
Vážení páni poslanci, ctení hostia, drahí spoluobčania! 
 
Len pred pár minútami som ukončil pôsobenie v druhom volebnom období ako poslanec 
obecného zastupiteľstva a už tu stojím pred Vami ako starosta. Priznám sa, nakoľko som mal 
príležitosť spoznať hlbšie problematiku tejto obce, nebolo pre mňa jednoduché rozhodnúť sa 
kandidovať na starostu. Nakoniec však prevládol vo mne pocit zodpovednosti a rozhodol som 
sa ponúknuť obyvateľom tejto dediny svoj um, schopnosti a skúsenosti na riešenie ich 
problémov. 
Nerobil som žiadnu predvolebnú kampaň, pretože som sa domnieval, že za uplynulé obdobie 
mohli občania pozorovať a zistiť, čo môžu odo mňa očakávať. Po nevyhnutných bolestných 
nepopulárnych opatreniach zvyšovania daní a poplatkov, či vypnutia verejného osvetlenia alebo 
obmedzenia úradných hodín na obecnom úrade, som bol pripravený na akýkoľvek ortieľ voličov. 
Tí však preukázali, že poznajú stav, v akom sa nachádza dedina a rozumejú návrhom, ktoré som 
pripravoval obecnému zastupiteľstvu.  
Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí mi prejavili svoju dôveru, no vážim si aj tých 
ľudí, ktorí dali hlasy iným kandidátom a vyjadrili tak svoj slobodný postoj. Napriek tomu, že 
nie všetci sa volieb zúčastnili, chcem byť starostom všetkých občanov, bez ohľadu na ich 
politické, či náboženské presvedčenie. 
Výsledok, ktorý z uplynulých volieb vzišiel prijímam s pokorou a odhodlaním vrátiť pojmu 
„starosta“ jeho pôvodný význam, teda byť vnímavý na potreby ľudí a v rámci možností ich 
riešiť. Samozrejme celospoločenský záujem, ochrana zdravia, bezpečnosti a majetku občanov 
musí mať vždy prednosť pred záujmami úzkej skupiny ľudí, či jednotlivcov. 
To všetko je možné len spoluprácou s obecným zastupiteľstvom a svedomite konanými 
povinnosťami hlavného kontrolóra obce tak, ako tomu bolo v uplynulých mesiacoch, čím 
všetkým spomenutým úprimne ďakujem a verím, že táto vysoká úroveň vzájomnej komunikácie 
bude pokračovať aj naďalej. 
Nemalú mieru pozornosti a poďakovania si zasluhujú moje kolegyne – administratívne 
zamestnankyne obecného úradu. Aj ich pričinením sa nám darí obecné financie konsolidovať. 
Viacerí možno očakávate odo mňa vyjadrenie akejsi vízie alebo mojej predstavy smerovania 
obce do budúcna. Novozvolený anglický premiér Sir Winston Churchill 13. mája roku 1940 
odkázal svojmu národu „Nemôžem vám sľúbiť nič než krv, drinu, slzy a pot.“  
V našich podmienkach to znamená zachovanie zvýšenej úrovne daní a poplatkov, ako jedného 
z nástrojov zabezpečenia finančnej stability obce. Na druhej strane je prirodzené, že 
občania, ktorí si plnia svoje povinnosti voči obci, majú právo očakávať určitú úroveň služieb 
a toto sa budem snažiť napĺňať počas celého funkčného obdobia. Uprednostňujem namiesto 
organizovania dobrovoľných zbierok, či celoobecných brigád skôr využívanie účinných 
nástrojov úradu práce, dotácií a získavania grantov, aj keď v menšom rozsahu 
s minimalizovaním spolufinancovania obce. Takýmto spôsobom možno riešiť napr. čistotu 
verejných priestranstiev, či nevyhnutnú mieru rekonštrukcie potokov, ciest, havarijného stavu 
školy, atď. 
Úlohou obce je aj vytvoriť priaznivé prostredie pre fungovanie miestnych organizácií. Myslím, 
že úroveň spolupráce je veľmi dobrá aj napriek absencii finančných dotácií z rozpočtu obce 
a budem sa snažiť rozvíjať ju aj naďalej. Vyjadrené slovami nášho najznámejšieho chalupára: 
„Kde je vôľa, tam je cesta.“ 
 



Vážení spoluobčania, 
 
v tomto roku si naša obec pripomína 750. výročie prvej písomnej zmienky. Verím, že napriek 
často spomínanej neblahej finančnej situácii, sa nám spoločnými silami podarí pripraviť 
dôstojné oslavy, aby sme takto dokázali sebe aj Slovensku, že vieme reprezentovať odkaz 
našich predkov. 
Som si vedomý, že úloha starostu nie je ľahká, najmä čo sa týka medziľudských vzťahov, ale 
som presvedčený, že všetky problémy sa dajú riešiť trpezlivou vzájomnou komunikáciou. Na 
tieto účely majú občania možnosť využívať viacero komunikačných kanálov – internet, telefón, 
listovú korešpondenciu a v neposlednom rade osobné stretnutia so mnou na obecnom úrade. 
Pevne verím, že vzájomnou ohľaduplnosťou, toleranciou a spolupatričnosťou naša obec začne 
opäť rozkvitať. Spoločne to určite dokážeme. 
 
Ďakujem Vám za pozornosť! 
 

Lukáš Piroha 
starosta obce 


