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V Rovinke žijem s manželom a deťmi viac ako 12
rokov. Keďže mi nie je ľahostajné, v akom prostredí
žijeme, či už v oblasti vzdelávania, rozvoja, kultúry
alebo bezpečnosti, rozhodla som sa kandidovať na
post poslankyne obecného zastupiteľstva. S manželom sa už dlhodobo snažíme zapájať do života
v obci a pomáhať, kde je to potrebné. Prispeli sme
na výstavbu novej budovy školy, pomáhali sme so
zariadením šatní skrinkami pre deti, zabezpečili
sme vymaľovanie a upratovanie tried, prispievame
na kancelárske potreby pre školu, na občianske združenie Sovičky a na šport – futbal. Taktiež
sa podieľame na vybudovaní detského ihriska na
Brezovej ulici formou zabezpečenia pozemku.
Keďže chcem, aby moje deti vyrastali v kultúrnom,
zdravom a bezpečnom prostredí, chcela by som
svojou prácou ako poslankyňa obecného zastupiteľstva prispieť k tomu, aby Rovinka takáto naozaj
bola pre prospech nielen môj a mojej rodiny, ale
pre prospech všetkých obyvateľov Rovinky.

V Rovinke žijem už 9 rokov a spolu s manželom tu vychovávame naše 3 deti, ktoré
navštevujú miestnu MŠ a ZŠ. Ako matka každodenne zažívam to, čo trápi viacerých, či už je to ranná a popoludňajšia
doprava, problematické parkovanie pred
školou a škôlkou, alebo nedostatok ihrísk
pre malé deti. Ale netreba zabúdať ani na
staršie deti, ktoré potrebujú niečo iné ako
pieskovisko. Videla a počula som už nejedno riešenie, ale zatiaľ len vo forme plánov
a nesplnených sľubov. Ako rodina sa snažíme pomáhať už dlhšie, napr. účasťou na
rôznych brigádach v MŠ a ZŠ, pomocou pri
sťahovaní tried do novej budovy ZŠ, príspevkom na OZ Sovičky a tiež po materiálnej
stránke - vybavenie jazykovej učebne pre
ZŠ. Nemám vysokoškolský titul, ale na
zmenu a zlepšenie častokrát stačí aj zdravý
rozum, ochota a pevná vôľa.

40 rokov, podnikateľka

Rovinka

37 rokov, office manager
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Program máme všetci bohatý a v podstate veľmi podobný.

V krátkosti by sme Vám chceli predstaviť naše ciele.
Naším heslom, s ktorým vstupujeme do volieb je „len reálne ciele“, preto sa nebudeme
predháňať v bombastických vyjadreniach ako postavíme, zaplatíme, urobíme, ... Všetci
dobre vieme, čo naša obec viac či menej potrebuje a na vyriešenie týchto problémov
je dôležitá nielen chuť a dobrá vôľa, ale hlavne práca a finančné prostriedky a toto je
naša hlavná výzva. Našim cieľom je nielen pred voľbami sľubovať, ale následne aj konať.
Máme záujem sa zamerať v prvom rade na spracovanie a predloženie projektov a následne na získavanie finančných prostriedkov, pretože bez nich sú všetky sľuby nesplniteľné a následne získané zdroje použiť v prospech obce. Projekty chceme zabezpečiť
vlastnou prácou a chceme osloviť na spoluprácu odborníkov na eurofondy.

Financie by sme chceli získavať nasledovným spôsobom:
l aktívne sa zaoberať možnosťami získania financíí z kohéznych fondov,
l zefektívniť poplatok za rozvoj,
l zefektívniť výber podielových daní – zameranie sa na občanov bez trvalého
pobytu, podľa nášho odhadu ( zisťovali sme pri získavaní podpisov ) v obci
nie je prihlásených okolo 20 % obyvateľov, čo pri predpokladaných
prijímoch z podielových daní na rok 2018 vo výške takmer 1,4 mil. €
je výpadok prijímov obce vo výške cca 350 tis. €,
l aktívne osloviť občanov a podnikateľov Rovinky s možnosťou sponzorovania
projektov.

Kam by sme získané prostriedky umiestnili:
1. V oblasti školstva – vybudovanie a vybavenie telocvične a školskej jedálne.
2. V oblasti športovo rekreačných aktivít – vybudovanie detského ihriska na
Železničnej ulici, revitalizácia Malého jazera, obnovenie ihriska za hrádzou.
3. V oblasti bezpečnosti – postupné zriadenie obecnej polície, riadenie dopravy
v exponovaných časoch na miestach s vyššou frekvenciou detí.
4. V oblasti dopravy – vybudovanie parkoviska pri pošte a pri železničnej stanici,
v spolupráci s MDVSR a ŽSR zabezpečiť rekonštrukciu železničnej stanice.
5. V oblasti informatizácie – informovanie občanov okrem rozhlasu aj formou sms správ,
pripraviť podmienky pre ďalších poskytovateľov vysokorýchlostného internetu.

Rovinka
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