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ROVINKA

SKÚSENOSTI A KONKRÉTNE ČINY

Vážení spoluobčania, uchádzam sa o Vašu dôveru vo voľbách na starostu obce 
Rovinka. Od začiatku tohto volebného obdobia som pôsobil ako zástupca staros-
tu a od februára 2018 zastávam funkciu starostu. Na konci volebného obdobia sa 
patrí urobiť odpočet konkrétnych činov, preto mi dovoľte, aby som vám predsta-
vil, čo sa v Rovinke za môjho pôsobenia podarilo:

✓ Výstavba modulovej základnej školy
✓ Realizácia osvetlenia v obci
✓ Dovybavenie zberného dvora
✓ Dotácia na verejné osvetlenie na ihrisku
✓ Dotácia na detské ihrisko v materskej škole

Viem, že Rovinka sa neustále rozvíja a pred nami je ešte veľa práce. Preto som sa 
rozhodol pokračovať a dokončiť ďalšie úspešne rozbehnuté projekty. Šesť  kon-
krétnych krokov, ktoré v chcem so svojim tímom v našej obci zrealizovať.
 

• Vybudovať telocvičňu a jedáleň pre základnú školu

• Zrekonštruovať Školskú ulicu

• Postupne obnoviť obecné cesty a chodníky

• Dobudovať osvetlenia na ihrisku

• Vybudovať nový športový areál za hrádzou

• Rozšíriť parkovacie plochy v obci
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JOZEF BARTALOŠ
57 ročný, konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
Som konateľom spoločnosti Batax spol s.r.o . Mojim cieľom je iniciovať dodatok 
zmeny územného plánu v prospech Rovinčanov. Ide o územie okolo malého jazera 
v Rovinke, ktoré terajšie  obecné zastupiteľstvo schválilo na bytovú výstavbu. Za-
sadím sa o to, aby bolo zmenené na rekreáciu a šport a aj naďalej slúžilo všetkým  
obyvateľom Rovinky na  kúpanie, bicyklovanie a prechádzky s deťmi.

MARIÁN KANIS
40 ročný, konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
Narodil som sa a aj žijem v Rovinke celý svoj život. Som majiteľom a konateľom 
firmy KALINA-KOV, s. r. o., ktorá sa zaoberá kovovýrobou a vŕtaním studní. 
Mojím koníčkom je futbal, ktorý som hral aktívne za TJ Rovinka od šiestich rokov. 
Momentálne som generálnym manažérom tohto klubu a našim cieľom je v čo naj-
väčšej miere rozvíjať talenty našich detí.

LIBOR BOMBALA
41 ročný, živnostník, nezávislý kandidát
Som ženatý a mám 8-ročného syna Samka. Pracujem ako živnostník v elektro-
inštaláciách a ako rodený Rovinčan viem presne čo naša obec potrebuje. Budem 
srdcom aj rozumom aktívne pracovať pre jej rozvoj.

JAROSLAV OMÁNIK
61 ročný, dôchodca, nezávislý kandidát
Dlhodobo pôsobím v TJ Rovinka a momentálne zastávam funkciu podpredsedu. 
Svojimi skúsenosťami chcem byť nápomocný pri realizácii športového vyžitia všet-
kých občanov Rovinky.

MARIÁN CHABREČEK
44 ročný, manažér spoločnosti, nezávislý kandidát
Žijem v Rovinke sedem rokov so svojou manželkou a troma deťmi. Som aktívny 
podnikateľ so zmyslom pre poriadok, ochotný svoju energiu venovať rozvoju našej 
obce. Ponúkam dlhoročné skúsenosti v riadení firiem, oblasti verejného obstaráva-
nia a čerpania eurofondov. Chcem pomôcť, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie.

FRANTIŠEK ZAJÍČEK
40 ročný, živnostník, nezávislý kandidát
Chcem žiť v prosperujúcej Rovinke s fungujúcou samosprávou pre všetkých.
V našej obci žijem aj pracujem a teda poznám jej problémy a budem ich riešiť.

BRANISLAV BOLGUŠ
46 ročný, živnostník, nezávislý kandidát
Od narodenia žijem v Rovinke a trápia ma negatívne dôsledky rozsiahlej výstav-
by posledných 20 rokov. Chcem pomôcť pri rekonštrukcii cesty na Školskej ulici 
a tiež presadzovať alternatívny spôsob dopravy do Bratislavy formou zrekonštru-
ovania vlakovej zastávky  v Rovinke a zabezpečenia kyvadlovej dopravy 
na miestnu vlakovú stanicu.

ŠTEFAN MITTÚCH
57 ročný, živnostník, nezávislý kandidát
Som živnostník a Rovinka je mojou rodnou obcou, kde som prežil väčšinu svojho 
života.Obci chcem ponúknuť svoje odborné skúsenosti v oblasti stavebníctva a 
dopravy. Podporím všetky aktivity, ktoré skvalitnia bežný život všetkých obyva-
teľov Rovinky.

MAREK GEHRY
40 ročný, účtovník, nezávislý kandidát
Som profesionálny účtovník, preto chcem využiť svoje odborné znalosti a 
dohliadať na efektívne a zákonné použitie obecných financií. Od narodenia 
som srdcom Rovinčan a postarám sa o to, aby každé euro bolo investované na 
správnom mieste.

MICHAL ZACHAR
52 ročný, dôchodca, nezávislý kandidát
Pred 52 rokmi som sa narodil v Rovinke, ktorá mala vtedy 750 obyvateľov. 
Veľmi dobre poznám problematiku našej obce. Preto chcem aj ja podať po-
mocnú ruku k riešeniu problémov a k zlepšeniu spolužitia v Rovinke.


