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NAŠE PRIORITY
STAROSTLIVOSŤ O MLADÉ 
RODINY, SENIOROV  
A MLÁDEŽ 

✔ finančná podpora mladých rodín (príspevok pri 
narodení, pri nástupe prváka do školy) 

✔ zvýšená starostlivosť o potreby seniorov 
(opatrovateľstvo, sociálny taxík)

✔ podpora občianskych iniciatív v oblasti zdravia, 
športu, kultúry a spoločenského života, 
organizovanie akcií pre deti a mládež

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
– VIAC ZELENE  
A MENEJ BETÓNU 

✔ úprava verejných priestorov 
✔ zvýšená starostlivosť o zelené plochy a oddychové 

zóny v obci 
✔ podpora triedenia, recyklácie odpadov, motivácia 

obyvateľov k ochrane životného prostredia 

NAŠE PRIORITY
DOPRAVA – ZLEPŠENIE 
MOŽNOSTÍ MOBILITY 
OBYVATEĽSTVA

✔ vybudovanie nástupného perónu, krytej zastávky 
a spevnenej parkovacej plochy na železničnej 
stanici

✔ plánovanie ďalších autobusových zastávok, 
v súvislosti s aktualizáciou územného plánu 
v budúcnosti aj do vnútra obce 

✔ podpora aktívnejšieho využívania integrovanej 
dopravy voči individuálnej automobilovej doprave

ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI, 
OCHRANY ZDRAVIA  
A MAJETKU

✔ zriadenie obecnej polície, prípadne zdieľanie 
obecnej polície spolu s obcou Dunajská Lužná

✔ zvýšenie ochrany ľudí na hrádzi a v okolí jazera, 
kde došlo k viacerým napadnutiam psami

✔ zriadenie dobrovoľného hasičského zboru v obci 

KOMUNÁLNE VOĽBY
10. novembra 2018

Vyčleňte si v tento deň čas, ktorý venujete 
svojej budúcnosti na najbližšie štyri roky!   
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov  
do obecného zastupiteľstva zakrúžkujte 

najviac 11 kandidátov. A ak Vás oslovil náš 
program, zakrúžkujte prosím naše čísla.  

Ďakujeme za dôveru!



NAŠE PRIORITY
VÝSTAVBA  
A REVITALIZÁCIA 
VEREJNÝCH PRIESTOROV 

✔ aktualizácia územného plánu obce s cieľom 
zabrániť ďalšiemu prehusťovaniu výstavby, 
zachovať resp. rozšíriť zelené plochy  
a oddychové zóny

✔ schvaľovať nové developerské projekty iba 
s vopred pevne zadefinovanou občianskou 
vybavenosťou 

✔ zlepšiť kvalitu obecnej infraštruktúry, zrealizovať 
rekonštrukciu cestných komunikácií a chodníkov, 
vyriešiť bezbariérovosť verejných priestorov

SAMOSPRÁVA 
BLIŽŠIE  
K OBČANOM 

✔ rozšírenie úradných hodín na obecnom úrade
✔ zlepšenie informovanosti na webovej stránke obce
✔ dostupnosť informácií o využívaní eurofondov 

a dotácií 

PROGRAM PRE LEPŠIU ROVINKU PROGRAM PRE LEPŠIU ROVINKU PROGRAM PRE LEPŠIU ROVINKU

Mgr. Rudolf NAGY (66 r.)
Narodil som sa v tejto obci, ktorá je už niekoľ-
ko generácii rodnou obcou mojich predkov. 
Tí sa dorozumievali vždy v  troch jazykoch 
a  po stáročia spoluvytvárali kultúrne spolo-
čenstvá Žitného ostrova. Vyrastal som v  po-
vojnovom období, ktoré úplne zmenilo túto 
obec a aj preto som svoj profesionálny život 
zasvätil vzdelávaniu mládeže. Ako učiteľ 
som pôsobil na viacerých stredných školách, 
kde som sa snažil odovzdať svoje skúsenosti 

a vedomosti pri výuke jazykov. Zmena spoločenských po-
merov mi otvorila možnosť pôsobiť na Veľvyslanectve SRN 

v Bratislave a poskytla mi príležitosť spolupracovať pri tvorbe slo-
vensko - nemeckých vzťahov. Neskôr som sa zameral na podporu 
dobrých hospodárskych vzťahov s Rakúskom, kde som viacero ro-
kov pôsobil ako generálny sekretár Rakúsko - Slovenskej obchod-
nej komory, čo mi dovolilo erudovane pôsobiť pri utvárajúcej sa 
snahe o samosprávu v Rovinke. Do komunálnej politiky som vstúpil 
hneď po roku 1989 a ako poslanec obecného zastupiteľstva som sa 
snažil v obci skoro dve desaťročia bojovať proti korupcii a nespráv-
nym rozhodnutiam. V prípade, že dostanem opäť dôveru, ponúkam 
svoje skúsenosti i znalosť prostredia, a mojou prioritou bude budo-
vať obec pre všetkých občanov Rovinky, v duchu princípov demok-
racie a tradičných hodnôt.

JUDr. Mária SOKOLOVÁ (36 r.) 
Bývam spolu s  mojou rodinou v  Rovinke, 
v lokalite Jazerná. Mám 36 rokov a od ukon-
čenia štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej 
univerzity v  Trnave pôsobím v  advokácii. 
V rámci mojej práce som mala možnosť nado-
budnúť bohaté skúsenosti okrem iného aj z 
oblasti fungovania samosprávy, a  to jednak 
z  pohľadu najrôznejších zmluvných vzťahov 
obce a s tým súvisiacim procesom verejného 
obstarávania, ako aj z pohľadu rozhodova-

cích, správnych a normotvorných procesov 
obce. Konkrétne som sa podieľala na tvorbe a príprave všeobecne 
záväzných nariadení napr. v oblasti miestnych daní a poplatkov, 
verejného poriadku a čistoty obce, odpadového hospodárstva a 
iných. Okrem toho sa dlhodobo venujem poradenstvu v oblasti 
správnych konaní ako napríklad stavebné konania, priestupkové 
konania a podobne. Pravidelne sa stretávam s problematikou ve-
rejného obstarávania, poskytujem poradenstvo pre rôznych verej-
ných obstarávateľov a v prípade potreby ich zastupujem pred Úra-
dom pre verejné obstarávanie.  Keďže mi záleží na tom, ako sa bude 
ďalej uberať naša Rovinka, v ktorej žijem už viac ako desať rokov, 
rozhodla som sa ponúknuť moje doterajšie skúsenosti a znalosti 
a prispieť tak k lepšej a krajšej Rovinke.

Ing. Monika VÉGHOVÁ (50 r.) 
V roku 1991 som ukončila štúdium na Stroj-
níckej fakulte STU v Bratislave. Už  20 rokov 
zastupujem na Slovensku najväčšiu zahranič-
nú plavebnú spoločnosť na Dunaji. Zo svojej 
riadiacej pozície mám skúsenosti v komuni-
kácii s  ministerstvom dopravy, dopravným 
úradom, ako aj  zahraničnými odbornými 
inštitúciami vo vodnej doprave. Zároveň vy-
konávam technický dohľad nad prestavbami 
a  opravami plavidiel. V  Rovinke bývame od 

roku 2003. Za tých 15 rokov sa tu veľa zmenilo - predovšet-
kým došlo k expanzii zastavanosti a k veľkému nárastu poč-

tu obyvateľov. Tomu však nie je prispôsobená infraštruktúra obce 
a  vytráca sa komfort spokojného života. Už v  minulosti som bola 
iniciátorkou viacerých petícií, napríklad proti výstavbe za hrádzou, 
s  cieľom zachovať v  obci čo najviac športovo- rekreačných plôch, 
ktoré mali ustúpiť ďalšej výstavbe bez reflektovania potrieb tých, 
čo v Rovinke aktuálne žijú. Vďaka získaniu podpisov došlo k úprave 
územného plánu v  prospech občanov. Ako občan sa zúčastňujem 
na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a  vždy sa snažím dávať 
podnety na riešenie vecí, ktoré trápia obyvateľov obce ako naprí-
klad zaplavené ulice, ich osvetlenie alebo zriadenie obecnej polície. 
Na realizáciu zmien je však potrebný mandát od voličov. V prípade 
získania vašej dôvery, bude mojou prioritou najmä regulácia vý-
stavby a doprava, lebo chcem, aby sme v Rovinke žili radi a lepšie.

Dodávateľ: ERB Studio s.r.o.. Borinská 61, 900 33 Marianka, IČO 35942614 

Odberateľ: KDK Rovinka, Višňová 642/8, 900 41 Rovinka, v zastúpení Ján Petrík

Veríme, že Vám záleží na prostredí, v ktorom budete žiť Vy  
a Vaše deti a preto využite svoju príležitosť ovplyvniť smerovanie 

našej Rovinky.

KANDIDÁTI NAŠEJ KOALÍCIE TU BUDÚ PRE VÁS OBČANOV  
pred voľbami aj počas celého štvorročného obdobia.

Máme záujem komunikovať o problémoch, ktoré Vás trápia a do-
stávať podnety pre zlepšenie života v Rovinke. Môžete nám napísať  
na našu mailovú adresu a my Vám radi odpovieme alebo si s Vami 

dohodneme osobné stretnutie. Váš hlas musí byť vypočutý.

kdhrovinka@gmail.com
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