
KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
VOĽBY 

do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 
na základe Rozhodnutia predsedu Národnej 
rady Slovenskej republiky zo dňa 6. júla 2018 
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 
podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej 
republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu voleb-
ného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľby do orgánov samosprávy 
obcí sa uskutočnia 

v sobotu 10. novembra 2018 
v čase od 7.00 – 22.00 hod.

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním 
preukazom totožnosti.

Správne odd. MsÚ

MIESTO KONANIA VOLIEB 
VOLEBNÝ OBVOD č. 1 zahŕňa tieto okrsky:
Okrsok č. 1 – Stará Turá, Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie – veľká zasadačka č. dv. 136
Okrsok č. 2 – Stará Turá, Základná škola, Hurbanova ul. č. 128/25
Okrsok č. 3 – Stará Turá, Požiarna zbrojnica, Mýtna ul. 554/18
Okrsok č. 4 – Stará Turá, Jiráskova ul., býv. Detské jasle – PREVAK, prízemie č. 168/16
Okrsok č. 5 – Stará Turá, Dom kultúry Javorina, č. 378/55, učebňa č. 78,
Okrsok č. 6 – Stará Turá, Dom kultúry Javorina, č. 378/55, býv. kaviareň

VOLEBNÝ OBVOD č. 2 zahŕňa tieto okrsky:
Okrsok č. 7 – Drgoňova dolina, Požiarna zbrojnica, I. poschodie č. d. 1239
Okrsok č. 8 – Papraď, Kultúrny dom, č. d. 1569

VOLEBNÝ OBVOD č. 3 zahŕňa tieto okrsky:
Okrsok č. 9 – Topolecká, Požiarna zbrojnica č. d. 2118
Okrsok č. 10 – Súš, budova Požiarnej zbrojnice, č. d. 2462
 
Vo volebnom obvode č. 1 
sa volí 11 poslancov.

Vo volebnom obvode č. 2 
sa volí 1 poslanec.

Vo volebnom obvode č. 3 
sa volí 1 poslanec.

KANDIDÁTI 
NA VOĽBU 

PRIMÁTORA 
MESTA STARÁ TURÁ

(uverejnené sú identifikačné údaje 
kandidátov v poradí: číslo na hlasovacom 

lístku, meno, priezvisko, akademický 
titul, vek, nominujúca strana alebo údaj 
o tom, že ide o nezávislého kandidáta) 

Mesto Stará Turá u v e r e j ň u j e  podľa 
§ 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o pod-
mienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných 
pre voľby primátora mesta:

1. Leopold BARSZCZ, PharmDr., 58 r., 
manažér, nezávislý kandidát

2. Anna HALINÁROVÁ, 
Ing., 61 r., primátorka mesta, 
SMER – sociálna demokracia

3. Nora PÁNIKOVÁ, 
44 r., projektová manažérka, 
STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA

4. Miroslav PETR, 47 r., živnostník, 
SME RODINA – Boris Kollár

Podmienky zverejnenia kandidátov na primá-
tora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva 
v  Staroturianskom spravodajcovi stanovila 
mestská volebná komisia a oboznámila s nimi 
všetkých kandidátov. 

Redakcia príspevky neupravovala a za každý 
si zodpovedá autor príspevku.

Vážení občania,
opäť je tu čas komunálnych volieb, ktoré rozhodnú 
o novom zložení vedenia mesta, ako aj o nových poslan-
coch v mestskom zastupiteľstve. Je to čas, kedy môžeme 
nastaviť nové smerovanie a tempo rozvoja nášho mesta. Je 
zrejmé, že zmena by mala nastať. Nie, nejdem na tomto 
mieste bezhlavo kritizovať všetkých a všetko, pretože 
dokážem vnímať skutočnosť a viem, že sa v minulosti 
urobili aj veci, ktoré sa urobiť mali a ktoré dávajú zmysel. 
Pýtam sa ale, či sa všetci kompetentní venovali tým správ-
nym prioritám. Či pristupovali k veciam s dostatočnou 
razanciou a nasadením. A či to pocítili vždy aj občania. 
Inými slovami, či nemáme na viac. Osobne som presved-
čený, že MÁME NA VIAC. 

Bez toho, aby som robil veľké ramená, som presvedčený, že dokážeme veci riešiť inak. 
A ja si na to trúfam. Mám chuť, energiu, schopnosti a aj skúsenosti. S touto kombináciou 
si dovolím uchádzať sa o váš hlas a s ďalšími odhodlanými „Turancami“ oživiť naše mesto 
a vdýchnuť mu novú sviežosť. Za ten čas, čo sa pohybujem v mestskej samospráve, som spoznal 
viacerých šikovných ľudí. Chcem takýchto ľudí spájať, obklopovať sa nimi a spoločne realizovať 
prospešné nápady pre Starú Turú. Mesto musí byť na jednej strane skutočným partnerom 
a podporovateľom všetkých aktívnych občanov, na strane druhej sa musí postarať a chrániť 
tých najzraniteľnejších – deti a seniorov. Jednou z najväčších výziev je pre mňa skutočnosť, že 
za posledné desaťročie sa počet obyvateľov znížil o viac ako tisíc obyvateľov. Je načase, aby sme 
o tom prestali už iba hovoriť a pre zmenu tohto neutešeného stavu konečne aj niečo urobili. 
Všade na okolí sa rozrastá výstavba rodinných domov, len v Starej Turej sa celé desaťročie iba 
teoretizuje, kde by bola najvhodnejšia zóna na výstavbu. Logickým výsledkom je, že mladé 
rodiny odchádzajú tam, kde im iní poskytujú priestor a ďalšie možnosti k spokojnému životu. 

Uvedomujem si, že niektoré body z môjho programu sú ambiciózne. Cesta k ich napĺ-
ňaniu nebude vôbec priamočiara a jednoduchá. Avšak nič iné, ako zvrátiť súčasný trend, nie 
je z hľadiska budúcnosti mesta a kvality života v ňom možné. Musí to byť cesta postavená 
na rešpektovaní našich tradícií, kombinovaných s prvkami dnešnej doby. Iba tak vieme 
zo Starej Turej urobiť moderné a hrdé mesto, ktoré otvorí šance mladým, poskytne kvalitné 
služby pre rodiny a dôstojne sa postará o seniorov. To všetko chcem robiť transparentne 
a efektívne, za účasti verejnosti a pod jej dohľadom. Bez dostatočného sebavedomia, porozu-
menia problému a spolupráce s odhodlaným tímom ľudí je akákoľvek ambícia ťažko splniteľná. 
Aj z tohto dôvodu chcem a najmä musím byť inšpiráciou, povzbudením a partnerom pre 
všetkých, ktorí majú chuť a vedia, ako zlepšiť kvalitu života Starej Turej. Takýchto ľudí chcem 
spájať a priviesť k aktívnemu verejnému životu. To je zmyslom môjho programu, to by malo 
byť obsahom a náplňou mojej práce v prípade, ak budem úspešný a presvedčím vás. Stará 
Turá potrebuje nový impulz, nový manažment a nové pravidlá fungovania. Spolu s vami 
viem, že MÁME NA VIAC. 

Viac o detailoch volebného programu sa dozviete na www.mamenaviac.sk.
PharmDr. Leopold Barszcz, nezávislý kandidát na primátora

Leopold Barszcz1



Vážení spoluobčania, 
máme tu opäť komunálne 

voľby – priestor, kedy Vy svoj-
imi hlasmi zhodnotíte doterajší 
vývoj nášho mesta a rozhod-
nete, kto bude stáť na jeho čele 
a s ktorými poslancami budete 
riadiť rozvoj Starej Turej. 
S úctou a úprimnou pokorou 
si Vás dovoľujem požiadať 
o Vašu podporu na  ďalšie 
volebné obdobie. 

Som jedna z Vás, celý doterajší život som prežila v Starej 
Turej a záleží mi na jej budúcnosti. Chcem sa podieľať na 
tvorbe mesta pre všetky generácie, chcem aby bola Stará Turá 
pokojným a dôstojným miestom pre život, aby sme sa tu cítili 
príjemne a aby nám naše mesto aspoň čiastočne kompenzo-
valo negatívne aspekty tejto hektickej doby. 

Uplynulé 4 roky sa nám podarilo viacero významných 
akcií – rekonštrukcia ČOV, výstavba 29 nájomných bytov, 
rekonštrukcia verejného osvetlenia, sociálnych zariadení 
a schodiska v DK Javorina, modernizácia výmenníkovej 
stanice, zateplenie telocvične na ul. Komenského, oprava 
autobusového nádražia, Domu smútku, rekonštrukcia 
Polikliniky, vybudovanie detských ihrísk, rekonštrukcia ZOS, 
komunikácií a chodníkov, nákup techniky pre potreby TS, 
začaté opravy hasičských zbrojníc a dovybavenie požiarnou 
technikou a ďalšie, ktoré sa však všetky nedajú spomenúť. 

Pod mojím vedením sa mesto správalo ako dobrý hospo-
dár, keď sme sa umiestnili na 15. mieste z celkového počtu 
138 miest v SR. Hospodárime bez čerpania úveru. 

To, čo, Stará Turá potrebuje je kompetentné, skúsené, 
rozhodné a verejnému záujmu oddané vedenie mesta. Veľa 
zmien sa realizovalo, veľa sme dokončili ale stále je ešte veľa 
toho, čo treba riešiť a urobiť. Vždy, keď sa niečo urobí, je 
to dobrý pocit. Určite to pozná každý. Ja som ho zažila pri 
svojej práci veľakrát, keď krôčik po krôčiku naša Stará Turá 
napredovala a opeknievala v akejkoľvek oblasti. Tento pocit 
by som, i s budúcimi poslancami, rada prežívala znova. 

V nastávajúcom období chcem naďalej získavať pro-
striedky EÚ, pokračovať vo výstavbe nájomných bytov, riešiť 
areál bývalej priemyslovky, rekonštruovať priestory školských 
zariadení, investovať do odpadového hospodárstva s cieľom 
zvyšovať podiel separovaného zberu, revitalizovať detské 
ihriská, riešiť parkovanie v meste a možnosť lepšieho vyu-
žitia a oddychu na Dubníku, venovať pozornosť seniorom 
a miestnym častiam. 

Naše malé mesto je veľmi komplexný organizmus a preto 
ako recept na úspech považujem správny výber priorít, ktoré 
sú obsiahnuté vo volebnom programe. 

Vzhľadom na obmedzené možnosti nemôžem hovoriť 
o všetkom. Mojím cieľom je naďalej počúvať Vaše názory 
a rozvoj mesta smerovať podľa nich. Chcem dokončiť začaté 
a pokračovať v ďalšom. Chcem pri práci nezabúdať na ľud-
skosť, transparentnosť, kultúrnosť, otvorenosť a hlavne 
spoluprácu.  Moje priority nie sú nemenné, som pripravená 
rešpektovať Vaše pripomienky. 

Len VY, vážení občania, rozhodnete, kto bude presadzovať 
Vaše potreby. Želám Vám pri voľbe šťastnú ruku. 

Mojou voľbou je Stará Turá. Rozhodnite sa pre ňu i Vy. 

S úctou 
Ing. Anna Halinárová

Vážený obyvateľ, milý sused, 
volám sa Nora Pániková 

rod. Miškovičová a kandi-
dujem na primátorku Starej 
Turej. Mám 44 rokov, som 
rodená “turanka“, milujem 
svoju rodinu, záhradu, prí-
rodu a chcela by som, aby 
naše mesto zostalo pekným, 
zeleným a ideálnym miestom 
pre spokojný život. Vždy som 
mala pre ľudí, ktorí kritizujú 
situáciu v meste odpoveď: 

“Keď chceš niečo zmeniť, kandiduj a choď voliť!“. 
Tak som tu a uchádzam sa o Vašu dôveru. Kandidátov 

na post primátora a hlavne poslancov zúfalo ubúda a obja-
vujú sa stále tie isté mená. Netvrdím, že všetko čo sa v našom 
meste deje je zlé. Veľa sa zmenilo k lepšiemu, vybudovalo, 
zrekonštruovalo, ale veľmi mi chýba komunikácia mesta 
s obyvateľmi. Možnosť občanov vytvoriť či ovplyvniť pro-
jekty, ktoré sa budú realizovať a  kontrolovať ich financovanie. 

Participatívny rozpočet je jedným z riešení tohto prob-
lému. Podpora inovatívnych občianskych projektov, čo sa týka 

služieb, kultúry, vzdelávania aj bezpečnosti a čistoty mesta. 
Ochrana životného prostredia, zelené parkovanie, oživenie 
rekreačnej funkcie Dubníka a obnova chodníkov vedúcich 
k nemu. Prioritou je pre mňa i využitie chátrajúcich budov, 
napríklad Matrasu či  priemyslovky a ich rekonštrukcia na 
domov pre seniorov či nájomné bývanie. Budem presadzovať 
prísnejšiu kontrolu a reguláciu výrubu stromov, vyriešenie 
vjazdu, výjazdu a parkovania  na poliklinike, aj bezpečné 
prechody pre chodcov. Rada by som na Starú Turú priviedla 
aj ďalší, cenovo prístupnejší obchodný reťazec a priniesla 
modernejšie smart riešenia. Sú témy, ktoré nás všetkých trápia 
a budem rada ak sa nám ich spoločnými silami podarí vyriešiť.  

 V dnešnej dobe, kedy všetci voláme po zmene, potre-
bujeme nových ľudí, ktorí nie sú poznačení stereotypmi, 
zabehnutými cestičkami a rokmi politikárčenia. Nebudem 
Vám sľubovať vzdušné zámky, ale viem Vám sľúbiť otvorenosť, 
lojalitu a snahu urobiť pre občanov a mesto maximum. Ak 
mám u Vás šancu, tak Vám veľmi pekne ďakujem za dôveru 
a budem sa tešiť všetkému, čo môžem pre naše mesto urobiť. 

S úctou 
Nora Pániková

Anna Halinárová2

Nora Pániková3

Kandidát na primátora Miroslav Petr, 47 r., živnostník, SME RODINA – Boris Kollár 
do uzávierky i napriek opätovnej výzve podklady neposkytol. 

Redakčná rada

Miroslav Petr4



KANDIDÁTI PRE VOĽBU POSLANCA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA STARÁ TURÁ

(uverejnené sú identifikačné údaje kandidátov v poradí: číslo na hlasovacom lístku, meno, priezvisko, 
akademický titul, vek, nominujúca strana alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta) 

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 1 volí sa 11 poslancov

Radovan Ammer, MUDr.
62 r., lekár

Smer – sociálna demokracia

1

Richard Bunčiak, Ing.
46 r., geodet

Spolu – občianska demokracia

5

Bohdan Görög, Ing.
57 r., referent predaja
Smer – sociálna demokracia

9

Matej Antálek, Mgr.
27 r., učiteľ

Sloboda a solidarita, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti 

(OĽANO), Občianska 
konzervatívna strana

2

Helena Fáberová, Bc.
39 r., strategická nákupkyňa

nezávislá kandidátka

6

Anna Halinárová, Ing.
61 r., primátorka mesta
Smer – sociálna demokracia

10

Leopold Barszcz, PharmDr.
58 r., manažér
nezávislý kandidát

3

Mária Gajarová, Mgr.
38 r., asistentka učiteľa
Smer – sociálna demokracia

7

Gabriela Hučková
31 r.,  opatrovateľka

Smer – sociálna demokracia

11

Ján Blaško
43 r., dokladač tovaru

Komunistická strana Slovenska

4

Iveta Gavačová, Mgr.
53 r., advokátka

Spolu – občianska demokracia

8

Milan Kavický
31 r., manažér

Smer – sociálna demokracia

12



Patrícia Klačková, JUDr.
37 r., štátna zamestnankyňa

Smer – sociálna demokracia

13

Zdena Pilátová, Ing., Mgr.
56 r., vedúca kalibračného 

laboratória
nezávislá kandidátka

17

Ivan Klimáček, Mgr.
55 r., administratíva
Slovenská národná strana

14

Jana Podhradská, RNDr.
58 r., podnikateľka

Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (OĽANO), Občianska 

konzervatívna strana

18

Martina Kučerová, Bc.
41 r., zmocnenec pre BOZP

Smer – sociálna demokracia

15

Igor Slezáček, Ing.
62 r., dôchodca
nezávislý kandidát

19

Ján Volár, Ing.
63 r., prednosta MsÚ
Smer – sociálna demokracia

21

Pavol Vréba
67 r., dôchodca

Komunistická strana Slovenska

22

Zuzana Zigová, Bc.
65 r., zástupkyňa primátorky

Smer – sociálna demokracia

23

Nora Pániková
44 r., projektová manažérka

Strana zelených Slovenska

16

Michal Valenčík
24 r., živnostník

Sloboda a solidarita, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti 

(OĽANO), Občianska 
konzervatívna strana

20

Zuzana Durcová
46 r., zdravotná sestra
Smer – sociálna demokracia

1

Ivan Durec, Ing.
51 r., lesný inžinier

nezávislý kandidát

2

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 2
volí sa po 1 poslanec

Gustáv Durec
60 r., robotník

Komunistická strana Slovenska

1

Monika Hluchá, Ing.
37 r., vedúca obchodných činností

Smer – sociálna demokracia

2

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 3
volí sa po 1 poslanec


