
ALENA DUDEKOVÁ 
KANDIDÁTKA NA 

STAROSTKU OBCE 
POVINA 

„Srdcom a dušou pre obec"

Štyri roky ubehli ako voda. Človek si dokáže uvedomiť ten čas iba vtedy, keď sa 
obzrie za výsledkami, ktoré počas svojho volebného obdobia urobil. Rada by som sa 
touto cestou znova poďakovala všetkým, ktorí prikladali ruky k dielu a spoločnými 
silami sme našu obec posunuli vpred.

Som starostkou bežných ľudí, nikto ma neriadi ani neovláda. Aj súčasný volebný 
program je zostavený z potrieb, po ktorých je dopyt od vás, milí občania. 
Požiadavky, ktoré ste mi vyslovili osobne, alebo telefonicky. Ide o väčšie a finančne 
náročnejšie projekty, ale pri stabilizácií finančnej situácie štátu a spustení všetkých 
projektov, ktoré boli v tomto volebnom období zastavené z dôvodu koronavírusu a 
vojny, to bude možné zrealizovať. 



VOLEBNÝ PROGRAM 2022-2026
 Ţ odkanalizovanie školských budov a bytoviek

 Ţ rozšírenie mostu v čas� Uhliská

 Ţ rekonštrukcia mreže a miestnej komunikácie okolo kostola

 Ţ rekonštrukcia miestnej komunikácie v čas� Tatarovce a ďalších

 Ţ získanie pozemkov Telovýchovnej jednoty do vlastníctva obce

 Ţ zápis budov na list vlastníctva obce

 Ţ vybudovanie spomaľovacieho prahu na ulici Malá

 Ţ nový náter zábradlia pozdĺž potoka a na mostoch 
 Okrem nových projektov musíme dokončiť aj �e rozbehnuté:

 Ţrozšírenie kapacity materskej školy

 Ţzníženie energe�ckej náročnos� budovy obecného úradu

 Ţdokončenie priechodov pre chodcov pri MŠ a ZŠ

 Ţdokončenie a realizácia projektu chodníkov okolo hlavnej cesty I/11

 Ţdokončenie a realizácia prečerpávacích staníc - pracuje sa na stavebnom povolení

 Ţ legalizácia vodovodu

Čo sa nám podarilo urobiť za prvé volebné obdobie?
Práce v obci sme vykonávali v každej čas�, od začiatku obce až po osadu Tatarovce.

Spodná časť obce:
•  reorganizácia dopravy na hlavnej ceste I/11,
•  pridali sa nové lampy verejného osvetlenia na hlavnej ceste I/11,
• rozpracovaná projektová dokumentácia na chodníky okolo hlavnej cesty I/11,
• výmena bočných s�en na autobusových zastávkach, nové lavičky a odpadkové 

koše,
• osadenie zákazových tabúľ pre parkovanie kamiónov,
• rozšírenie kamerového systému,
• rekonštrukcia starých lavičiek v parku, pri dome smútku a v čas� Belanovce,
• výmena odvodňovacej rúry popod cestu pred obecným úradom,
• výmena vchodových dverí, plynového kotla a garážových dverí na požiarnej    

zbrojnici, zakúpenie nového automobilu, vymaľovanie interiéru obecného úradu, 
urbárskeho domu,

• rekonštrukcia obecnej knižnice a jej opätovné spustenie,
• oplotenie cintorína elektrickým plotom, nová informačná tabuľa, lavička, obnova 

náteru na oplotení a brigády občanov pri čistení cintorína - ďakujeme, 
• vyrezanie vrbín smerom na Kysucký Lieskovec a prehĺbenie odvodňovacieho 

rigolu,
• spevnenie brehu opro� Coop Jednote, nový vjazd a odvodňovací žľab,
• vybudovanie workoutového a detského ihriska pod Coop Jednotou,
• zrekonštruovaná mreža pri dome smútku.



• Vybudovanie polopodzemných kontajnerov nad autoservisom,
• ši�e ochranných rúšok pri pandémií koronavírusu,
• osadenie značky na zníženie rýchlos� z Mazáka a dopravné zrkadlá,
•  bezbariérový prechod z domu smútku do kostola - dotácia z obce,
• osadená socha patrónky kostola Panny Márie Kráľovnej,
• oprava sokla na dome smútku a ošetrenie vchodových drevených dverí,
• oprava výtlkov a miestnych komunikácií. 

Horná časť obce:
• vyasfaltovaný vjazd do bytovky č. 400,
• vybudovanie odvodňovacieho rigola pri MŠ,
• rekonštrukcia priestorov v MŠ - kaderníctvo, kozme�ka, klubovňa, 
• rekonštrukcia triedy pre predškolákov v MŠ,
• vybudovanie workoutového ihriska a oplotenia asfaltového ihriska v areáli ZŠ, 
• zrekonštruovaná miestna komunikácia k školskej jedálni,
• zrekonštruovaná elektroinštalácia v školskej jedálni, rekonštrukcia výdajného 

okna a družiny, výmena povrchovej gumy,
• osadenie polopodzemných kontajnerov pri ZŠ, v čas� Belanovce
• vysadenie a skrášlenie verejného priestoru v Stankovom potoku
• spevnenie brehu v Uhliskách,
• vybudovanie strhnutej regulácie v čas� Belanovce,
• osadenie informačných tabúľ a lavičiek,
• osadenie nových lámp verejného osvetlenia,
• odstránenie starej autobusovej zastávky zo súkromných pozemkov a 

vybudovanie novej autobusovej zastávky v čas� Belanovce,
• vyčistenie nánosu v hlavnom i Sidorovskom potoku v čas� Belanovce,
• osadenie novej autobusovej zastávky v čas� Veliká a Tatarovce, 
• osadenie novej informačnej tabule, lavičky a odpadkového koša,
• výmena starých lámp za Led svie�dlá,
• osadenie nových vianočných osvetlení,
• nadobudnu�e pozemkov pod starou základnou školou a hospodárskou budovou 

v Tatarovciach do vlastníctva obce,
• orezané stromy popod vedenie Telekomu v čas� od Velikej po osadu Tatarovce,
• vybudovanie op�ckého internetu a rozhlasu v čas� Tatarovce.

Naše spoločné výsledky neklamú. Rok po nástupe do pozície starostky prišiel 
koronavírus, ktorý sme 100%-tne zvládli a boli sme dávaný za príklad v celom okrese. 
Nedávno sme opäť plnili príkaz okresu a ubytovali ženy a de� utekajúce pred vojnou. 
Pri oboch ťažkých skúškach ste boli ak�vni a ja vám veľmi pekne ďakujem, bez vás by 
som to nezvládla. 



Obidve životné situácie boli príčinou znížených podielových daní, no i napriek tomu 
sa nám podarilo urobiť množstvo práce a dokonca ešte aj vytvoriť rezervu vo výške 
130.000,- eur, ktorá je v rezervnom fonde obce. Hoci som začínala pred 4 rokmi na 
nule. Zároveň chcem dodať, že výška rezervného fondu je aj z toho dôvodu, že všetky 
práce, ktoré si dokážeme urobiť sami, aj urobíme a nepla�me peniaze firmám. Tu by 
som sa opäť chcela veľmi pekne poďakovať všetkým poslancom i občanom, ktorí sa 
pravidelne zúčastňujú na bezplatných brigádach pre obec. V rámci dotácií a grantov 
som pre obec získala ďalších 483 441,- eur.  

"Začali sme krásne budovať a zveľaďovať našu obec, preto v tejto práci 
pokračujme a nedovoľme, aby sme sa vrá�li do starých koľají".

S dovolením prikladám aj program do ŽSK....
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