číslo 3 / 2014

Komunálne voľby 2014
termín: sobota 15. novembra 2014
začiatok hlasovania: 7:00
koniec hlasovania:
20:00
miesto: sála Obecného úradu v Radoli
Všetky dôležité informácie v tomto vydaní Spravodajcu obce Radoľa.

Pohľad z veže novostavby kostola Sv. Cyrila a Metoda. V pozadí cintorín na Koscelisku.

Zoznam kandidátov

Občania si zaslúžia slušnú kampaň
Vyhlásenie ZMOS k začiatku oficiálnej kampane pred komunálnymi voľbami.

Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Radoľa
1. Božena Peťková, Mgr., 57 r., ekonómka, Radoľa 277, nezávislá kandidátka
2. Anton Tkáčik, Ing., 42 r., krajinný inžinier, Radoľa 323, SIEŤ

Zoznam kandidátov pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva v Radoli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Miroslava Andelová, Mgr., 26 r., nezamestnaná, Radoľa 67, nezávislá kandidátka
Viera Andelová, Ing., 47 r., administratívna pracovníčka, Radoľa 264, SIEŤ
Andrea Belancová, Mgr., 39 r., učiteľka, Radoľa 353, nezávislá kandidátka
Gabriela Drndová, 40 r., vedúca pošty, Radoľa 95, SMER – sociálna demokracia
Štefan Holtan, Ing., 62 r., ekonóm, Radoľa 363, nezávislý kandidát
Janette Chupáčová, Mgr., 44 r., učiteľka, Radoľa 421, SMER – sociálna demokracia
Juraj Janík, Ing., 58 r., technik, Radoľa 399, Slovenská národná strana
Ivan Kocúr, Ing., 42 r., štátny zamestnanec, Radoľa 292, SIEŤ
Peter Kubík, Ing., 36 r., manažér, Radoľa 437, SMER – sociálna demokracia
Jozef Macúš, Ing., 35 r., konštruktér, Radoľa 327, Slovenská národná strana
Pavol Macúš, 31 r., SZČO, Radoľa 364, SMER – sociálna demokracia
Emília Meriačová, Ing., 54 r., stavebná inžinierka, Radoľa 244, SIEŤ
Andrea Schmidtová, Ing., 38 r., obchodná manažérka, Radoľa 370, nezávislá kandidátka
Veronika Šišková, Ing., 27 r., poľnohospodárska inžinierka, Radoľa 109, SIEŤ
Ľuboš Šupol, 41 r., strojný mechanik, Radoľa 46, nezávislý kandidát
Ján Šustek, 37 r., manažér, Radoľa 6, SMER – sociálna demokracia
Renáta Vnuková, Mgr., 27 r., nezamestnaná, Radoľa 232, nezávislá kandidátka

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so začiatkom oficiálnej volebnej kampane pred komunálnymi voľbami 2014 vyzýva všetkých kandidátov na primátorov, starostov, poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, aby svoj deklarovaný záujem zodpovedne riadiť a
spravodlivo rozhodovať preukázali už teraz, a to kultivovaným vedením svojich kampaní.
Už v samotnej kampani by kandidáti mali preukázať svoje morálne zásady a kultivovanosť, ktoré by
mali patriť k silným stránkam budúcich zodpovedných
zástupcov občanov. Združenie miest a obcí Slovenska
pripomína všetkým kandidátom, že slušnou kampaňou
dokážu získať aj vyššiu podporu svojich programov. Agresivita a útoky na
volebných konkurentov nepatria do otvorenej správy spoločných záležitostí
na miestnej úrovni. Nenasvedčujú o politickej kultúre, ani o osobnostných
kvalitách kandidátov. Kampaň na miestnej úrovni má byť sprevádzaná najmä zodpovedným prístupom, inou politickou kultúrou a snahou o občiansku participáciu na riadení vecí verejných.
Historicky je miestna územná samospráva postavená na princípe zodpovednej a efektívnej správy svojho územia, za aktívnej účasti obyvateľov a
nimi volených predstaviteľov. Stály dialóg a spoločné hľadanie vecných riešení dávajú rozhodnutiam v samospráve tú pravú legitimitu. Negatívne vedené kampane výrazne ovplyvňujú spoločenskú klímu, čo sa môže prejaviť
nielen v nízkom záujme občanov o voľby, ale môžu byť aj problémom s budúcim angažovaním sa, s budúcou vzájomnou spoluprácou ľudí v mestách
a obciach.
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Bezručova 9, 811 09 Bratislava
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Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Radoľa
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Peter Kubík, Ing.

Božena Peťková, Mgr.

57 r., ekonómka, Radoľa 277,
nezávislá kandidátka

Anton Tkáčik, Ing.

42 r., krajinný inžinier, Radoľa 323,
SIEŤ

36 r., manažér, Radoľa 437,
SMER – sociálna demokracia
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Jozef Macúš, Ing.
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Pavol Macúš

35 r., konštruktér, Radoľa 327,
Slovenská národná strana

31 r., SZČO, Radoľa 364,
SMER – sociálna demokracia
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Emília Meriačová, Ing.
54 r., stavebná inžinierka,
Radoľa 244, SIEŤ
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Zoznam kandidátov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Radoli
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Andrea Schmidtová, Ing.

Veronika Šišková, Ing.

Ľuboš Šupol

38 r., obchodná manažérka, 27 r., poľnohospodárska inžinierka,
41 r., strojný mechanik,
Radoľa 370, nezávislá kandidátka
Radoľa 109, SIEŤ
Radoľa 46, nezávislý kandidát

Ján Šustek

37 r., manažér, Radoľa 6,
SMER – sociálna demokracia
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Miroslava Andelová, Mgr.

Viera Andelová, Ing.

26 r., nezamestnaná, Radoľa 67, 47 r., administratívna pracovníčka,
nezávislá kandidátka
Radoľa 264, SIEŤ
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Andrea Belancová, Mgr.
39 r., učiteľka, Radoľa 353,
nezávislá kandidátka
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Gabriela Drndová

40 r., vedúca pošty, Radoľa 95,
SMER – sociálna demokracia
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Renáta Vnuková, Mgr.

27 r., nezamestnaná, Radoľa 232,
nezávislá kandidátka

Štefan Holtan, Ing.

62 r., ekonóm, Radoľa 363,
nezávislý kandidát

Janette Chupáčová, Mgr.
44 r., učiteľka, Radoľa 421,
SMER – sociálna demokracia

Juraj Janík, Ing.

58 r., technik, Radoľa 399,
Slovenská národná strana

Ivan Kocúr, Ing.

42 r., štátny zamestnanec,
Radoľa 292, SIEŤ

Obecný úrad ponúkol možnosť bezplatne zverejniť svoju fotografiu všetkým
kandidátom. V Spravodajcovi obce Radoľa uverejňujeme fotografie všetkých
kandidátov, ktorí nám fotografiu dodali.

Zriaďovateľ: Obec Radoľa, Vadičovská cesta 4, 02336 Radoľa
v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona
č.552/2003 Z. z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia
podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej
7 dní pred jeho konaním.

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie
riaditeľa/-ky Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326

V Radoli dňa 20.10.2014            

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
• odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov,
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie prvej atestácie (Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Iné kritériá a požiadavky:
• znalosť príslušnej legislatívy,
• komunikatívnosť,
• riadiace a organizačné schopnosti,
• osobné a morálne predpoklady,
• zdravotná spôsobilosť na prácu,
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
• práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné).
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
• prihláška do výberového konania,
• profesijný životopis,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
• písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášky zasielajte v termíne do 12.11.2014 do 12.00h na adresu:
Obecný úrad, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa.
Obálku označte:		
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Ing. Anton Tkáčik, starosta obce

Informácia pre voličov
počet volených poslancov v Radoli – 9
hlasovanie
• volič označí na hlasovacom lístku pre voľbu starostu obce krúžkom jedného kandidáta
• volič označí na hlasovacom lístku pre voľbu poslancov krúžkom najviac deväť kandidátov
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí
majú trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku.
Záujemcovia o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky sa môžu vopred
nahlásiť na Obecnom úrade na tel. čísle 041 421 32 33 alebo v deň volieb na tel. čísle
0911 951 305 (najlepšie v dopoludňajších hodinách).
Upozornenie:
hlasovanie začína v obvyklom čase o 7:00,
v komunálnych voľbách však platí, že hlasovanie končí už o 20:00
Obecný úrad v záujme zabezpečenia rovnosti príležitostí pre všetkých kandidátov poskytol všetkým kandidátom rovnaký priestor v aktuálnom vydaní Spravodajcu obce Radoľa. Vzhľadom na to, že Spravodajca vychádza počas predvolebnej kampane, v záujme
zachovania objektivity nezverejňujeme žiadne články, ktoré by poskytovali ktorémukoľvek kandidátovi neoprávnenú výhodu. Všetci kandidáti, ktorí sa v obci Radoľa uchádzajú o dôveru voličov v komunálnych voľbách 15. novembra 2014 si svoju volebnú
kampaň zabezpečujú zo svojich vlastných zdrojov.

„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ“.
„Neotvárať „
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Blahoželáme k jubileu
85 rokov
80 rokov

70 rokov

65 rokov

Paulína Pavlusová
Emília Kuriaková
Jozefa Andelová
Justína Javoríková
Marián Andel
Ivan Kováčik
Miroslav Hruška
Margita Zábojníková
Martin Vároš

Navždy nás opustili
Štefánia Sidorová (82 rokov)
Jaroslav Vlček (39 rokov)
Anna Sikelová (90 rokov)
Odpočívajte v pokoji!

Narodenie detí

Srdečne
Vám
blahoželáme
a prajeme Vám
pevné zdravie
v kruhu rodiny!

Tereza Pijáková
Dávid Uličný
Najmenších spoluobčanov v
našej obci srdečne vítame,
rodičom prajeme veľa zdravia
a úspechov pri výchove!

Manželstvo uzatvorili
Miroslav Maček a Mgr. Jana Polakovičová
Jiří Uhlíř a Eva Marcová
Lukáš Čičala a Kristína Holtanová
Ing. Tomáš Hořelica a Ing. Dana Súkeníková
Na spoločnej ceste životom prajeme veľa šťastia, lásky a porozumenia!

Úradné hodiny na Obecnom úrade
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Obedná prestávka

7:00 - 15:30
7:00 - 15:00
7:00 - 16:30
7:00 - 15:00
7:00 - 13:00
11:00 - 11:30

Kontakty
Telefón
Fax
Mobil
E-mail
web

041 / 421 4374, 421 4375, 421 1004
041 / 421 3233
0911 951 305
podatelna@radola.sk
www.radola.sk

