Kandidátka na starostku obce Tarnov
Anna Kuľková – nezávislá kandidátka
Kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva
Za stranu SMER-SD – Jozef Host, Viera Renčková,
Ing. Jozef Zubrik
Za stranu SNS – Ján Doicear, Radoslav Paľuv

VOLEBNÝ PROGRAM
Pre volebné obdobie 2019-2022
Vážení občania,
týmto oslovením som sa k Vám prihovorila aj pred 4 rokmi pri mojej 1. kandidátúre
na starostku obce Tarnov. Do tejto funkcie som vstupovala z prostredia Obecného úradu,
kde som pracovala už od roku 2000 ako administratívna pracovníčka a od r. 2008 aj ako
vedúca školskej jedálne. Dlhoročné pôsobenie a uplatnenie nenahraditeľných skúsenosti
s prácou na Obecnom úrade a v obci mi umožnilo splniť, v spolupráci s poslancami OZ,
takmer všetky body môjho volebného programu. Samotné voľby treba vnímať aj ako
hodnotenie mojej práce a práce poslancov našimi obyvateľmi.
Viem, koľko času a úsilia je potrebné na presadenie správnych rozhodnutí, na
hľadanie kompromisu medzi požiadavkami občanov a a finančnými možnosťami samosprávy,
koľko energie si žiada zabezpečenie rozvoja v rámci projektov a žiadosti o dotáciu. Za nás
hovoria výsledky a úprimný záujem neustále meniť veci k lepšiemu. Dnešná realita :







Na rekonštrukciu chodníkov bola na základe žiadosti a projektu schválená dotácia na
1. etapu vo výške 77 375,31. Momentálne prebieha kolaudačné konanie
a vyúčtovanie dotácie
Na parkovisko a oplotenie pri obecnom úrade bola schválená dotácia vo výške 13 000
€ - zrealizované
Rekonštrukcia amfiteátra na základe doporučenia projektanta sa zmenila na výstavbu
nového prekrytého amfiteátra, druhý altánok postavený, okolie vyklčované, vyčistené
upravené, nové oplotenie
Pozemky na IBV Lúky vysporiadané a odpredané na výstavbu RD. Inžinierske siete –
prípojky elektrina, vodovod, plyn – zrealizované, projekt odvodňovacieho kanálu
pripravený na realizáciu po vysporiadaní súkrom. pozemku, spracované sú projekty
verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, prebieha VO na projekt miest.
komunikácie















Realizovať druhú autobusovú zastávku v obci nie je možné, z dôvodu vlastníctva
pozemku súkromnou osobou
Pri ZŠ zrekonštruovaný sklad náradia, materiálu, studňa, žumpa, vybudované
chodníky, schodište, záhon so živým plotom, nové oplotenie, brána, parkovisko
Obec podporovala aktivity a veľmi dobre spolupracovala so spoločenskými
organizáciami najmä s MO Červeného kríža, Jednotou dôchodcov a DHZ
Zrealizované boli aj rôzne iné aktivity na skrášľovaní obce, čistenie verejných
priestranstiev, obecných pozemkov, okolie potoka, lesíkov, pomocné práce,
maľovanie, nekonečné kosenie pracovníkmi zamestnanými cez žiadosti a projekty
financované ÚPSVaR
Boli sme úspešní v mnohých projektoch na knižnicu, kultúru, interiérové
a materiálové vybavenie obce, detské ihrisko, vonkajšie fitnes, kamerový systém,
oplotenie a terénne úpravy cintorína, priekopy, parkoviska
Zrealizovali sme asfaltovanie miest. komunikácie – nová ulica a cesta od Domu
nádeje, rekonštrukciu časti miestneho rozhlasu a opravu, čistenie osvetlenia
cintorína.
Znížili sme úverové zadĺženie na Dom nádeje o 20 000 €
V oblasti kultúry boli organizované tradičné akcie – fašiangová zabíjačka, ples,
karneval, deň matiek, obecné slávnosti, výročie obce, country ball, uvítanie detí do
života, stretnutie seniorov, Mikuláš, záver roka, celoročne aktivity v miestnej knižnici
a 2 ročníky furmanských pretekov. Do prípravy akcii sa aktívne zapájal aj pracovný
kolektív MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠKD, ženská a mužská spev. skupina
Viac informácii o schválených, realizovaných a pripravených projektoch si môžete
prečítať na web stránke obce www.tarnov.sk v priečinku verejná schôdza sumárne
2015-2018 a pozrieť fotky vo fotogalérii.

Rozhodla som sa opätovne uchádzať o dôveru občanov-voličov a kandidovať na funkciu
starostky. Môj volebný program je opäť konkrétny, založený na dlhoročnej príprave,
skúsenostiach a zameraný na potreby a záujmy obyvateľov našej obce :







Zrealizovať výstavbu 2. etapy Rekonštrukcie chodníkov v obci, projekt. dokumentácia
vypracovaná, žiadosť o stavebné povolenie podaná, výzvu na podanie žiadosti
o dotáciu z PRV očakávam do konca roka
Na rekonštrukciu kultúrneho domu (výmena elektroinštalácie, svietidiel, zníženie
a zateplenie stropu, kúrenie, kondenzačný kotol, rekuperácia, vzduchotechnika,
stierky, maľovanie, nové podlahy, dlažba, dvere, javisko, bezbariérový vstup), bola
schválená dotácia vo výške 212 027,31 €, realizácia po podpise zmluvy v novom
volebnom období
Zrealizovať rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice, na ktorú máme schválenú nenávratnú
dotáciu vo výške 29 899 €
Dokončiť a skolaudovať výstavbu dvoch nájomných bytových domov, na ktoré máme
schválenú dotáciu z MVaRR vo výške 290 000 €, výstavba úspešne napreduje podľa
harmonogramu, v prípade rozhodnutia OZ – výstavba 3. NBD (máme veľa žiadateľov
o byt)










Zrealizovať rekonštrukciu materskej školy a OcÚ, podaná žiadosť o dotáciu vo výške
175 103,12 €, rozhodnutie do konca roka
V rámci projektu Bezpečnostný systém je zahrnutá realizácia optického kábla,
rekonštrukcia verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, žiadosť podaná,
rozhodnutie v roku 2019
Zrealizovať asfaltovanie miestnej komunikácie okolo Agrodružstva, miest.
komunikácie pri č.d.18, chodníka na ihrisko, prístupovej cesty na parkovisko pri OcÚ
a k požiarnej zbrojnici, požiadať o dotáciu Ministerstvo financií.
Pokračovať v rekonštrukcii oplotenia na cintoríne, chodníkov, priestoru pri kríži,
výrube nevhodných druhov drevín, úprave živého plota a terénu
Ďalšie práce, ktoré prinesie život v obci aj na základe vašich požiadaviek a podnetov
V oblasti kultúry pokračovať v organizovaní tradičných podujatí, zabezpečiť vydanie
pripravovanej knihy o obci, rozdať spracovaný kalendár na rok 2019 s fotkami o obci
do každej domácnosti

Na konci súčasného volebného obdobia sa Vám chcem všetkým úprimne poďakovať za
vykonanú prácu v prospech našej obce a úmysel posunúť život v obci k lepšiemu.
Som matkou troch dospelých dcér, babkou dvoch krásnych vnúčat, v mojom veku mám
dostatok skúsenosti, času, energie a nadšenia na plynulé pokračovanie v realizácii začatých,
plánovaných a schválených projektoch, ktoré prispejú k rozvoju, modernizácii a skrášleniu
Tarnova.
Verím, že vám nie sú ľahostajné problémy, ale ani úspechy obce a vzájomnou
komunikáciou so mnou, zvolenými poslancami a s Vašou podporou zlepšíme kvalitu života v
našej obci. 

V Tarnove dňa 3.11.2018

