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Komunálne voľby október 2022

Moje dvadsaťročné pracovné skúsenosti ma naučili, že problémy treba riešiť rýchlo, racionálne a účinne. 
Pracoval som v oblasti ochrany osôb ako člen ochrany, neskôr ako zamestnávateľ a člen dozornej rady ko‑
mory súkromnej bezpečnosti. Niekoľko rokov som viedol aj firmu zameranú na ekonomické poradenstvo 
a vedenie účtovníctva. Viac ako 5 rokov som v Bernolákove na ulici medzi Vami pracoval ako obecný poli‑
cajt a poznám problémy našej obce úplne z iného pohľadu ako terajšie vedenie obce.

Poďme teda určiť spolu smer, ktorý sa bude naša obec uberať. Začnime plnohodnotne komunikovať:  
OTVORÍM Obecný úrad pre všetkých v každý pracovný deň (nebude žiaden STRÁNKOVÝ a NESTRÁNKOVÝ 
DEŇ) a budem hľadať všetky cesty ako presvedčiť a motivovať obyvateľov našej obce k tomu, aby v ich 
občianskych preukazoch ako trvalé bydlisko bolo uvedené: BERNOLÁKOVO.

Napriek tomu, že už v minulosti obecné zastupiteľstvo a tiež hlavná kontrolórka obce upozornili vedenie 
obce na potrebnú transparentnosť v nakladaní s finančnými prostriedkami obce, tak aj dnes je bežné, že 
sa schvaľujú urýchlene výdavky na osádzanie dopravných tabúl, údržbu obecných ciest, údržbu všetkého 
možného doteraz zanedbávaného, len pre oko voliča tesne pred voľbami, mimo rozpočtu a bez transpar‑
entného výberového konania.
 
V  prípade, že budem zvolený za starostu obce, tak tieto praktiky skončia. ZABEZPEČÍM také transpa‑ 
rentné konanie obecného úradu, aby nám chránilo majetok obce a nás všetkých. GARANTUJEM, že obec 
bude dodržiavať zákonné lehoty vo všetkej úradnej komunikácii, či už voči inštitúciám alebo samotným 
občanom. ZÁKONY PLATIA ROVNAKO PRE OBEC AKO AJ PRE ĽUDÍ. Veľa ľudí ma už roky presviedča, že je to 
nemožné. Ja tvrdím: „POĎME HĽADAŤ CESTU AKO TO MOŽNÉ JE!”

Bod č.1

Otvorený obecný úrad

Kandidát na starostu Bernolákova

3.Adam Šipoš
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Bod č.5

Zlepšenie verejnej dopravy a cestnej siete, vrátane 
chodníkov, podpora cyklotrás a cykloturizmu

Transparentná spolupráca socio‑ekonomických partnerov je kľúčový faktor rozvoja obce. Samospráva 
musí pravidelne komunikovať a spolupracovať najmä s ekonomickými subjektami pôsobiacimi na území 
obce a v jej okolí. 

Dôležitá je aj oblasť vzdelávania, kultúry a športu, a to nielen pre deti, ale zapojenie seniorov a združení 
pôsobiacich v obci, akými sú napríklad rybári, či poľovníci, sa musí stať prioritou. Musíme využiť potenciál 
rastu, ktorý Bernolákovo má, v prospech lepšieho života občanov a vyvinúť výraznú snahu o zapojenie 
občianskych komunít do chodu obce.

V prípade, že budem zvolený za starostu obce ZRIADIM centrálnu databázu podnetov prijatých za účelom 
rozvoja obce. Každý jeden občan bude môcť svoje návrhy predostrieť obci a tieto budú transparentnou 
formou vyhodnocované.

Bod č.4

Zlepšenie spolupráce socio-ekonomických  
partnerov v obci

Bernolákovo má veľký dlh voči obyvateľom, čo sa týka verejných voľne prístupných plôch pre šport. Vy‑
budované detské ihriská sú zanedbané, neudržiavané, ľudia ich opravujú svojpomocne až dlhú dobu. Ale, 
čo Bernolákovo má a môžu nám okolité obce len závidieť, je rozloha katastrálneho územia. V minulosti sa 

Ako predseda Občianskeho združenia Bernolákovčan, ktoré sa venuje aj odpadovému hospodárstvu 
a odstraňovaniu čiernych skládok v našej obci, som neraz stál pred dilemou, kam s odpadom. Preto som 
presvedčený, že Bernolákovo aj vzhľadom na narastajúci počet obyvateľov potrebuje neodkladne zriadiť 
ZBERNÝ DVOR, hoci vedenie našej obce tvrdí, že: “Zriadi niečo ako dočasné zberné miesto.” ‑ zverejnené 
10.decembra 2021.
 
Preto je dôležitým bodom môjho programu aby: Obec Bernolákovo zriadila a  sprevádzkovala ZBERNÝ 
DVOR, a to BEZ VÝHOVORIEK, bez zbytočného odďaľovania jeho vybudovania.

Bod č.3

Zriadenie zberného dvora

Veľa detí nie je umiestnených do škôlky. Škola nepokrýva potreby obce a nachádza sa len v severnej časti 
obce. Nezmyselne sa mrhá časom a veci sa neplánujú vopred, hoci štatistické údaje máme roky vopred 
a väčšinou sú správne.
 
V prípade, že budem zvolený za starostu obce, tak ZABEZPEČÍM rovnomerné prerozdelenie prijímania detí 
podľa ulíc na obe materské školy. Urobím všetko preto, aby sa reálne začala príprava na vybudovanie novej 
školy na južnej strane obce a to čím skôr.

Bod č.2

Zvýšenie kapacity a zlepšenie dostupnosti školských  
a predškolských zariadení v obci
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realizoval jeden úspešný projekt regionálnych cyklotrás, ktorý ponúka občanom sieť zmapovaných cyklo‑
turistických koridorov aj v našej obci s napojením na okresnú cykloinfraštruktúru.

Potrebujeme vybudovať cyklokoridory pre možnosť prepravy občanov, hlavne detí idúcich do školy bez 
obmedzenia prechodom cez železničnú trať cez žabák. V  snahe zníženia dopravnej vyťaženosti obec‑
nej cestnej siete vozidlami, hlavne v čase rannej špičky rozvozu detí do škôl, motivujme ľudí, aby skúsi‑
li využívať zdieľanú dopravu, kolobežky a  bicykle. Ak reálne chceme podporiť rozvoj cyklodopravy, tak 
musíme ľuďom ponúknuť aj reálnu možnosť využitia bicykla pre športové aktivity a relax. V skutočnosti, ak 
si človek kúpi bicykel za x euro, tak očakáva, že ho aj využije.
 
Priechody pre chodcov smerom ku škole nie sú v súlade s platnou právnou úpravou a starostlivosť o ne 
dlhodobo zlyháva. Ak obec bude udržiavať chodníky a priechody v takom stave, aby sme sa nemuseli báť 
posielať deti do školy pešo, kolobežkou, bicyklom, tak sa nám v rannej špičke pri dobrom počasí podarí 
znížiť počet vozidiel, ktoré blokujú celú Hlavnú ulicu. Zvýšenie bezpečnosti inej dopravy alebo presunu po 
obci, ako je preprava autami nám umožní znížiť počet áut na cestách.
 
Máme náučný chodník a  turisticky zaujímavé nenáročné trasy pre rozvoj turistiky seniorov a  detí. Tie‑
to sú dnes v žalostnom stave. Začnime ich aktívnejšie využívať podľa možností, ktoré sa nám ponúkajú. 
Nové športoviská je treba vybudovať, detské ihriská nám nespadnú z neba samé, tiež ich treba vybudovať 
a udržiavať. Môžeme začať hneď, za nie veľké peniaze, ale hlavne HNEĎ.

Bod č.6

Zriadenie nového cintorína

Kapacity obecného cintorína sú skoro vyčerpané, bez akejkoľvek vízie alebo diskusie ako riešiť navýšenie 
kapacity hrobových miest pre potreby stále sa rozrastajúcej obce.
 
V prípade, že budem zvolený za starostu obce, tak obec začne veci plánovať vopred. ZABEZPEČÍM okamžité 
otvorenie diskusie ohľadom zriadenia nového cintorína a tento problém prednesiem ako jeden z prvých 
bodov na obecnom zastupiteľstve, aby sme našli riešenie, čo najskôr. 

Bod č.7

Moderná obecná polícia

Obecná polícia nebola založená, aby sa policajti skrývali v civilnom aute a odchytávali na chodníku pred 
pekárňou parkujúce vozidlá. Nebola založená ako tiché kľudné miestočko pre kamarátov, ktorých prepus‑
til predošlý zamestnávateľ pre porušenie pracovnej disciplíny alebo bývalých čiastočných invalidov.
 
• Potrebujeme obecnú políciu, ktorá nebude otáčať hlavu, keď nám vandali ničia detské ihriská.
• Potrebujeme obecnú políciu, ktorá nedovolí beztrestne ničiť obecný majetok.
• Potrebujeme obecnú políciu, ktorá dokáže zabezpečiť verejné podujatia v obci ako to bývalo v minulo‑

sti a nie Dni obce musí zabezpečovať SBS, načo si tých policajtov vlastne platíme?
• Potrebujeme obecnú políciu, ktorá nebude na smiech a  váhou svojej autority dokáže svoju úlohu 

ohľadom prevencie a vzdelávania mládeže zabezpečiť do takej miery, že nebude na smiech, keď vstúpi 
do základnej školy.

• Potrebujeme obecnú políciu, ktorá bude nielen morálnym majákom zabezpečujúcim dodržiavania 
zákonnosti, ale stane sa prvou voľbou pre našich občanov v prípade riešenia svojich obáv. 

 
V prípade, že budem zvolený za starostu obce, tak obecná polícia bude prvá, ktorá prejde modernizáciou 
a ZABEZPEČÍM, aby policajti nečíhali schovaní v civile niekde za rohom, ale budú plniť svoje úlohy tak, aby 
naplnili zmysel, pre ktorý boli zriadení a chránili majetok obce a nás všetkých.
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