
Za lepšiu Rovinku, v ktoRej budeme Radi žiť!

5.  ZLEPŠIŤ STAROSTLIVOSŤ
O MLADÉ RODINY A SENIOROV

Budem presadzovať, aby obec podporo-
vala mladé rodiny – finančným príspevkom 
pri narodení, aj nástupe dieťaťa do prvej trie-
dy. 

Na zaradenie do obecnej materskej ško-
ly zaviesť ELEKTRONICKÝ PORADOVNÍK na 
webovej stránke škôlky, resp. obce. Každý si 
bude môcť sledovať poradie, aby ho nemohol 
predbehnúť niekto dôležitejší...

Pre seniorov je potrebné zefektívniť opat-
rovateľskú službu, zabezpečiť donášku obe-
dov a sociálny taxík (opäť vlastný alebo v spo-
lupráci s Dunajskou Lužnou)

6.  AJ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
SA NÁS TÝKA 

Budem presadzovať 
- rozšírenie zelených plôch v  obci, ako aj dôslednú 

kontrolu pomeru zastavanej plochy voči zeleni. Zeleň nie 
je iba okrasa, ale plní funkciu ochladzovania ovzdušia, vsako-
vania dažďovej vody, prináša kyslík. 

- o vyčlenenie prostriedkov na kontrolu a čistenie daž-
ďových vpustí a kanalizácie, aby neprichádzalo po dažďoch 
k záplavám ulíc (Benátky sú krásne, ale v Rovinke ich nechce-
me...)

- rozšírenie hodín Zberného dvora, ktorý má slúžiť oby-
vateľom. Napr. otváracie hodiny 10:00 - 16:00 v zimnom ob-
dobí rozhodne nie sú pre zamestnaných. Práve im ich treba 
prispôsobiť!

Zmena je možná len s mandátom v  obecnom 
zastupiteľstve. Preto som sa rozhodla uchádzať sa 
o  Vašu dôveru a  ak ju dostanem, budem sa snažiť 
riešiť nasledovné priority: 

ing. monika vÉGHovÁ
V Rovinke žijem 15 rokov, za ten čas som sa zúčastnila na mnohých rokovaniach zastupiteľstva, preto 

poznám problémy tejto obce. Žiaľ, z pozície radového občana nie je možné veci riešiť. Veľakrát som sa 
obrátila na zastupiteľstvo, starostov. Odpovede boli sporadické a  riešenia neprichádzali. Mám pocit, 
že zaplavené ulice, nefunkčná kanalizácia, neosvetlené ulice, chodníky, cesty, zostávajú na pokraji ich 
záujmu. Zato priame predaje obecného majetku sú časté témy zastupiteľstiev.34

Je veľa možností ako prispieť k zlepšeniu kvality života v Rovinke, a keďže rada robím veci poriadne, rozhodla som sa kandidovať v komunálnych voľbách. Lebo 
mi záleží na tom, kde žijeme, ako žijeme a aby sme konečne začali riešiť problémy, ktoré ľudí trápia a nie predaje obecného majetku špekulantom za pár drobných! 
Bude mi cťou Vás zastupovať, ak mi prejavíte dôveru. Preto Vás prosím, zúčastnite sa 10. novembra komunálnych volieb, a ak vás zaujali moje priority, 
zakrúžkujte č. 34.


