje našu Slovenskú 
republiku? Rusi? Našu 

republiku zabíjajú vlastní 
zradcovia, ktorí si nechajú za 
dolár vŕtať koleno a tak ako 
vedia zradiť svoju krajinu, 
určite s kľudom zradia aj 

vlastnú matku. Toto je 
najväčšie nebezpečenstvo pre 
Slovensko. A ozaj, pán Kocáb 

a jeho predĺžené ruky na 
Slovensku, nezorganizujú 

podobný rýchly odsun 
cudzích vojsk od nás, ako to 
urobili pri sovietskych? Ruskí 
motorkári „Noční vlci“, ktorí 
šíria posolstvo 2. svetovej 

vojny a vzdávajú hold obetiam 
po Európe, sú znevažovaní 

a urážaní aj ako krajina, 
dobreže neohrozujú svetový 

mier. A zbabelé sú aj 
vyjadrenia opäť našich 

vrcholových politikov, a to aj 
z radov ministerstva 

zahraničných vecí, na ich 
adresu... „len aby sa náhodou 

nenahneval veľký brat 
v NATO“. Na druhej strane 

týmto slizkým hadom v našom 
slovenskom parlamente akosi 

vôbec neprekáža, že sa po 
našom území neustále 

preháňajú vojaci zoskupenia 
NATO, že sa tu neustále 

presúva vojenská technika 
hore dole cez štát, po cestách, 

železniciach (vôbec o tom 
médiá neinformujú, alebo 

len veľmi okrajovo, čo je tiež 
úmysel), že tu musí 

obyvateľstvo strpieť neustále 
vojenské cvičenia, že naši 

chalani sú vysielanú do 
cudzích štátov, do bojov, ako 
súčasť NATO... Nemám rada 
dvojaký meter! A trvám na 

zdravom rozume, aj správnom 
používaní slov okupant 

a spojenec, pretože je až 
priehľadná zloba 

a organizovaná nenávisť voči 
Rusku. Ak sa však lepšie 

pozriete, že kto ju šíri, kto 
o nej píše, kto o nej filozofuje 

a stavia sa do role znalca dejín, 
stále sú to tí istí ľudia, tí istí 

novinárikovia, rýchlo 
vykvasení cez rôzne 

treťosektorové spoločnosti, 
ktoré im aj patrične nalejú 

rozum, herci, prípadne už ich 
aj deti, niektorí neurotickí 

scenáristi a „tiežspisovatelia“, 
ale aj rýchlo vykvasené 
celebritky. A čo sa týka 

dokumentov o štátoch, ich 
politike a smerovaní, treba si 

všímať ich tvorcov, scenáristov 
a režisérov takýchto 

dokumentov, ale aj na nich 
účastných aktivistov, platené 
nadácie zo zahraničia, ktoré 

robia patričný ohlas vo 
verejnosti a hlavne si 

všímajme producentov 
a sponzorov takto vyrobených 

dokumentov, 
protislovenských majiteľov 
časopisov, vydavateľov kníh 
a tvorcov protiruských (dez)

informácií. Niektorí si už radšej 

dávajú namiesto mena 
pseudonymy, pretože naši 

ľudia sú naozaj nie všetci blbí. 
Vždy to je jeden a ten 

istý menovateľ, ktorý sa 
skrýva za rozdúchavaním 

nepokojov, nenávisti, 
kolízií, ohováraním: získanie 
moci, ekonomického vplyvu, 
strategických surovín, zničiť 

a vybrakovať bohatstvo štátu 
a to aj za cenu vojny. A všetky 

tieto skutočné pohnútky 
pekne skryť pod pláštik – 

pomoci štátom, ochrany ľudí, 
záchrany rás a národností. 

Zároveň vyvolať celosvetový 
odpor a prenasledovanie tých, 

ktorí majú kritické myslenie, 
vlastný názor a netlieskajú 
všetkým svinstvám, ktoré 

vymýšľajú finanční špekulanti 
svetovej oligarchie a aj naši 

na nich napojení, lebo sú 
nenažratí po bohatstve a po 
stále väčšom ovládaní sveta, 

a to aj za cenu totálneho 
zmagorenia a zmanipulovania 
bežného človeka, len aby im 
ostalo viac. Tak ako sa rodia 
ľudia s dobrým srdcom, tak 

sa rodia aj s genetickým 
potenciálom svojich predkov. 

Ak boli hrdlorezi, agresori 
a špekulanti, poväčšine aj 
potomkovia sa postupom 

rokov nezaprú. Zločincom sa 
nikto nerodí, ale genetické 
zárodky zločinnosti v ňom 

s veľkou pravdepodobnosťou 
sú. A tie buď prepuknú, 

alebo ostanú v kľude, tak 
ako pracujú aj dispozície 

pre tú ktorú chorobu v nás 
ľuďoch. Ale ak niekto bude 

vychovávaný v prostredí, kde 
od rána do večera počúva, 

ako koho okradnúť, oklamať, 
zaklincovať a ako to zároveň 

zakryť pod pekný „pijár“ 
uhladenosti a študovanosti, 

tak sa ani nečudujme, že vždy 
bude dosť slizkých hadov 
a skrytých psychopatov 
v bielych golieroch, ktorí 

z titulu svojich funkcií, ktoré 
získali vďaka dôvere ľudí, 
hocikedy obetujú vlastné 
národy a ľudí. Takíto budú 
vždy slepými služobníkmi 
tých, ktorí ich podplácajú 

a zároveň vydierajú. Vytvárať 
obraz nepriateľa je doslova 
ich povinnosťou, lebo tým 

zakrývajú fakt, že najväčším 
nepriateľom ľudí a vrahmi 

vlastných národov sú práve 
oni sami, žiaľ – navyše platení 

z našich daní.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ  

šéfredaktorka
0903/516 499

kysuckyzurnal@gmail.com

Ruskí motorkári „Noční vlci“ šíria posolstvo 2. svetovej vojny  
a vzdávajú hold obetiam po Európe.
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Vážené dámy a páni,
v novembri nás čakajú komunálne voľby. V týchto voľbách si 
občania Kysuckého Nového Mesta zvolia nové vedenie, novú 
budúcnosť mesta. Som presvedčený, že naše mesto má úžasný 
potenciál pre rozvoj a neustále zlepšovanie nášho života 
v ňom.  Naše mesto potrebuje skúseného manažéra, ktorý 
dokáže ľudí riadiť, počúvať, motivovať a inšpirovať, je schopný 
komunikovať a spolupracovať.  Na mestský úrad chcem priniesť 
moderný a efektívny manažment ľudských a finančných zdrojov. 
Zamestnanci potrebujú príjemné pracovné prostredie a obyvatelia 
nášho mesta majú právo na hospodárne a účelné investície z 
mestskej kasy.  Vďaka bohatým pracovným skúsenostiam zo 
súčasného zamestnania, vďaka práci v neziskovom sektore – 
občianskom združení rybárov a vďaka skúsenostiam z práce 
poslanca som sa rozhodol kandidovať v komunálnych voľbách 
2018 na primátora Kysuckého Nového Mesta.  KANDIDUJEM 
POD PORADOVÝM ČÍSLOM 5.
Ako poslanec som vždy pracoval pre našich občanov, pre naše 
mesto, spolupracoval a pomáhal som pri riešení aktuálnych 
problémov, či už na úrovni samosprávy alebo na úrovni 
jednotlivcov. Som presvedčený, že naše mesto potrebuje 
konkrétne iniciatívy a riešenia namiesto sľubov alebo len 
kritiky.   Práca poslanca ma natoľko pohltila, že som tejto práci 
venoval každý svoj voľný čas. Bolo to aj vďaka tomu, že mnoho 
občanov si ku mne našlo cestu a nemali problém osloviť ma, 
požiadať ma o pomoc a spoluprácu.  Na mesto čakajú mnohé 
nové výzvy, musíme nájsť vhodné a moderné riešenia v oblasti 
životného prostredia, dopravy, parkovania, bytovej politiky, 
v oblasti zdravotníctva, bezpečnosti nás a našich detí v meste, 
v oblasti športu, voľnočasových a kultúrnych aktivít . . .   Pre mňa 
– kandidáta na primátora Kysuckého Nového Mesta – je pilierom 
úspešného vedenia a riadenia mesta efektívne, hospodárne 
a transparentné využívanie finančných prostriedkov pre 
zabezpečenie základných služieb v meste. 
Môj volebný program je dostupný na www.marianmihalda.
com

Priorita Bezpečnosť
Bezpečné mesto vo dne i v noci
Efektivita a výkonnosť Mestskej polície
Kamerový systém
Rozšírenie kamier a fotopascí – ochrana nášho zdravia 

a majetku
Osvetlenie ulíc
Zlepšenie infraštruktúry osvetlenia 

Priorita Zdravotníctvo
Výhodné podmienky pre lekárov
Zabezpečenie priestorov pre ambulancie súčasných 
i nových lekárov v našom meste.  
Lepšie čakárne pre pacientov

Pohodlné, príjemné, útulné a čisté čakárne pre pacientov. Kvalitné 
hygienické zázemie, bezplatná wi-fi v priestoroch zdravotného 
strediska
Intenzívna spolupráca s VÚC - Viac špecialistov
Lepšia a jednoduchšia dostupnosť lekárov pre našich občanov
Služby pre seniorov
Domovy sociálnych služieb, Denný stacionár, Klub 75, Vzdelávanie, 
Workshopy

Priorita Doprava
Dostupnosť do práce, obchodov a domov
Osobná vs. verejná doprava na území nášho mesta. Je 
čas zaviesť intenzívnejšiu mestskú kyvadlovú dopravu 
pre bezpečnosť detí na ceste do školy a zo školy 

domov. Kyvadlová doprava spájajúca jednotlivé časti mesta. 
Parkovanie
Údržba existujúcich parkovacích miest, budovanie nových 
parkovacích miest

Priorita Vzdelanie
Zlepšenie kvality škôl a škôlok
Zvyšovať kvalitu našich materských a základných 
škôl
Je nutné zamerať sa na zvýšenie kvality súčasných 

priestorov našich škôl a škôlok, ich areálov. Finančne zabezpečiť 
a tak zrušiť povinnosť rodičov nosiť vlastné hygienické potreby pre 
svoje deti na začiatku každého školského roka. 
Zapojiť žiakov a študentov do verejného života
V spolupráci so základnými a strednými školami na území 
nášho mesta sprístupniť a vytvoriť podmienky pre účasť žiakov 
a študentov na mestských zastupiteľstvách. Podporovať Výchovu 
k občianstvu na školách. 
Sídliská a areály materských a základných škôl zmeniť  na 
priestor, kde sa stretáva šport, kultúra, oddych a ekológia
Jedlé záhrady, včelie záhrady, garden therapy, petangue, 
posedenie, relaxačný chodník pre deti a rodičov, priestor pre 
sebarealizáciu. To je správna cesta k environmentálnemu 
vzdelávaniu všetkých obyvateľov mesta. 
Detské jasle
Obnoviť fungovanie detských jaslí na území nášho mesta pre deti 
do 3 rokov
Podpora centier voľného času
Pomáhať a aktívne podporovať činnosť centier voľného času 
počas školského roka a počas prázdnin, podporovať realizáciu 
rôznorodých mimoškolských aktivít. 

Priorita Šport a kultúra
Cyklotrasa: 
V spolupráci s okolitými obcami a VÚC - Cyklotrasa pre 
malých aj veľkých, pre začiatočníkov aj pokročilých. 
Náučný chodník na hrádzi pri Kysuci

Workout ihrisko
Prekážky, ktoré nás spájajú
Vytvoriť najlepšie street workoutové ihrisko na Kysuciach 
Modernizácia oddychových zón
Pretvoriť park na priestor, kde sa stretáva oddych, relax 
a zábava 
Po dlhých rokoch si park zaslúži celkovú revitalizáciu s rozšírením 
pôvodného účelu o nové funkcie ako sú oddych, zdravie, relax 
a zábava.  
Vytvoriť Otvorené zóny a kultúrne centrá pre umenie, 
kreativitu a spoluprácu
Zamerané na aktivity súčasného umenia a kultúry
Podporovať komunitný život na našich sídliskách, 
Výmenníkové stanice pretvoriť na „laboratóriá“, kde môžu 
zmysluplne tráviť svoj čas kreatívni a otvorení ľudia, rodiny s 
deťmi, tínedžeri, seniori
Otvoriť nočné mesto pre nové spoločenské, kultúrne 
a športové aktivity
Nočný beh, večerný detský beh, cesta nočným mestom, nočné 
výstavy a prezentácie, umelecké predstavenia, zážitkové 
vzdelávanie
Podpora športu
Mladé talenty
Výchova  mladých talentov v športoch zabezpečovaných mestom, 
ale aj tých, ktoré fungujú nezávisle od mesta. 
Športy známe i neznáme
Podujatie na prezentáciu všetkých športových oddielov, ktoré 
pôsobia na území nášho mesta
Združenie mesta a obcí Dolných Kysúc
Kysucké Nové Mesto je centrum dolných Kysúc, je okresným 
mestom a je jeho povinnosťou spájať celé Dolné Kysuce, rozvíjať 
spoluprácu s okolitými obcami a spoločne tlmočiť problémy 
dolných Kysúc na úroveň Združenia miest a obcí Slovenska. 

Ďakujem za Vašu podporu!

SPOLU ŽIME, SPOLU ROZHODUJME, PRE NÁS A NAŠE MESTO
„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 23



Predstavujeme vám kandidátku na post starostky v Obci Radoľa 
 Ing. Gabriela Berešíková (rod. Jantošíková)

„Urobím všetko pre to, aby sa nám v Radoli príjemnejšie žilo!
Už štvrtý rok býva so 
svojou rodinou v Radoli, 
predtým 9 rokov žila 
v Kysuckom Novom 
Meste. „Ako dieťa som 
vyrastala u starých rodičov 
v Radoli, kde sme aj bývali. 
Moja mama pochádza z 
Radole, otec z Nesluše. Som 
15 rokov šťastne vydatá 
za manžela Petra a spolu 
vychovávame dve dcéry 
Emmu a Ninu“, hovorí 
na úvod sympatická 
Gabriela Berešíková. 
Ukončila STU v Bratislave, 
je absolventkou 
Fakulty chemickej 
a potravinárskej 
technológie v Bratislave. 
Vyštudovala aj anglický 
jazyk na Štátnej 
jazykovej škole v Žiline 
a absolvovala tiež 
doplňujúce pedagogické 
štúdium. V súčasnosti 
pracuje ako učiteľka ZŠ – 
anglický jazyk a telesná 
výchova. Predtým 
pracovala ako učiteľka 
chémie a angličtiny, 
približne 3 roky aj ako 
projektová manažérka 
pre Obec Rudina a jeden 
rok ako zástupkyňa 
v základnej škole.
***
o Čím Vás oslovila práca 
pedagogičky? 
- Po skončení VŠ som 
nehľadala prácu ihneď, veď 
každý si chce užiť posledné 
prázdniny... V  tom čase 
ma oslovila vtedajšia pani 
riaditeľka ZŠ v Radoli (moja 
bývalá pani učiteľka), či by 
som nechcela prísť na jeden 
školský rok učiť chémiu. Aj 
s malými prestávkami tam 
pôsobím doposiaľ. Práca 
v škole je pre mňa veľmi 
zaujímavá. V súčasnej dobe 
už deti v materskej škole 
prichádzajú do kontaktu 
s angličtinou, vyučovanie 
je preto často kreatívne 

a zábavné. Môžete len 
predvídať, čím vás žiaci 
prekvapia... 
Čo Vás inšpirovalo k tomu, 
aby ste sa uchádzali o post 
starostky v obci? Inšpiráciou 
pre mňa boli ľudia, 
spoluobčania. Oni mi vnukli 
túto myšlienku. Spočiatku 
som to nechávala len tak 
voľne plynúť, ale  časom 
som si povedala, prečo nie? 
Mám obrovskú chuť meniť 
veci k lepšiemu, tak prečo 
nezačať konať?

o Ako hodnotíte súčasný 
stav obce Radoľa a čo by 
podľa Vás bolo potrebné 
zmeniť?
- Momentálny stav nie je 
podľa mojich predstáv. 
V tomto období mi 
pripomína naša obec jedno 
veľké dopravné ihrisko.  
Kam sa len pohnete, 
narážate na samé dopravné 

značky a obmedzenia. (To 
môžem potvrdiť, doslova 
som trikrát zablúdila, keď 
som pred pár mesiacmi vošla 
do obce Radoľa a nevedela 
som sa vymotať – poznámka 
šéfr.). Určite treba túto 
situáciu vyriešiť, obec 
nemôže zostať v takomto 
stave. Je potrebné vyriešiť 
aj dopravnú situáciu pri 
škole. Veľké rezervy vidím 
aj v oblasti využívania 
športovej haly. Keďže tam 
s deťmi trávime čas, viem, 

že sa v nej veľmi šetrí na 
kúrení a intenzita osvetlenia 
je tiež slabšia. Bežne je tam 
len 10 stupňov  a svieti len 
polovica svietidiel. Chýba 
tam tribúna a kvalitnejší 
hrací povrch. Pozitívne 
vnímam novovytvorený 
chodník, určite treba 
v realizácii pokračovať. 
Perspektívu vidím vo 
využívaní fondov z EÚ a 

rôznych grantov, ktoré by 
sa dali využiť v prospech 
rozvoja našej obce. V tejto 
oblasti som nadobudla 
dostatok skúseností na 
pozícii manažérky pre 
Obec Rudina. Podľa môjho 
názoru naša obec potrebuje 
prebudiť svoj spiaci 
potenciál. Chcem priniesť 
svieži vietor a novú energiu 
do dediny. Ľudí chcem 
presvedčiť, že ich život v 
obci nekončí za plotom 
ich dvora. Mojim cieľom 

je, aby sa nám tu všetkým 
dobre žilo. Aby sme chodili 
po dobrých cestách, aby sa 
deti tešili do školy a škôlky, 
a aby ľudia našli aj v Radoli 
kvalitné spoločenské 
vyžitie. 
o Aké konkrétne zlepšenia 
by sa podľa Vás mali 
vyriešiť ako prvé? 
- Každopádne je potrebné 
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riešiť spomínanú dopravnú 
situáciu, prístupovú 
cestu k cintorínu, vyriešiť 
parkovanie. Stav viacerých 
miestnych komunikácií 
nie je vyhovujúci, chýba 
osvetlenie a pod. Ďalšou 
mojou prioritou je 
pozdvihnúť na vyššiu 
úroveň spoluprácu 
poslancov v obecnom 
zastupiteľstve a 
spoločenský život v obci.
o Poslaním starostu je aj 
kultúrne a spoločenské 
napredovanie obce, 
z názorov niektorých 
obyvateľov sa však javí, 
akoby Radoľa v tomto 
smere oproti iným obciam 
trochu zaspala... Aký je 
Váš názor?
- Áno, stretávam sa 
s nespokojnosťou v tejto 
oblasti. Už som neraz 
počula: „Prosím ťa, obnov 
spoločenské akcie, veď si ani 
nemáme kde zatancovať a 
zaspievať.“  A aj ja mám ten 
pocit. Ľudia sa potrebujú 

stretávať, rozprávať sa a 
zabávať... Preto jedným z 
bodov môjho programu 
je aj návrat k tradíciám a 
zvykom (stavanie mája 
spojené s majálesom, 
zábavy, vatry a iné), chýbajú 
aj divadelné predstavenia, 
akcie pre deti, dospelých 
a seniorov... Chcem, aby boli 
súčasťou obce. Určite by 
som chcela zorganizovať aj 
burzu kníh, burzu detského 
oblečenia a súťaže ku Dňu 
detí. 
o Aké máte záľuby a čomu 
sa rada venujete vo 
voľnom čase? 
- Jednoznačne šport. 
Rekreačne sa venujem 
najmä turistike, cyklistike, 
behu a v zime lyžovaniu. 
Ale aj rada čítam a 
počúvam hudbu. Mám rada 
spoločenské podujatia, 
na ktorých sa môžeme 
stretnúť a porozprávať 
so známymi. Mojou 
srdcovou záležitosťou sú 
Europrojekty. Beriem ich už 

ako svoju ďalšiu záľubu.
o Aké je Vaše životné 
krédo? 
- Ako som už spomenula, 
venujem sa práci s 
ľuďmi. Preto sú pre mňa  
medziľudské vzťahy a 
komunikácia nesmierne 
dôležité. Základom 
dobrej spolupráce sú 
dobré vzťahy, čo vedie 
k naplneniu cieľov.  Moje 
životné krédo je: „Správaj 
sa ku druhým tak, ako 
chceš, aby sa oni správali 
k tebe.” Práca starostu je 
predovšetkým o ľuďoch 
a ich potrebách, preto sa 
bez dobrej komunikácie a 
vzájomnej úcty nezaobíde. 
Dá sa povedať, že už dlhú 
dobu pracujem s deťmi 
a mládežou, našou budúcou 
generáciou dospelých... 
Mojim cieľom je aj dobrá 
spolupráca a lepšie 
vzájomné vzťahy medzi 
všetkými občanmi našej 
obce.
o Ste si vedomá toho, 

že v prípade zvolenia 
za starostku obce sa 
Váš život radikálne 
zmení oproti tomu 
doterajšiemu? Ste na to 
pripravená? 
- Áno, som pripravená. 
Vždy sľubujem len to, čo 
splním. Veci riešim, nech sú 
akokoľvek zložité. Nechcem 
vykresľovať krásnu 
budúcnosť a predkladať 
prázdne reči. Ja taká nie 
som, uvedomujem si, 
že nás čaká tvrdá práca, 
avšak spoločným úsilím sa 
dokážeme priblížiť k cieľu. 
Lebo…, je síce pekné mať 
krásny dom, pokosenú trávu 
a v nej hojdačku, ale náš 
život predsa siaha ďalej -  
k susedovi, na opačný 
koniec dediny, do kostola, 
na cintorín… V moci 
každého človeka je zmeniť 
to, čo sa mu nepáči, a táto 
moc je oveľa väčšia, ako sa 
na prvý pohľad zdá.

Investície a rozvoj obce
•	 založenie občianskeho združenia za účelom získavania 

finančných prostriedkov z grantov EÚ 
•	 skúsime vytvoriť priestor pre dobrú spoluprácu obce s 

podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v obci
•	pokúsime sa zlepšiť dopravnú situáciu pri škole
•	 rozšírime bezpečnostný kamerový systém v obci 

a v zmysle zákona ho využijem k ochrane osôb a 
majetku

•	budeme komerčne využívať budovy, ktoré sú 
vlastníctvom obce (priestory obecného úradu, budovy 
školy, športovej haly) prostredníctvom nájmov

•	pravidelná údržbu ciest v zimnom období  by sa mala 
zlepšiť

•	na Vadičovskej ceste by bolo potrebné umiestniť 
svetelné radary

•	postupne chcem zrekonštruovať a vymeniť staré 
osvetlenie za úsporné LED osvetlenie

•	v obci potrebujeme rozšíriť cintorín a zmodernizovať 
Dom smútku

•	 je nevyhnutné postupne odvodniť problémové 
úseky ciest (pod Mokrým, Lány...) a opraviť miestne 
komunikácie (Stará cesta ku kostolu...)

•	 spoločne s vami – občanmi vyriešime dopravnú situáciu v obci

Sociálna oblasť
•	urobím všetko pre to, aby sme zaviedli jednorazový 

finančný príspevok pri narodení dieťaťa – podpora rodín 
v našej obci 

Životné prostredie
•	 tvrdo budem pracovať na odstránení čiernych skládok 

odpadu, zriadime zberný dvor
•	 samozrejmosťou bude čistá, pokosená a rozkvitnutá 

obec 
Kultúra a šport
•	podporím stretnutia s deťmi, dôchodcami a jubilantmi
•	naplno podporím športové aktivity v obci a športovcov, 

ktorí obec reprezentujú
•	urobím všetko pre to, aby sa oživili zvyky a tradície 

v obci (stavanie mája spojené s majálesom, zábavy, vatry 
a iné)

•	 rozhodne podporím všetky cirkevné podujatia 

Ďakujem za Vašu podporu, ak sa ma rozhodnete 
podporiť v komunálnych voľbách 10. novembra 2018 
na funkciu starostky v Radoli!

Môj VOLEBNÝ PROGRAM, ktorý by som chcela naplniť, ak budem 
zvolená za starostku obce. Samozrejme, že sa bude dať realizovať, 

len ak ma podporia aj poslanci v obci spolu s Vami, občanmi. 

Ing. Gabriela Berešíková kandiduje na post starostky 
v Radoli pod por. číslom 1.
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Stanica technickej kontroly 
Kysucké Nové Mesto
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Kandidát na poslanca
Mestského zastupiteľstva

Kysucké Nové Mesto
za volebný obvod č. 1

Dušan Mičian
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Historicky sa na Slovensku vďaka Rimanom pestovali 
ušľachtilé odrody viniča. Pravdepodobne v roku 892 
kráľ Svätopluk zaslal priesady viniča do Prahy vojvodovi 
Bořivojovi a Ľudmile. Vpádom Tatárov však bola väčšia 
časť viničov pod Malými Karpatami zničená. Aby sa znovu 
pozviechali zničení vinohradníci, uhorský kráľ Ondrej 
III. dal Bratislave veľké privilégiá, v ktorých spomína už 
existujúce vinice a na podporu zakladania nových viníc 
oslobodzuje ich majiteľov od platenia daní kráľovi a necháva 
ich mestu.

V súčasnosti americkí vedci potvrdzujú, že pitie červeného 
vína zrejme predlžuje ľudský život. Výskumníci americkej 
univerzity objavili vo víne molekulu, ktorá vo zvieracích 
organizmoch dokázateľne spomaľuje starnutie. A preto Vás, 
milí zákazníci, srdečne pozývame na nákup vína a kvalitných 
destilátov do našej vinotéky ktorá pre Vás pripravila jesennú 
akciu “NAKÚPTE A VYHRAJTE S VINOTEKOUKYSUCA”

NAKÚPTE A VYHRAJTE S VINOTEKOUKYSUCA! 
– zákazníci, ktorí zrealizujú nákup vo vinotéke, presahujúci 
hodnotu 20,- eur, budú zaradení do žrebovania o dva kartóny 
šumivého vína HUBERT DELUXE. 

Tešíme sa na Vašu návštevu a veríme, že si  
vyberiete z našej širokej ponuky.

Vaša vinotéka
Belanského 6

Kysucké Nové Mesto
tel: 0917 709 291

www.vinotekakysuca.sk
https://www.facebook.com/

vinotekakysuca/

CHRÁNIME VŠETKO,
NA ČOM ZÁLEŽÍ

Pre všetkko, na čoom záležží

SO ŠIROKOU PONUKOU NAŠICH POISTENÍ:

www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

• Poistenie motorových vozidiel
• Poistenie majetku
• Životné poistenie
• Poistenie podnikateľov

• Poistenie miest a obcí
• Úrazové poistenie
• Cestovné poistenie

KOM 15-009 KPAS inzercia 160x118,5.indd   1 5.5.2015   15:26

Daniela Pinčiarová, krajská riaditeľka Žilina; Litovelská 87, 024 01  Kysucké Nové Mesto                              
mobil: 0905 345 800, pevná linka: 041/421 39 96, pinciarova@kpas.sk, www.kpas.sk
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Váš spoľahlivý partner

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, PREDAJ DIELOV, 

ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP

Kontakt:
Peter Laš:  0944 277 541
Servis:  0911 553 662
Predajňa:  0911 668 538
e-mail: 
autoservispneumod@gmail.com
Sídlo: Pneumod s.r.o
Povina 389

NON STOP – odťah  
havarovaných, nepojazdných a 

iných osobných vozidiel. 
/Kysucké Nové Mesto a okolie do 20 km za 

30€, nad 20 km - 0, 50€ za 1km,  
nad 200 km cena podľa dohody/. 

Dovoz áut do/zo zahraničia. 

• tankovanie – benzín, nafta, kompresor, vysávač
• kávička v letných dňoch, krátky oddych po dlhšej ceste
• ponuka časopisov, rýchleho občerstvenia
• autopotreby – autodoplnky
• luxusné darčekové balenia likérov, značkového alkoholu
• značkové vína, bonboniéry

Bonusové karty pre stálych klientov

telefón: 041 42 12 677
otváracie hodiny: 

PONDELOK – SOBOTA: 5, 30h – 22, 00h
NEDEĽA, SVIATKY: 6, 30h – 22, 00h

Čerpacia stanica SLOVNAFT  Ing. Anton Súkeník - RADOĽA
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Vždy o krok 
vpredu pred 

konkurenciou!

web:  www.dostojnypohreb.sk
Facebook: ARCHA Pohrebná služba 

Prevádzka: Belanského 213, 024 01 

Kysucké Nové Mesto 
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/, 

Non-stop kontakty: 
0918 304 228, 0918 304 338

archa.kysuca@gmail.com
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Kontakty:
Zlatníctvo Mikael

Ul. 1. mája č. 17
024 01 Kysucké Nové Mesto

0918 494 533
mikael.jesajan@gmail.com
www.zlatnictvomikael.sk

FB: Mikael Jesajan  
(Zákazkové Zlatníctvo Mikael)

Zlatníctvo Mikael 
Kysucké Nové Mesto

Zlatníctvo Mikael 
poskytuje svojim 

zákazníkom 
prvotriedne služby 

a predaj tých 
najkvalitnejších 

šperkov. Zaoberá sa 
výrobou tradičných 

vecí, no hlavne 
LUXUSNEJŠÍCH 

jedinečných šperkov 
s dlhoročnou zárukou 

za výbornú cenu.



Nepodceňujte 
preventívne  
prehliadky !

Objednajte sa na:
Odbornú poradňu, konzultáciu, 

vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
stanovenie diagnózy, liečbu... 

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;   
MUDr.  Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A;  Žilina;   
Tel.:  041/500 7800 

svadby, kary, promócie, firemné stretnutia, CATERING

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda 
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto
e-mail: mytoapohoda@gmail.com

tel.: 0905 466 900
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Už 9 rokov!  Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová

Pomáhame, ako najlepšie vieme!

Ordinačné hodiny: 
Pondelok – Piatok   
  9.00 – 12.00 
13.00 – 17.00

1. mája 113 
Kysucké Nové Mesto  

Telefón:  
0911 137 798



Samostatná príloha pre región Dolné Kysuce
KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA, STAROSTOV A 

POSLANCOV V MIESTNYCH SAMOSPRÁVACH
(komunálne voľby sa uskutočnia 10. novembra 2018)
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na primátora 

mesta Kysucké Nové Mesto

1.   Rudolf Drexler, Ing., 55 r., IT konzultant, Sloboda a solidarita, 
     Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár 
2.   Matej Fabšík, Mgr., 33 r., poslanec VÚC, nezávislý kandidát 
3.   Felicita Chromjaková, prof., Ing., PhD., 50 r., univerzitná profesorka, 
nezávislá kandidátka 
4.   Ľubomír Ježo, JUDr., 60 r., prednosta mestského úradu, nezávislý kan-
didát 
5.   Marián Mihalda, Ing., 45 r., energetik, nezávislý kandidát 
6.   Vavrín Randa, Ing., 62 r., kontrolór NKÚ SR, Šanca 
7.   Andrea Starinská, Mgr., 41 r., mediátorka, advokátska koncipientka, 
nezávislá kandidátka 
8.   František Šerík, Mgr., 37 r., obchodný referent, nezávislý kandidát 
9.   Jaroslav Šidlo,  34 r., konateľ firmy, nezávislý kandidát 
10. Pavel Švaňa, 54 r., pracovník SBS, Kotleba - ľudová strana naše Sloven-
sko

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov 
mesta Kysucké Nové Mesto 

Volebný obvod č. 1 (počet volených poslancov 4)
1.  Tomáš Bubelíny, Ing., 30 r., inžinier kvality, Slovenská národná strana  
2.   Matej Fabšík, Mgr., 33 r., poslanec VÚC, nezávislý kandidát 
3.   Miroslav Kuric, 58 r., inštalatér, kúrenár, nezávislý kandidát 
4.   Ján Maraček, 60 r., dôchodca, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko 
5.   Dušan Mičian, 58 r., živnostník, Slovenská národná strana  
6.   Marián Mihalda, Ing.,45 r., energetik, nezávislý kandidát 
7.   Tibor Nekoranec, 53 r., technik, nezávislý kandidát 
8.   Katarína Novotná, 65 r., dôchodkyňa, Sloboda a solidarita,  
      Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár 
9.   Vavrín Randa, Ing., 62 r., kontrolór NKÚ SR, Šanca 
10. Štefan Ripeľ, 62 r., stavbár, Národná koalícia 
11. Hedvika Ságová, 44 r., vedúca kuchyne, Kotleba - ľudová strana naše 
Slovensko 
12. Jaroslav Šidlo, 34 r., konateľ firmy, nezávislý kandidát 
13. Milan Vnuk, 35 r., SZČO, Progresívne Slovensko

Volebný obvod č. 2 (počet volených poslancov 4) 
1.   Igor Behúň, Ing., 53 r., stredný manažér, nezávislý kandidát 
2.  Tomáš Bojko, 28 r., operátor kvality, nezávislý kandidát 
3.   Veronika Caletková, JUDr., 30 r., advokátska koncipientka, nezávislá 
kandidátka 
4.   Petronela Hercová, Bc., 38 r., pokladníčka, nezávislá kandidátka 
5.   Felicita Chromjaková, prof., Ing., PhD., 50 r., univerzitná profesorka, 
nezávislá kandidátka 
6.   Martina Janeková, Mgr., 33 r., učiteľka, Sloboda a solidarita,  
      Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár 
7.   Ivan Poláček, 63 r., SZČO, nezávislý kandidát 
8.   Ľudmila Romanová, 54 r., ekonómka, Strana zelených Slovenska 
9.   Roman Stecher Mgr., 45 r., špeciálny pedagóg, nezávislý kandidát 
10. Ladislav Šlapka, Ing., 30 r., technik, nezávislý kandidát 
11. Lenka Vlčková, 40 r., manažérka správy budov, nezávislá kandidátka  
12. Lukáš Vojsovič, Ing., 27 r., projektový manažér, nezávislý kandidát 
13. Jakub Vršanský, Bc., Ing., 30 r., starší referent, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 3 (počet volených poslancov 2) 
1. Dana Čuláková, RNDr., PhD., 57 r., vedúca oddelenia, nezávislá kandi-
dátka 
2. Miroslav Gibala, 50 r., manažér reklamnej agentúry, nezávislý kandidát 
3. Ondrej Holienčík, Mgr., Ing., 46 r., riaditeľ školy, Kresťanskodemokra-
tické hnutie 
4. Jozef Jakubík, 58 r., THP na škole, nezávislý kandidát 
5. Ivana Ondrušíková, Ing., 43 r., manažérka logistiky, Slovenská národná 
strana

Volebný obvod č. 4 (počet volených poslancov 3) 
1. Katarína Ďuranová, 67 r., dôchodkyňa, Kotleba - ľudová strana naše 
Slovensko 
2. Ladislav Feiler, Mgr., 66 r., sociálny pracovník, Slovenská národná strana 
3. Ľubomír Golis, Ing., 60 r., pracovník údržby mesta, Smer- sociálna de-
mokracia 
4. Stanislav Heľo, 32 r., živnostník, nezávislý kandidát 
5. Ján Palla, 46 r., nastavovač, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko 
6. Roman Šarina, 42 r., realitný maklér, nezávislý kandidát 
7. František Šerík, Mgr., 37 r., obchodný referent, nezávislý kandidát 
8. Patrik Varoš, 46 r., SZČO, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 5 (počet volených poslancov 2) 
1. Daniel Bandura, Mgr., 62 r., učiteľ ZŠ, Slovenská národná strana 
2. Zuzana Hutyrová, JUDr., 40 r., štátna zamestnankyňa - právnička, Slo-
venská národná strana
3. Pavol Kobrtek, Ing., 45 r., programátor, nezávislý kandidát 
4. Ladislav Staňa, RNDr., 66 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska 
5. Pavel Švaňa,  54 r., pracovník SBS, Kotleba - ľudová strana naše Sloven-
sko 
6. Milan Truban, Ing., 32 r., asistent manažéra, Progresívne Slovensko 
7. Lena Turčániová, 46 r., referentka, koordinátorka, nezávislá kandidátka 
8. Eva Vlčková, Mgr., 45 r., učiteľka ZŠ, nezávislá kandidátka

Volebný obvod č. 6 (počet volených poslancov 2) 
1. Rudolf Drexler, Ing., 55 r., IT konzultant, Sloboda a solidarita, Obyčajní 
ľudia  a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár 
2. Ľubomír  Ježo, JUDr., 60 r., prednosta mestského úradu, nezávislý kan-
didát 
3. Ján Korman, 52 r., SZČO, Spolu - občianska demokracia 
4. Vladimír Macášek, Ing., 60 r., zástupca riaditeľa, Smer - sociálna demok-
racia 
5. Martin Priečko, PhDr., PhD., 39 r., vedecký pracovník, výškový špecia-
lista, nezávislý kandidát 
6. Ľubomír Šteiniger, Mgr., 53 r., energetik, Kresťanskodemokratické hnu-
tie 
7. Anton Vrábel, RSDr., 70 r., dôchodca, Komunistická strana Slovenska

Volebný obvod č. 7 (počet volených poslancov 1)   
1. Elena Holienčíková, 55 r., invalidná dôchodkyňa, nezávislá kandidátka 
2. Vladimír Hromádka, Mgr., 50 r., riaditeľ ZŠ, Smer- sociálna demokracia 
3. Štefan Kočiš, 55 r., živnostník, Slovenská národná strana

Volebný obvod č. 8 (počet volených poslancov 1) 
1. Branislav Dupkala, 55 r., výrobný pracovník, Vzdor - strana práce 
2. Vladimír Svrček, Ing., 49 r., riaditeľ spoločnosti, znalec, nez. kandidát
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1.  Alena Dudeková, Mgr., 33 r., samostatný radca, Slovenská národná strana
2.  Ľubomír Šuták, Ing., 56 r., výsluhový dôchodca PZ, nezávislý kandidát
3.  Stanislava Tomašcová, 48 r., administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka

1. Vladimír Adámek, 39 r., manipulant, Kotleba – ľudová strana 
naše Slovensko

2. Marián Benda, 47 r., mechanizátor, Národná koalícia
3. Jaroslav Dadaj, Ing., 43 r., SZČO-manažér, Slovenská národná 

strana
4. Jozef Damaška, 53 r., živnostník, Národná koalícia
5. Vladislav Donát, JUDr., 41 r., príslušník policajného zboru SR, 

nezávislý kandidát
6. Jozef Drugo, Bc., 59 r., vedúci lesníckeho obvodu, Slovenská 

národná strana
7. Alena Dudeková, Mgr., 33 r., samostatný radca, Slovenská 

národná strana
8. Ján Kocúr, 45 r., podnikateľ, Národná koalícia

9. Milan Kubala, 29 r., SZČO, Slovenská národná strana
10. Miroslava Mačková, 44 r., ekonómka, Národná koalícia
11. František Mrmus, 50 r., referent, Kresťanskodemokratické hnutie
12. Mária Ochodničanová, 51 r., opatrovateľka, Národná koalícia
13. Juraj Papán, 38 r., inštalatér, Národná koalícia
14. Emil Šefár, 61 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia
15. Jarmila Šefárová, 49 r., SZČO, Národná koalícia
16. Vladimír Trúchly, Ing., 42 r., konateľ spoločnosti, Národná 

koalícia
17. Martina Valiašková, Mgr., 27 r., učiteľka ZŠ, Slovenská národná 

strana
18. Peter Varga, 50 r., dôchodca, Slovenská národná strana
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

1. Radoslav Ďuroška, 47 r., starosta obce,  Smer – sociálna demokracia
2. Miroslava Kekelyová, Ing.,  54 r., odborná referentka – metodička verejného obstarávania, nezávislá kandidátka
3. Marcela Lisková, Mgr., 46 r., radkyňa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenská národná strana

1. Firas Boutani, Mgr, 43 r., učiteľ, Smer – sociálna demokracia
2. Anna Ďuratná, 46 r., prevádzková pracovníčka, Smer – 

sociálna demokracia
3. Andrej Ďuratný, 20 r., manažér, nezávislý kandidát
4. Branislav Gavlas, 26 r., technológ, Smer – sociálna demokracia
5. Daniel Gocoliak, 22 r., študent, Slovenská národná strana
6. Miroslav Hodas, JUDr., 60 r., dôchodca, Smer – sociálna 

demokracia
7. Martin Kuchta, 36 r., vodič, nezávislý kandidát
8. Darina Kupková, 45 r., čašníčka, Slovenská národná strana
9. Milan Mizera, Ing., 50 r., riaditeľ odboru, nezávislý kandidát
10. Erika Ondreášová, 45 r., čašníčka, nezávislá kandidátka
11. Monika Paluchová, PhDr., 42 r., marketing manažérka, Strana 

zelených Slovenska
12. Emanuel Plátek, 66 r., dôchodca, Sme rodina - Boris Kollár
13. Monika Ságová, 42 r., materská dovolenka, Sme rodina -  Boris 

Kollár
14. Marián Solomon,  Ing., 32 r., vedúci výroby,  nezávislý 

kandidát
15. Iveta Šadláková, 54 r., opatrovateľka, nezávislá  kandidátka
16. Karol Šamaj, 57 r., projektový manažér, nezávislý kandidát
17. Zuzana Škorvánková, Mgr., 42 r., učiteľka, Slovenská národná 

strana
18. Ladislav Šoška, 61 r., sanitkár, Smer – sociálna demokracia
19. Ján Tarana, 59 r., elektrotechnik, Kresťanskodemokratické 

hnutie
20. Jaroslav Tarana, Ing., 70 r., dôchodca, Slovenská národná 

strana
21. Jaroslav Tarana, Mgr., 47 r.,  SZČO, Spolu – občianska 

demokracia
22. Jozef Tarana, 36 r., administratívny zamestnanec, nezávislý 

kandidát
23. Lukáš Turčák, 30 r., technik, Kotleba  - ľudová strana naše 

Slovensko
24. Martin Turčák,  39 r., majiteľ konateľ, nezávislý kandidát

1. Lenka Bzdylová
2. Jana Capeková Ing.
3. Anna Cenigová 
4. VojtěchČernošek 
5. Jana Čičalová 
6. Dušan Dirbák 
7. Emília Frolová 
8. Marcel Gomola 
9. Vladimír Hanus
10. Blažej Hmíra
11. Pavol Hmíra

12. Adriana Hofericová Bc.
13. Stanislav Jančiga Ing.
14. František Kováčik
15. František Král
16. Milan Králik
17. Milan Králik ml.
18. Slavomír Kubinec
19. Jozef  Kurucár
20. Vladimír Lašo
21. Marián Masaryk Ing.
22. Lenka Mizerová Ing.

23. Štefan Mrenka Ing.
24. Dušan Rajtek
25. Jozef Sopek
26. Jaroslav Suľa
27. Juraj Šamaj
28. Marcel Škorík
29. Juraj Šutý
30. Jarmila Tomčalová
31. Juraj Vnuk Mgr.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Povina

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Kysucký Lieskovec

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Kysucký Lieskovec

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Povina

1. Milan Králik      2. Marián Masaryk Ing.       3. Štefan Mrenka Ing. 
4. Dušan Rajtek     5. Jarmila Šutá Mgr.              6. Magdaléna Trubanová Mgr.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Ochodnica

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Ochodnica
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Rudinská

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Rudinská
1.   Marián Ceniga, 30 r., obsluhovač CNC, Rudinská 326, Slovenská národná strana 
2.   Anna Čupová, 61 r., dôchodkyňa, Rudinská 25, Slovenská národná strana 
3.   Dezider Gašperák, MVDr., 63 r., dôchodca, Rudinská 356,  SMER – sociálna demokracia 
4.   Stanislav Kubišta, 42 r., zoraďovač, Rudinská 30, Slovenská národná strana 
5.   Marek Luciak, Ing., 28 r., konštruktér, Rudinská 76, nezávislý kandidát
6.   Ladislav Malík, 51 r., operátor výroby, Rudinská 34, SMER – sociálna demokracia 
7.   Magdaléna Prandová, 58 r., vedúca predajne, Rudinská 128, SMER – sociálna demokracia 
8.   Marián Sága, 61 r., živnostník, Rudinská 91, Slovenská národná strana 
9.   Jozef Urbánek, 37 r., živnostník, Rudinská 242, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

1.  Jozef Švirík, Ing., 49 r., starosta, Rudinská 120, nezávislý kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Dolný Vadičov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Dolný Vadičov

1. Miroslava Ondreášová 45r., starostka obce, SMER - SD
2. Lenka Špiriaková JUDr., PhD. 33r., advokátka, nezávislá kandidátka
3. Stanislav Vitkovský 44 r., skladník, vodič VZV, nezávislý kandidát

1. Andrej Bugáň Bc., 25 r., študent, nezávislý kandidát
2. Jozef Gáper, 36 r., majster, Šanca
3. Jaroslav Kolembus 42 r., mechanik, SNS
4. Peter Koža 42., hasič, SNS
5. Dana Kubištová, 40 r., administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka
6. Emília Pavlusíková Mgr., 50r., samostatný radca, SMER - SD
7. Lenka Špiriaková JUDr., PhD. 33r., advokátka, nezávislá kandidátka
8. Stanislav Vitkovský 44r., skladník, vodič VZV, nezávislý kandidát
9. Štefan Vlček Ing., 56r., stavby vedúci, SNS

1. Karol Burger, 45 r., technik , Spolu-občianska demokracia 
2. Vladimír Filip, Mgr., 28 r., študent-doktorand, nezávislý kandidát
3. Zuzana Halúsková, 43 r. , živnostníčka, nezávislá kandidátka
4. Slavka Koptáková, Ing. 43 r, správca úverových obchodov, nezávislá kandidátka
5. Anna Ševčíková, 61 r., ekonóm, Smer- sociálna demokracia 
6. Lukáš Zapletal, 38 r.,  robotník-technik, nezávislý kandidát 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Rudinka

1. Viliam  Michel, Ing., 60 r., starosta obce, Slovenská národná strana  

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Rudinka

1. Peter Harcek, Ing., 50 r., starosta obce, nezávislý kandidát
2. Anton Mrmus, 58 r., technický pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie

Volebný obvod č. 1
1. Ján Harcek, 30 r., stavbyvedúci, nezávislý kandidát
2. Juraj Harcek, 36 r., disponent náradia, nezávislý kandidát
3. Lukáš Harcek, 29 r., živnostník, Slovenská národná strana
4. Ján Janči, 54 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Gašpar Kašík, 69 r., dôchodca, Slovenská národná strana
6. Jaroslav Kuba, 36 r., stavbár, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
7. Helena Minárová, 63 r., dôchodkyňa, Smer – sociálna demokracia
8. Matej Tóth, Ing., 33 r., aplikačný technik, nezávislý kandidát
9. Milan Vnuk, 53 r., pracovník SBS, Kresťanskodemokratické hnutie
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Lopušné Pažite

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Lopušných Pažitiach

pokračovanie str.34

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 33



Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Radoľa

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Radoľa

1. Gabriela Berešíková, Ing., 39 r., učiteľka ZŠ, nezávislá kandidátka
2. Peter Kultan, 62 r., dôchodca, Slovenská národná strana
3. Anton Tkáčik, Ing., 46 r., starosta, nezávislý kandidát

1. Viera Andelová, Ing., 51 r., vedúca prevádzky, nezávislá kandidátka
2. Andrea Belancová Mgr., 43 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
3. Gabriela Drndová, 44 r., zamestnankyňa pošty, nezávislá kandidátka
4. Štefan Hudec, Ing., 39 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
5. Erika Jantošíková, Mgr., 29 r., hotelová manažérka, nezávislá kandidátka
6. Ivan Kocúr, Ing., 46 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
7. Peter Kubík, Ing., 40 r., výrobný riaditeľ, nezávislý kandidát
8. Peter Kultan, 62 r., dôchodca, Slovenská národná strana
9. Tomáš Pakanec, Mgr., 30 r., policajt, nezávislý kandidát
10. Pavol Prievozník, Mgr., 40 r., učiteľ, Smer – sociálna demokracia
11. Andrea Schmidtová, Ing., 42 r., rodičovská dovolenka, nezávislá kandidátka
12. František Sidor, 62 r., živnostník, nezávislý kandidát
13. Ján Šustek, 41 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Rudina

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Rudina

1. Marián Hutyra, Mgr., PhDr., 37 r., teamleiter - vedúci tímu, nezávislý kandidát
2. Anna Mičianová, Ing., 56 r., starostka, SMER – sociálna demokracia
3. Vladimír Ščamba, 51 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
4. Marián Turianik, Ing., 38 r., špecialista – prípravár VN/NN, nezávislý kandidát 

1. Peter Bača, 36 r., nadstavovač, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Milan Černák, Mgr., 75 r., dôchodca,  Smer – sociálna 
demokracia
3. Marian Gajdoš, 47 r., operátor výroby, Kresťanskodemokratické 
hnutie 
4. Ján Garbier, Ing., 54 r., projektový manažér, Smer – sociálna 
demokracia
5. František Hruška, 59 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
6. Štefan Hulka, Ing., 59 r., THP pracovník, Smer – sociálna 
demokracia
7. Marián Hutyra, Mgr. PhDr., 37 r., teamleiter – vedúci tímu, 
nezávislý kandidát
8. Mariana Janáčiková, Ing., 39 r., ekonomická riaditeľka, 
Kresťanskodemokratické hnutie  
9. Vladimír Kohút, 51 r., SZČO, Smer  – sociálna demokracia
10. Jaroslav Maslák, 60 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
11. Teodor Matejka, 42 r., SZČO, nezávislý kandidát

12. Mária Matejková, 69 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
13. Ľubomír Mičian, 57 r., predseda družstva, nezávislý kandidát
14. Anna Mičianová, Ing., 56 r., starostka, Smer – sociálna 
demokracia 
15. Pavol Papučík, Ing. arch., 43 r., architekt, 
Kresťanskodemokratické hnutie
16. Ľudovít Pochyba, 49 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
17. Vladimír Ščamba, 51 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
18. Viera Štefanková, Bc., 58 r., zdravotná sestra, Smer – sociálna 
demokracia
19. Jozef Turianik, Ing., 62 r., riaditeľ sekcie - príprava výroby a 
projekty,  nezávislý kandidát
20. Marián Turianik, Ing., 38 r., špecialista – prípravár VN/NN, 
nezávislý kandidát
21. Iveta Urbanová, Ing., 54 r., ekonómka, Slovenská národná 
strana

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Lodno

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Lodno

1. Peter Mrvečka, Ing.,36 r., odborný referent-investičný pracovník,autorizovaný stavebný inžinier, kresťanskodemokratické hnutie
2. Alžbeta Suriaková, 61 r., starostka Obce Lodno, nezávislá kandidátka
3. Viliam Šamaj, 46 r., výsluhový dôchodca, Slovenská národná strana

1. Miloš Brandýs, 41 r., vedúci dielne, Kresťanskodemokratické 
hnutie
2. Marián Hofer, 28 r., operátor CNC, Slovenská národná strana
3. Dušan Chylák, 57 r., dôchodca, Slovenská národná strana
4. Jozef Jedinák, Mgr., 53 r., obchodný manažér, Smer-sociálna 
demokracia
5. Stanislav Kasaj, 40 r., strojár, nezávislý kandidát
6. Juraj Kuric, 38 r., vedúci kvality, Doma Dobre
7. Erika Kypúsová, Mgr., 39 r., rodičovská dovolenka, 
Kresťanskodemokratické hnutie
8. Ľuboš Lisko, 42 r., hasič záchranár, Slovenská národná strana
9. Milan Minár, 43 r., živnostník, Spolu-občianska demokracia

10. Štefánia Moravčíková, 56 r., nezávislá kandidátka
11. Dušan Mrvečka, 65 r., dôchodca, nezávislý kandidát
12. Peter Mrvečka, Ing., 36 r., odborný referent- investičný 
pracovník, Kresťanskodemokratické
hnutie
13. Michaela Obrková, Mgr.,29 r., ekonómka, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti/oľano/
14. Viliam Šamaj, 46 r., výsluhový dôchodca, Slovenská národná 
strana
15. Emília Štefundová, 54 r., skladníčka, Kresťanskodemokratické 
hnutie
16. Rastislav Zeman, 44 r., konateľ firmy, nezávislý kandidát

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 34



Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Snežnica

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Snežnica
1. Ján Cesnek       2. MVDr. Milan Hlavatý       3. Zdeno Kopas          4. Ing. Daniel Michel

1. Anton Bahna
2. Ing. Karol Budinský
3. Janka Drabiková
4. Ing. Ľubomír Jaššo
5. Magdaléna Javoríková
6. Peter Kukučík

7. Bc. Ivan Labuda
8. Ing. Daniel Michel
9. Roman Puček
10. Bc. Dušan Ševčík
11. Miroslav Ševčík
12. Pavol Ševčík

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Nesluša

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Nesluša

1. Zuzana Jancová, Ing., 46 r., starostka obce, nezávislá kandidátka
2. Daniel Ševčík, 45 r., SZČO, nezávislý kandidát
3. Ľubomír Tichý, Mgr., 52 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie

1. Silvester Bajánek, 49 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
2. Juraj Bosý, PhDr., 50 r., štátny zamestnanec, Slovenská národná 
strana
3. Anton Ďuriaš, 67 r., živnostník, Slovenská národná strana
4. Michal Kloták, Ing., 32 r., robotník, nezávislý kandidát
5. Štefan Kopilec, 64 r., dôchodca, Slovenská národná strana
6. Mária Kormanová, 63 r., dôchodkyňa, Smer – sociálna 
demokracia
7. Martin Lisko, 28 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
8. Miloš Mlynár, 46 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
9. Vincent Nemček, 51 r., konateľ s. r. o., Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
10. Lenka Ondrušková, Ing., 47 r., výpravkyňa, nezávislá 
kandidátka
11. Peter Ozsvald, Ing., 43 r., programátor, Smer – sociálna 
demokracia
12. Helga Palárcová, 64 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana
13. Peter Piják, Mgr., 32 r., programátor IT, Sloboda a solidarita, 

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
14. Anna Psotná, Mgr., 57 r., kontrolórka kvality, Smer – sociálna 
demokracia
15. Jana Romanová, 54 r., konateľka spoločnosti, Národná koalícia
16. Miroslav Sloboda, 31 r., kontrolór, Smer – sociálna demokracia
17. Michal Sýkora, 49 r., dispečér-kurič, nezávislý kandidát
18. Daniel Ševčík, 45 r., SZČO, nezávislý kandidát
19. Pavol Škuta, 49 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
20. Vladimír Špiriak, 72 r., dôchodca, Slovenská národná strana
21. Ľubomír Tichý, Mgr., 52 r., SZČO, Kresťanskodemokratické 
hnutie
22. Ivan Todorov, 30 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia
23. Jozef Vaterka, 63 r., dôchodca, Národná koalícia
24. Stanislav Vavrinec, 47 r., konateľ s. r. o., Slovenská národná 
strana
25. Adam Vilim, 46 r., invalidný dôchodca, Národná koalícia
26. Ján Vojtek, Ing. 37 r., lesník, nezávislý kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Horný Vadičov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Horný Vadičov

1. Miroslav Káčerík, 63 r., skladník, nezávislý kandidát
2. Viera Lea Slivková, Mgr., 53 r., odborná radkyňa NKÚ SR, nezávislá kandidátka 

1. Andrej Berešík, Ing., 31 r., dispečer dopravy dreva,  nezávislý kandidát
2. Ján Berešík, 40 r., strojník, nezávislý kandidát   
3. Miloslav Cabada, 42 r., obsluha tryskacích zariadení, nezávislý kandidát  
4. Bernard Janík, Mgr., 50 r., súdny exekútor, nezávislý kandidát 
5. Miroslav Káčerík, 63 r., skladník, nezávislý kandidát 
6. Andrej Kubaščík, JUDr., 72 r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia 
7. Viktor Kubaščík, 44 r., pracovník logistiky, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Monika Kubáščiková, 48 r., vedúca školskej jedálne, Slovenská národná strana 
9. Eva Kuriaková, Mgr., 36 r., technicko-administratívny  pracovník, Slovenská národná strana 
10. Gabriela Kusendová, PaedDr., 44 r., učiteľka, Slovenská národná strana
11. Milan Kvašňovský, Mgr., 41 r., majster zabezpečovacej techniky ŽSR, Slovenská národná strana
12. Miroslav Majčín, 50 r., živnostník, Slovenská národná strana 
13. Zuzana Mičundová, 34 r., predavačka, nezávislá kandidátka
14. Božena Mináriková, Mgr., 55 r., učiteľka, nezávislá kandidátka 
15. Emília Palicová, Mgr., 57 r., učiteľka, SMER – sociálna demokracia 
16. Jozef Pavlusík, 62 r., majster odborného výcviku, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
17. Janka Pytlová, 49 r., servírka, nezávislá kandidátka
18. Pavol Vnuk, Bc., 36 r., pracovník logistiky, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Stanislav Zajac, 52 r., SZČO, nezávislý kandidát 

Samostatná príloha pre región Dolné Kysuce
KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA, STAROSTOV A 

POSLANCOV V MIESTNYCH SAMOSPRÁVACH
(komunálne voľby sa uskutočnia 10. novembra 2018)
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 KRBY
 KACHLE
 PECE
 SPORÁKY
 KOMÍNY

Dolné Rudiny 1, Žilina
tel.: 0903 242 888

www.kamina.sk

 

 

KRBOVÉ ŠTÚDIO
PROFESIONÁLNE

PORADENSTVO A MONTÁŽ

Vaše rodinné a firemné oslavy 
zorganizujeme na vysokej úrovni

Reštaurácia 
„Starý pivovar  

u Bociana“

Pozývame Vás 
na kačacie hody 

a burčiak !

ROFIS GASTRO s.r.o. 
Pivovarská 174, Kysucké Nové Mesto 

tel.: 0917 645 479
e-mail: starypivovar@ubociana.sk

web: www.ubociana.sk


