
Príhovor odchádzajúceho starostu Kamila Blahu  

k ukončeniu volebného obdobia 

 

Vážení občania. 

Zajtra 21.novembra 2022 sa končí mandát, na základe ktorého som vykonával od 
roku 2002 v našej obci funkciu starostu obce. Pred 20-timi rokmi som sa prvý krát 
uchádzal o Vašu dôveru a verím, že väčšinu z Vás som nesklamal a aspoň z 
časti  naplnil ciele, ktoré som si spolu s poslancami každé 4 roky vytýčil a aj 
zrealizoval. V prvom rade som mal na pamäti, aby som majetok obce spravoval 
efektívne v prospech všetkých vekových a záujmových skupín. podarilo sa nám 
realizovať projekty, ktoré zhodnotili budovy a priestory obce, napríklad 
rekonštrukcia potoka, mostov, autobusových zastávok, inštalovali sme LED 
svietidlá na verejnom osvetlení, vynovili interiér kultúrneho domu, klubu mladých 
a obecného úradu, vynovili dom smútku, vybudovali urnový múr a chodníky na 
cintoríne, prebudovali sme budovu ZŠ na bytový dom, interiér materskej školy 
prešiel rozsiahlou rekonštrukciou vrátane nábytku a učebných pomôcok. Sme hrdí 
na dvojkríž, ako jedni z prvých v regióne  vybudovali sme multifunkčné ihrisko, 
areál športového klubu vrátane detského ihriska je udržiavaný a slúži na športové 
– hlavne futbalové hry. Zaviedli sme vysokorýchlostný internet, opravili obecné 
studne, postupne sme opravovali miestne komunikácie a verejné priestory. Bývalú 
budovu MNV sme prerobili na „Ľudovú izbu“, rozpracovaný je projekt 80 ks 
domových čističiek a taktiež projekt na zateplenie kultúrneho domu. 

Vážení občania. 

Realizáciou týchto projektov sme zhodnotili majetok obce takmer o 1 200 000 Eur 
aj vďaka politickej strany SMER-sociálna demokracia, podpore z úradu vlády, 
ministerstiev, ale aj financií z európskej únie a v neposlednom rade aj z vlastných 
ušetrených peňazí. 

Za uplynulých 20 rokov sme boli aj nositeľmi rôznych akcií a podujatí, ktoré 
obohatili náš kultúrnospoločenský život. Organizovali sme fašiangy, obecné 
zabíjačky, dni matiek, deň detí, stavali sme vatru pri príležitosti SNP alebo 
oslobodenia obce, udržiavali tradíciu stavania mája, uctili sme si svojich starších 
spoluobčanov, pre deti sme zabezpečili príchod Mikuláša, organizovali futbalové 
turnaje a mnoho ďalších akcií, ktoré nám závideli občania susedných obcí a miest. 
Vysoký kredit mali oslavy prvej písomnej zmienky v rokoch 2005 a 2015, Deň obce, 
Hurá prázdniny, Spievam, spievaš, spievame. Nezabudli sme na 70. výročie 
organizovaného futbalu.. Boli sme pri vzniku Jednoty dôchodcov Slovenska, 
podporovali spevácke skupiny Dolinka, Richňavská Seniorka. Získali ocenenie za 
vedenie kroník a za vydanie monografie o obci Voznica. 



Vážení občania. 

Pri spravovaní obce starosta obce musí riešiť mnohé konfliktné situácie a je 
vystavený všeobecnej kontrole. Vstupuje do procesov v stavebnom konaní, 
sociálnych vecí a často výlučne osobných problémov občanov. Musí sa vedieť 
vysporiadať jednak s odbornými požiadavkami občanov a byť objektívny pri 
riešení sporov. Musí byť k dispozícií 24 hodín denne. Nie je to fráza, je to fakt. Ja 
som sa netajil tým, že chcem aktívne vystupovať do života obce, určovať jeho 
tempo a smer. Či sa mi to podarilo, ukáže história.. 

Vážení občania. 

Dnes sa Vám prihováram z pozície starostu obce posledný krát. Chcem sa Vám 
poďakovať za podporu, pomoc a poďakovať Vám, že ste nepodlahli intenzívnemu, 
niekoľko rokov trvajúcemu ataku mojej osoby, celého zastupiteľstva a obecného 
úradu zo strany niekoľkých „tzv. spoluobčanov“, ktorí obci škodia, vytvárajú 
atmosféru podozrievania, urážania a vnášajú do života obce len negatíva. Dokonca 
sa uchádza o funkcie v samospráve. 

Vážení občania. 

Som vďačný, že mi bolo dopriate takto na koniec volebného obdobia sa Vám 
poďakovať, poďakovať poslancom za neskutočnú podporu a spoluprácu. 
Poďakovanie patrí pracovníkom Obecného úradu, Materskej školy, všetkým tým, 
s ktorými som spolupracoval a spolu vykonával hodnoty pre nás – občanov obce 
Voznica. Poďakovanie patrí aj mojej rodine a hlavne manželke, ktorá má svoj 
nemalý podiel na tom, že som funkciu, resp. poslanie starostu obce mohol 
vykonávať čo najlepšie. 

Ďakujem Vám, milí spoluobčania a prajem veľa spokojných dní prežitých v našej 
obci Voznica. 

Novému vedeniu obce želám pevné zdravie, elánu, pochopenia od občanov a 
hlavne aby sa im podarilo našu obec spravovať k spokojnosti nás všetkých. 

 

Kamil Blaho, v.r. 

starosta obce 

 

 

Vyhlásené v miestnom rozhlase dňa 20.11.2022 


