
Peter Pellegrini
Vážení priatelia,
pred našou stranou stojí ďalšia 
veľká skúška, a tou sú novembro-
vé komunálne voľby. Dovoľte mi 
preto poďakovať sa všetkým obe-
tavým predstaviteľom samosprá-
vy, ktorí každý deň riešia prob-
lémy ľudí v  obciach a  mestách, 

ktoré spravujú. Viem, že dôveru, 
ktorú od nich dostali, nie je ľah-
ké napĺňať. Každý deň im prináša 
nové úlohy a požiadavky, ktorých 
riešenie neznesie odklad. Niekde
je treba opraviť školské budovy, 
inde kanalizáciu či vybudovať no-
vé komunikácie. Ak k tomu pripo-
čítame celý rad byrokratických 
požiadaviek zo strany úradov, 
ich poslanie sa mení doslova 
na rehoľu. Preto mám veľký reš-
pekt k  práci všetkých poctivých 
starostov a  primátorov, ktorí 
sa každý deň prebíjajú týmito 
skúškami, aby pozitívne zmenili 
život okolo nich. Aj na základe 
tohto poznania som presvedče-
ný, že povinnosťou nás, vládnych 
predstaviteľov, je im túto neľah-
kú prácu zjednodušiť. Vo vláde 
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Robert Fico
Strana SMER – sociálna demokracia 
pomáha ľudom. Prostredníctvom 
sociálnych opatrení – či už to boli 
vlaky zadarmo, rast minimálnej 
mzdy alebo v súčasnosti pripravo-
vané obedy pre deti v školách za-
darmo – sa snažíme zvýšiť životnú 
úroveň ľudí na Slovensku. Ak túto 
politiku chcete robiť dlhodobo 
a hlavne poctivo, nemôžete zostať 
zavretí v Bratislave alebo v minis-
terských kanceláriách. Urobili sme 
všetko pre to, aby sme mali svojich 
členov, starostov aj poslancov na 
celom Slovensku a priamo od ľudí 
sme tak zbierali nápady na zlep-

šenie. A  išli sme ešte ďalej. Vlády 
strany SMER - SD začali pravidelne 
zasadať v  rôznych kútoch Sloven-
ska. Ministri mali možnosť stretnúť 
sa priamo v  regiónoch s  problé-
mami, ktoré tam treba riešiť a do-
volím si tvrdiť, že to bolo správne 
rozhodnutie. Práve preto, že sme to 
považovali za prioritu, je dnes stra-
na SMER - SD najväčšou politickou 
stranou na Slovensku.
Aj vďaka ľuďom z  regiónov tak 
vznikli na celom Slovensku stovky 
multifunkčných ihrísk, veľké hoke-

presadzujem ideu „priateľského 
štátu“, ktorý uľahčuje výkon nie-
len volených zástupcov, ale aj ži-
vot tých, ktorí im dali dôveru. Na 
úrovni vlády sme prijali a chystá-
me sa realizovať celý rad opatre-
ní. Z  hľadiska motivácie a  rastu 
kvality považujem za dôležité, 

že sa dosiahla dohoda o  zvýše-
ní platov vo verejnej a  štátnej 
službe na úrovni 20 % v priebe-
hu dvoch rokov. Rovnako chceme 
zmeniť zákon o verejnom obsta-
rávaní, aby fl exibilne reagoval na 
potreby obce či mesta. Opravy 
budov či infraštruktúry potrebujú 
okamžité rozhodnutie a zbytočné 
prieťahy sú neprípustné. Želám 
si, aby tieto opatrenia vytvorili 
nový impulz pre prácu zvolených 
starostov a primátorov. Bez nich 
nemožno budovať moderný a dy-
namicky sa rozvíjajúci štát.
Chcem zaželať všetkým našim 
kandidátom úspešný výsledok 
v komunálnych voľbách, aby sme 
sa mohli aj v  nasledujúcom ob-
dobí výrazne podieľať na zmene 
našej krajiny k lepšiemu.

jové a futbalové štadióny. Opravili 
sa významné kultúrne pamiatky 
a vzniklo napríklad aj múzeum ho-
lokaustu, aby sa nikdy nezabudlo 
na chyby minulosti. Zlepšila sa 
doprava a pribudli nové pracovné 
miesta. A  to nie len v  Nitre, kam 
smeruje jedna z najväčších investí-
cií v Európe za posledné roky, ale 
aj v menších mestách, kde sme so 
starostami vybudovali priemyselné 
parky.
Kľúčové pre všetky tieto úspechy 
bolo, že strana SMER - SD vždy ve-
dela hľadať riešenia v  spolupráci 
s  komunálnymi poslancami, sta-

rostami alebo primátormi. Spo-
ločne s Petrom Pellegrinim sme sa 
zhodli, že v  tejto politike chceme 
obaja pokračovať aj naďalej. Pre-
to Vás chceme poprosiť, aby ste 
v  nadchádzajúcich komunálnych 
voľbách do samosprávy veľmi zod-
povedne rozhodli o  tom, kto Vás 
bude ďalšie roky zastupovať. Aj 
v obecnej politike sa totiž rozhodu-
je o tom, či má štát ľudom pomáhať 
alebo ho v ťažkých chvíľach opustiť 
a či sa má starosta s vládou hádať 
alebo s ňou spolupracovať.

          Vo vláde presadzujem ideu „priateľského štátu“,
     ktorý uľahčuje výkon nielen volených zástupcov,
  ale aj život tých, ktorí im dali dôveru.

P. Pellegrini, predseda vlády SR

   Strana SMER - SD vždy vedela hľadať riešenia v spolupráci
s komunálnymi poslancami, starostami alebo primátormi.

R. Fico, predseda strany SMER - SD



„V  podpore stravovania pre deti 
vidíme obrovskú príležitosť na vy-
rovnanie sociálnych rozdielov, lep-
šej životosprávy detí a  zlepšenia 
fi nančnej situácie rodičov. Ak sa 
opatrenie osvedčí, sme pripravení 
rozšíriť bezplatné obedy aj pre štu-
dentov stredných škôl. Stále platí 
a bude platiť, že ak SMER - SD niečo 
sľúbi, tak svoje slovo drží,“ uviedol 
predseda strany Robert Fico.

OBEDY ZADARMO 
OD 1. JANUÁRA 2019
 všetky deti v poslednom (predškolskom) 

ročníku materských škôl
 všetci žiaci základných škôl*

 rodiny s dvomi deťmi môžu ušetriť až 500 € ročne

* platí pre štátne, súkromné a cirkevné základné školy
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„Výhodu tohto opatrenia  – v  šir-
šom kontexte – vidím v zabezpeče-
ní zdravej, vyváženej, pravidelnej 
a čerstvej stravy, a tým aj vo vplyve 
na žiakov a ich stravovacie návyky. 
Priaznivý fi nančný efekt pre rodiny, 
zvlášť pri väčšom počte detí, či v ro-
dinách zo znevýhodneného prostre-
dia, môže byť pre rodiny zaujímavý 
a mohli by sme to využiť ako príleži-
tosť pre lepšiu socializáciu ohroze-
ných skupín.“
PaedDr. Alžbeta Chamillová
riaditeľka ZŠ Komenského 6,
Stará Ľubovňa

„Na túto tému sa chcem vyjadriť 
cez optiku riaditeľa školy, a  tak-
tiež rodiča. Mnohé opatrenia, ktoré 
v poslednom období vláda poskytla 
školám, mali aj svojich neprajníkov. 
Boli to napr. príspevky na lyžiarske 
kurzy, či školy v prírode. Po uplynutí 
troch rokov si už nevieme predsta-
viť, že by sa tieto príspevky mali 
zrušiť. Podobne vnímam aj opat-
renie obedov zadarmo  – myslím si, 
že bude mať pozitívne ohlasy tak zo 
strany rodičov, ako aj pedagógov. 
Doposiaľ sa prispievalo na stravu 
len žiakom v hmotnej núdzi, pričom 
paušálny príspevok bude podporo-

vať nielen sociálne slabšie rodiny, 
ale aj mladé rodiny a  mnohopo-
četné rodiny. Som presvedčený, že 
každé opatrenie, ktorého cieľovou 
skupinou je podpora mladých rodín 
je dobrý nápad a osobne takéto rie-
šenia podporujem.“
PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, 
Bardejov

„Myšlienku podávania obedov všet-
kým žiakom zadarmo vítam a pod-
porujem, nakoľko týmto opatrením 
sa vyrovnajú rozdiely vo fi nancovaní 
medzi rodičmi, ktorí žijú v  hmot-

nej núdzi a  nedoplácajú za obedy 
a  rodičmi, ktorí pracujú za mini-
málnu mzdu a za obedy doplácajú – 
a v mnohých prípadoch im potom na 
krytie ostatných životných nákladov 
ostáva menej fi nancií.“
Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ ZŠ Slobody 2, Poltár

„Určite to pomôže aj zamestnanos-
ti a  vyťaženosti školských jedální 
a  zlepší sa celková fi nančná situá-
cia.“
Mgr. Emil Valko
riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 7,
Revúca

ANKETA: Ako vnímate prínos pripravovaného opatrenia vlády
Slovenskej republiky súvisiaceho s obedmi pre žiakov zadarmo?

Ak sa ekonomike darí, prvý kto by 
to mal pocítiť sú ľudia, a to zvýše-
ním ich životnej úrovne. Slovensko 
dnes zažíva časy silného ekono-
mického rastu a  prosperity. Sme 
krajina s  kvalitným podnikateľ-
ským prostredím, pribúdajú nové 
pracovné miesta, rastie HDP, mzdy 
a  domáca spotreba. Toto všet-
ko naznačuje, že Slovensko píše 
úspešný príbeh a  povinnosťou 
nás, sociálnej demokracie, je po-
deliť sa o tento úspech so svojimi 
občanmi.
Nerobíme to prvýkrát. Zvyšovanie 
životnej úrovne Slovákov pro-
stredníctvom sociálnych opatrení 
je naša fi lozofi a a zároveň aj tradí-
cia, ktorej sa nemienime vzdať ani 
v budúcnosti. Stačí, ak si spolu spo-
menieme na zavedenie bezplatnej 

prepravy vlakom pre študentov 
a seniorov, podporu detí pri lyžiar-
skych výcvikoch či zníženie ceny 
liekov a základných potravín.
Dnes, vo výbornej ekonomickej 
kondícii Slovenska, prichádzame 
s  opatrením, ktoré je progresívne 
a vytvára rovnosť tam, kde je nao-
zaj potrebná, u detí. Rozhodli sme 
sa podporiť viac ako pol milióna 
detí tým, že na oboch stupňoch zá-
kladnej školy a  v  poslednom roč-
níku materskej školy preplatíme 
deťom a žiakom ich obedy.
Toto opatrenie má zároveň aj silný 
sociálny a  rodinný charakter, pre-
tože zabezpečenie každodenného 
obeda v škole pre svoje dieťa vyj-
de rodičov každý mesiac približne 
22 €, za 10 mesiacov – čo je trva-
nie školského roka  – tak rodičia 

za obedy svojho dieťaťa uhradia 
220 €. Ak má však rodina viac ako 
jedno dieťa, ich náklady sa náso-
bia a rodič takto platí ročne 440 € 
a  viac, čo už nie je zanedbateľná 
suma.
Zavedenie bezplatných obedov 
pre deti základných škôl a posled-
ného ročníka materskej školy má 
rovnako aj rozmer rovnosti. Už Pla-
tón, antický fi lozof a  mysliteľ, na-
vrhoval spoločné stravovanie ako 
prostriedok utuženia komunity. 
Rovnako tak k  tomu pristupujú aj 
škandinávske štáty, ktoré spoloč-
né obedy považujú za pedagogický 
nástroj. Deti sa lepšie socializujú 
v kolektíve, vytvárajú si nové pria-
teľstvá, budujú stravovacie návyky, 
ktoré pomáhajú zdravšiemu život-
nému štýlu. A čo je najpodstatnej-

Bezplatné obedy zvyšujú
rovnosť medzi deťmi

Opatrenia pre ľudí

šie, stierajú sa sociálne rozdiely 
medzi deťmi, keďže si za jeden stôl 
môžu sadnúť spolu, bez ohľadu na 
sociálne pomery.



TOP OPATRENIA 
za 10 rokov vlády strany SMER – sociálna demokracia

A TO VŠETKO PRI ZACHOVANÍ 
ZDRAVÝCH VEREJNÝCH FINANCIÍ

do Schengenského priestoru a môžeme 
voľne cestovať v rámci krajín EÚ 

minimálnu mzduminimálny dôchodok

vianočný príspevok pre dôchodcovvlaky pre študentov a dôchodcov 
zadarmo

materskú dávkulacný bankový účet pre každého

príspevok na starostlivosť o dieťapríspevok na školy v prírode a na 
lyžiarske kurzy

príspevok pre zdravotne ťažko 
postihnutých (ZŤP)

štátne pobyty pre sociálne slabšie 
rodiny zadarmo

platy učiteľovpríplatky za prácu v noci, cez víkendy 
a sviatky

počet nových pracovných miestpríspevok na bývanie pre študentov 
a na rekonštrukcie internátov

VSTÚPILI SMEpríspevok na rekonštrukcie nemocníc 
a obnovu ich technického vybavenia

do eurozóny - prijatím jednotnej 
európskej meny EURO 

jasnú a nemennú protimigračnú 
politiku

odvody pre ľudí s nízkymi 
a so strednými príjmami

bezplatné autobusy k vlakom zadarmo

DPH na 10 % na vybrané základné 
potraviny

obedy zadarmo pre deti posledného 
ročníka MŠ a všetkých žiakov ZŠ

doplatky na lieky pre dôchodcov 
a pre deti

20 % navýšenie platov zamestnancov 
verejnej a štátnej správy

evidovanú mieru nezamestnanosti 
na historické minimum

zastropovanie veku odchodu 
do dôchodku

ZVÝŠILI SMEZAVIEDLI SME

PRIPRAVUJEMEZNÍŽILI SME

3Opatrenia pre ľudí
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Trnava

Sereď

Trnavský kraj

Vláda SR v  rámci financova-
nia a programu rekonštrukcie, 
modernizácie a budovania fut-
balových štadiónov na roky
2013  – 2022, vyčlenila prostried-
ky zo štátneho rozpočtu vo výške
13 miliónov eur na projekt vý-
stavby nového štadióna v Trnave.

Štadión Antona Malatinského 
City Arena Trnava patrí v  tejto 
dobe k  najmodernejším a  naj-
väčším futbalovým štadiónom 
na Slovensku. City Arena Trnava 
je domácim štadiónom klubu
FC Spartak Trnava a  zároveň 
Slovenskej futbalovej reprezen-
tácie.

V  roku 2016 bolo ako memen-
to pre súčasníkov i  budúce 
generácie otvorené v  Seredi - 
v mieste bývalého pracovného 
koncentračného tábora - Mú-
zeum holokaustu v Seredi. Ob-
jekt Múzea holokaustu v Seredi 
bol zrekonštruovaný s využitím 
príspevkov z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a  dotá-
ciou vlády SR.
V  roku 2018 opätovne cez Mi-
nisterstvo kultúry z rezervy vlá-

dy SR bola vyčlenená dotácia 
850 tis. eur na dobudovanie 
múzea, konkrétne rekonštrukč-
ných prác a  expozičnej časti 
venujúcej sa zariadeniu dielní 
a ubytovania väzňov v pracov-
nom a  koncentračnom tábore 
v  Seredi, perzekúciám na Slo-
vensku a  táborom na našom 
území, vrátane časti Memo-
riál  – venovanej pamiatke za-
vraždených.
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Marián Dvorský
58 rokov
Kandidát na starostu obce Letničie za koalíciu 
SMER - SD, SNS a MOST - HÍD

Mgr. Juraj Mikula
30 rokov

Ing. Peter Hnát
52 rokov
Kandidát na starostu obce Brodské za koalíciu 
SMER - SD, SNS a MOST - HÍD

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva 
obce Radošovce za koalíciu SMER - SD, SNS
a MOST - HÍD

Momentálne som druhé volebné 
obdobie starostom spomenutej 
obce. Som ženatý a  mám dve 
dospelé deti. Vzdelanie - stre-
doškolské zamerané na elektro-
techniku. Dlhé roky som praco-
val na sklade obilia v  Gbeloch, 
kde som bol zaradený do rôz-
nych pracovných pozícií, napo-
sledy ako vedúci strediska Gbe-
ly. V roku 2010 som bol zvolený 
za starostu a uvoľnený z pracov-

ného pomeru v Nafta Gbely. Pre-
sadzujem srdečnosť, úprimnosť, 
lásku a  pomoc druhému. Mys-
lím si osobne, že za roky môjho 
pôsobenia vo funkcii starostu 
spolu s  poslancami a  ľuďmi, 
ktorí mali záujem obci pomôcť, 
sa veľa vecí uskutočnilo. Áno, je 
toho ešte veľa, čo by sa v  obci 
dalo urobiť. Preto sa budem 
snažiť, aby sa vízie a plány, ktoré 
mám, aj zrealizovali.

Narodil som sa v  Skalici a  bý-
vam v  Brodskom. Som ženatý, 
mám zahraničné vysokoškol-
ské vzdelanie, špecializácia - 
„Prieskumná geológia - ekono-
mika ťažby ropy a plynu“. 
Vo svojej pracovnej kariére som 
dlhodobo pôsobil v  zahraničí, 
ako: Kazachstan, Rusko, Bielo-
rusko, Ukrajina a  Azerbajdžan, 
kde som zastával riadiace a ve-
dúce funkcie a  preto som od-
hodlaný tieto svoje jazykové ve-

domosti a dlhoročné skúsenosti 
využiť v prospech a rozvoj obce 
Brodské. Som človek, ktorý vždy 
a všade rešpektuje zákon. Priná-
šam moderné riešenia, ktorých 
cieľom je zlepšiť podmienky ži-
vota ľudí v Brodskom.
Kandidujem na starostu obce, 
pretože o  veciach chcem roz-
hodovať na základe správneho 
úsudku a zdravého rozumu a aby 
jej obyvatelia mohli byť na ňu 
hrdí a našli v nej čo potrebujú.

Volebné obdobie 2014 - 2018:
  aktívna poslanecká práca
  100% na zasadnutiach OZ
  neustála reprezentácia obce

Odpočet poslaneckej práce:
  fi nančný príspevok pri na-
rodení dieťaťa, dokončenie 
inventarizácie majetku obce, 
obnovené vítanie občiankov, 
zvýšenie fi nančného príspev-
ku pre jubilujúcich senio-
rov, obmedzenie používania 

pyrotechniky, podpora pre 
obnovenie kroniky obce a  re-
konštrukcia starej budovy MŠ, 
pripomínanie si oslobodenia 
obce, návrh na zverejnenie zo-
znamu plánovaných podujatí 
v  obci, iniciovanie darovania 
obrazu rodáka Š. Nejeschlebu 
obci, odhalenie pamätnej ta-
bule Dr. Ľ. Pajdušákovej, návrh 
na regulovaný prechod cez kri-
žovatku pre žiakov
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kandidát na poslanca

kandidát na poslanca

kandidátka na poslankyňu

kandidát na poslanca

kandidát na poslanca

kandidátka na poslankyňu

kandidát na poslanca

kandidát na poslanca

kandidátka na poslankyňu

kandidát na poslanca

volebný obvod č. 3
Mesto Skalica
36 rokov
riaditeľ rádia

Mesto Holíč
volebný obvod č. 8
68 rokov
dôchodca

Mesto Holíč
volebný obvod č. 7
38 rokov
riaditeľka

Mesto Holíč
volebný obvod č. 7
62 rokov
živnostník

Obec Radošovce
30 rokov
skladový hospodár
fb stránka: 
facebook.com/Mikula.Juro

Mesto Holíč
volebný obvod č. 8
55 rokov
administratívny pracovník

Mesto Holíč
volebný obvod č. 1
35 rokov
vedúci technický pracovník

Mesto Holíč
volebný obvod č. 4
65 rokov
dôchodca

Mesto Holíč
volebný obvod č. 6
25 rokov
štátny zamestnanec

Obec Vrádište
21 rokov
hasič

Roman 
Noga - Podoliančin

Ing. 
Marian Honza, CSc. 

PhDr. 
Lenka Látalová, PhD.

Ing. 
Jozef Vlčej

Mgr. 
Juraj Mikula

Jarmila 
Duffková

Ing. 
Pavol Krška

Ing. 
Peter Ovečka

Mgr. 
Evamária Veselská 

Ján 
Nemečkay
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Obec Radošovce si pripomenula významnú osobnosť Záhoria

V Radošovciach ožívajú tradície

Aktívna okresná organizácia SMER - SD v Skalici

Seniori z Holíča oslávili štvrťstoročie svojej organizácie

Hasiči aj v skalickom okrese s novou technikou

Vo Vrádišti sa buduje

V deň 100. výročia narodenia vý-
znamnej slovenskej astronómky 
celosvetového významu a  ro-
dáčky z  Radošoviec Dr.  Ľudmily 
Pajdušákovej bolo, z  iniciatívy 
obecného poslanca Juraj Mikulu, 
obcou Radošovce pripravené dôs-
tojné pripomenutie si odkazu tej-

to veľkej osobnosti. V Kultúrnom 
dome sa uskutočnili prednášky 
na témy Život a  dielo Ľudmily 
Pajdušákovej a  Astronomická fo-
tografi a. Následne sa na Námestí 
v Radošovciach uskutočnilo Sláv-
nostné odhalenie pamätnej tabu-
le Dr. Pajdušákovej, ktorú odhalili 

jej syn, pán Ivan Hrček so svojim 
synom Slavomírom. Ešte predtým 
sa zúčastneným prihovorili vzác-
ni hostia. V krátkych príhovoroch 
vystupujúci vyzdvihli prínos Dr. Ľ. 
Pajdušákovej nielen v oblasti as-
tronómie, ale aj jej bohatú popu-
larizačnú a organizačnú činnosť.

Obec Radošovce je známa pre-
dovšetkým výborným vínom, 
napríklad rubínom, ktorý sa ne-
dávno stal európskou chránenou 
značkou, ale aj svojimi krojmi. 
V  posledných rokoch sa v  obci 
obnovili staré tradície súvisiace 

s krojmi ako napríklad dožinkové 
hody, krojový ples alebo folklórne 
slávnosti. A to všetko vďaka snahe 
a  odvahe radošovských občanov, 
ktorí sú na svoje tradície nesmier-
ne hrdí.

Stalo sa už tradíciou a milou po-
vinnosťou mnohých členov stra-
ny SMER  – sociálna demokracia 
v  skalickom okrese zúčastňovať 
sa na podujatiach samospráv, 
občianskych združení, organizácií 
a  spolkov a  reprezentovať poli-
tiku strany SMER - SD. Na tých-

to stretnutiach sa tak získavajú 
ďalšie podnety k  politickej práci. 
Pravidelne sa členovia okresnej 
organizácie zúčastňujú výročí 
oslobodenia obcí a miest a výročí 
SNP v okrese, vatry Ústavy v Ho-
líči, schôdzí Jednoty dôchodcov, 
Únie žien a  ďalších organizácií, 

prvomájových osláv, osláv MDŽ, 
dňa veteránov, pripomínaní si 
významných udalostí a  osobnos-
tí v  okrese, ako napríklad výro-
čia príchodu Dočasnej vlády do 
Skalice, ktoré bude v  tomto roku 
jubilejné sté.

V  septembri tohto roku Jednota 
dôchodcov v Holíči oslávila 25. vý-
ročie svojho vzniku. Predsedníčka 
organizácie v príhovore pripome-
nula významné udalosti a poduja-
tia, ktorých sa zúčastnili ich čle-
novia a aktivity, ktoré za uplynulé 
roky organizovali. Primátor mesta 

PhDr.  Zdenko Čambal poďakoval 
predsedníčke a  všetkým členom 
za ich prácu a  prínos pre mesto. 
Prítomným sa prihovorila aj pred-
nostka Okresného úradu v Skalici 
JUDr. Viera Kučerová a poďakovala 
sa im za vynikajúcu spoluprácu.

Zvýšiť pripravenosť krajiny na 
povodne a  zmierniť ich následky 
prostredníctvom zefektívnenia 
práce záchranných zložiek a zlep-
šenia ich technického vybavenia 
a uľahčiť samosprávam zvládanie 
mimoriadnych udalostí na miest-
nej úrovni v čase povodní. To bolo 

ambíciou projektu, vďaka ktoré-
mu sa do 19 obcí na Záhorí dostali 
nové protipovodňové vozíky. Čle-
novia Dobrovoľných hasičských 
zborov v  niektorých obciach 
a mestách skalického okresu do-
stali aj moderné zásahové vozidlo 
Iveco Daily.

Bola vykonaná plynofi kácia a  rekon-
štrukcia kúrenia v budove ZŠ v hodno-
te 20 tis. eur. V hodnote 18 tis eur bolo 
vybudované detské ihrisko v  areály 
ZŠ. V  súčasnosti sa pripravuje realizá-
cia multifunkčného ihriska s  umelým 
povrchom a  osvetlením o  rozmeroch 
18x33 m v  hodnote 72 tis eur. Dotácia 

z ÚV je 37 tis eur. Je vydané stavebné po-
volenie, prebehlo verejné obstarávanie 
a  v  súčasnosti sa vykonáva kontrolný 
a schvaľovací proces na ÚV. Obec taktiež 
dostala dotáciu vo výške 9 tis. eur na 
vybudovanie detského ihriska pri byto-
vých domoch a novej IBV Dolné Jochy. Tu 
tiež prebieha schvaľovací proces na ÚV.



Ako nás asi
nepoznáte

Peter Kažimír

Ranné plávanie v Dunaji Centrum sociálnych služieb Jesienka na Myjave

Peter Pellegrini

Jaroslav Baška

Cez Sorošku jazdím pravidelne

Juraj Blanár

Kontrolný deň v elektrárňach

Robert Kaliňák

Richard Raši

Sobášny palác v Bytči

Robert Fico

V kroji z Horehronia na „Slovenskom dni kroja“ v Banskej Bystrici

S mojím labradorom Rafaelom Saxofón je pre mňa hlavne relax

Peter Žiga

8 SMER – sociálna demokracia


