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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 
 

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva Jazernica 
 

27. november 2010 
 

Miestna volebná komisia v Jazernici podľa §18 zákona SNR č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala 
týchto kandidátov: 
 
 

1. Jozef Baroš, 43, stolár, Jazernica 28, ĽS- HZDS 
 
2. Lucia Benčaťová Richterová, Bc., 32, tajomníčka  
   občianskeho združenia, Jazernica 3, SaS, SDKÚ- DS, KDH 
 
3. Miroslav Bodjan , Ing., 53, SZČO, Jazernica117,  
    SaS, SDKÚ- DS, KDH 
 
4. Vlastimil Budiský , 33, SZČO, Jazernica 70, SMER 
 
5. Božena Čierna, 67, dôchodkyňa, Jazernica 18, SMER 
 
6. Peter Hlobík, 38, údržbár, Jazernica 99, SMER 
 
7. Milan Janík , 45, SZČO, Jazernica 95, SaS, SDKÚ- DS, KDH 
 
8. Peter Kuzmány, 33, radca, Jazernica 26, SMER 
 
9. Iveta Liptáková, 40, predavačka, Jazernica 126, SMER 
 
10. Iveta Slivková, 33, účtovníčka, Jazernica 34, nezávislý kandidát 
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   Žiadosť zaslaná súčasným poslancom a kandidátom na poslanca: 
 

        
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

JJAAZZEERRNNIICCKKÉÉ    NNOOVVIINNYY  
 

Vážený pán poslanec, 
 

končí sa volebné obdobie, v ktorom ste zastupovali občanov 
Jazernice v Obecnom zastupiteľstve obce Jazernica. Dovoľujeme si 
Vás požiadať o zhodnotenie Vašej práce za štyri roky vo funkcii 
poslanca a prezentovanie výsledkov Vašej činnosti.  

Zároveň Vás prosíme ako kandidáta v komunálnych voľbách 
2010 o zaslanie Vášho volebného programu a fotografie.  

Vzhľadom na to, že uvedené informácie budú zverejnené 
v Jazernických novinách v novembrovom čísle, prosíme o zaslanie 
odpovede do 16.11.2010.  

 
S pozdravom 

Doc. MUDr. Marián Benčat, PhD 
              p r e d s e d a    

 

 

Odpoveď zaslali: Iveta Slivková, Peter Hlobík, Lucia 

Benčatová R., Miroslav Bodjan a Milan Janík.  
 

Súčasní poslanci Peter Frívaldský, Peter Kuzmány, Božena 

Čierna, Ondrej Jedlička a Jozef Baroš  n e o d p o v e d a l i .  

Kandidáti na poslancov : Jozef Baroš, Vlastimil Budiský, 

Božena Čierna, Peter Kuzmány a Iveta Liptáková  

n e o d p o v e d a l i .  

                                Deklarácia komunikácie a spolupráce.... 
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_____________________________________________________ 

VOLEBNÉ  PROGRAMY  KANDIDÁTOV 
 

Peter HLOBÍK 
kandidát na poslanca, strana SMER 
 

Milý občania Jazernice, 
volám sa Peter Hlobík a bývam v Jazernici od roku 2008, takže 
dosť krátko . Prvýkrát v živote kandidujem za poslanca Smeru. 
Ťažko mi je povedať, čím by som pomohol v prospech tejto 
obce ako možno budúci poslanec Jazernice. Lepšie je to 
dokázať ako napísať slovami. Ale poďme k faktom. Mnohí z občanov, ako aj ja s 
rodinou sme tento rok prežili doslova hrôzu, mám na mysli povodeň. Všetci vieme, že 
pred vodou sa nedá nikde utiecť. Takže v prvom rade by som chcel, aby sa urobili 
určité opatrenia pred povodňami, aby sa v budúcnosti už niečo také neopakovalo. Aby 
občania Jazernice a okolitých obcí nemali strach o svoje životy, príbytky a majetok. V 
každej obci sa nájdu problémy aj medzi ľuďmi. Inak tomu nie je ani v našej obci. 
Avšak lepšie je ich odstrániť, ako ich len odkladať a písať o nich. Potom bude lepšie 
spolunažívanie medzi občanmi Jazernice.  
Čo bude v mojich silách urobiť pre túto obec, v tom jej pomôžem. 

 
 

Ing. Miroslav BODJAN 
kandidát na poslanca, koalícia SDKÚ-DS, SaS, KDH : 
 

Moje rozhodnutie kandidovať za poslanca v nasledujúcom 
volebnom období vychádza z poznania situácie v našej obci za 
posledné roky a uvedomenia si, že pre rozvoj obce sa dá vykonať 
oveľa viac práce, keď nastane zmena myslenia v obecnom 
zastupiteľstve. 

   Svoju pozornosť vo výkone poslanca by som sústredil predovšetkým na oblasti: 
- absolútne sprehľadnenie finančných tokov, zverejňovanie všetkých zmlúv a 

informácií o práci, odmeňovaní a rozhodovaní obecného zastupiteľstva 
- rozpracovanie a zrealizovanie protipovodňových opatrení v obci 
- zamerania sa na spracovanie projektov za účelom získania peňazí z eurofondov 

a iných grantov na opravu kostola a budov v majetku obce 
- vybudovanie schodov so zábradlím do železničného násypu pri stanici 
- zabezpečenie zmeny vo fungovaní predajne potravín a pošty 
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  Bc. Lucia BENČATOVÁ RICHTEROVÁ 
  kandidát na poslanca, koalícia SDKÚ-DS, SaS, KDH : 
 

Ako poslankyňa sa budem snažiť riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy obce a dodržiavať zákon. V mojom záujme 
je, aby sa čo najviac ľudí podieľalo na správe obce a pre tento 
účel budem presadzovať zriadenie komisií ako poradný orgán 
obecného zastupiteľstva. Každý obyvateľ Jazernice sa bude 
môcť prihlásiť za člena komisie podľa oblasti, ktorej sa 
rozumie a tak spolurozhodovať o budúcnosti obce.  
Ako poslankyňa budem presadzovať tieto systémové kroky a 
ciele: 

- aby poslanci komunikovali s občanmi, 
- aby sa informácie, ktoré sa týkajú obce zverejňovali, 
- aby ľudia mali väčší prístup k informáciám, 
- aby ľudia, ktorí prejavia záujem, mali možnosť spolupracovať s poslancami a 

s obecným úradom, 
- aby sa deti mohli hrať na detskom ihrisku.  
 

Ako poslankyňa sa budem venovať najmä sociálnej a kultúrnej oblasti (deti, ZŠ a MŠ, 
kultúrne podujatia, školenia, získavanie grantov a pod.). 

 
 

 

Milan JANÍK 
kandidát na poslanca, koalícia SDKÚ-DS, SaS, KDH 
 

V Jazernici žijem od roku 1989. Ako živnostník som začal 
podnikať v odbore stolárstvo a vďaka mojej profesii sa 
stretávam s ľuďmi z celého Slovenska. Mať prácu a dať 
prácu tým, ktorí pracovať chcú je pre mňa jedna 
z najdôležitejších vecí v živote. V mojej firme našlo prácu 
viacej šikovných ľudí v Jazernici. Cítim zodpovednosť, preto 
sám pomáham kde sa dá – pri oplotení cintorína, príspevky 
na materskú, základnú školu a kostol, stolárske práce pre obyvateľov Jazernice, na 
obecných zariadeniach a na kostole, pri rekonštrukcii kultúrneho domu... 
 

Keďže z našej práce idú dane pre obecnú samosprávu, zaujíma ma, načo tieto financie 
obec vynakladá. Treba spraviť detské ihrisko pre malé deti, športovisko pre mladých 
aj starých  alebo aspoň futbalové ihrisko. Mládež sa nemá kde stretávať, potrebujú 
kultúrny priestor, o ktorý by sa sami starali. Veď deti sú naša budúcnosť.  
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Viem, že jeden človek – starosta sám toho veľa nedokáže, preto treba počúvať viac 
strán. Bolo by dobré, keby si nechal poradiť, pomôcť. V Jazernici sú ľudia, ktorí sú 
ochotní pomáhať a aj to bol zámer vzniku Občianskeho združenia Jazernica. Ľudia 
vo funkcii majú veľkú zodpovednosť a povinnosť, je preto dôležité, aby konali tak, 
aby po nich zostalo niečo dobré. Nestačí, že poslanci rozprávajú, čo sa má a nemá, 
treba to urobiť alebo sa o to aspoň snažiť.  
 

Ako poslanec sa budem snažiť presadiť: 
- ekonomický rozvoj obce 
- zamestnanosť obyvateľov 
- detské ihrisko a športoviská 
- klubovňa pre mládež 
- zodpovedný prístup k plneniu svojich povinností 

  Kandidát na poslanca Milan Janík 
 

 

 

 

 

Iveta SLIVKOVÁ 
Nezávislý kandidát na poslanca obce Jazernica 
                                                                                          
Do môjho volebného programu som zahrnula hlavne to čo mne 
ako občanovi obce Jazernica 
chýba a myslím si že aj mnohým iným občanom bez ohľadu na 
ich vek.  

                                                            
1. Vytvoriť systém komunikácie s občanmi obce, pozorne si vypočuť ich názory, 

nedostatky, sťažnosti a nápady. 
2. Vytvoriť schránku na prijímanie listov so svojimi názormi nedostatkami, 

sťažnosťami a nápadmi. 
3. Vytvoriť a zriadiť centrum služieb, v ktorom budeme poskytovať občanom pomoc 

napr. sociálne služby. 
4. Založiť klub deti, mládeže, rodičov, seniorov a ostatných občanov. 
5. Doriešiť vybudovanie detského ihriska v obci. 
6. V zimnom období vytvoriť na detskom ihrisku ľadovú plochu na korčuľovanie. 
7. Vybudovať priestory so sociálnym zariadením v blízkosti vybudovaného detského  

ihriska, ktoré by slúžili všetkým občanom obce na rôzne záujmové činnosti  
a zároveň by tam bola presťahovaná miestna knižnica. 

8. Vyriešiť prechod pre chodcov na križovatke medzi poštou a autobusovou  
zastávkou. 

9. Opraviť cestu ku základnej škole. 
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Aktivity Ob čianskeho združenia Jazernica 
od roku 2006 – 2010 

 
2006 
- spolupráca pri rekonštrukcii kultúrneho domu  
- anketa o prioritách obyvateľov 
- riešenie pozemku za OU s majiteľkou JUDr. El.Ruttkayovou 
- riešenie vybudovania detského ihriska 
- aerobik v Jazernici 

 

2007 
- riešenie využitia KD 
- športový deň pre deti na  MDD 
- brigáda v areáli MŠ a darovanie hojdačky 
- vydávanie Jazernických novín 
- I.ročník Vianočného bazáru 
- spolupráca so Stanislavom Brnom st. na vydaní knižky o Jazernici  

 

2008 
- získanie dotácie z Konta Orange na projekt Náučno-turistický chodník 

ku Jazierku pri Jazernici (I.etapa) vo výške 51 000 Sk 
- vydávanie informačného bulletinu Nástenka 
- prihlásenie Jazierka do súťaže Sedem divov Turca 
- získanie dotácie ŽSK na vydávanie Jazernických novín vo výške 15000 

Sk 
- vypracovanie projektu Korčuliarska dráha 
- finančný príspevok MŠ a ZŠ na zorganizovanie Mikuláša 
- II. ročník Vianočného bazáru 
- finančné zabezpečenie fungovania OZJ (granty, dotácie, dary, 2% z daní) 

– v r.2008 získalo OZJ spolu 149 000 Sk  (4 945 euro) 
 

2009 
- okresný súd zrušil starostove rozhodnutie nezverejniť článok OZJ 

a nariadil mu uverejniť ho v Obecnom spravodaji. Starostovi bolo za 
porušenie zákona nariadené, aby zaplatil OZJ odškodné vo výške 
1659,69 euro a súdne trovy vo výške 471,52 euro. Všetko zaplatil obecný 
úrad.  
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- krajský súd zrušil rozhodnutie starostu o neposkytnutí informácií OZJ 
a vrátil mu to na opätovné doriešenie. Starosta mal uhradiť súdne trovy 
vo výške 481,59 euro, ktoré uhradil z účtu obecného úradu.  

- vyhotovenie informačnej tabule o Jazierku 
- získanie dotácie ŽSK na osvetlenie kostola vo výške 800,- euro 
- návšteva ministra kultúry SR u predsedu o.z. Jazernica 
- pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie zorganizovalo OZJ besedu 

s hosťami na tému Demokracia na dedine a divadelné predstavenie 
Nežná v SKD pre členov OZJ 

- III. ročník Vianočného bazáru 
- získané financie (grant, 2%, odškodné) vo výške 4 420 euro. 

 

2010 
- ponuka obecnému úradu, že o.z. Jazernica daruje obci detské ihrisko; 

ponuka odmietnutá 
- finančný príspevok MŠ na altánok  
- vypracovanie projektu na získanie dotácie MK SR na projektovú 

dokumentáciu rekonštrukcie kostola v Jazernici; dotácie vo výške 
19 000 euro poskytnutá v roku 2010 vlastníkovi kostola - farskému 
úradu v Mošovciach  

- zorganizovanie besedy s hosťom 
- zorganizovanie výletu detí MŠ a ZŠ do Planetária v Žiari nad Hronom a 

získanie dotácie ŽSK vo výške 520 euro na jeho financovanie 
- zorganizovanie  prednášky pracovníkov Kysuckej hvezdárne a  

pozorovanie nočnej oblohy pre deti ZŠ v Jazernici. OZJ financovalo 
vstupné. 

- plány a projekty v roku 2010: predstavenie Bábkového divadla Žilina 
pre deti MŠ a ZŠ na Mikuláša, IV. ročník Vianočný bazár, žiadosť 
o dotáciu MK SR na rekonštrukciu kostola 

- získané financie vo výške  20 870 euro  
 

Občianske združenie Jazernica 
za štyri roky svojho pôsobenia v Jazernici získalo  

na svoju činnosť a rozvoj obce spolu 
30 240 euro (911 000 Sk)  
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 Plánované projekty  
    Občianskeho združenia Jazernica  

 
  R E K O N Š T R U K C I A  K O S T O L A  

- pripravená projektová dokumentácia, ktorú finančne podporilo Ministerstvo 
kultúry SR v roku 2010 vo výške 19 000 euro 

- Občianske združenie Jazernica  v spolupráci s Farským úradom pripravuje 
žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu exteriéru aj interiéru kostola 

- súčasťou rekonštrukcie bude obnova rozsiahlych stredovekých fresiek 
objavených pri reštaurátorskom výskume 

- Občianske združenie Jazernica sa podieľalo na projekte aj finančne (1000 euro 
spoluúčasť) 

- pri rekonštrukcii kostola majú možnosť sa zamestnať viacerí obyvatelia 
Jazernice 

- rekonštrukcia a objav fresiek nevyčísliteľne zvýšia hodnotu objektu 
a atraktivitu obce 

 
  D E T S K É  I H R I S K O  

- Občianske združenie Jazernica rieši vybudovanie obecného ihriska od roku 
2006, odkedy hľadá a rokuje o vhodnom pozemku  

- od roku 2007 rokuje Občianske združenie Jazernica o pozemku s Obecným 
úradom v Jazernici, doteraz nedošlo k dohode 

- hľadá sa pozemok ... 
 

  C H O D N Í K  K U  J A Z I E R K U    -  II. etapa 
- Občianske združenie Jazernica v rámci I. etapy vybudovalo chodník, na ktorý 

získalo grant z konta Orange v roku 2008. Tým bolo jazierko sprístupnené 
verejnosti. 

- II. etapa zahŕňa pokračovanie v budovaní chodníka okolo jazierka, vyhotovenie 
a osadenie informačných tabúľ, vyhliadkové mólo a ďalšie oddychové lavičky. 

- projekt si vyžaduje participáciu Obecného úradu v Jazernici 
  
  K O R Č U L I A R S K A  D R Á H A  

- Občianske združenie Jazernica dalo vyhotoviť z vlastných zdrojov odborný 
projekt v septembri 2008 

- v rámci projektu bude vybudovaná korčuliarska dráha na trase medzi 
Jazernicou a Ivančinou 
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- okrem toho bude zrekonštruovaná zdevastovaná a rozpadajúca sa obecná cesta, 

ktorá nie je bezpečná ani pre osobné autá, nieto pre nákladné vozidlá, ktoré 
Obecný úrad v Jazernici odklonil kvôli mostom v obci  

- projekt je finančne náročný a vyžaduje si súhlas obidvoch dotknutých obcí: 
Jazernica a Ivančiná 

- žiadosť Občianskeho združenia Jazernica o stretnutie a rokovanie o tomto 
projekte boli odmietnuté tak zo strany Obecného úradu v Jazernici, ako aj zo 
strany Obecného úradu v Ivančinej 

- Občianske združenie Jazernica bude na projekte participovať aj finančne 
 

ZZZÁÁÁKKKLLLAAADDDNNNÁÁÁ   AAA   MMMAAATTTEEERRRSSSKKKÁÁÁ   ŠŠŠKKKOOOLLLAAA   
 
    S deťmi za kultúrou  
 

Občianske združenie Jazernica pripravilo projekt S DEŤMI ZA 
KULTÚROU, v rámci ktorého navštívili deti Základnej a Materskej školy 
v Jazernici Planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom a 
s hvezdármi Kysuckej hvezdárne pozorovali oblohu profesionálnymi 
ďalekohľadmi. Naplánovaná je ešte návšteva Bábkového divadla Žilina, 
kde uvidia predstavenie Peter Pan. 
 

Tento projekt je podporený dotáciou z Grantového systému Žilinského 
samosprávneho kraja pre oblasť kultúry vo výške 520 euro.  
 

        
      Cesta a v Planetáriu M.Hella:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Večerné pozorovanie oblohy  
                    v Jazernici s pracovníkmi 
                     Kysuckej hvezdárne 
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O Z N A M  
Občianske združenie Jazernica oznamuje, že v roku 2010 sa nebude konať 
VIANOČNÝ BAZÁR. Dôvodom je, že v tomto roku už bola v Jazernici 
podobná akcia zameraná na charitatívnu pomoc. 

 
 

NNN   AAA         ZZZ   AAA   MMM   YYY   SSS   LLL   EEE   NNN   III   EEE   
 

 
U Z Á V I E R K A  B U D Ú C E H O  Č Í S L A :  2 3 . 1 2 . 2 0 1 0  
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Kňaz oslavoval tri desaťročia pôsobenia v jednej farnosti. Na 
slávnosti sa zučastnila celá miestna honorácia. Príhovor mal 
predniesť významný politik a ako majú politici vo zvyku, meškal, 
nuž sa oslávenec musel ujať slova sám: - „Pravdupovediac, keď som 
sem prišiel, prvý dojem bol strašný a vtedy by mi ani na um nezišlo, 
že tu vydržím tridsať rokov. Nemôžem porušiť spovedné tajomstvo, 
ale toľko povedať môžem, že môj hrozný dojem zapríčinila hneď prvá 
spoveď. Ten človek bol neverný manželke so šéfovou ženou a kvôli 
nej spreneveril veľkú sumu. Potom kvôli nej vykradol klenotníctvo a 
keď sa ho policajti pokúšali zastaviť, jedného z nich zrazil a ušiel. 
Pre mňa ako pre začínajúceho kňaza to bol šok. Ale potom, ako som 
postupne spoznával všetkých milých ľudí z farnosti, začali roky 
bežať ako voda.“  
O chvíľu sa dostavil meškajúci politik a keď zistil, že slávnosť sa už 
začala, rozhodol sa byt stručný: - „Prepáčte, drahí priatelia, moje 
meškanie. Vidím, že som sem dnes prišiel ako posledný. Na jedno 
však môžem byť pyšný. Keď u nás pred tridsiatimi rokmi náš 
oslávenec začínal, mal som tú česť, že som bol prvým človekom, 
ktorý sa u neho vyspovedal....“ 
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   Radko Čierny a Bacuľko získali ocenenie 
 

Radko Čierny (10 rokov) a jeho chovanec dvojročný králik Bacuľko (5,2 kg) 

získali na 16. oblastnej výstave 2010 v Mošovciach čestnú cenu Mladý chovateľ 
v kategórii Králiky VSS (veľký svetlý strieborný). Radko sa chovu králikov venuje 
od roku 2008, je členom MO Mošovce a v súčasnosti má 12 králikov. Je úspešným 

chovateľom kohútov, sliepok, má kozu, ovce a morča Doru. Radko je veľmi 
všestranný, medzi jeho záujmy patrí príroda, zvieratá a životné prostredie.  

 
 

Michal a Dávid Švehlovci  
3. miesto na turnaji v Tepliciach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


