
Vážený pán starosta, milé kolegyne, vážení poslanci, vážení prítomní, 

 

dovoľte mi, aby som sa Vám na začiatku poďakovala za účasť vo voľbách, že 

ste ma svojimi hlasmi podporili a zároveň vám ďakujem za prejavenú dôveru, ktorú ste 

mi dali na nasledujúce štvorročné obdobie. Vážim si ju. Je to aj prejav ocenenia z Vašej 

strany k mojej doterajšej práci, ktorú som vykonávala od roku 2005 na obecnom úrade, 

na pracovnej pozícii ekonómka - účtovníčka. Zároveň to vnímam ako veľký záväzok 

voči Vám všetkým - nesklamať, pokračovať v rozvoji a napredovaní našej obce. 

Ďakujem aj tým, ktorí mi hlas nedali alebo sa nezúčastnili volieb. Z tohto 

miesta ich ubezpečujem, že budem starostkou všetkých občanov, nielen tých, ktorí mi 

svoj hlas dali. Budem sa maximálne snažiť, aby som Vašu dôveru nesklamala a svoju 

prácu vykonávala k spokojnosti všetkých občanov. Som si plne vedomá, že ma čaká 

ťažká a zodpovedná práca pri správe vecí verejných, pretože dobre spravovať obec 

vyžaduje určitý čas potrebný na správne rozhodnutia a úsilie  nájsť správny kompro-

mis, ako i umenie presvedčiť občanov o tom, že len s úctou voči druhému a dobrou 

vzájomnou komunikáciou dokážeme vyriešiť problémy obecné i medziľudské.  

Pri tejto príležitosti by som chcela s uznaním, úctou a veľkou vďakou v mene 

svojom, ale aj v mene poslancov a občanov vysloviť poďakovanie odchádzajúcemu 

starostovi JUDr. Miroslavovi Kopčanovi za obetavú a zodpovednú prácu, ktorú vy-

konával nielen pre obec, ale i v pestovateľskej pálenici. Poďakovanie patrí i poslan-

com obecného zastupiteľstva, ktorí zodpovedne pracovali v predchádzajúcom voleb-

nom období a spolu so starostom tak svojimi rozhodnutiami vykonávali svoju funkciu 

v prospech obce a občanov tejto obce. Svojimi výsledkami tak prispeli k rozvoju, zve-

ľadeniu a zhodnoteniu obecného majetku, obec sa dostala do povedomia širokému 

okoliu vďaka organizovaným kultúrnym akciám a športovým aktivitám. Chcem sa im 

poďakovať aj za podporu a obnovu činnosti  DHZ v obci, i za rozhodnutia, ktoré pri-

speli k podpore vzdelávania našich detí. 

Novozvoleným poslancom blahoželám k zvoleniu a verím, že v nasledujúcich 

štyroch rokoch spoločne urobíme všetko, čo bude v našich silách v prospech našich 

občanov i celej obce. Verím, že ľudia nás nebudú hodnotiť podľa rečí, ale podľa skut-

kov, a tých bude potrebné vykonať veľmi veľa. Nielen pri budovaní obce, v jej skráš-

ľovaní, v medziľudských vzťahoch, ale i pri upevňovaní hrdosti na ňu, na organi-

začnú prácu, na vlastný prehľad. Nech je teda naša obec srdcovou záležitosťou nás 

všetkých, s podporou a pomocou našich občanov. Želajme si navzájom zdravie, veľa 

síl pri plnení úloh, tvorivých nápadov za zlepšenie života v našej obci, vytrvalosť 

a spokojnosť. 

Som presvedčená, že je v záujme všetkých nás, aby sme posunuli život v našej 

obci dopredu a v prospech ľudí. Zároveň verím, že spoločnými silami dokážeme na-

plniť naše ciele, predsavzatia a vybudujeme to, čo bude slúžiť všetkým na osoh 

a pre spokojnosť každého jedného z nás.  

Konajme čestne a spravodlivo a predovšetkým v záujme tých, ktorých zastupujeme.  

Ešte raz Vám všetkým ďakujem za prejavenú dôveru. 
 

Ing. Zuzana Vániová, 28. 11. 2022 


