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Právo voľby – využime ho  
Voľby sú pravidelne sa opakujúci proces, ktorým sa v demo-

kratických krajinách obsadzujú verejné funkcie. Občania si vo
voľbách vyberajú politických zástupcov, ktorí ich potom repre-
zentujú určité volebné obdobie.  Tak voľby stručne charakteri-
zuje internetová encyklopédia - Wiikipédia.

Volebné právo má svoje korene v starovekom Ríme, kedy sa
volení zástupcovia ľudu začali podieľať na spravovaní vecí
verejných. Ako vieme z histórie, volebné právo nebolo vždy
a všade samozrejmosťou, muselo sa oň bojovať. 

Voľby do orgánov samosprávy obcí alebo nazývané aj
komunálne voľby  sa v porovnaní s ostatnými voľbami v našich
slovenských podmienkach vyznačujú najvyššou účasťou, hoci
v ostatných rokoch aj tu pozorujeme klesajúcu účasť voličov.
Čím väčšia volebná účasť, tým je výsledok transparentnejší,
vôľa občanov je vyjadrená presvedčivejšie.     

My máme možnosť voľby, preto by sme toto právo mali vyu-
žiť. Vo volebnej prílohe informačného mesačníka Naša Senica
vám predkladáme menný zoznam kandidátov na poslancov
v jednotlivých volebných obvodoch a  traja kandidáti na pri-
mátora mesta predstavujú svoj volebný program. Každý občan
volič nech posúdi schopnosti kandidátov, zhodnotí doterajšiu
prácu, zváži reálnosť predostretého programu. Kandidátov na
poslancov i primátora je dosť na to, aby sa občan – volič  vedel
rozhodnúť, kto a čo je pre neho najprijateľnejšie, komu zverí
svoj hlas, koho poverí spravovaním vecí verejných.  

V deň komunálnych volieb 15. novembra by sme mali zod-
povedne prejaviť svoju vôľu, využiť svoje právo voľby. 

Volíme 
od 7.00 do 20.00 h

Voľby do orgánov samosprá-
vy obcí boli na celom území Slo-
venskej republiky vyhlásené na
15. november 2014. V našom
meste sa 17 volebných miestnos-
tí otvorí o 7.00 hodine a uzatvo-
ria sa  o 20.00 hodine. 

Prípravu a realizáciu volieb
na Mestskom úrade v Senici
zabezpečuje oddelenie organi-
začné a vnútornej správy, mest-
ská volebná komisia a vo voleb-
ných miestnostiach okrskové
volebné komisie. Mestská
volebná komisia prvýkrát zasa-
dala 23. septembra, kedy sa
okrem zloženia sľubu  dohodla
na svojom predsedovi a pod-
predsedovi a začala s preskúma-
vaním kandidátnych listín. Po
preskúmaní všetkých podaných
kandidátnych návrhov na
poslancov a primátora boli tieto
riadne zaregistrované. Zo zare-
gistrovaných kandidátnych listín
mestská volebná komisia spra-
covala  hlasovacie lístky, ktoré
boli následne odovzdané na
Okresný úrad Senica, ktorý zari-
adil ich vytlačenie. V sedemná-
stich okrskových volebných
komisiách budú pracovať
zástupcovia politických subjek-
tov, ktorých kandidátna listina
na poslancov do mestského
zastupiteľstva bola zaregistrova-
ná a využili právo delegovania
jedného člena a jedného
náhradníka do okrskovej voleb-
nej komisie. 

Kandidátov
zakrúžkujeme 

Volič hlasuje osobne. Zastú-
penie nie je prístupné. Po prí-
chode do volebnej miestnosti
volič preukáže svoju totožnosť
a po zázname v zozname voli-
čov dostane od komisie obálku
a hlasovacie lístky. Za relevantný
preukaz totožnosti sa považuje
občiansky preukaz,  preukaz pre
cudzinca alebo pobytový preu-
kaz občana Európskej únie.  

Potom volič vstúpi do priesto-
ru na úpravu hlasovacích lístkov.
Do obálky vloží hlasovací lístok
pre voľby poslancov do mestské-
ho zastupiteľstva a jeden hlaso-
vací lístok pre voľby  primátora.
Volič na hlasovacom lístku
zakrúžkovaním poradových čísi-
el označí kandidátov na poslan-
cov, pre ktorých hlasuje, maxi-
málne taký počet, aký  má byť
v príslušnom obvode zvolených
poslancov. Počet volených
poslancov bude vyznačený na
hlasovacom lístku. Na hlasova-
com lístku pre voľby primátora
zakrúžkovaním poradového čísla
označí jedného kandidáta, pre
ktorého hlasuje. 

Po opustení priestoru na úpra-
vu hlasovacích lístkov vloží obál-
ku do volebnej schránky. Volič
môže požiadať zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, okr-
skovú komisiu o to, aby mohol
hlasovať mimo volebnej  miest-
nosti, a to len v územnom obvo-
de volebného okrsku, pre ktorý
bola komisia zriadená. V takom
prípade okrsková volebná komi-
sia vyšle k voličovi dvoch svojich
členov s prenosnou volebnou
schránkou, hlasovacími lístkami
a obálkou. Volič hlasuje tak, aby
sa dodržala tajnosť hlasovania.

Mestská volebná komisia
Predsedníčka  mestskej volebnej komisie: 
Mária Zburínová,  Komunistická strana Slovenska                        
podpredseda mestskej volebnej komisie:
Mgr. Rastislav Vartiak,  ÚSVIT
Členovia mestskej  volebnej komisie:
Margita Holovanišinová, Slovenská národná strana,
Mgr. Zdenka Bakičová,  Strana TIP,
Bc. Mária Koštialová,  SMER – sociálna demokracia,
Václav Hanák,  Koalícia politických strán a politických hnutí:
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Zapisovateľka mestskej volebnej komisie:
Mgr. Dagmar Matiašová 

Volebná kampaň
Volebná kampaň sa začala

29. októbra a skončí sa  48 hodín
pred začiatkom volieb. Mesto
Senica na volebnú kampaň
vyčlenilo plagátovacie plochy na
Námestí oslobodenia, na Palári-
kovej ulici (tzv. starom sídlisku) a
na Sadovej ulici na stene reštau-
rácie futbalového štadióna. Plo-
chy sú presne označené pre poli-
tické subjekty a nezávislých kan-
didátov. Na volebnú kampaň
bolo  možné využiť i skruže
v meste.

Voličské zoznamy
Mesto Senica má k 31. októb-

ru 20 497 obyvateľov. Z nich je
vo voličských zoznamoch  zapí-
saných 17 250 voličov. Tento údaj
pri konečnej bilancii výsledkov
volieb  môže byť iný v závislosti
na tom, koľko ľudí – voličov  sa
do Senice do dňa konania volieb
prisťahovalo alebo odsťahovalo. 
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Kandidáti na primátora                       
Branislav Grimm, Mgr., 55 r., učiteľ, Senica, Štefánikova 702/15,
nezávislý kandidát
Ján Hurban, Ing., 31 r., vedúci aktivačného centra, Senica, Jozefa
Závodského 2576/13, Strana TIP
Ľubomír Parízek, RNDr., 51 r., primátor, Senica, Rovenská 687/40,
nezávislý kandidát

Politické rozloženie kandidátov
Do 25 členného mestského zastupiteľstva kandiduje 82 obyvate-
ľov Senice. Politické rozloženie kandidátov: 
Komunistická strana Slovenska - 3
Strana TIP - 1
ÚSVIT - 2
Ľudová strana Naše Slovensko - 1
Slovenská národná  strana - 4
MOST-HÍD - 2
SMER – sociálna demokracia - 14
Strana zelených Slovenska - 7
Koalícia: Kresťanskodemokraatické 
hnutie, Sloboda a Solidarita, 
Slovenská demokratická 
a kresťanská únia – Demokratická 
straana - 17
99% - občiansky hlas - 1
Nezávislí kandidáti - 30

Účasť poslancov 
na zasadnutiach
Volebné obdobie 2010 – 2014 sa začalo ustanovujúcim zasada-
ním mestského zastupiteľstva 9. decembra 2010, na ktorom
novozvolení poslanci a primátor mesta zložili sľub a začalo sa ich
funkčné obdobie. Prvé riadne rokovanie MsZ bolo rozdelené
a konalo sa 10. a 17. februára 2011. Odvtedy poslanci zatiaľ  zasa-
dali 23-krát a do konca aktuálneho volebného obdobia ich čaká
ešte 24. riadne zasadanie, ktoré bude 13. novembra 2014.  Počas
volebného obdobia bolo i mimoriadne rokovanie MsZ, a to
2. januára 2014 kvôli voľbe hlavného kontrolóra. Počas 4-ročného
volebného obdobia nastali v poslaneckom zbore dve zmeny.

Z histórie komunálnych volieb
1990:
Voľby boli dvojdňové, 3 kandidáti na primátora, 103 kandidátov
na poslancov, volebná účasť 65 %
1994:
Voľby boli dvojdňové, 6 kandidátov na primátora, 174 kandidátov
na poslancov volebná účasť 40,54 %
1998: 
Voľby boli dvojdňové, 7 kandidátov na primátora, 150 kandidátov
na poslancov,  volebná účasť 39,39% 
2002:
Voľby boli dvojdňové, 5 kandidátov na primátora, 124 kandidátov
na poslancov, volebná účasť 31, 98 %
2006:
Voľby boli jednodňové, 4 kandidáti na primátora, 97 kandidátov
na poslancov, voličská účasť 31,14 %
2010:
Voľby boli jednodňové, 5 kandidátov na primátora, 93 kandidátov
na poslancov, voličská účasť 34,72 %

Zosnulého poslanca Ing. Antona Cibulu (zomrel 13. júna 2011)
nahradil poslanec Mgr. Vladimír Včelka. Poslanec MUDr. Jozef
Krajčovič sa písomne  vzdal mandátu v roku 2014, na tento
uvoľnený mandát poslanca  nastúpila 26. júna 2014 Ing. Alena
Kovačičová. Zverejňujeme účasť poslancov na zasadnutiach,
ktorá zahŕňa ustanovujúce i mimoriadne rokovanie MsZ. 

Ferdinand Beňa 20x Ing. Emília Wágnerová   24x 
Mgr. Peter Pastucha 23x Ľubomír Béreš   20x
Mgr. Miloš Blaško 17x MUDr. Jana Timeková  23x
Ing. Peter Švec 18x Mgr. Marián Žúrek  20x
RNDr. Ľubica Krištofová 22x MUDr. Dagmar Moravanská 17x
Mgr. Peter Hutta   25x     Ing. Anton Cibula 4x
Mgr. Vladimír  Včelka 21x MUDr. Jozef Krajčovič 8x
Ing. Alena Kovačičová  2x Ing. Stanislava Halašová 22x
Ing. Štefan Mikula    24x Ing. Martin Lidaj  23x
MUDr. Jozef Gembeš  24x Ľubomír Miča    25x
Mgr. Ondrej Krajči    22x Mgr. Branislav Grimm    22x
Ing. Roman Sova    24x Jaroslav Kaščák    21x
Ing. Ľubica Vyletelová 24x Ing. Tatiana Blažková  21x
Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. 25x 
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Číslo Počet Číslo Volebná miestnosť: Popis volebného okrsku: Počet                 Počet
voleb. volených voleb. občanov:            voličov:
obvodu: poslan.: okrsku:

1. 2 1. Zasadačka MsV, Čáčov 103     Čáčov 1048 867

2. 2 2. Denné centrum                         Kalinčiakova, Železničná                        1916                 1625
pre organizácie III. sektora                
Hviezdoslavova 323/51

3. Denné centrum                         Kasárenská, Palárikova, Tehelná
pre organizácie III. sektora
Hviezdoslavova 323/51

3. 4 4. Gymnázium L. Novomeského   Agátová, Astrová, Dlhá, 3472                  3036
Dlhá 1037/12 Hlbocká cesta,Jabloňová, 

Jasmínová, Kalinová, Kaplinská,
Krátka, Kvetná, Lipová,
Muškátová, Olivová, Orgovánová,
Priemyselná, Smreková, 
Stromová, Školská, Topoľová,
Záhradná

5. Gymnázium L. Novomeského   Bernolákova, Bottova, D. Suroviny,
Dlhá 1037/12 H. Suroviny, Jablonická cesta, 

Košútovec, Ružová, Sládkovičova, 
Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, 
Vajanského, Senica

6. Mestské kultúrne stredisko Robotnícka
Nám. oslobodenia 11/17

4. 3 7. Mestské kultúrne stredisko Hviezdoslavova 2555 2106
Nám. oslobodenia 11/17

8. Denné centrum                         Hurbanova, Kolónia, 
Továrenská 530/5 Nám. oslobodenia, Továrenská

5. 4 9. Základná škola J. Mudrocha,Sotinská 1345, 1421, 1474   3667                 3003
Sadová 620/5 1592, Sv. Cyrila a Metoda 2870, 2871

10. Základná škola Gen. L. Svobodu, 
Sadová 620/5 L. Novomeského 1349, 1350,

Sadová, Sotinská 1373, 1475,
1589, 1590, 1591,
Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873
Sv. Gorazda

6. 4 11. Základná škola L. Novomeského 1217, 3068                 2578
J. Mudrocha 1343/19 S. Jurkoviča, Sotinská 693, 694

12. Základná škola Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa
J. Mudrocha 1343/19 Závodského, Juraja Fándlyho

L. Novomeského 1210, 1211, 1212,
1213, 1214, 1215, 1216, Rovenská, 
Štefana Pilárika

7. 5 13.   Domov sociálnych služieb Štefánikova 696,701, 702, 703,    4223     3580
a zariadenie pre seniorov          704,  725, 726, 1377, 1598
Štefánikova 1377

14. Základná škola Hollého, Komenského
Komenského 959/3 Štefánikova 712, 723, 724, 1317,

1435, 1441, 1559

15. Základná škola Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša
Komenského 959/3 Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa,

Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721
722, 3013

16. Spojená škola Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa,
Brezová 840/1                           M. Nešpora, Moyzesova,

Okružná, SNP
8. 1 17. Kultúrny dom, Kunov 64           Brestové, Kunov 538                    455

Zoznam volebných obvodov a okrskov
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Mestská volebná komisia v Senici podľa § 18 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestské-
ho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

OBVOD 1 - VOLÍME 2 POSLANCOV
1. Miroslav Kollár, 42 r., manažér, Senica, Čáčov, súp. č. 650, SNS
2. Ivana Mičová, Mgr., 33 r., štátny zamestnanec, Senica, 

Čáčov, súp. č. 284, nezávislý kandidát
3. Ondrej Navrátil, Ing., 39 r., predavač v záhradníctve, 

Senica, Čáčov, súp. č. 19, nezávislý kandidát
4. Martin Škúrek, 39 r., vedúci odboru výroby tepla, 

Senica, Čáčov, súp. č. 267, SZS
5. Emília Wágnerová, Ing., 66 r., ekonómka, Senica, 

Čáčov, súp. č. 162, SMER - sociálna demokracia
6. Milan  Zburin, 59 r., živnostník, Senica, Čáčov, súp. č. 226, KSS

OBVOD 2 - VOLÍME 2 POSLANCOV
1. Ondrej Krajči, Mgr., 62 r., administratívny pracovník, Senica, 

L. Novomeského 1217/86, SMER - sociálna demokracia
2. Filip Lackovič, Mgr., 32 r., riaditeľ agentúry, Senica, 

Palárikova 292/8, KDH, SaS, SDKÚ - DS
3. Jozef Ondruška, 45 r., údržbár, Senica, Palárikova 304/35, KSS
4. Pavol Paradeiser, Mgr., 57 r., riaditeľ SOŠ Senica, Senica, 

Tehelná 1432/58, nezávislý kandidát
5. Peter Pastucha, Mgr., 40 r., učiteľ, Senica, Tehelná 422/49, 

nezávislý kandidát
6. Frantiišek Šteffek, 49 r., finančný poradca, Senica, 

Kalinčiakova 299/24, 99 % - občiansky hlas

OBVOD 3 - VOLÍME 4 POSLANCOV
1. Peter Bolebruch, 38 r., riaditeľ, Senica, Továrenská 530/3, 

KDH, SaS, SDKÚ - DS
2. Dana Břicháčová, 47 r., administratívna pracovníčka, 

Senica, Robotnícka 59/25, SMER - sociálna demokracia
3. Martin Čonka, Ing. arch., 37 r., architekt, Senica, 

Kaplinská 1098/9, nezávislý kandidát
4. Marián Halinár, Ing., 47 r., technik, Senica, 

Ružová 226/16, ÚSVIT
5. René Havelka, Ing., 53 r., riaditeľ, Senica, 

Robotnícka 57/19, KDH, SaS, SDKÚ - DS
6. Pavol Kruutý, Bc., 30 r., projektový manažér, Senica, 

Kalinová 1255/13, nezávislý kandidát
7. Ján Kudla, 61 r., dôchodca, Senica, Bottova 1167/8, KSS
8. Eva Mikuličová, MUDr., 39 r., lekárka, Senica, 

V. Paulínyho-Tótha 51/6, KDH, SaS, SDKÚ - DS
9. Juraj Moravčík, Mgr., 30 r., štátny zamestnanec, Senica, 

Ružová 226/18, nezávislý kandidát
10. Dušan Novotný, Ing., 59 r., štátny zamestnanec, Senica, 

SMER - sociálna demokracia
11. Milan Podhoráni, Ing., 69 r., generál vo výslužbe, Senica, 

Bottova 1167/4, nezávislý kandidát
12. Mirroslava Príkopová, Ing., 52 r., riaditeľka školy, Senica, 

Štúrova 147/20, nezávislý kandidát
13. Janka Švárna, MUDr., 48 r., lekárka, Senica, 

Sládkovičova 199/2, SMER - sociálna demokracia
14. Peter Švec, Ing., 52 r., programátor, Senica, 

Robotnícka 54/3, nezávislý kandidát
15. Marián Žúrek, Mgr., 36 r., vedúci logistiky, Senica, 

Kvetná 1128/20, KDH, SaS, SDKÚ - DS

OBVOD 4 - VOLÍME 3 POSLANCOV
1. Daša Bartošová, Ing., 28 r., záhradná architektka, Senica, 

Kolónia 576/40, nezávislý kandidát
2. Ivan Haba, 56 r., štátny zamestnanec, Senica, 

Hviezdoslavova 471/44, SMER - sociálna demokracia

3. Peter Hutta, Mgr., 52 r., učiteľ, Senica, Hviezdoslavova 483/8,
nezávislý kandidát

4. Ľubica Krištofová, RNDr., 54 r., riaditeľka ZOS, Senica, 
Hviezdoslavova 469/56, SZS

5. Róbert Kudláč, Ing., 47 r., súdny znalec, Senica, 
Kolónia 545/3, KDH, SaS, SDKÚ - DS

6. Dagmar Sásová, 61 r., účtovníčka, Senica, Kolónia 556/17, SNS
7. Marcela TTokošová, Ing., 34 r., riaditeľka, Senica, 

Hurbanova 525/12, SMER - sociálna demokracia
8. Klaudia Zríniová, Ing., 40 r., ekonómka, Senica, 

Hviezdoslavova 470/46, KDH, SaS, SDKÚ - DS

OBVOD 5 - VOLÍME 4 POSLANCOV
1. Jarmila Drinková, Ing., 45 r., odborný inšpektor OR HaZZ 

Senica, Senica, J. Mudrocha 1353/34, nezávislý kandidát
2. Stanislava Halašová, Ing., 54 r., ekonómka, Senica, 

Gen. L. Svobodu 1359/14, KDH, SaS, SDKÚ - DS
3. Jana Hlavičková, 46 r., zdravotná sestra, Senica, 

L. Novomeského 1350/108, nezávislý kandidát
4. Tomáš Hodáň, JUDr., 34 r., právnik, Senica, 

Gen. L. Svobodu 1361/36, SMER - sociálna demokracia
5. Beáta Kádeková, PaedDr., 48 r., učiteľka, Senica, 

Hurbanova 486/3, MOST - HÍD
6. ĽĽubica Konečná, 46 r., ekonóm, Senica, 

J. Mudrocha 1354/38, ÚSVIT
7. Alena Kovačičová, Ing., 60 r., riaditeľka Polikliniky Senica n.o.,

Senica, Sotinská 1345/23, nezávislý kandidát
8. Peter Križan, Ing., 58 r., podnikateľ, Senica, 

Sládkovičova 187/26, SMER - sociálna demokracia
9. Štefan Mikula, Ing., 58 r., kultúrny manažér, Senica, 

Gen. L. Svobodu 1358/8, nezávislý kandidát
10. Peter Morávek, 51 r., predseda PD, Senica, 

J. Mudrocha 1355/35, nezávislý kandidát
11. Jakub Nedoba, Mgr., 26 r., PR manažér, Senica, 

Gen. L. Svobodu 1360/16, KDH, SaS, SDKÚ - DS
12. Radoslav Pöštenyi, Mgr., 25 r., právnik, Senica, 

J. Mudrocha 1354/42, KDH, SaS, SDKÚ - DS
13. Viera Reich, Mgr., 47 r., živnostníčka, Senica, 

Sv. Cyrila a Metoda 2873/5, SNS
14. Beata Rusňáková, Mgr., 42 r., stredoškolská profesorka, 

Senica, Gen. L. Svobodu 1361/32, SZS
15. Jaroslav Šarabok, Ing., 32 r., správca IT systémov, Senica, 

Gen. L. Svobodu 1359/14, nezávislý kandidát
16. Juraj ŠŠefčík, Ing., 32 r., hasič, Senica, 

Gen. L. Svobodu 1361/34, nezávislý kandidát
17. Rudolf Tkáč, Ing., 52 r., chemický inžinier, Senica, 

J. Mudrocha 1353/32, SZS
18. Vladimír Včelka, Mgr., 45 r., učiteľ, Senica, 

Sotinská 1590/3, nezávislý kandidát

OBVOD 6 - VOLÍME 4 POSLANCOV
1. Martin Čulen, MUDr., 64 r., lekár, Senica, Kunov, 

súp. č. 187, SZS
2. Ján Dananai, Bc., 46 r., majster OV, Senica, Sotinská 1474/13,

KDH, SaS, SDKÚ - DS
3. Martin Džačovský, Ing. Mgr., 31 r., riaditeľ LUXOR n.o., Senica, 

Štefana Pilárika 2659/34, nezávislý kandidát
4. Anna Gajdoščíková, Bc., 57 r., zamestnanec verejnej správy,

Senica, L. Novomeského 1217/88, SMER - sociálna demokracia
5. Jozef Gembeš, MUDr., 45 r., lekár, Senica,

Jána Náhlika 2624/6, nezávislý kandidát
6. Daša Haarangozóová, 31 r., predavačka, Senica, 

Štefánikova 1559/52B, SNS
7. Ján Hurban, Ing., 31 r., vedúci aktivačného centra, Senica, 

Jozefa Závodského 2576/13, Strana TIP
8. Vladimír Kostelný, Ing., 56 r., generálny riaditeľ, Senica, 

Štefana Pilárika 2649/54, KDH, SaS, SDKÚ - DS

Kandidát i  na  pos lancov mestského zastupi teľs tva  

(pokračovanie na str. 5)
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9. Martin Lidaj, Ing., 37 r., riaditeľ TV REGION, Senica, 
L. Novomeského 1217/84, SMER - sociálna demokracia

10. Ľubomír Miča, 54 r., živnostník, 
Senica, S. Jurkoviča 1206/40, SZS

11. Ľudmila Radočáková, Mgr., 56 r., stredoškolská profesorka,
Senica, Jozefa Závodského 2590/32, MOST - HÍD

12. Rastislav Sloboda, 46 r., samostatný odborný referent, 
Senica, V. Paulínyho-Tótha 50/8, KDH, SaS, SDKÚ - DS

OBVOD 7 - VOLÍME 5 POSLANCOV
1. Dušan Brichta, 67 r., dôchodca, Senica, Štefánikova 723/22,

SMER - sociálna demokracia
2. Milan Černák, Ing., 31 r., hasič, Senica, Štefánikova 721/26,

nezávislý kandidát
3. Ondrej Danada, 50 r., stavebný technik, Senica, 

Dr. I. Horvátha 887/30, nezávislý kandidát
4. Branislav Grimm, Mgr., 55 r., učiteľ, Senica, Štefánikova 702/15,

nezávislý kandidát
5. Marek Grimm, Bc., 27 r., kultúrny manažér, Senica, 

Štefánikova 702/15, nezávislý kandidát
6. Juraj Kaabát, Ing., 38 r., technik Bytservis-um, 

Senica, SNP 776/47, SZS
7. Pavol Kalman, Ing., 49 r., manažér, Senica, Komenského 961/7,

KDH, SaS, SDKÚ - DS
8. Jaroslav Kaščák, 60 r., riaditeľ, Senica, Štefánikova 726/2, 

nezávislý kandidát
9. Vladimír Kocourek, Ing., 51 r., štátny zamestnanec, Senica, 

Brezová 860/26, SMER - sociálna demokracia
10. Roman Krištofík, Ing., 33 r., riaditeľ, Senica, 

Komenského 942/36, SMER - sociálna demokracia
11. Martina Otríísalová, Mgr., 31 r., koordinátorka Materského

centra, Senica, Martina Braxatorisa 2753/15, nezávislý kandidát
12. Roman Sova, Ing., 46 r., ekonóm, Senica, Hollého 743/21,

KDH, SaS, SDKÚ - DS
13. Vladimír Ševečka, 33 r., predseda predstavenstva, Senica,

Komenského 958/2, ĽS Naše Slovensko
14. Elena Valášková, Ing., 58 r., riaditeľka ZSS Senica, n.o, 

Senica, Ľudovíta Vaníčka 2740/14, nezávislý kandidát
15. Ľubica Vyletelová, Ing., 49 r., ekonómka, Senica, 

Komenského 954/12, KDH, SaS, SDKÚ - DS

OBVOD 8 - VOLÍME 1 POSLANCA
1. Tatiana Blažková, Ing., 51 r., informatik, Senica, Kunov, 

súp. č. 73, KDH, SaS, SDKÚ - DS
2. Ivan Paveska, 37 r., štátny zamestnanec, Senica, Kunov, 

súp. č. 43, nezávislý kandidát

(pokračovanie na str. 6)

PREDSTAVUJEME KANDIDÁTOV
NA PRIMÁTORA MESTA

Redakcia Naša Senica oslovila všetkých 3 kandidátov na pri-
mátora mesta Senica. Občanom mesta sa predstavujú krátkym
životopisom a odpoveďou na otázku,  aká je ich predstava fun-
govania samosprávy v Senici, ich vízie v novom volebnom obdo-
bí, motivácia kandidovať. 

Mgr. Branislav Grimm
občiansky kandidát na primátora mesta 

Narodil som sa 28. apríla
1959 v Senici. Som absolven-
tom Základnej školy na ulici
V. Paulínyho-Tótha, Gymnázia
L. Novomeského aj Ľudovej
školy umenia v hudobnom
odbore - klavír a klarinet.
V roku 1983 som ukončil
vysokoškolské štúdium na
Pedagogickej fakulte UK
v Trnave. Učil som v  Základ-
nej škole na Sadovej a Mudro-
chovej ulici, kde som bol
v rokoch 1991 – 2008 riadite-
ľom školy.  Dva roky som pod-

nikal  a v súčasnosti pracujem ako zástupca riaditeľa Základnej
školy  v Sološnici. Som ženatý, manželka Jaroslava je učiteľkou.
Obaja synovia získali vysokoškolské vzdelanie. Tešíme sa z dvoch
vnúčat. Celú rodinu charakterizujú spoločné záujmy, najmä
hudba, šport a práce v záhradke. 

Od detstva som inklinoval k hudbe a športu. S hudobnou sku-
pinou Bratia Grimmovci som nahral k oslavám 600. výročia ude-
lenia mestských privilégií CD a MC so záhoráckymi a senickými
ľudovými pesničkami pod názvom Záhorácke pjesničky. Bol som
i klavírnym korepetítorom folklórneho súboru Senica, hral na
organe v Zbore pre občianske záležitostí. Som jedným zo zakla-
dateľov súťaže POP Senica. S detským speváckym zborom Hvi-
ezdička sme naspievali niekoľko CD albumov, účinkovali v tele-
víznych reláciách, vystupovali na festivaloch doma i za hranicami
našej vlasti. Teraz hrám v HS Grimmovci a so Senickou heligón-
kou organizujeme Martinské, Petro-Pavlovské a Predhodové
posedenia pri heligónke. V mesačníku Naša Senica spracúvam
Dejiny hudobného života v Senici. Aktívne pracujem v občian-
skom združení Klub priateľov kultúry Senica. 

Futbal som hrával za žiakov a dorast SH Senica, potom
za TJ Družstevník Kunov.  Ako riaditeľ ZŠ Mudrochova ulica
som sa podieľal na vzniku školského športového strediska pre
ľadový hokej, vybudovaní tartanovej bežeckej dráhy a ihriska
s umelým trávnatým povrchom.

Som dlhoročným členom komisie pre vzdelanie, kultúru
a Zbor pre občianske záležitosti pri mestskom zastupiteľstve.
Vo volebnom období 2010 – 2014 som bol predsedom tejto
komisie, aj mestského výboru č. 7.  

Na primátora mesta kandidujem ako nezávislý kandidát
z podnetu občanov, ktorým sa nepáči súčasný spôsob riadenia
mesta. Chcem vrátiť dôveru a spoluprácu občanom rešpektova-
ním ich požiadaviek pri zlepšovaní životných podmienok i
zmenou spôsobu riadenia mesta: rešpektovať komunikáciu,
uznesenia, stanoviská mestského zastupiteľstva, mestských výbo-
rov, komisií, oddelení mestského úradu. Zlepšiť transparentnosť
fungovania mesta, hospodárenia s jeho majetkom, informova-
nosť verejnosti o všetkých skutočnostiach, ktoré sa jej priamo
dotýkajú, znížiť zadĺženosť. 

Neodkladne riešiť cestný obchvat. Pozastaviť politicko-spolo-
čenské spory, kauzy, súdy, petície, nevýhodné predaje, prenájmy,
zmluvy. Rešpektovať občiansky princíp, bez ohľadu na stranícku
príslušnosť. Rozhodujúcimi vlastnosťami sa musia stať čestnosť,

Rokovacia miestnosť  mestského zastupiteľstva

(dokončenie zo str. 4)
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(dokončenie zo str. 5)

svedomitosť, pracovitosť, odbornosť, dodržiavanie zákonnosti
a vzájomne si pomáhať. Podpora zdravotnej a sociálnej starostli-
vosti. Voľný čas využiť na oddych v čistom a bezpečnom prost-
redí podľa svojich záľub. 

Srdečne ďakujem spoluobčanom, ktorí mi svojimi podpismi
umožnili podanie kandidatúry. Chcem byť primátorom, ktorý
dokáže obyvateľov mesta spájať, bez ohľadu na náboženské vie-
rovyznanie, politické názory, sociálne postavenie. 

Pre rozvoj mesta chcem získať každého občana, ktorému
záleží na jeho zveľaďovaní a prosperite. Chcem, aby sme žili
v krásnom meste, aby tu našli prácu tí, ktorí ju nemajú, aby mali
mladí ľudia kde bývať a aby naše mesto bolo príkladom
v starostlivosti o naše deti, mládež a seniorov.

Na stránke  www.branogrimm.sk – nájdete volebný program
Vrátim dôveru a spoluprácu občanom.

Ing. Ján Hurban, MBA, LL.M. 
31 r., vedúci Aktivačného centra, UPSVR , Senica  J. Závodského
2576/13, Strana TIP

Narodil som sa 24. novem-
bra 1982 v Malackách,
od  r. 1984 bývam v Senici,
kde som absolvoval  strednú
školu  Obchodnú akadémiu. 

Do svojich 21 rokov som
aktívne hrával hokej za HK 91
Senica. Akademický titul Ing.
som získal v roku 2006 na Eko-
nomickej univerzite v   Brati-
slave. Už počas štúdia som
začal aktívne podnikať
v oblasti cateringu. V roku
2013 som získal profesijné
tituly MBA       a LL.M. v odbo-
re Verejnoprávna činnosť.    

Do apríla 2014 som pracoval ako manažér vo viacerých
obchodných spoločnostiach. Teraz pôsobím na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny       v Senici ako vedúci Aktivačného cent-
ra. Tu som spoznal problémy ľudí, ktorí sú odkázaní  na pomoc
v hmotnej núdzi. Denne s nimi prichádzam do kontaktu,
poznám ich potreby.  

Svoje vedomosti a skúsenosti nadobudnuté počas pôsobenia
v súkromnej   a štátnej sfére, by som chcel využiť    v prospech
všetkých obyvateľov mesta.  Mám 2 bratov, som ženatý a som
hrdým otcom   6-mesačnej  dcérky. 

Senicu o 4 roky vidím ako transparentné, fungujúce a moder-
né mesto plné života a kultúry. To všetko sa dá dosiahnuť  zavád-
zaním protikorupčných opatrení zameraných na zvýšenie trans-
parentnosti a obmedzenie priestoru pre korupciu, ktoré majú
pre mesto pozitívne politické  aj ekonomické dopady. Politické

dopady zavedenia protikorupčných opatrení spočívajú najmä
v budovaní dôvery medzi predstaviteľmi mesta a jeho občanmi.
Prakticky to znamená vyvrátenie fám o „kšeftoch“ primátora
a poslancov. A to všetko podľa podmienok Transparency Inter-
national Slovensko  a vzoru mesta Martin, ktoré ako prvé na Slo-
vensku získalo ocenenie transparentné mesto. Senica sa momen-
tálne nachádza na 82. mieste zo 100  v rebríčku  transparentnosti
verejnej správy (zdroj www.mesta2014.transparency.sk). 

Ďalším cieľom je znižovať zadĺženosť mesta. Senica
je momentálne 4. najviac zadlžené mesto na Slovensku
(zdroj www.ineko.sk) a pritom má 2. najvyššie dane hneď
po Bratislave - Staré mesto (zdroj www.alianciapas.sk)! V meste
by som chcel zavádzať moderné a inovatívne metódy, ako
sú  elektronické aukcie na všetky verejné obstarávania, zmo-
dernizovať verejné osvetlenie použitím LED technológie, klásť
dôraz na presadzovanie verejného záujmu na úkor záujmu
úzkych skupín ľudí, vybudovanie nových cyklotrás v meste a jeho
okolí, podporovať miestne športové kluby, kultúrne podujatia
a neziskové organizácie. 

Mojím snom je prebudovanie a zmodernizovanie mestského
parku v štýle londýnskych parkov. Vytvoriť tu zónu kultúry
a oddychu, t.j. park, kde to žije pre všetky vekové kategórie
bez rozdielu, a to pod drobnohľadom bezpečnostných kamier.
Tu vidím priestor aj pre projekt Greenpeace - mestský včelí úľ.
Každý občan by si mohol adoptovať svoju vlastnú včelu a týmto
spôsobom by prispel k záchrane včiel, ktoré sú základným
pilierom života. Veď ako lepšie deťom ukázať, ako včielky
žijú, prečo sú dôležité a ako sa vyrába med? Vyprodukované
výrobky by si občania mohli zakúpiť,  a tak  podporiť ďalší rozvoj
parku. Podobné projekty sa budujú vo viacerých svetových
metropolách. Súčasťou premeny parku by bola aj mestská zvie-
racia obora, kde by deti mohli pohladkať kozičku, somárika, pra-
siatko, teliatko, srnky a ovečky. Tu vidím ešte aj priestor pre prvý
mestský vinohrad. Stačilo by  zopár štepov a úrodu by si občania
mohli vychutnávať už v novembri pri Sväto-Martinských
oslavách. 

Neposledný projekt, ktorý by viedol k podpore domácich
podnikateľov a živnostníkov vidím v zavedení miestnej lokálnej
meny. Táto by slúžila ako platidlo na území mesta a podporovala
by lokálnych  predajcov a poskytovateľov služieb. Občania by
mohli menu získať v kurze 1:1 alebo v rôznych akciách, tombo-
lách či  ako darčeky pri oslavách Dňa  matiek, otcov a detí.... 

Senica potrebuje zmenu. Myslím, že je čas, aby sa ľudia vyjad-
rili a ohodnotili doterajšie vedenie. Preto prosím všetkých ľudí,
ktorým záleží, ako bude Senica vyzerať o 4 roky, aby prišli
k voľbám. Postavme spolu Senicu z hlavy na nohy! 

Mesto Senica vydalo  v októbri 2014 prílohu  informačného
mesačníka Naša Senica k voľbám  do orgánov samosprávy
obcí a prostredníctvom Slovenskej pošty ju doručilo do každej
domácnosti v meste Senica.  

Prílohu autorsky a z podkladov oddelenia organizačného
a vnútornej správy Mestského úradu,  mestskej volebnej komi-
sie, kandidátov na primátora  pripravila

Mgr. Viera Barošková
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Spolu v jednom meste

Vážení spoluobčania,
predstupujem pred vás

v novembrových voľbách
opäť ako kandidát na post pri-
mátora nášho mesta. Pripadá
mi to prirodzené, pretože tak
ako vy, aj ja mám rozrobenú
prácu, ktorá smeruje k ďalším
úspešným výsledkom v pro-
spech všetkých. Práve preto sa
uchádzam predovšetkým
o podporu vás občanov, nie-
len o podporu politických
strán. Po mnohých rokoch
v komunálnej politike kandi-
dujem stále ako nezávislý

nestraník. Som presvedčený, že primátor musí zo všetkých síl pra-
covať pre mesto, nie reprezentovať niečí politický názor. Mesto
je len jedno, ľudia majú stále rovnaké potreby a pre mňa bude
cťou môcť ich naďalej plniť. 

Je pre mňa potešením a zadosťučinením konštatovať, že
v oblastiach ako školstvo, lekárska starostlivosť v modernej poli-
klinike, sociálne zabezpečenie, priemyselná zóna, modernizácia
námestia, bytové zóny, kultúra, šport, obchodné zóny ,služby - tu
všade sme základné problémy vyriešili a máme vypracovaný fun-
gujúci systém, ako pokračovať v ďalšom zlepšovaní stavu. Zlep-
šovať je treba stále a stále je čo. Máme k tomu veľké skúsenosti
a veľmi vysokú úspešnosť v získavaní ekonomických prostried-
kov z Európskej únie. Práve vďaka tomu sme dokázali zrekonšt-
ruovať a zmodernizovať školy v meste i priestory kultúrnych
a športových organizácií. Samozrejme, že všetci potrebujeme rie-
šiť dopravu, cesty, parkovanie, cyklistické chodníky, oddychové
zóny či zeleň. Riešime veci krok za krokom. Som presvedčený, že
ich robíme dobre a vyhýbame sa rizikám a extrémom, ktoré by
zase mohli obmedziť iných. Mesto vnímam ako spoločný domov
nás všetkých.  

V nastávajúcom období bude najväčšou zmenou v meste pre-
mena bývalého areálu Slovenského hodvábu na rozšírené cent-
rum Senice. Za peniaze z fondov EÚ pripravujeme budovanie
nových oddychových parkov, chodníkov, cyklotrás. Pripravujeme
prenájom a rekonštrukciu Sokolovne, ktorá sa premení na druhé
denné centrum detí, mládeže a seniorov, a chystáme i zásadnú
modernizáciu amfiteátra,  plavárne, zimného štadiónu a športo-
vísk. Jedinú vec, bohužiaľ veľmi významnú pre budúcnosť mesta,
ktorú nedokážeme ovplyvniť do väčšej miery,  ako sme už urobi-
li, je vybudovanie obchvatu. Ďalšie kroky už sú totiž výhradne
v kompetencii Slovenskej správy ciest a Ministerstva dopravy. 

Z môjho pohľadu však tým najdôležitejším, čo ľudia potre-
bujú, je práca. Mesto na vlastné náklady vybudovalo priemyselnú
zónu s výhľadom na 30 rokov. Už teraz v nej každý rok pribúda
fabrika za fabrikou, investície sa nám mnohonásobne vracajú,
a tak bez problémov splácame i úver pre tento krok. Impulzom
pre tvorbu nových pracovných príležitostí sú aj zrealizované
investície do infraštruktúry, cestovného ruchu a služieb. Vytvorili
sme moderný územný plán a kompletné podmienky pre rozvoj
mesta vo všetkých oblastiach života.

Všetko, čo som dokázal aj za vašej podpory, je výsledkom
dobrej práce celého tímu, ktorý je silný odbornými i pracovnými
skúsenosťami a stále je dopĺňaný o mladých ľudí. Komunikujeme
s výbormi, komisiami, zapájame čo najširšie skupiny obyvateľov
a organizácií do rozhodovania o veciach, ktoré sa ich bezprost-
redne dotýkajú, alebo v ktorých zaváži ich odborný názor. Nes-
chovávam sa za niečí postoj, naopak – verím, že rozhodnutia by
mali byť najbližšie blahu širokej  verejnosti. Preto boli všetky roz-
hodnutia vždy transparentné a verejne obhájené. Rovnako ako je
tomu teraz pri tvorbe nového Plánu sociálneho a hospodárskeho
rozvoja mesta pre nové programovacie obdobie Európskej únie,
ktorý si želám využiť čo najlepšie pre všetky generácie ľudí žijú-
cich v našom meste. Som si vedomý, že zmysel dnešných  plánov
je v ich uskutočnení. Vždy som si za tým stál a s tým som aj pra-

coval a pracujem. Rozhliadnite sa, prosím,  dôkaz plnenia mojich
prísľubov a plánov z minulých predvolebných kampaní je všade
okolo vás. Tak ako vždy aj naďalej je mojou prioritou Senica a vy.
Žijeme totiž  SPOLU V JEDNOM MESTE.

RNDr. Ľubomír Parízek
nezávislý  občiansky kandidát na primátora mesta Senica 
so širokou podporou strán (SMER-SD, SIEŤ, Strana Zelených Slo-
venska, SNS, MOST-HÍD, Nová Demokracia), spoločenských orga-
nizácií, cirkví, občianskych združení, neziskových organizácií  zo
sociálnej a kultúrnej sféry, športových klubov, zväzov  i zamestná-
vateľov občanov nášho mesta

• absolvoval som štúdium na Matematicko – fyzikálnej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave, som absolventom manažér-
skeho štúdia a držiteľom manažérskeho certifikátu
• od roku 1990 som bol riaditeľom Základnej školy Sadová ulica
• od roku 1998 zastávam post primátora mesta Senica 
• primátori a starostovia z celého Záhoria ma zvolili za podpred-
sedu Združenia miest a obcí záhorskej oblasti, reprezentujem
samosprávy Záhoria v celoslovenskej Rade ZMOS, v ktorej som
bol zvolený za člena predsedníctva Združenia miest a obcí
Slovenska a predsedom jej sekcie školstva ,mládeže a športu
• som členom kontrolnej komisie a členom prezídia Únie miest
Slovenska  
• v roku 2013 som bol ako nezávislý kandidát zvolený občanmi
okresu za poslanca Trnavského samosprávneho kraja a bol som
zvolený za člena Rady VÚC Trnava a predsedu finančnej komisie
• aktívne pôsobím v rôznych občianskych združeniach a nezisko-
vých organizáciách podporujúcich činnosť celého tretieho sektora
v oblastiach zdravotníctva, mládeže, športu, sociálnych vecí, až po
životné prostredie 
• som zvoleným predsedom Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Vo všetkých týchto spoločenských organizáciách a obchodných
spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta a VÚC pôsobím bez
nároku  na  odmenu.  Mojím  cieľom   je zlepšiť  a skvalitniť
podmienky života v našom meste vo všetkých jeho oblastiach.

Kto môže ísť voliť
Podľa § 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samo-

správy obcí v znení neskorších predpisov 
(1) Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slo-
venskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej časti mesta
Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku
(ďalej len "volič").
(2) Prekážkou vo výkone volebného práva je
a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu
ochrany zdravia ľudí, 
b) výkon trestu odňatia slobody,
c) výkon základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby
alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plne-
nie úloh podľa osobitných predpisov a
d) pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. 

(pokračovanie na str. 8 )
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Komunálne voľby 2014Príloha Našej Senica

Pamätáte sa? 
Rok 1990
Kandidáti na primátora:
1. Mgr. Pavol Grimm, KSS
2. JUDr. Jozef Kuliaček, SSS (Sociálnodemokratická strana na Slo-
vensku)
3. Vojtech Šimek, DS, KDH, SS, SZ, VPN
Za primátora bol zvolený Mgr. Pavol Grimm. 
Z celkového počtu 8 118 platných hlasov získal 4 706 hlasov.
Počet zvolených  poslancov: 41.

Rok 1994
Kandidáti na primátora:
1. Ing. Samuel Balážž, HZDS, NDS, ZRS
2. Mgr. Miloš Blaško, NEKA
3. Mgr. Pavol Grimm, SDĽ
4. Ing. Jozef Jagušák, DS, DÚ, KSÚ, KDH
5. Juraj Kažmír, SNS
6. Ľudovít Vepy, NEKA
Za primátora mesta bol zvolený Mgr. Pavol Grimm. 
Z celkového počtu 6 040 platných hlasov získal 2 629 hlasov.
Počet zvolených  poslancov: 39.

Rok 1998
Kandidáti na primátora:
1. MUDr. Martin Čulen, SZS
2. Mgr. Miloš Blaško, NEKA
3. Juraj Kažmír, SNS
4. Mgr. Ondrej Krajči, SDĽ, KSS, ZRS
5. RNDr.  Ľubomír Parízek, s podporou KDH, DÚ, DS, SDSS
6. Mgr. Roman Šedivý, HZDS
7. Milan Zburín, SOP
Za primátora mesta bol zvolený RNDr. Ľubomír Parízek. 
Z celkového počtu 5 951 platných hlasov získal 2 282 hlasov.
Počet zvolených  poslancov: 39.

Rok 2002
Kandidáti na primátora:
1. Ing. Jaroslav Barcaj, HZDS, SNS, HZD, ĽB
2. Mgr. Branisslav Grimm, NEKA
3. Mgr. Ondrej Krajči, NEKA
4. RNDr. Ľubomír Parízek, s podporou SDKÚ, KDH, ANO, DS, SMER
5. Ing. Emília Wágnerová, SDĽ
Za primátora mesta bol zvolený RNDr. Ľubomír Parízek. 
Z celkového počtu 5 111 platných hlasov získal 2 473 hlasov. 
Počet zvolených  poslancov: 25.

Rok 2006
Kandidáti na primátora:
1. Ing.. Anton Cibula, KDH
2. Ing. Jozef Kavecký, NEKA
3. Alois Matela, NEKA
4. RNDr. Ľubomír Parízek, NEKA
Za primátora mesta bol zvolený RNDr. Ľubomír Parízek. 
Z celkového počtu 5 078 platných hlasov získal 2 984 hlasov.
Počet zvolených  poslancov: 39.

Rok 2010
Kandidáti na primátora:
1. Mgr. Brannislav Grimm, NEKA
2. Ing. Pavol Kalman, KDH, SaS, SDKÚ – DS
3. Ing. Jozef Kavecký, NEKA
4. Ing. Vladimír Kostelný, NEKA
5. RNDr. Ľubomír Parrízek, NEKA
Za primátora mesta bol zvolený RNDr. Ľubomír Parízek. 
Z celkového počtu 5 822 platných hlasov získal 2 314 hlasov.
Počet zvolených  poslancov: 39.

Plagátovacie plochy

Plagátovacia plocha na Námestí oslobodenia

Činnosť mestskej rady
Mestská rada v tomto volebnom  období zasadala  23-krát

a prijala  takmer 600 uznesení.  Mestská rada bola zvolená
na 1. riadnom  zasadnutí  mestského zastupiteľstva  v dňoch
10. a 17. februára 2011 a pracovala v zložení:

Ing. Tatiana Blažková, Ing. Emília Wágnerová, Jaroslav Kaščák,
MUDr. Jozef Gembeš, Mgr. Ondrej Krajči, Ing. Štefan Mikula,
Ing. Martin Lidaj a Mgr. Peter Hutta, ktorý ako zástupca primátora
sa zo zákona stal aj členom mestskej rady.

Ustanovenie v odseku 1 upravuje podmienky realizácie aktív-
neho volebného práva, ktoré priznáva obyvateľom obce s trvalým
pobytom v obci (§ 3 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. a čl. 69 ods.
1 a 2 ústavy) za podmienky, že splnia najneskôr v deň konania
volieb vekový cenzus 18 rokov veku. Obyvateľmi obce s prihliad-
nutím na čl. 30 ods. 1 ústavy a právne predpisy na ktoré odkazuje
zákon č. 369/1990 Zb. sú občania Slovenskej republiky
a cudzinci. 

Tým, že zákon zabezpečuje prostredníctvom aktívneho voleb-
ného práva možnosť vyberať si svojich zástupcov do orgánov
samosprávy aj cudzincom s trvalým pobytom na území obce, pre-
berá do praxe Dohovor o účasti cudzincov vo verejnom živote na
miestnej úrovni, ku ktorému Slovenská republika pristúpila  roku
2004. Podľa čl. 6 Dohovoru každá strana sa zaväzuje priznať
právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách každému
cudzincovi, ktorý spĺňa podmienky ako občan Slovenskej
republiky. 

(dokončenie zo str. 7)

Plagátovacia plocha na Palárikovej  ulici


