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            Dôvodom mojej kandidatúry je, že 

obec Beluša má zatiaľ nevyužitý veľký 

potenciál z hľadiska geografickej polohy s  

výhodou umiestnenia v širokej kotline, 

bohatstva minerálnych prameňov a 

ľudských zdrojov. Myslím, že budete so 

mnou súhlasiť, keď budem tvrdiť, že našu 

spoločnosť teda aj obec čakajú ťažké časy, 

keď bude potrebné mať vo vedení ľudí 

majúcich potenciál obec cez toto ťažké 

obdobie previesť v čo najlepšej kondícii. 

Zatiaľ všetci čakajú s natrčenou rukou, aby 

za nich problémy riešil niekto iný napr. EU, 

vláda či župa, čo nie je určite najmúdrejšie 

riešenie. Treba sa spoliehať hlavne na seba 

a preto sú veľmi  dôležité  tieto voľby. 

Mojim plánom je konsolidovať verejné 

financie, znížiť v týchto ťažkých časoch 

daňové zaťaženie občanov a podnikateľov 

miestnymi daňami. Pýtať viac a viac od 

občanov, tak ako to robí súčasné vedenie 

obce, nejde donekonečna. Ja však chcem ísť 

opačnou cestou, znížením zaťaženia. 

Určite sa chcete opýtať o koľko? Podľa 

môjho odhadu to môže byť 5% ročne teda 

na konci volebného obdobia to bude 20 -

25% oproti súčasnému stavu.  Znížením 

daňovej záťaže podnikateľov ich budeme 

motivovať, aby sa oplatilo podnikať v našej 

obci. Ďalším riešením je naštartovanie 

projektov, ktoré budú prinášať finančný 

osoh obci a nie vybraným záujmovým 

skupinám. Pretože na niektorých veciach 

môže zarábať obec pre nás všetkých a nie 

jednotlivci. Ľudia sa ma pýtajú, čo chcem 

urobiť s neustále sa zvyšujúcimi poplatka-

mi za komunálny odpad? Chcem to robiť po 

novom a naozaj. V súčasnosti sa na 

recykláciu iba hráme a väčšina “odpadu“ 

skončí aj tak na skládke. Ja slovo odpad 

nepoznám. Vidím len surovinu, ktorú 

zatiaľ nespracovávame.  Proces dôslednej 

recyklácie inovatívnymi metódami, ktorý 

odborný svet už dávno pozná, by sme vedeli 

tento problém vyriešiť nielen na úrovni 

našej obce, ale aj formou služby pre menšie 

okolité obce, čo by bolo ďalším zdrojom 

financií do našej spoločnej kasy a zároveň 

priestor pre zníženie poplatkov za komu-

nálny odpad pre každú jednu domácnosť.

Veľmi ma mrzí totálne zničenie kúpeľnej 

tradície v našej obci za posledných 20 rokov. 

To je vysvedčenie a vizitka minulých 

starostov a obecných zastupiteľov v 

predchádzajúcich volebných obdobiach. O 

tomto neutešenom stave sa na prvých 

dvoch stranách obecných novín nepíše. 

Naši dedovia by si pamätali časy, keď v 

Beluši stáli rýchliky, ktoré privážali 

kúpeľných hostí až z ďalekej Viedne. My si 

pamätáme ešte preplnené kúpalisko a 

víkendové zábavy v tamojších hoteloch. A 

čo z toho ostalo? To vidíme teraz všetci. Dva 

výhodne vyhorené hotely, miesto vody v 

bazéne rastú stromy a v Kiosku sa už nepasú 

ani len tie ovce. Toto by bola moja ďalšia 

priorita, aby som systémovými riešeniami 

naštartoval život v časti obce, ktorá bola v 

minulosti preukázateľne zlatou baňou a 

najdôležitejším finančným zdrojom obce.

Vraj sú deti našou budúcnosťou, ale robíme 

pre ne ako obec naozaj dosť? Prečo potom 

musia deti dochádzať do okresného mesta 

za osobným rozvojom? Športové centrum 

Aréna Beluša tak ako aj investícia v 

Aquaparku ostali len na úrovni predvoleb-

ných sľubov, čo našim deťom v rozvoji asi 

veľmi nepomôže. Na starostovskej stoličke 

by som mal kompetenciu reálne motivovať 

a oslovovať ľudí, osobnosti,  ktorí v danej 

problematike niečo dosiahli a mali by 

záujem odovzdávať tieto svoje znalosti a 

skúsenosti formou záujmových krúžkov 

našim deťom, aby sa z dôvodu absencie 

svojho reálneho rozvoja nevenovali 

drogovým alternatívam. Investícia do ich 

vzdelania, rozvoja a získavania pozitívnych 

skúseností je našou budúcnosťou. 

Ďalšie moje aktivity budú smerovať k 

riešeniu problému starnutia obyvateľstva a 

demografickej krivky s ktorou sa potýka 

celé Slovensko. Mojim cieľom je zabezpe-

čenie priestorov a služieb pre dôstojné 

dožitie našich spoluobčanov. Minulé 

vedenie obce nám bohužiaľ nepremyslene 

zúžilo manipulačný priestor riešenia tohto 

problému odpredajom budovy starej školy 

za smiešnu sumu súkromnému investoro-

vi. Ako vidíme v strede obce máme 

veľkolepo prerobenú budovu, ktorá je 

spolovice prázdna, čo je na jednej strane 

dobre, pretože obec nemusí riešiť nedosta-

tok parkovných miest na vybudovanie 

ktorých investor  akosi  pozabudol. 

Najhoršie však je, že sme si premrhali 

jedinečnú šancu vybudovať domov pre 

seniorov spĺňajúci najvyššie štandardy, 

ktoré by si určite zaslúžili.  

Mojim prínosom je jasné pomenovanie 

problémov, predloženie svojej vízie na ich 

riešenie. Keďže sa o tieto problémy 

zaujímam dlhodobo, nakoľko kandidujem 

druhé volebné obdobie čo hovorí o mojej 

vlastnosti, že sa nerád vzdávam a som v 

mojom prípade „cyklistom“ na dlhé trate, 

hľadal som kompetentných ľudí, ktorí by 

mi  pomohli tieto problémy riešiť. Volebná 

značka „Jankovič“ nie je len Jankovič sám, 

ale je to tím odborníkov, ktorí mu chcú a 

vedia pomôcť pri naplnení volebných 

sľubov, aby o 4  roky moji terajší kritici 

nemohli odpočítavať čo som nedokázal 

splniť, ale čo sa nám podarilo urobiť pre 

obec naviac. Na záver len jedno.  Ja Vás 

nechcem neprí jemne zaskočiť , ale 

príjemne prekvapiť.     
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Prečo ste sa rozhodli 

kandidovať?Volebný obvod č.1   Aký bude váš hlavný cieľ, zameranie v 

prípade zvolenia?

Ľudovít KODAJ
63r., dôchodca
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Všetko sa pre niečo deje. Bol som oslovený 

viacerými spoluobčanmi, čo vo mne 

vyvolalo pocit užitočnosti a dôvery. Po 

zvážení som sa rozhodol pre krok uchádzať 

sa o priazeň voličov.

Pre Belušanov som známy ako aktívny rybár, a 

preto aj oblasť ochrany vôd a životného 

prostredia je mi blízka. Ak mi občania vyslovia 

dôveru, z pozície poslanca sa budem snažiť 

presadiť realizovateľné požiadavky od občanov. 

Je stále čo zlepšovať!

JUDr. Soňa KOVÁČIKOVÁ
62r., právnik
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

Dostala som šancu kandidovať za 

poslankyňu. Stále sa snažím byť aktívna, a 

vďaka veku a možno práve vďaka  nemu, 

skúsenostiam, osobným predpokladom a 

možnostiam, chcem svoje takmer 40-

ročné vedomosti z práce v samospráve 

využiť v prospech občanov a obce. Verím, 

že môžem byť  pre obec a jeho chod 

prospešná.

Poznám dôkladne obec a jej problémy. Ako hlavné v 

obvode, v ktorom kandidujem, vidím riešenie 

problematiky parkovania a verejného poriadku. 

Nebudem dávať nereálne sľuby mimo kompetencie a 

možnosti poslanca ako jednotlivca, pretože tu je 

úspech založený na tímovosti a podpore, ale v nemalej 

miere aj v záujme občanov. V prípade zvolenia sa 

budem zodpovedne zúčastňovať  činnosti orgánov 

obce. Považujem sa za odborníka na komunálne právo, 

čo je v práci poslanca výhoda.Plne budem podporovať 

čerpanie prostriedkov z fondov a grantov. Svoju 

pozornosť chcem zamerať na oblasť nakladania s 

odpadmi. Ak si myslíte, že si zaslúžim dostať šancu, byť 

nápomocná pri rozvoji obce, budem rada za vaše hlasy. 

Jana SEKOVÁ
36r., SZČO
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Takmer celý svoj život som prežila v 

Beluši, s výnimkou troch rokov, ktoré som 

strávila vo Veľkej Británii, kde som popri 

práci a štúdiu získala cenné osobné i 

profesionálne skúsenosti. Po návrate zo 

zahraničia som sa pustila do podnikania, v 

ktorom som úspešná už 12 rokov. Moji 

klienti, rodina a priatelia ma poznajú ako 

cieľavedomú, pracovitú a húževnatú 

osobu.  

Zaujímam sa o veci verejné, o kultúrne, 

spoločenské i politické dianie. Chcela by som 

obetavo využiť svoj voľný čas s nasadením 

všetkých síl na riešenie rôznych otázok, v 

konkrétnom čase a konkrétnym spôsobom. Rada 

by som prispela k tomu, aby sa Beluša pre nás a 

naše deti stala miestom, kde sú otázky 

spoločenského života riešené efektívne, kde sa 

budeme cítiť bezpečne a šťastne, kde budeme 

jednoducho  doma.  

Ing. Matej SLÁVIK
30r., fotograf
nezávislý kandidát

Mária VLASATÁ
67r., dôchodkyňa
Kresťanskodemokratické hnutie

Po svadbe s manželkou Lenkou sme sa rozhodli 

založiť si rodinu v Beluši. Vďaka mojej práci 

som mal príležitosť precestovať celé Slovensko 

a vždy ma fascinovalo, ako je možné, že 

niektoré veci inde fungujú a u nás nie. To bol 

vlastne prvý dôvod, prečo som sa rozhodol 

kandidovať – priniesť dobré nápady domov a 

použiť ich na úrovni samosprávy.

Posledné 4 roky som pôsobil v obecnom 

zastupiteľstve ako nezávislý poslanec a 

zoznam zrealizovaných vecí je pomerne dlhý. 

Mám však ešte dlhší zoznam toho, čo by bolo 

dobré a možné realizovať nielen na Štúrovej, 

ale v celej Beluši. Rád by som v tom pokračoval.

Chcem aj naďalej prinášať zodpovednosť, 

spravodlivosť a pohľad mladého človeka do 

vedenia obce. Verejný priestor musí slúžiť všetkým 

– deťom aj seniorom. Beluša by mala mať kvalitne 

riešené a udržiavané miesta na stretávanie sa a 

peší pohyb. Chýba nám park a nedoriešená je aj 

centrálna zóna. Vytvorme vhodné podmienky pre 

športovcov. Deti, mládež a verejnosť potrebuje 

športoviská, ktoré by mali byť pravidelne 

udržiavané. Do kultúry potrebujeme priniesť 

väčšiu pestrosť. Bolo by vhodné vytvoriť viac 

priestoru pre kultúrne podujatia rôzneho 

charakteru a zlepšiť zážitok pre návštevníkov aj 

účinkujúcich.

Bola som oslovená predsedom oblastného 

vedenia strany, za ktorú kandidujem, čo 

vnímam ako prejav dôvery.

V prípade zvolenia sa budem podieľať na budovaní 

nového centra obce a jeho ochranou pred dopravnou 

záťažou.  Pozitívne hodnotím aj plánovanú realizáciu 

parku pri trhovisku. Podporím všetky dobré akcie, 

plány, nápady, ktoré zlepšia život našich občanov (na 

využitie voľného času pre deti a mládeže,  kultúrne a 

športové podujatia v obci,  budovanie miestnych 

cyklotrás, či obnova historických a kultúrnych 

pamiatok. Cieľom je vybudovanie bezbariérového 

prístupu do budov, ale najmä vybudovanie funkčného 

výťahu na zdravotnom stredisku.  
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Prečo ste sa rozhodli 

kandidovať?Volebný obvod č.2   Aký bude váš hlavný cieľ, zameranie v 

prípade zvolenia?

Ing. Jozef KAZÍK
74r., stavebný inžinier 
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

Už viac volebných období pôsobím ako 

obecný poslanec aj ako člen komisie 

výstavby a územného plánovania. Som 

stavebný inžinier. Táto práca mi je 

odborne blízka, a preto chcem aj naďalej 

ponúknuť moje odborné znalosti a 

skúsenosti  ako poslanec obce.

Pre plánované obdobie r. 2022-2026 je na 

programe množstvo významných investičných 

akcií, ktoré výrazne zmenia charakter obce a 

dúfam, že moje skúsenosti a pracovná odbornosť 

môžu byť prínosom pri plánovaní ich realizácií. 

Ing.Marián KONCOVÝ
41r., obchodný manažér 
Kresťanskodemokratické hnutie

Kandidovať som sa rozhodol z 3 dôvodov:

1. Narodil som sa v Beluši, žijem v Beluši a rád sa 

budem angažovať vo veciach verejných, 

týkajúcich sa mňa aj mojich spoluobčanov. 

2. Rád by som prispel k tomu, aby naša obec bola 

nielen jedna z najkrajších na Slovensku, ale aj 

obcou, kde malí a strední podnikatelia môžu 

ľudom poskytnúť zamestnanie za primeranú 

odmenu a kde rodiny budú mať príležitosť 

zabezpečiť si bývanie a predpoklady na slušný 

život. 3. Mám viac ako 15 ročnú prax z oblasti 

domáceho aj medzinárodného obchodu, kde 

som získal množstvo skúseností a kontaktov, 

ktoré by som rád využil v prospech mojej rodnej 

obce a mojich spoluobčanov.

Mojím cieľom je vytvorenie podmienok pre 

kval i tné  vzdelávanie , a le  a j  hodnotné 

voľnočasové aktivity, uľahčenie štartu do života 

mladým rodinám, zatraktívnenie prostredia pre 

podnikateľov a v neposlednom rade všeobecne 

všetkým občanom spríjemniť a zjednodušiť život 

v našej obci.

 

Mária MATUŠOVÁ
58r., SZČO 
SMER- sociálna demokracia

JUDr. Andrea RIDOŠKOVÁ
34r., asistent výroby a obchodu 
Slovenská národná strana

KANDIDÁT NEVYUŽIL PRIESTOR NA 

PREZENTÁCIU

Prečo ste sa rozhodli 

kandidovať?Volebný obvod č.3   Aký bude váš hlavný cieľ, zameranie v 

prípade zvolenia?

Pri svojej práci sa stretávam s podnetmi od 

občanov, ktoré bývajú kladné aj záporné. A 

touto cestou chcem riešiť ich problémy, 

zastávať ich záujmy a napomôcť rozvoju 

obce Beluša.

Záujmy občanov Beluše sa snažím napĺňať už 

dve volebné obdobia. Niektoré začaté projekty sa 

ešte nedokončili a svojou prácou chcem prispieť 

k ich úspešnej realizácií.

Ing. Viera BELOBRADOVÁ
64r., živnostníčka 
Kresťanskodemokratické hnutie

Od roku 2002 až do súčasnosti pracujem v 

komisii výstavby, poľnohospodárstva, 

dopravy a územného plánovania  OZ   a 

počas dvoch volebných období som bola 

poslankyňou OZ. Zaujímam sa o dianie v 

obci, záleží mi na rozvoji obce a jej ďalšom 

smerovaní. Vždy mám radosť, keď sa 

podarí nejaký projekt  zrealizovať, ktorý 

prispeje k zlepšeniu života našich 

občanov.

V prvom rade budem podporovať projekty , ktoré 

by mali zmeniť stred obce t.j. od OcÚ  až po ul. Ľ. 

Štúra,  a to vybudovaním námestia  s pešou 

zónou, parku, oddychovej zóny, projekt   

dopravného generelu v obci,   opravy chodníkov 

na ul. Farskej, ul. M.R. Štefánikova, ul. Dr.   

Adámiho- rozšírenie ulice a chodník. Rada  

podporím  a pomôžem aj pri projektoch, ktoré 

pomôžu zlepšiť  životné podmienky našich 

starších  a zdravotne znevýhodnených občanov -

výstavba denného stacionáru, penziónu.
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Prečo ste sa rozhodli 

kandidovať?Volebný obvod č.3   Aký bude váš hlavný cieľ, zameranie v 

prípade zvolenia?

Martina HROMKOVÁ
43r., vedúca odbytu 
nezávislý kandidát

Kandidovať som sa rozhodla preto, lebo mi 

nie je ľahostajné, ako sa naša obec v 

niektorých smeroch vyvíja, nevyvíja.

V prípade úspešného zvolenia, mám viacero 

cieľov: zriadenie rehabilitačného centra pre 

občanov, aby nemuseli dochádzať do okolitých 

miest ; oprava a rekonštrukcia poškodených 

komunikácií, chodníkov, mostov a následne 

minimalizovať parkovanie áut na týchto 

miestach;  revitalizácia centrálnej časti obce; 

zosúladiť záujmy a činnosti ovplyvňujúce 

územný rozvoj; balikobox Pošta; zníženie 

energetických nákladov obce; udržiavanie 

čistoty okolia potokov; rozšírenie základnej 

školy; priestor pre výstavbu domova dôchodcov 

pre obyvateľov obce; systematicky upravovať a 

vysádzať zeleň v našej obci. 

Pavol MACHO
58r., správca lesov 
SMER- sociálna demokracia

Chcem byť nápomocný pri rozvoji obce. Chcel by som zodpovedne pristupovať k riešeniu 

aktuálnych problémov, ktoré ťažia našich 

spoluobčanov. 

Michal MAREK
37r., technik 
SMER- sociálna demokracia

Záleží   mi na úspešnom rozvoji  a 

smerovaní obce, ktorej som celý život 

súčasťou.

Kandidatúru vnímam ako službu s ľuďmi a 

pre ľudí. 

Mojou prioritou je podpora nových projektov a 

investícií,  rozvoj kultúry, dopravy  a ekologické 

cítenie. Samozrejme, s ohľadom na  potreby 

obyvateľov. 

Nemenej dôležité je rozšíriť rady lekárov a 

skvalitniť poskytované služby. 

Jozef  ŠKORVAGA
39r., vedúci skladu 
Slovenská národná strana

Chcem sa aktívne podieľať na napredovaní 

obce vpred a zdokonaľovať a riešiť 

problémy v obci a ostatných častiach obce.

Anton ČAMAJ
45r., podnikateľ
Kresťanskodemokratické hnutie

KANDIDÁT NEVYUŽIL PRIESTOR NA 

PREZENTÁCIU
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Prečo ste sa rozhodli 

kandidovať?Volebný obvod č.4   Aký bude váš hlavný cieľ, zameranie v 

prípade zvolenia?

Milan BEDNÁR
47r., rozpočtár, prípravár výroby
Sloboda a Solidarita

Aby sme dotiahli niektoré rozbehnuté 

projekty, nakoľko v poslednom volebnom 

období sme boli dobrý kolektív a myslím 

si, že sme posunuli obec Belušu opäť 

trošku ďalej smerom k modernej obci.

Podobne ako som uviedol v predchádzajúcej 

odpovedi- dokončenie projektov zasahujúcich 

širšiu časť obce, najmä začatie budovania 

kanalizácie v obci a zväčšenie ČOV (zastrešuje 

Považská vodárenská spoločnosť v súčinnosti s 

obcou Beluša), zrealizovanie vodozádržných 

opatrení spojené s úpravou centra obce, 

rozširovanie služieb občanom a ďalšie.

Jozef  DRÁBIK
63r., dôchodca
Kresťanskodemokratické hnutie

KANDIDÁT NEVYUŽIL PRIESTOR NA 

PREZENTÁCIU

Bc. Ivan JANKOVIČ
51r., skladník
Slovenská národná strana

Kandidovať do Obecného zastupiteľstva 

som sa rozhodol preto, aby som mohol byť 

nápomocný pri spolurozhodovaní vo 

veciach verejných. Hlavne čo sa týka ulice 

A. Sládkoviča cítim dlhodobý nezáujem zo 

strany doterajších pánov poslancov za 

Náš volebný okrsok.

Chcem byť konštruktívny a hľadať riešenia 

problémov, ktoré nás čakajú v spoločenských 

otázkach a výzvach.

Mgr. Miloš PAGÁČ
67r., farmaceut
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Belušskú komunálnu politiku poznám 

veľmi dobre, keďže som pôsobil ako 

poslanec aj ako zástupca starostu. Mnohí 

ma vnímajú z futbalovej belušskej obce, 

ale najmä zo zdravotníckej oblasti a práve 

moje dlhoročné skúsenosti z podnikania 

vo sfére zdravotníctva by som rád ponúkol 

občanom a využil ich pre pomoc obci.

Moje prioritné ciele sú oblasť zdravotníctva, 

sociálnych vecí, športu a kultúry, keďže v týchto 

oblastiach pôsobím, poznám ich a viem byť pre 

obec a potreby občanov užitočným.  

Jana ŠEDÍKOVÁ
58r., účtovníčka
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Ing. Michal ŽELIAR
34r.,majster údržby
nezávislý kandidát

Vidím priestor na zlepšenie  fungovania 

obce, chcem pomáhať  pr i  r iešení 

problémov, ktoré občania Beluše majú, a 

tým prispieť ku kvalitnejšiemu životu v 

našej obci, preto kandidujem.

Roky žijem na ul. A. Sládkovičova, vidím 

n e d o s t a t k y  v  ú p r a ve  t o kov, m e d ze r y  v 

protipovodňových opatreniach. Nevyhovujúci je 

priestor pre kultúrne akcie (KD) a úlohou obce by 

malo byť aj zabezpečenie lepšej starostlivosti o 

seniorov, ZŤP a sociálne slabších občanov. 

Chápem, že hoci v týchto oblastiach obec už 

podnikla určité kroky, projekty sú obmedzené 

dostupnosťou financií, no i tak chcem byť 

nápomocnou pri ich tvorbe a postupnej realizácii.

Záleží mi na občanoch Beluše a na 

zveľadení našej obce. Od narodenia 

bývam v Beluši na ul. A. Sládkoviča, a 

preto som sa aj rozhodol za túto ulicu 

kandidovať do Obecného zastupiteľstva. 

Vo voľnom čase sa  venujem chovateľstvu 

a hasičstvu. Som členom SZCH v Beluši a 

DHZ v Beluši, kde zastávam viaceré 

funkcie. Mohli ste sa so mnou stretnúť pri 

organizovaní akcií, zásahoch DHZ Beluša. 

Mojím hlavným cieľom bude znížiť premávku na 

ulici A. Sládkoviča a na Žilinskej ulici. Chcel by 

som sa pokúsiť vyriešiť spoplatnený úsek cesty 

R6 tzv.  privádzač od Techmatu po Židovský 

cintorín. Druhým cieľom je zregulovať a 

udržiavať Konopný potok. 

Chcel by som riešiť problémy občanov, s ktorými 

sa stretávam v bežnom živote.  Niektoré podnety 

som už dostal počas zbierania podpisov  a pri 

voľnočasových aktivitách. 
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Prečo ste sa rozhodli 

kandidovať?
Volebný obvod č.5   Aký bude váš hlavný cieľ, zameranie v 

prípade zvolenia?

Ing. Jaroslav BAJZA
50r., domovník
Slovenská národná strana

V minulosti som sa intenzívne venoval dianiu v 

našej obci. Pôsobil som aj ako podpredseda 

komisie životného prostredia. Postupom času, aj 

napriek mojim snahám o pozitívne zmeny, sa v 

obci nenašli prostriedky na ich realizáciu a veľa 

návrhov bolo odmietnutých, dokonca bolo na ne 

pozerané ako na utopistické výmysly, ktoré u nás 

nikdy nenájdu uplatnenie. Išlo o návrhy 

ozelenenia centra obce, prepojenie priestoru 

pred obecným úradom s priestormi pri Bape až 

po bytovky, návrh na separáciu bioodpadu, 

vysadenie ukážkového ovocného sadu v areáli 

Základnej školy. Postupne som rezignoval na  

dianie v obci a venoval som sa iným aktivitám.

Keďže žijem v Beluši a bývam v Belušskych 

Slatinách, rozhodol som sa kandidovať za 

miestnu časť, pretože ešte stále existuje dosť 

n e v y r i e š e n ý c h  p r o b l é m o v,  k t o r é  n á s 

každodenne obklopujú a ktoré je potrebné riešiť. 

Prioritne sa samozrejme chcem venovať oblasti 

životného prostredia a ešte stále mám dosť 

nápadov, ako niektoré veci zlepšiť, skrášliť a 

prispieť svojím dielom k spoločnému rozvoju 

obce a skvalitneniu života v Beluši.

Mgr. Peter HORT
37r., obchodný manažér
Kresťanskodemokratické hnutie

Pozíciu poslanca obecného zastupiteľstva 

vnímam ako službu obci a jej obyvateľom. 

Vždy som sa snažil pomáhať pri realizácií 

projektov, ktoré zlepšujú život obyvateľov 

našej obce. Beluša je krásne miesto pre 

pokojný život rodín, seniorov ale aj pre 

mladú generáciu. Chcel by som do budúcna 

intenzívnejšie pracovať na skvalitňovaní 

života nás všetkých v našej Beluši.

Naším spoločným cieľom by malo byť zlepšovanie 

každodenného života obyvateľov Beluše. Veľkou 

výzvou bude riešenie kapacity školy a škôlok, 

vybudovanie obecných jaslí a zabezpečenie dostupnej 

a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých 

obyvateľov našej obce. Vnímam, že je potrebné 

rozumne zregulovať počet nákladných áut, ktoré 

prechádzajú našou obcou a neúmerne zaťažujú hlavne 

obyvateľov Slatinskej ulice a Belušských Slatín. S 

vedením obce by som chcel hľadať rozumné riešenie 

pre vyčistenie Belušských Slatín od chátrajúcich 

objektov, ktoré ohrozujú nás a naše deti. Belušské 

Slatiny by sa opäť mali stať oddychovou zónou.      

Ing. Lucia HÔRKOVÁ, PhD. 
36r., inžinier kvality
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Rozhodla som sa kandidovať za poslanca z 

troch dôvodov. Po prvé, angažovanie sa vo 

veciach verejných považujem za službu 

ľuďom a pre ľudí. Po druhé, by som veľmi 

rada prispela k ďalšiemu rozvoju a 

modernizácii našej obce. Po tretie, pre 

"naše deti", ktoré sú našou vlastnou 

budúcnosť, aby sme mohli veriť, že aj ony 

ju v tejto ťažkej dobe majú.

Medzi moje hlavné priority patrí podporiť nové 

investície, projekty v ýstavby školských 

zariadení, obnovy a údržby detských ihrísk a 

taktiež podpora kultúrnych podujatí. 

Cieľom je nezabúdať na potreby obyvateľov 

počas celého volebného obdobia.

Ing. František SALAJ 
57r., SZČO
SMER-sociálna demokracia

Ing. Peter VIRGA 
42r., technik
Kresťanskodemokratické hnutie

Moje rozhodnutie, prečo opätovne 

kandidujem, je v pokračovaní v začatej 

práci. 

Dokončiť odkanalizovanie obce, rekonštrukciu 

centra, dokončenie ihrísk, hlavne doplnenie v 

Belušských Slatinách o prvky pre najmenšie deti. 

Konečne sa pokúsiť doriešiť nekonečný príbeh s 

majiteľmi hotela Thermál a bývalým kúpaliskom. 

Pokračovať v dobudovaní bezpečnostných 

prvkov na cestách a v neposlednom rade pomôcť 

svojimi skúsenosťami prekonať ekonomický 

chaos spojený so zdražovaním energií a udržať 

obec v dobrej ekonomickej kondícii.

Som hrdý Belušan a mám veľmi rád svoju 

rodnú obec. Vidím jej nedostatky a 

problémy, no hlavne jej potenciál. Verím, 

že sa mi podarí využiť svoje skúsenosti z 

predchádzajúcich volebných období a 

spolu s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi sa 

budeme podieľať na jej rozvoji.

Podpora aktivít a projektov, ktoré by prispeli k 

tomu, aby sa z Belušských Slatín stalo miesto 

atraktívne pre obyvateľov aj návštevníkov. 

Podpora kvalitných projektov, ktoré napomôžu 

rozvoju obce a obnove i zveľaďovaniu majetku 

obce. Reflektovanie názorov občanov a podpora 

ich iniciatívy. Zodpovedné zasadzovanie sa za 

spravodlivé riešenia aktuálnych problémov obce 

a občanov Beluše.

- okrsok č.5 a okrsok č.6
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Prečo ste sa rozhodli 

kandidovať?
Volebný obvod č.6   Aký bude váš hlavný cieľ, zameranie v 

prípade zvolenia?

Viera BELOKOSTOLSKÁ
60r., kuchárka
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

Už 32 rokov pracujem ako kuchárka v 

Materskej škole Hloža. Poznám od malička 

mnohých rodičov, ktorí v našej obci dodnes 

žijú a opätovne sa s mnohými stretávam 

vďaka ich deťom. Poznám ich potreby, 

starosti, ale aj radosti pri spoločných 

stretnutiach a rôznych školských akciách. 

Rada komunikujem s ľuďmi každého veku a 

zaujímam sa o veci verejné v našej obci. 

Moje vízie sú jasné: verejná doprava a 

bezpečnosť. Zabezpečovanie služieb pre 

občanov rekonštrukciou a nadstavbou materskej 

školy Hloža. Oprávnená je aj požiadavka jasiel, či 

prístavby základnej školy. Pre starších občanov 

je aktuálna potreba riešenia domovu dôchodcov 

a denného stacionára.

Chcem načúvať vašim požiadavkám a hľadať ich 

riešenia v spolupráci s obcou.

Radoslav CIMERÁK
38r., podnikateľ
nezávislý kandidát

S  otázkou, prečo  som sa  rozhodol 

kandidovať za poslanca sa v poslednom čase 

stretávam často. Keďže miestne časti obce 

Beluša -  Hloža a Podhorie sa v posledných 

rokoch rozrástli o nových obyvateľov,  vidím 

potrebu zastúpenia nových obyvateľov v 

riadení obce. 

Mojou víziou je tlmočiť potreby všetkých obyvateľov 

miestnych častí, tých ktorí tu žijú celé roky, ale aj tých 

ktorí si vybrali Belušu ako nové miesto na život. Mojou 

snahou bude zužitkovať svoje skúsenosti, ktoré som 

získal ako člen komisie pre schvaľovanie projektov a 

dotácií na Úrade vlády SR a taktiež skúsenosti z 

podnikania na zlepšenie podmienok života v 

miestnych častiach i v celej obci. Prioritou bude práca s 

deťmi, mládežou, keďže pôsobím ako člen Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany SR pre mládež a tiež ako vedúci 

malých hasičov Podhorie. Ku každej práci pristupujem 

zodpovedne a férovo. Som odhodlaný venovať 

potrebný čas aj energiu na zveľaďovanie Beluše.

Marián FÚSEK
59r., operátor výroby
Kresťanskodemokratické hnutie

KANDIDÁT NEVYUŽIL PRIESTOR NA 

PREZENTÁCIU

Ján HAJDUCH
38r., technik
Kresťanskodemokratické hnutie

Bol som oslovený, aby som poskytol svoje 

skúsenosti so spolupráce so štátnou a 

verejnou správou, takisto zo svojho 

pôsobenia v dobrovoľníckych projektoch 

ako OZ Katarínka alebo Vodné mlyny 

Oblazy n.o.

Konkrétne ciele sú dlhodobého charakteru - 

riešenie odpadového hospodárstva, finančné 

zvýhodnenie zodpovedných občanov, ktorí 

odpad separujú, aby nedoplácali na tých, ktorí 

produkujú veľké množstvo netriedeného 

komunálneho odpadu. Potom aj riešenie 

dopravnej situácie v miestnej časti Podhorie, aby 

bola bezpečnejšia hlavne pre rodiny s deťmi.

Peter KVOCERA
59r., majster údržby
HLAS-sociálna demokracia

Ing. Erika NÉMEDY
38r., SZČO
SMER-sociálna demokracia

Po 20 -ročných skúsenostiach ako predseda 

DHZ Podhorie som sa rozhodol  pomôcť 

spoluobčanom aj  v  oblast i  rozvoja 

infraštruktúry v obci pomocou euro - 

projektov . 

Pomoc pri vybudovaní detského strediska v 

Podhorí ako sú jasle a škôlka pre mladé rodiny . 

Udržiavanie a vytváranie nových priestorov na 

relaxáciu pre seniorov a deti na miestnom 

ihrisku. Úprava miestnych komunikácii a iné 

aktivity,  ktoré prinesie doba a život.

Moja práca záhradného a krajinného 

architekta je aj mojím naplnením, mám za 

sebou množstvo realizácií na skvalitnenie 

životného priestoru vo verejnom sektore: 

detské ihriská, cintoríny a iné verejné 

priestranstvá v priľahlých obciach, mestách 

a  súkromných záhrad. Je  mi  preto 

prirodzené a nie je mi ľahostajný pohľad ako 

naša Beluša vyzerá a akým smerom  sa bude 

rozvíjať, a preto ponúkam svoje vedomosti, 

schopnosti a skúsenosti.  

Sadové a parkové úpravy sú dôležitým faktorom celkového 

obrazu našej obce, preto jedným z mojich hlavných cieľov 

je klásť veľký dôraz na kvalitný verejný priestor. Som 

nesmierne rada, že svoje skúsenosti som mohla preukázať 

aj v našej obci Beluša, a to projektom "Zelené obce", v Hloži 

v škôlke projektom "Hravo a zdravo". Ako členka OZ Zväzu 

Žien Podhorie som viedla projekt "Kvitnúce ihrisko" a 

revitalizáciu priestora okolo kaplnky. Obec sa mení, 

pribúda v nej veľa mladých rodín s nárokom na kvalitné 

trávenie voľného času a v tomto smere vnímam viacero 

výziev. Mojím cieľom je byť nielen aktívnym občanom a 

obyvateľom, no zároveň človekom, ktorý posúva veci vpred 

a miesto hľadania problémov ponúka riešenia.

- okrsok č.7 a okrsok č.8
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Prečo ste sa rozhodli 

kandidovať?
Volebný obvod č.6   Aký bude váš hlavný cieľ, zameranie v 

prípade zvolenia?

Peter ŠARLAY
38r., elektronik
Slovenská národná strana

Kandidovať som sa rozhodol preto, že 

dianie v obci ma zaujímalo už od strednej 

školy. 20 rokov som pôsobil ako veliteľ DHZ 

Hloža a v  OZ som už štyri roky ako 

poslanec. Chcem sa naďalej podieľať na 

zveľaďovaní obce a ich miestnych častí.  

Nakoľko sme počas štyroch rokov v Beluši 

rozbehli,  ale aj dokončili veľa významných 

a zaujímavých projektov, rád by som v tom 

ďalej pokračoval.

Mojím cieľom je pokračovať v začatej práci. 

Dotiahnutie projektov, ktoré sú v Beluši rozbehnuté. U 

nás v miestnej časti je to hlavne dobudovanie 

športového areálu, s ktorým je úzko spätá a 

nevyhnutná bariéra okolo železničnej trate v jeho 

okolí. Oprava ciest a chodníkov. Úprava záhrady za 

kultúrnym domom v Hloži. Riešenie dopravnej 

situácie v obci (chodníky, cyklotrasy, parkoviská). 

Kanalizácia, zlepšenie občianskej vybavenosti ako 

obvodný lekár, pediater, zvýšenie kapacity školy aj 

škôlky a samozrejme aj nejaký väčší supermarket.

Milan ŠEDÍK
64r., obchodný zástupca
SMER-sociálna demokracia

Bol som oslovený vedením obce, či by som 

nechcel pokračovať a spolupodieľať sa na 

projektoch, ktoré sme ako poslanci v rokoch 

2 0 1 8 - 2 0 2 2  z a č a l i .  P r i p r a ve n ýc h  a 

naplánovaných je mnoho významných 

investícií a chcem byť súčasťou ich ďalšieho 

vývoja.

V dnešnej dobe je dôležité hľadať najmä 

financovanie mimo obecných rozpočtov. Je 

potrebné doriešiť odkanalizovanie domácností v 

celej obci a ako občan Podhoria je pre mňa 

dôležité pozdvihnúť úroveň poskytovania 

služieb v KD Podhorie- v prvom rade zateplením 

budovy a výmenou okien, čím by sme dosiahli aj 

energetickú úsporu. 

Ing. Milan ŠEDÍK
59r., technik
SMER-sociálna demokracia

Branislav ZBÍN
48r., vedúci strediska recyklácie
HLAS-sociálna demokracia

C h ce m  v y u ž i ť  s vo j e  s k ú s e n o s t i  z 

predchádzajúcich dvoch volebných období 

a napomáhať v ďalšom rozvoji obce. 

Pracoval som v stavebnej komisii, kde by 

som aj ďalej chcel pokračovať, a tak prispieť 

k pokračovaniu rôznych problémov 

občanov obce Beluša a jej častí.

Hlavným cieľom bude moja podpora všetkých 

nových projektov a aktivít smerujúcich k 

ďalšiemu rozvoju našej obce bez ohľadu na to, v 

ktorej časti sa budú realizovať. V mojom obvode 

Hloža  treba dobudovať športový areál, oplotenie 

cintorína, zrealizovať nadstavbu materskej 

školy, zrekonštruovať chodník okolo potoka od 

kaplnky smerom ku KD a uvažovať o vybudovaní 

ďalších chodníkov do ďalších častí. 

Som dlhoročným členom a v súčasnosti aj 

predsedom ZO SZ chovateľov a vďaka účasti 

na výstavách nereprezentujem  len 

organizáciu, ale aj obec. Vyrastal som v 

rodine, kde bola komunálna politika 

doménou, vďaka otcovmu pôsobeniu na 

pozícii starostu obce a po získaní množstva 

osobných skúseností som sa rozhodol aj ja 

zabojovať o priazeň občanov a pokúsiť sa 

stať obecným poslancom.

Beluša má veľký potenciál a budem podporovať a 

presadzovať všetky projekty, ktoré napomôžu 

rozvoju obce, priemyslu, zvýšia bezpečnosť na 

cestách. Je potrebné využiť možnosti eurofondov 

(teda financií mimo rozpočtu obce) pri realizácii 

významných projektov, z ktorých mnohé už obec 

podala alebo pripravuje. Rozširovanie školy, 

škôlky, budovanie penziónu pre seniorov- to sú 

najpotrebnejšie investície, ktoré by výrazne 

pomohli tak mladým, ako aj starším.  

- okrsok č.7 a okrsok č.8
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Prečo ste sa rozhodli kandidovať 

a aký bude váš hlavný cieľ, zameranie v prípade zvolenia?
Volebný obvod č.8 
okres Púchov   

Ing. Jaroslav HUPKA
50r., manažér, nezávislý kandidát

Ing. Andrea JANKOVIČOVÁ
51r., riaditeľka centra sociálnych 

služieb, SMER-sociálna demokracia, HLAS-

sociála demokracia, SME RODINA, Slovenská 

národná strana 

Mgr. Patrik ŠTRBÁK
30r., prednosta Obecného úradu v 

Beluši, nezávislý kandidát

11

13
1) Kandidovať som sa rozhodla preto, lebo patrím medzi ľudí, ktorí majú chuť, 

odhodlanie a silu niečo zmeniť a budú tak náš okres dôstojne a odhodlane 

zastupovať. 

2) Mojím hlavným cieľom bude prispieť svojimi podpornými rozhodnutiami pri 

riešení problematiky regiónu v rôznych oblastiach ako napr.: 

- prispieť k užšej spolupráci samosprávneho kraja s obcami, pokúsiť sa získať 

viac finančných prostriedkov z rozpočtu VÚC s účelným využitím pre okres, 

pritiahnuť do nášho okresu väčšie investície, zmysluplné a účelné projekty na 

obnovu a získať viac dotácií na regionálny rozvoj, v spolupráci s obcami zlepšiť 

propagáciu regiónu, podporiť rozvoj športovísk, poukázať na potrebu opráv 

ciest I. a II. triedy v regióne, podieľať sa a podporiť projekty so zameraním na 

oddychové a rekreačné zóny.

Ako riaditeľke Centra sociálnych služieb mi nie je ľahostajná ani sociálna 

oblasť, práve naopak. Preto pevne verím, že svojimi niekoľkoročnými 

skúsenosťami a dobrými výsledkami v rámci zariadenia môžem aj v tejto 

oblasti prispieť k zlepšeniu a byť maximálne nápomocná.  

1) Keďže už tretím rokom pôsobím v samospráve ako prednosta Obecného úradu v 

Beluši, jedným z hlavných motívov, prečo chcem reprezentovať ľudí v regióne, je ukázať, 

že aj v politike môžu byť ľudia čestní, so správnymi hodnotami, odborne zdatní, 

pracovití, ktorým záleží na životných podmienkach občanov a prostredí, v ktorom ľudia 

žijú. To, čo úprimne chcem a čo mi prináša radosť, je pracovať pre ľudí a zlepšovať 

prostredie, v ktorom žijú. Verím tomu, že zlepšovaním prostredia, v ktorom ľudia žijú, 

vieme byť k sebe milší, príjemnejší, ochotnejší si pomôcť. Beluša je miesto, kde siahajú 

moje korene, je mojím domovom, mám ho úprimne najradšej zo všetkých miest. 

2) Ako kľúčové kompetencie TSK vnímam dopravu, cyklodopravu, školstvo, šport, 

zdravotníctvo, sociálnu oblasť a kultúru. Čo sa týka mojich top priorít, je ňou 

jednoznačne Vážska cyklotrasa, konkrétne jej 5. úsek Ladce – Púchov. Jedná sa o takmer 

13 km úsek, ktorý je pevne verím blízko pred realizáciou a osobne sa zasadím o jej 

úspešnú realizáciu. Jedným z najväčších prínosov celého úseku je nový cyklomost, ktorý 

by premostil Belušu s obcou Lednické Rovne. Ďalšími prioritami je samozrejme oprava a 

zlepšovanie stavu ciest v našej obci, či  zlepšovanie bezpečnosti pre chodcov, napríklad 

ďalším nasvetlovaním priechodov pre chodcov v Beluši. Pre Belušanky a Belušanov 

budem presadzovať a podporovať možnosti získať finančné dotácie pre našu obec, napr.  

v belušskej materskej i základnej škole, pre športové kluby, či pre záujmové organizácie .

1) Ku kandidatúre ma viedla skutočnosť, že môžem svoje dlhoročné skúsenosti 

(aj ako poslanca MsZ v Púchove) pretaviť do práce pre celý okres Púchov. A v 

neposlednom rade aj podnety od blízkych ľudí, že do krajského parlamentu 

treba novú krv.

2) Pri kompetenciách, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj má, je veľmi ťažké 

sa zamerať na jeden hlavný cieľ. Ak dostanem od voličov nášho púchovského 

okresu dôveru, tak určite budem brať najväčší zreteľ na sociálne istoty pre 

seniorov a mladé rodiny. Taktiež na investície do modernizácie nemocnice v 

Považskej Bystrici a prepojenia štúdia na stredných školách so 

zamestnávateľmi v našom regióne. 
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