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� Dám odstrániť existujúce nelegálne skládky odpadu, aby už neboli ohrozením pre životné
prostredie.

� Doriešim nakladanie s odpadom tak, aby už nemuseli vznikať nelegálne skládky. Určím miesta, 
kde sa bude môcť odpad vyvážať. 

� Dám pravidelne kosiť trávu v obci popri cestách, aby bolo menej starej trávy a bol na to krajší
pohľad nielen pre prípadných návštevníkov, ale aj pre nás.

� Vyviniem úsilie na znovu dochádzanie lekára do obce, čo bude veľmi prospešné najmä pre 
našich dôchodcov, ktorí už nebudú musieť za lekárom cestovať.

� Pre dôchodcov zabezpečím vyberanie liekov na recept. Myslím si, že táto služba by bola pre 
nich veľmi potrebná.

� Pri narodení dieťaťa dostane rodina jednorazový finančný príspevok alebo sadu ekologických 
moderných látkových plienok.

� Pre občanov, ktorí budú mať nejaký pre nich ťažký problém, budú dvere Obecného úradu vždy 
otvorené. 
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� Dám opraviť ihrisko pre deti, ktoré je nad Obecným úradom, aby sa naše deti mali kde 
bezpečne hrať.

� Zabezpečím internetový prístup v knižnici pre tých, ktorí nemajú internet doma.
� Obecnú knižnicu budem dopĺňať o nové knihy
� Každý mesiac dám zo svojho platu 100 eur na verejnoprospešné podujatia. S nápadom na  

podujatia môže prísť hociktorý občan Starej Huty.

� Pravidelne budem pozývať ochotnícke súbory na divadelné predstavenia do našej obce.
� Po dohode s obecným zastupiteľstvom by som chcel každý rok organizovať zábavu pre všetkých 

občanov obce, s názvom Hutárska veselica. Termín zábavy by mohol byť na výročie posviacky 
kostola.

� Budem vydávať obecné noviny, v ktorých sa bude dať dočítať všetko od programu rokovania 
zastupiteľstva cez termíny vývozu odpadu po priania k životným jubileám našich občanov.

� V spolupráci s inými organizáciami (ZKSM, Slovenský skauting) budem podporovať aktivity pre 
deti a mládež (Šarkaniáda, Futbalový zápas, Maškarný ples...)

� Zverejním všetky výdavky, ktoré má Obecný úrad (napr. koľko zarába starosta, koľko stojí
odhŕňanie snehu, koľko stojí prevádzka verejného osvetlenia, koľko sa platí za elektrinu na 
úrade...).

� Cez internet bude možnosť vybaviť niektoré veci bez toho, aby musel občan prísť na Obecný 
úrad. Toto by mohlo byť zaujímavé najmä pre mladšie ročníky.

� Určím čas, v ktorom bude starosta na Obecnom úrade určite zastihnuteľný pre potreby občanov. 
� Zruším platenie dane za cirkevný pozemok pri Obecnom úrade, na ktorom sa nachádza ihrisko.
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Zapojte sa do komunálnych volieb. 

Vy rozhodnete 27. 11. 2010 !

Milí občania,

Rozhodol som sa kandidovať, pretože mám inú predstavu o tom 
ako by mala naša obec napredovať ďalej. Chcem, aby tu bol 
krajší a lepší život, či už pre starších alebo mladých. 
Trošku uľahčiť život našich dôchodcov a starých ľudí, ktorí sa 
narobili za svojho života už dosť. Pre mladých chcem vytvoriť
lepšie možnosti pre ich napredovanie a rozvíjanie. 

Chcem, aby Obecný úrad tu bol na to, aby pomáhal ľudom. Nech 
sa nikto nemusí obávať prísť na Obecný úrad a o niečo požiadať. 
Chcem, aby bolo vidieť, že starosta je tu na to, aby slúžil ľudom. 
Najmä vo veciach, keď si sami nevedia pomôcť.

Niektoré veci, ktorými by som chcel toto dosiahnuť, som napísal 
vo svojom volebnom programe.

Vopred ďakujem za Vašu dôveru.

Milan Vajo

nezávislý kandidát na starostu  


