
Vážení a milí občania,  

Plynú prvé hodiny nového roku a pre mňa je veľkou cťou a záväzkom, že sa Vám dnes 

môžem prihovoriť ako primátor mesta.  

Na prelome rokov je zvykom bilancovať rok, ktorý končí a dávať si záväzky do nového roku.  

Rok 2018 bol rokom volebným. Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa volieb zúčastnili, 

pretože svojou účasťou dali najavo, že im budúcnosť Podolínca nie je ľahostajná.  O to viac 

ďakujem všetkým, ktorí mi dali svoj hlas. 

Ďakujem aj bývalému vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva, všetkým 

zamestnancom mestského úradu aj ním zriadených organizácií, ale aj všetkým občanom, 

ktorí sa v uplynulých rokoch podieľali na riadení, rozvoji a živote mesta. 

S novým rokom prichádza aj nové vedenie mesta a noví poslanci, ich nové plány a predstavy 

o smerovaní mesta. V roku 2019 budeme pokračovať v realizácii rozpracovaných zámerov, 

z ktorých najvýznamnejšie sú dokončenie bytového domu na ul. Lesnej, súčinnosť 

s vodohospodárskym podnikom pri príprave a realizácii protipovodňovej  ochrany mesta 

a príprava zámeru využitia bývalých kasární. Zároveň však začneme s realizáciou nášho 

programu. Z pripravovaných projektov spomeniem rekonštrukciu ul. Školskej, rekonštrukciu 

kúrenia na hasičskej zbrojnici, inžinierske siete na IBV Krížava II., parkovacie plochy na 

sídliskách a pri škole a škôlke,  dokončenie chodníka a osvetlenie na cintoríne, detské ihrisko 

na jednom sídlisku a kompostovisko. Pripravíme tradičné aj nové kultúrne, spoločenské 

a športové podujatia pre deti aj dospelých. Popri tom sa budeme denno-denne snažiť o to, 

aby mestský úrad a mestské zastupiteľstvo poskytovali čoraz kvalitnejšie služby pri 

zabezpečovaní  každodenných potrieb všetkých občanov mesta. 

Vážení občania,  

Mnohí z Vás sa v uplynulých rokoch zapájali do života mesta, pomáhali pri akciách aj pri 
presadzovaní dobrých nápadov. Chcem Vás ubezpečiť, že budeme podporovať všetkých, 
ktorí chcú poskytnúť dobré nápady a podieľať sa na ich realizácii.  

V roku 2019 Vám želám, aby ste každodenné radosti aj starosti prežívali v dobrom zdraví, aby 
vaše dni boli naplnené pocitmi spokojnosti a šťastia v kruhu vašich rodín, v práci aj medzi 
priateľmi.   

Prejem vám úspešný a radostný rok 2019 

 

Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta Podolínec 


