VOLEBNÉ NOVINY
Vladimíra Barana, kandidáta na starostu obce Ladomerská Vieska

Za 4 roky sme urobili:
nové námestie
nové cesty a chodníky
rekonštrukciu materskej školy
nový zberný dvor
nové parkovacie miesta
nové stojiská na kontajnery
kompostéry zdarma do každej
domácnosti
nové verejné osvetlenie
na Priemyselnej ul. a nadjazde
kamerový systém
obecný informačný systém

a mnoho iného...

Vladimír Baran

kandidát na starostu obce

IDEME PO SPRÁVNEJ CESTE
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Osem úžasných rokov a prečo ďalej kandidujem
Vážení spoluobčania,
starostom Ladomerskej Viesky som druhé
volebné obdobie. Po ôsmich rokoch v
tejto funkcii s radosťou konštatujem, že
naša obec stále napreduje, je ekonomicky
stabilná, jej rezervný fond rastie, a zároveň
neustále investujeme do zhodnocovania
nášho spoločného majetku.
Pre obec som začal pracovať už v
roku 2002 ako poslanec mestského
zastupiteľstva. Zároveň som vykonával
funkciu zástupcu starostky. V nasledujúcich voľbách som už kandidoval na starostu, dostal vašu dôveru a od roku 2006
túto funkciu vykonávam.
Prečo kandidujem ďalej? Po prvé preto, že som presvedčený, že IDEME PO
SPRÁVNEJ CESTE, po druhé preto, že v
tejto práci som sa skutočne našiel.

Ideme po správnej ceste
Ak si spomeniete, pred ôsmimi rokmi mali
všetky časti Ladomerskej Viesky menšie či
väčšie nedostatky v samotnej infraštruktúre
obce, tak aj v iných oblastiach. Aby sme
mohli napredovať a napĺňať očakávania
vás, obyvateľov a daňových poplatníkov,
bolo potrebné nastaviť hospodárenie tak,
aby sme pri rekonštrukciách využívali aj
iné zdroje ako náš rozpočet, čiže dotácie
z eurofondov alebo štátneho rozpočtu.
S vašou pomocou sme v roku 2008 vypracovali strategický dokument rozvoja
obce (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) a určili tak víziu a ciele na
najbližšie roky.

vždy prospech pre Ladomerskú Viesku.
Aby bolo vidieť, počuť a cítiť, že staviame, opravujeme a revitalizujeme s
cieľom zvyšovať životnú úroveň obyvateľov.

Obec je na tom veľmi dobre
Druhé volebné obdobie končím s
konštatovaním, že ekonomické výsledky obce sú veľmi priaznivé. Nemusíme
tajiť, že sme prosperujúca obec. V roku
2014 realizujeme projekty, splaškovú
kanalizáciu (200.000 € dotácia z Environmentálneho fondu) a rekonštrukciu verejného osvetlenia na Priemyselnej ulici
a Nadjazde (vlastné zdroje obce 125
000 €). Popri tom sme zrealizovali tzv.
„drobné“, ale určite potrebné a užitočné
opravy miestnych komunikácií, vylepšili
sme budovu MŠ, opravili oplotenie cintorína, vybudovali nový chodník k cintorínu
vo Vieske, opravili cestu na Bukovinku,
nakúpili nové čerpadlá do ČOV, zaviedli
kamerový systém, ktorým monitorujeme
jednotlivé vstupy do obce a na budove
futbalového štadióna sme vymenili všetky
okná za plastové. A to ešte do konca roka
2014 nás pravdepodobne čaká komplexná
oprava zateplenia budov Kultúrneho domu
a Obecného úradu (z dotácie z Environmentálneho fondu).
Napriek týmto rozsiahlym investíciám rok
2014 pravdepodobne ukončíme tak, že
celý rezervný fond, cca. 76 000 € zostane
nedotknutý, ako veľmi dobrý základ a istota pre rok 2015. Pripomeniem, že v roku
2010 sme na rezervnom fonde mali cca.
26 000 €. Čiže staviame, opravujeme
a ešte aj stíhame odkladať na horšie
časy.

Tešia ma aj medziľudské vzťahy
a dobré meno obce
Som veľmi rád, že so všetkými organizáciami (Klub dôchodcov, ZO SZPB, Fut-

Môžem konštatovať, že to bolo osem
rokov skvelej spolupráce starostu, poslancov, zamestnancov obce, ako aj vás
obyvateľov. Nie vždy sme mali rovnaký
názor, no v konečnom dôsledku sme sa
snažili vždy dohodnúť, výsledkom čoho bol

balový klub, Tenisový klub a urbárske
spoločnosti) sme si vytvorili a udržali otvorený, konštruktívny a partnerský vzťah.
Vzťah, v ktorom vládne spolupráca,
spolupatričnosť, kde sa ľudia navzájom
rešpektujú a robia všetko pre dobro obce
- dobro Ladomerskej Viesky. Teším sa, že
priateľské vzťahy udržiavame aj s tunajšou
farnosťou a pánom dekanom.
Dobré meno obce sme vytvárali aj za jej
hranicami. Z pozície predsedu partnerského združenia Viesky na Slovensku som
sa snažil, aby sa o Ladomerskej Vieske
hovorilo vždy v dobrom. A hovorilo sa o nej
na Záhorí, na Šariši, na Považí, na Hornej
Nitre, na Poddunajsku, v Sedmohradsku, ale aj v zahraničí, ako v Čechách, na
Morave alebo v Maďarsku.

Dobré meno našej dediny sme reprezentovali aj v súťaži Stavba roka 2013 s našim
revitalizovanýcm námestím. Napriek tomu,
že sme nezvíťazili, v internetovom hlasovaní sme skončili na 4.mieste, meno našej
obce sme slušne zviditeľnili
Milí spoluobčania.
V Ladomerskej Vieske som sa narodil a
žijem tu 51 rokov. Moje srdce vždy bilo a
bije pre našu dedinu. Pred 8 rokmi som
dostal najväčšiu šancu v živote, bola to
šanca od vás. Šancu pretvárať, budovať,
opravovať a tým ovplyvňovať obraz a chod
života rodnej obce. Ladomerská Vieska
je po všetkých stránkach pripravená na
ešte väčší rozvoj. Jeho výsledkom by mala
byť spokojnosť a hrdosť nás, obyvateľov,
že tu žijeme. Ak znova dostanem vašu
dôveru a zostanem starostom aj naďalej, s
radosťou a pokorou zároveň, budem tento
cieľ napĺňať, pretože viem, že IDEME PO
SPRÁVNEJ CESTE.
Ďakujem za osem úžasných rokov.

Váš Vlado Baran
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Štyri roky na správnej ceste.
Odpočet práce starostu obce, Vladimíra Barana.
V novembri 2010 som dostal dôveru viesť
našu obec aj ďalšie štyri roky ako starosta.
Mohol som tak pokračovať v začatej práci.
Toto volebné obdobie hodnotím veľmi pozitívne. Na účte a rezervnom fonde máme
viac peňazí ako pred štyrmi rokmi, napriek tomu, že sme rekonštruovali, stavali, opravovali. Úspechy našej obce by
neprišli bez dobrej spolupráce. Chcem
sa za ňu poďakovať poslancom obecného
zastupiteľstva, zamestnancom obce, a
samozrejme vám, obyvateľom Ladomerskej Viesky. V nasledujúcich riadkoch
predkladám odpočet práce starostu a
obce za uplynulé štyri roky.
Stav na bežnom účte k 27.11. 2010

104 000 €

Aktuálny stav 		

114 000 €

Stav na rezervnom fonde obce k 27.11. 2010

26 000 €

Aktuálny stav 		

76 000 €

Oblasť infraštruktúra obce
1. Revitalizácia námestia
Najväčšou zmenou za posledné
obdobie prešla obec práve v oblasti
infraštruktúry. V rámci výzvy ROP – t.j.
prostredníctvom projektu „Revitalizácia
námestia obce Ladomerská Vieska – časť
Ladomer“ bolo zrealizované námestie, čím
sa vytvorila nová centrálna zóna. Tento
projekt obsahoval 2 žiadosti, ktoré boli financované nasledovne:
prostriedky
z EU a ŠR
prostriedky z obce
prostriedky z obce
(úver – VUB)

429 641 €
279 382 €

ako najúspešnejšie a najúčinnejšie v tejto výzve: obec Balog nad Ipľom a obec
Ladomerská Vieska.

Celkové náklady:

Ďalej v roku 2013 sa projekt „nášho“
námestia, uchádzal o priazeň v rámci
celoštátnej prezentačnej súťaže - Stavba
roka 2013. V kategórii internetového
hlasovania širokej verejnosti sme sa z 20
vybraných stavieb umiestnili na 4. mieste.
Oficiálne vyhlásenie sa konalo v Bratislave
za účasti prezidenta republiky a najvyšších
štátnych činiteľov. Tu boli prezentované
všetky zúčastnené stavby, a teda aj stavba nášho námestia. Súčasťou zrevitalizovaného námestia sú aj 2 objekty v majetku
Farnosti Ladomerská Vieska. Kaplnku sa
nám podarilo opraviť a zrekonštruovať za
finančnej pomoci od sponzora – 3 500
€. V havarijnom stave sa nachádzajúcu
sochu Panny Márie Immaculaty, sa vďaka
darom a príspevkov od občanov obce
(5 000 €), a vďaka dotácii z ministerstva kultúry podarilo zrekonštruovať. Na
ministerstve sa nám podarilo vybaviť dotáciu až 15 000 €. Ďakujem všetkým
spoluobčanom, ktorí na obnovu tejto pamiatky prispeli.

2. Rekonštrukcia komunikácií
Pokračovali sme postupne v kom-

300 000 €

Od roku 2012 sa nové námestie stalo postupne symbolom Ladomerskej Viesky a tým aj cieľom mnohých
návštevníkov z blízkeho aj ďalekého
okolia. Jasným dôkazom je aj oficiálne
hodnotenie vyhlasovateľa tejto výzvy
(Regionálny operačný program), ktorý
v rámci celého BBSK a zrealizovaných
57 projektov námestí a centrálnych zón,
v decembri 2012 vyhodnotil 2 projekty,

plexnej rekonštrukcii a oprave miestnych
komunikácií a chodníkov, hlavne v k.ú.
Ladomer:
- Dolný Ladomer - Kemeničie - Pod Baštou

215 129 €

prostriedky z obce

8 000 €

prostriedky z dotácií

Podarilo sa nám ďalej vytvoriť v
centre časti Vieska parkovaciu plochu, pre
potreby návštevníkov cintorína vo Vieske,
ale zároveň aj návštevníkov obecného
úradu resp. kultúrneho domu. Prostriedky
z obce: 21 200 €.

3. Protipovodňové opatrenia
Za posledné roky najmä vďaka
veľkým výkyvom počasia a tým vzniku
tzv. prívalových dažďov, sme nasledujúcimi menšími stavbami riešili problémy,
odstraňovanie škôd a protipovodňové
opatrenia rôznych objektov v obci.
Projekty a ich financovanie:
vybudovanie
rigolu dažďovej
kanalizácie
časť Laziny

10 492 €
prostriedky obce

oprava rigolu
dažďovej
kanalizácie
v časti Sídlisko

9 227 €
prostriedky obce

oprava miestnej
komunikácie
v časti Bukovinka

2 513 €
prostriedky obce

oprava schodišťa
na železničnú
stanicu

9 800 €
prostriedky obce

oprava výtlkov
v roku 2013

5 324 €
1 836 €
prostriedky obce
3 587 €
dotácia zo ŠR
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Oblasť objekty
v majetku obce
Materská škola:
Vzhľadom k tomu, že už viac ako 5 rokov je
kapacita materskej školy naplno využívaná,
považovali sme za potrebné priestory a
objekty zrekonštruovať a vytvoriť tak pre
naše detičky čo najlepšie prostredie.
Práce na projekte obsahovali zateplenie,
výmenu okien a strešnej krytiny, zníženie
stropov, opravu sociálnych zariadení a
opravu kuchyne.

obce, bola obec veľmi úspešná. V rámci
výzvy z Ministerstva životného prostredia
sme získali finančné prostriedky na projekt vďaka ktorému sme vybudovali zberný
dvor, postavili 5 stojísk pre kontajnery na
separovaný zber, kúpili sme vlečku za traktor a každú domácnosť sme vybavili novým
kompostérom celkovo 280 ks.
Celkové náklady na tento projekt predstavovali takmer 116 000 €, pričom
95% z nich tvorila dotácia z eurofondov.

Oblasť splašková
kanalizácia

Náklady na rekonštrukciu MŠ boli takmer 57 000 €, z toho 1 000 € tvorila
dotácia, ostatné prostriedky boli z
obecného rozpočtu.
Budova kultúrneho domu a OcÚ:
prostriedky obce

6 086 €

budova ČOV –
nákup nových
čerpadiel

4 453 €

Pre automobilovú techniku v rámci
prevádzky obecného úradu sa podarilo
vybudovať prístrešok 4 665 €.

Oblasť odpadové
hospodárstvo
V oblasti triedeného zberu komunálneho
odpadu a tým splnenia potrebných predpisov a zákonov pre odpadové hospodárstvo

našej obce. V rokoch 2013-14 sme preinvestovali do tohto systému 12 800 €,
pričom dotácia z ministerstva vnútra
predstavovala 10 500 €.

Dokončenie splaškovej kanalizácie v časti
Ladomer realizujeme v dvoch fázach. Jednu v roku 2014, druhú na budúci rok. Na
obidve etapy sme získali dotácie z Enviromentálneho fodu.
V tomto roku vo fáze 1 preinvestujeme
200 000 €, pričom z toho dotácia tvorí
190 000 €.
V budúcom roku vo fáze 2 preinvestujeme 184 000 €, z toho 95% získame
taktiež ako dotáciu.

Oblasť verejné
priestranstvá a verejné
osvetlenie
Naša obec spravuje a zabezpečuje verejné
osvetlenie a chodníky na Priemyselnej ulici
a nadjazde. Osvetlenie bolo v mnohých
častiach v zlom až havarijnom technickom
stave, takže sme museli pristúpiť k jeho
rekonštrukcii. Keďže naša žiadosť o dotáciu bola dvakrát neúspešná, museli sme
investovať z rozpočtu obce. Na základe
verejnej súťaže sme vybrali dodávateľa a
na celom úseku inštalovali nové verejné
osvetlenie, ktoré spĺňa najprísnejšie kritériá EÚ. Nové LED osvetlenie je zároveň
ekologické, má nízke náklady a prispieva
k vyššej úrovni bezpečnosti cestnej
premávky a našich obyvateľov.
Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia bol financovaný s rozpočtu
obce vo výške takmer 126 000 €.

Verejné priestranstvá
bezpečnosť v obci
Úroveň bezpečnosti v obci sme zvýšili
zriadením kamerového systému. Máme
monitorované a zaznamenávané vstupy do

V roku 2013 ďalej pribudol, ako jednej z mála obcí v okrese tzv. Obecný
informačný systém, ktorý slúži pre lepšiu a
estetickejšiu orientáciu v intraviláne obce.
Obec ho má od spoločnosti, ktorá ho vyrobila a zároveň nainštalovala v prenájme na
8 rokov za sumu 1,- € ročne.
(Reálna finančná hodnota tohto systému je 8 000 €).

Oblasť pripravovaný
projekt
Najaktuálnejším projektom, ktorý by sa
mal zrealizovať ešte do konca roku 2014
je „ Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu
obce Ladomerská Vieska “. Žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond sme podali
v júli 2014. Podstatou projektu je zateplenie objektov, výmena všetkých okien a modernizácia plynovej kotolne.
Náklady na projekt dosahujú takmer
198 000 €, pričom dotácia predstavuje 95%.

Oblasť – šport, kultúra,
spoločenské aktivity
Kultúra, šport a spoločenské aktivity tvoria mimoriadne dôležité oblasti života
obyvateľov Ladomerskej Viesky. Som
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veľmi rád, že obec priamo organizuje,
podieľa sa alebo podporuje organizovanie
mnohých podujatí. Medzi ne patria
– Obecný ples
– Fašiangové slávnosti
– Detský karneval
– Stavanie mája
– Deň matiek
– Deň detí, spoznávanie Slovenska
(klub dôchodcov a SO SZPB)
– Mesiac úcty k starším
– príchod Mikuláša
– Betlehemské svetlo (Štedrý deň)
– Štefanská zábava.

li obec na viacerých zo spomínaných
podujatí, doniesli z jednotlivých súťaží 15
umiestnení do 3. miesta.
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žiadostí o dotácie sme boli úspešní.
Za 4 roky sme do obecnej kasy mimo
rozpočtu obce zabezpečili (formou dotácií z EU a ŠR) 915 950 €. Na drobné
t.j. menšie projekty mimo rozpočtu obce
sme získali 50 287 €.
(K tejto hore uvedenej sume nie je
započítaný projekt Zvýšenia energetickej účinnosti budovy OcU a KD v celkovej sume 177.364,38 €, ktorý sa bude
realizovať ešte do konca roka 2014.)

Čo ma nesmierne teší je, že v období rokov
2011 – 2014 sa nám podarilo pre oblasť
kultúry, športu a spoločenského života
získať formou sponzoringu, dotácie, resp.
darovacích zmlúv finančné prostriedky v
celkovej sume viac ako 12 000 € a tým
šetriť prostriedky z obecného rozpočtu.
Vážení spoluobčania.

Mimoriadna činnosť
Okrem tradičných a pravidelne organizovaných akcií sa nám podarilo pre našich
obyvateľov pripraviť ďalšie zaujímavé aktivity. Patria medzi ne:
– Veľká cena Slovenska v orientačnom
behu (254 pretekárov z 9 krajín)
– Country večer (Rangers, P. Černocká)
– 30. výročie založenia Tenisového klubu
(Miloš Mečír)
– 60. výročie osídlenia Sídliska vo Vieske
(Michal Červienka)
– 1. ročník minifutbalového turnaja na
multifunkčnom ihrisku

V roku 2011 vedenie obce a obecné
zastupiteľstvo stáli pri zrode (resp. obnove) vlastného futbalového klubu FK
FILJO Ladomerská Vieska. Vďaka týmto
aktivitám a spolupráci už 4. futbalovú
sezónu funguje klub pod vlastným názvom
FK Ladomerská Vieska. Viac ako 90 %
všetkých nákladov na činnosť tohto klubu
pritom zabezpečuje obec.

Záver
Ladomerská Vieska je naďalej lídrom
a stabilnou súčasťou partnerského
združenia Viesky na Slovensku, ktoré za
posledné 4 roky navštívilo: Novú Viesku
(NZ), Družstevnú pri Hornáde (KE), Vísky
(ČR – Blansko), Kočovce (NM) a stretnutia
Viesok v Maďarskej republike v obci Pér.
Naši spoluobčania, ktorí reprezentova-

Primárnym poslaním obce, jej starostu,
obecného zastupiteľstva a obecného
úradu je zabezpečovať a zlepšovať kvalitu života pre občanov v obci vo všetkých
ukazovateľoch.
Základným dokumentom, ktorého sme sa držali bol Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
ktorý obec vypracovala na rokov 2008
až 2013. Dokázali sme realizovať malé
aj väčšie investičné projekty, vo väčšine

Ladomerská Vieska prosperuje. Nemusíme sa tajiť, že na slovenské pomery
sme bohatá obec. Okrem toho, že prosperujeme, neustále investujeme do nášho
majetku, ktorý rekonštruujeme, revitalizujeme, jednoducho – zhodnocujeme.
Myslím, že v našej malej obci sa žije dobre. Poznám tu množstvo skvelých, ochotných ľudí, nadšencov, ktorí vedia pomôcť
našej dedine keď treba. Som vďačný
za možnosť, že som sa mohol podieľať
na tomto veľkom diele s názvom Ladomerská Vieska. Je vidieť, že IDEME PO
SPRÁVNEJ CESTE a ja som na našu obec
hrdý.
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16 správnych krokov pre našu obec
Volebný program Vladimíra Barana
1. Ukončenie naplánovaných
projektov
Konkrétne ide o ukončenie druhej vetvy
splaškovej kanalizácie a projekt zateplenia objektu obecného úradu a kultúrneho
domu. Na obidva projekty už máme
dokonca schválenú dotáciu.

2. Cesty a chodníky
Budeme pokračovať v rekonštrukciách
našich komunikácií.
Cesty: v častiach Horný Ladomer, Mýto,
Laziny, Priehrada.
Chodníky: z Priemyselnej ul. smerom na
Sídlisko, v Lazinách smerom k potoku,
časť Priemyselnej ul.,

3. Rekonštrukcia bývalej MŠ
Objekt bývalej materskej školy (budova č.
114, zberný dvor) potrebuje nutne obnovu. Požiadame o dotáciu z eurofodov, ako
pri väčšine podobných investícií.

rejných priestranstiev. Tým pádom sa tieto
oblasti komunálnych služieb v našej obci
vylepšia.

7. Malé detské ihrisko
na námestí
Na základe pripomienok našich mamičiek,
že im na novom námestí chýbajú atrakcie
pre deti, postavíme v nasledujúcom volebnom období nové detské ihrisko.

8. Fitness v prírode
V blízkosti športového areálu vytvoríme
zariadenie pre všetkých nadšencov
cvičenia pod holým nebom.

9. Vyčistiť Štepnicu
Roky neudržiavané priestranstvo Štepnice
v spolu s urbárskou spoločnosťou
vyčistíme a zrekultivujeme. Vytvoríme tu
príležitosti na oddych, grilovanie a rodinné
posedenia.

10. Amfiteáter pri štadióne
V blízkosti futbalového štadióna postavíme
amfiteáter, ktorý bude ideálnym miestom
na organizovanie kultúrno-spoločenských
akcií počas leta.

13. PHSR 2015 – 2020
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, čiže základný dokument o tom,
ktorými smermi sa bude uberať naša
obec, vytvoríme taktiež v diskusiách s
obyvateľmi.

14. Obnova obecnej knižnice
V budove obecného úradu obnovíme
činnosť knižnice s výpožičnými službami
pre obyvateľov.

15. Obecná klubovňa
Po rekonštrukcii objektu bývalej materskej
školy vytvoríme priestory pre stretávanie
sa obyvateľov a členov spoločenských organizácií.

16. Rekonštrukcia domu smútku
Objekt zrekonštruujeme tak, aby sa v jeho
priestoroch zvýšila kapacita miest na sedenie.

4. Revitalizácia centra Sídliska
Tejto časti obce sme sa doposiaľ venovali
najmenej, preto v nasledujúcom funkčnom
období budeme viacero aktivít smerovať
na Sídlisko. Zameriame sa na cesty, chodníky, zeleň, lavičky a okolie bytoviek.

5. Modernizácia osvetlenia

11. Kniha o histórii obce

V intraviláne obce zmodernizujeme systém
verejného osvetlenia. Podobne ako na
Priemyselnej ulici použijeme technológiu
LED svietidiel, ktorá je moderná, ekologická a ekonomická.

Ladomerská Vieska si zaslúži kvalitnú
a hodnotnú knihu o vlastnej histórii a o
našich predkoch. Pre tento projekt sme už
oslovili niekoľkých dobrovoľníkov z našej
obce.

6. Multifunkčné vozidlo
na údržbu obce

12. Novela územného plánu

Pomocou dotácie z eurofondov kúpime
nové multifunkčné zariadenie na zametanie, čistenie ale aj na zimnú údržbu ve-

Budeme novelizovať územný plán, dokument o možnostiach rozvoja obce.
Pripravíme ho v diskusiách s vami,
obyvateľmi Ladomerskej Viesky.

IDEME PO SPRÁVNEJ CESTE
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Osobnosti hodnotia Vladimíra Barana
Peter Antal,
primátor Žiaru nad Hronom
Ako primátor susedného
mesta poznám dianie v
Ladomerskej Vieske veľmi
dobre. Za ostatné
roky
je vaša obec v mnohých
smeroch vzorom pre iné
obce na Slovensku. Či už v
oblasti nakladania s majetkom, nakladania s komunálnym a triedeným odpadom ale aj spoločenským životom. Veľký podiel na
tom nesie váš starosta, ktorý obci a jej obyvateľom
odovzdáva maximum. Vladko Baran je dobrý a čestný
človek, ktorého slovo vždy platí, a preto ho maximálne podporujem.

Ľudmila Hoffmanová, regionálna
riaditeľka spoločnosti Dalkia
Čo si osobne vážim na
pánovi starostovi Baranovi
je zanietenie pre vec a
schopnosť zapáliť oheň aj
v iných ľuďoch. Podarilo sa
mu to aj u mňa a pri pohľade
na krásne námestie s jeho
dominantou - kaplnkou som
hrdá na to, že sa spoločnosť Dalkia na tomto projekte finančne spolupodieľala. Nielen chlebom je človek
živý preto považujem za dôležité ak sa predstaviteľ
obce stará aj o duchovnú potravu a mňa osobne v
srdci zasiahla aj súťažná regionálna prehliadka speváckych zborov, ktorá sa uskutočnila v kostole zasvätenom Kristu Kráľovi.

Andrea Žiaková, prednostka
Okresného úradu Žiar nad Hronom
To, ako dnes vyzerá Ladomerská Vieska je výsledkom
práce starostu, ktorú vykonáva pre všetkých obyvateľov
s láskou a pracovitosťou,
mnohokrát aj na úkor svojho
voľného času. Vážim si ho
pre jeho morálne hodnoty,
pracovitosť a empatiu. Verím, že v ďalších rokoch vo
funkcii starostu môže obyvateľom obce priniesť ešte
veľa pozitívneho a prospešného.

Mária Kováčová,
vedúca katastrálneho odboru
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Vladimír Baran
je vždy
ochotný pomôcť svojim
obyvateľom pri riešení chýb
vzniknutých pri evidencii
nehnuteľností na katastrálnom odbore Okresného
úradu Žiar nad Hronom.
Vďaka
jeho
aktívnemu
prístupu sa operát v katastrálnom území Vieska a
Ladomer darí spravovať v súlade s právnym stavom
a skutočným stavom. V problematike zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov je rozhľadený a to spoluprácu ešte
urýchľuje. Jeho vedomosti dobre poslúžia občanom
aj pri riešení prípadných problémov v rámci návrhu
projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie
Ladomer.

Ľubomír Meliš, predseda
Mikroregiónu Hlinícke Pohronie
Je to človek morálny,
spravodlivý
s
racionálnym myslením, s odvahou prijímať nové výzvy a
schopnosťou
nachádzať
východiská a riešenia, čo
dokázal za dve volebné obdobia ako starosta obce.
Profesionálna zodpovednosť má prednosť pred jeho
osobným záujmom. Okrem toho je Vladko skúsený
komunálny politik, ktorý si vždy stál za svojim slovom, nikdy nesľuboval to čo splniť nemôže, ale som
presvedčený, že vždy urobil a urobí maximum pre
spokojnosť všetkých.

Miloš Mečíř, nehrajúci kapitán
DC – teamu Slovenska,
olympijský víťaz
Starostu obce som spoznal
na oslavách 30. výročia
založenia miestneho tenisového klubu, kde som bol
pozvaný na tenisovú exhibíciu. Priebeh osláv, ale
neskôr neformálne stretnutia
s občanmi a členmi TK ma
presvedčili o tom, že obec žije športom a kultúrou,
čo je v konečnom dôsledku aj podľa vyjadrenia
mnohých občanov zásluha Vladimíra Barana.
Vždy sa budem tešiť na návrat do obce. Dúfam, že
bude pod vedením Vladimíra Barana prekvitať aj v
budúcom období.

Vladimír Flimer,
lekár a poslanec zastupiteľstva BBSK
za okres Žiar nad Hronom
Podporujem
kandidatúru
Vladimíra Barana za starostu
obce Ladomerská Vieska.
Poznám ho viac rokov a
som presvedčený že je to
človek na správnom mieste.
Osud obce je jeho srdcovou záležitosťou. Keby som
bol obyvateľom Ladomerskej Viesky určite by som
mu dal hlas!

Igor Korbela, prezident VK MŠK
Žiar nad Hronom
Pán Vladimír Baran je už
od roku 1985 spätý s volejbalom v Žiari nad Hronom.
Pracoval vo volejbalovom
hnutí ako funkcionár práve
v najkritickejších obdobiach, kedy volejbal v Žiari

nad Hronom bolo potrebné dostať opäť na najvyššiu
úroveň. Svoju aktívnu činnosť vykonával zanietene,
bez nároku na odmenu, na úkor svojho osobného
voľného času, lebo chcel, aby žiarsky ženský volejbal nevymizol z mapy Slovenska. Aj v súčasnom období znovu pracuje ako funkcionár volejbalu v Žiari
nad Hronom a je aj jeho veľkou zásluhou, že hlavne
mládežnícke družstvá VK MŠK Žiar nad Hronom
vzorne reprezentujú mesto a celý región Žiaru nad
Hronom. Vo výkonnej rade je mojou oporou, spolu
konzultujeme mnohé problémy, ku ktorým sa vždy
postaví ako človek, z ktorého je cítiť, že šport má rád.
Vážim si ho ako športového zanietenca, starostu ale
hlavne ako človeka s veľkým a otvoreným srdcom.

Oľga Nachtmannová,
poslankyňa NR SR
Starostu Vašej obce pána
Vladimíra Barana poznám
osobne od roku 2012. Už
pri prvom stretnutí a osobnom rozhovore bolo cítiť, že
je to človek rozhľadený, s
výrazným citom pre právo a
spravodlivosť. Preto som sa
s radosťou zúčastňovala akcií, na ktoré ma pán starosta pozval. Je to človek na správnom mieste, záleží
mu na ľuďoch. Ľudskosť, spolupatričnosť sú základné faktory, ktoré nám na Slovensku v neľahkých
dejinných situáciách pomohli prežiť. Vladimírovi
Baranovi sú tieto črty vlastné, preto mu z celého
srdca prajem, aby mal možnosť ďalej pokračovať vo
veciach, ktoré začal a rozvíjal ďalej svoje predstavy o
zveľaďovaní Vašej krásnej obce.

Rastislav Urgela, manažér
pre mládež a tréner, FK Pohronie
Napriek tomu, že nie som
obyvateľom
Ladomerskej
Viesky, s Vladkom Baranom
sa poznám niekoľko rokov,
od svojho pôsobenia vo futbalovom klube. Vnímam ho
ako komunikatívneho a zásadového človeka, ktorý sa
snaží plniť sľuby a ciele svojich voličov, podporuje v
obci šport aj kultúrne podujatia. Zveľaďuje, skrášľuje
ju a vytvára pre obyvateľov tejto peknej obce príjemné prostredie na vzájomné spolunažívanie.

Nadežda Babiaková,
primátorka Banskej Štiavnice
Pre jeho osobu ako starostu
je charakteristická osobná
angažovanosť pri riešení aj
tých najzložitejších problémov obce Ladomerská
Vieska, kde dobre pozná
potreby aj problémy svojej obce, ale aj problémy
svojich spoluobčanov. Známy je svojim ľudským
prístupom nielen k svojim spoluobčanom, ale aj voči
svojim kolegom, starostom a primátorom. Má dobré
organizačné schopnosti. Ako primátorka mesta Banská Štiavnica, keby som žila vo Vašej obci určite by
môj hlas patril jemu.
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Za 4 roky sme do obecnej kasy získali takmer 1 milión eur
Zvýšili sme rezervný fond o viac ako 100%
Intenzívne rekonštruujeme, investujeme a modernizujeme

To je dôkaz, že IDEME PO SPRÁVNEJ CESTE
Tak poďme spolu ďalej

IDEME PO
SPRÁVNEJ CESTE
Vladimír Baran

starosta Ladomerskej Viesky
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