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kanidátka na starostku
Volám sa Veronika Basta,
bývam s rodinou
v blízkosti ulice Jazerná
a kandidujem
na starostku obce
Rovinka s číslom 1
v koalícii Kresťanskodemokratické hnutie
(KDH) a SPOLU – občianska demokracia.

Dovoľte mi pozvať Vás
na spoločné
predvolebné stretnutie
v Spoločenskej sále
Domu kultúry Rovinka
dňa 7. 11. 2018 (streda)
od 19.00 hod.

Na čelo obce môže
kandidujúceho postaviť jedine
dôvera občanov. Byť prvým
občanom v obci je nielen
pocta, ale aj veľký záväzok.
Miera schopnosti vzájomne
si rozumieť a spolupracovať
sa priamo úmerne prejaví
na miere, akou bude naša
samospráva prosperovať.
Programové prieniky
a podpora mňa ako
kandidátky na starostku
zo strany kandidátov
na poslancov obecného
zastupiteľstva je v
komunálnych voľbách
kľúčová. Kandidovať na
starostku bez dostatočnej
podpory zo strany
kandidátov na poslancov
a aspoň teoretickej šance
mať väčšinu v 11-člennom
obecnom zastupiteľstve

by totiž značne obmedzilo
reálne možnosti ako svoj
program môžem po voľbách
v spolupráci s obecným
zastupiteľstvom aj realizovať.
Od podpory v zastupiteľstve
sa odvíja efektívny výkon
mnohých kompetencií
starostu. Správne fungovanie
samosprávy je totiž založené
na spolupráci medzi
starostom a poslancami.
Na každom novom začiatku
po voľbách je dôležité zistiť
v akej finančnej kondícii sa
obec nachádza. Sľúbiť pred
voľbami sa dá veľa, avšak
rozpočet obce nemôže ísť
do mínusu. Niektoré z bodov
môjho programu nepotrebujú
riešiť otázku financovania,
skôr otázku zapojenia
občanov do verejného
rozhodovania a života v obci.

Na poste starostky obce v spolupráci s obecným zastupiteľstvom
by som sa chcela, okrem samotného dôstojného zastupovania
občanov v každodenných otázkach života v našej obci, naplno
venovať týmto 4 témam:
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TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA
A JEJ PRIBLÍŽENIE K OBČANOM
▶ Vypracovanie protikorupčnej stratégie pre obec
a budovanie dôvery občanov voči samospráve.
▶ Transparentný a efektívny výber dodávateľov pre obec
riešený prostredníctvom prieskumu trhu aj v prípadoch,
keď to zákon o verejnom obstarávaní nevyžaduje.
▶ Ukončenie zmlúv nevýhodných pre obec a jej občanov.
▶ Prehľadné zverejňovanie pravidelných správ
o hospodárení obce.
▶ Revízia poskytovaných sociálnych služieb a dotačnej politiky
obce, transparentné poradovníky na ich poskytovanie
dostupné na webovej stránke obce.
▶ Rozšírenie stránkových hodín na obecnom úrade,
prehľadnejšia webová stránka obce.
▶ Verejné diskusie a podpora občianskej participácie
na rozhodovaní o veciach verejných.

VÝSTAVBA A DOPRAVA
▶ Aktualizácia územného plánu obce vzhľadom
na súčasné urbanistické výzvy.
▶ Revízia poskytovaných služieb verejných školských zariadení
a postupné riešenie nedostatočných kapacít materskej
a základnej školy.
▶ Podpora aktívnejšieho využívania integrovanej dopravy
voči individuálnej automobilovej doprave.
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▶ Vybudovanie autobusovej zástavky Zásihlie.
▶ Vybudovanie dopravného ihriska pre deti.
▶ Súčinnosť v súvislosti s obnovením vlakového spojenia
a s dobudovaním železničnej zastávky Rovinka.
▶ Zlepšenie kvality obecnej infraštruktúry, vytvorenie plánu
rekonštrukcií komunikácií a chodníkov, dobudovanie
chýbajúcich chodníkov, riešenie bezbariérovosti
verejných priestorov.
▶ Úprava verejných priestorov aktívnym zapojením verejnosti,
ktoré budú navrhnuté, využívané a udržiavané práve občanmi.

KRAJŠIA A ZDRAVŠIA OBEC
A SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
▶ Využívanie zdrojov EÚ určených na adaptáciu prostredia
na klimatické zmeny a podporu vodozádržných opatrení,
ktoré budú zároveň obec skrášľovať.
▶ Zverejňovanie výsledkov monitoringu ovzdušia
a akreditovaných testov pitnej vody na stránke obce.
▶ Informačné kampane ku téme odpady, triedenie a recyklácia,
analýza komunálneho odpadu a postupné motivačné
znižovanie platieb za odvoz komunálneho odpadu.

PODPORA OBČIANSKÝCH AKTIVÍT
▶ Budovanie komunitných záhrad – upevňovanie
zdravých susedských vzťahov a podpora lokálnej
produkcie zeleniny a ovocia.
▶ Podpora mladých rodín a občianskych aktivít
zameraných na rodiny, zdravý životný štýl
a komunitný rozvoj.
▶ Dôstojná starostlivosť a väčšia pozornosť venovaná
potrebám našich seniorov, zavedenie sociálneho taxíka.

Počas volebného dňa 10. novembra 2018 budete mať možnosť na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkovať poradové číslo jedného kandidáta/kandidátky na starostu obce a na druhom hlasovacom
lístku pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva najviac 11 poradových čísiel kandidátov na poslancov.

10. NOVEMBRA BUDEME HLASOVAŤ O BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI ROVINKY. PRÁVE VÁŠ „KRÚŽOK“ NA HLASOVACOM LÍSTKU PRE VOĽBY STAROSTU OBCE MÔŽE BYŤ
ROZHODUJÚCI. ROZHODNIME SPOLU O TOM, AKO BUDEME V ROVINKE ŽIŤ NAJBLIŽŠIE 4 ROKY.
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