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Je to o vás

Program pre Rovinku
Motto môjho volebného programu znie “Je to o vás”. Bez vás to nejde a ani nepôjde. Vy obyvatelia 

Rovinky ste najdôležitejšou súčasťou každodenného života v obci a práve preto dávam                    
do popredia vaše návrhy a podnety počas celého funkčného obdobia v prípade, ak budem 

zvolený za starostu našej Rovinky. Osobne sa zasadím o to, aby táto cenná spätná väzba bola 
vypočutá a zrealizovaná. Viem, ako zmeniť proces komunikácie medzi Obecným úradom a občanmi                

(a opačne) tak, aby bol funkčný a efektívny. 

Verejný priestor 

• Využitie priestoru pri jazere, v lete kino a v zime korčulovačky, využime naplno tento úžasný a málo 
využívaný priestor, obohaťme ho o ďalšie viacúčelové prvky 

• Mapa pre venčenie psíkov, umiestnenie košov s vreckami pre psíčkarov 
• Pravidelné susedské burzy a Rovinské trhy 
• Vyriešenie parkovania pri pošte, pri cintoríne a futbalovom ihrisku 
• Prehodnotenie výstavby a rekonštrukcie chodníkov na viacerých miestach v obci 

Doprava 

• Obmedzenie rýchlosti na ceste I/63 po vybudovaní ciest D4/R7 
• Po zavedení D4 a R7 do prevádzky vylúčiť ťažkú nákladnú dopravu z obce, pre dopravu, ktorá nemá 

cieľový resp. východzí bod v obci Rovinka 
• Rekonštrukcia Hlavnej cesty v celej dĺžke - menej hlučný tzv. poduškový asfalt 
• Rekonštrukcia chodníkov a skultivovanie vstupu do Rovinky smer z Bratislavy 
• Prioritne riešenie rekonštrukcie Školskej a Železničnej ulice 
• Prepojenie Rovinky chodníkom a cyklocestou s Podunajskými Biskupicami 
• Cyklocesta k železničnej zastávke pri jazere 
• Tlak na vybudovanie monitorovaného 24/7 parkoviska a krytého státia pre bicykle a protihlukovej steny 

popri železničnej trati. 

Moderná obec 

• Zlepšenie komunikácie medzi úradom a obyvateľmi pomocou cielených tréningov úradníkov a zlepšenej 
informovanosti verejnosti 

• Prehodnotenie úradných hodín na základe prieskumu medzi občanmi, jednoznačne je potrebné 
prispôsobiť úradné hodiny potrebám pracujúcich obyvateľov napr. formou do obedňajších                               
a poobedňajších úradných hodín 

• Nová webová stránka spĺňajúca najnovšie technologické štandardy 
• Registrácia do portálu www.odkazprestarostu.sk 
• Zefektívnenie komunikácie a určenie primárnych komunikačných kanálov pri informovaní obyvateľov             

v rámci každodennej, príp. krízovej komunikácie 
• Zlepšenie podmienok v zdravotníckych zariadeniach v obci 
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Životné prostredie 

• Neustála komunikácia so spol. Slovnaft ohľadom eliminácie znečistenia ovzdušia a zníženia hluku pod 
maximálne hodnoty 

• Umiestnenie nezávislých meracích staníc a permanentný monitoring ovzdušia 
• Pravidelný monitoring vody z analyzovaných studní + prepojenie monitoringov na web. stránku obce 
• Zriadenie obecného parku a výsadba zelenej bariéry medzi Rovinkou a budúcou diaľnicou D4 
• Riešenie problému s nelegálnymi skládkami ako zdrojmi ďalšieho znečistenia pôdy, vody a ovzdušia 
• Včasné informovanie obyvateľstva o environmentálnych rizikách 
• Projekty na podporu zadržiavania vody v obci a tým prispievať k znižovaniu teploty a vysychaniu pôdy,              

s týmto je spojená odborná edukácia obyvateľov 
• Podpora výsadby drevín 

Škola 

• Zabezpečenie dostatočných kapacít v predškolských zariadeniach a na základnej škole 
• Do budúcna dôkladne plánovať rezervné kapacity tak, aby sa pokryli potreby obyvateľov s deťmi 
• Včasné plánovanie a rozširovanie jednotlivých častí základnej školy 

Bezpečnosť 

• Získanie prostriedkov na vytvorenie spoločnej obecnej polície, v spolupráci s obcou Dunajská Lužná 
• Zriadenie spoločného dobrovoľníckeho hasičského zboru, v spolupráci s obcou Dunajská Lužná 
• Osadenie radarov na meranie rýchlosti na Hlavnej ulici 

Rozvoj 

• Vzdelaná obec formou pravidelných školení, workshopov a seminárov v oblastiach, ktoré sú pre 
obyvateľov atraktívne a praktické. Výber programov bude formou verejného hlasovania napr. v oblastiach 
záhrada, hobby, varenie, chov včiel, ale aj podnikanie 

• Efektívne zapájanie sa do získavania dotácií v kľúčových oblastiach pre rozvojové projekty v obci ako napr. 
občianská vybavenosť, informačno-komunikačné technológie, vzdelávacie aktivity, zamestnanosť                   
a vytváranie nových pracovných príležitostí 

• Orientácia na obnoviteľné zdroje a ochranu životného prostredia 
• Zlepšenie podmienok v zdravotníckych zariadeniach v obci 

To ako bude vyzerať naša obec, či sa po práci, z nákupov, alebo po zábave budete radi vracať 
domov, záleží nielen teraz, ale každým dňom aj na vás. Program nie je len o kandidátovi na starostu, 

o poslancoch, ale o vás o obyvateľoch našej obce. Verím, že vám ako mne záleží na tom v akom 
prostredí chceme a budeme žiť. Je to o vás, je to o otvorení sa obce smerom k vám, aby ste mohli 

byť spoluprispievateľmi dobrých nápadov, ktoré zveľadia a posunú ďalej našu obec.

Je to o vás 

Kto som 
Túto obec a jej problémy dôverne poznám, avšak nie všetci ma ešte poznáte. Dovoľte mi stručne sa 
vám predstaviť. Mám 41 rokov. Narodil som sa v Bratislave, v Rovinke žijem už 18 rokov, teda skoro 

polovicu môjho života. Strednú školu som absolvoval so zameraním na ochranu životného 
prostredia a vysokoškolské vzdelanie na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy.

Kontaktujte ma 
AK MÁTE OTÁZKY ALEBO PODNETY KONTAKTUJTE MA,  

VEĽMI RÁD VÁM ODPOVIEM ALEBO SA S VAMI STRETNEM: 

www.tiborzima.sk
TEL.: 0944 345 992 / EMAIL: podnety@tiborzima.sk 
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