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Prečo som sa rozhodol kandidovať  

v týchto komunálnych voľbách? 

                  Ako vlastenec, ktorému nie je ľahostajná budúc-

nosť slovenského národa a vlastných detí, si plne uvedomu-

jem, že práve komunálna politika dnes  výraznou mierou 

ovplyvňuje kvalitu našich životov.   

Na meste Púchove mi skutočne záleží, 
tu spoločne s manželkou vychovávam 
svoje deti, tu sa pohybujem, pracujem, 
športujem, komunikujem s ľuďmi a stre-
távam sa s priateľmi. Tu žijem a naďalej 
chcem s mojou rodinou ostať žiť. 
Nie som typ človeka, ktorý narieka pri 
televízií, alebo nadáva v krčme pri pive,  
že ho politici klamú a okrádajú.  
Svojou povahou som tak trocha revolu-
cionár. Nikdy som nemal strach ani 
problém upozorniť na neprávosti a špi-
navosti, nech ich robí ktokoľvek.! 
Vždy budem dôsledne bojovať proti 
korupcii a plytvaniu s mestskými pe-
niazmi, ku ktorému dnes na Slovensku 
dochádza cez predražené zákazky, 
umelo vytvorené pracovné miesta, ale-
bo vyplácanie nezaslúžene vysokých 
platov a odmien skupinkám vyvolených 
ľudí. Chcem v meste Púchov presadzo-
vať spravodlivé a rozumné riadenie: 
objektívne výberové konania bez rodin-
kárstva a známostí na všetky pracovné 
pozície, podporu všetkých spoločensky   

prospešných aktivít, tradičných aj ne-
tradičných športov, skutočne objektívne 
mestské noviny a efektívnu prácu 
mestskej polície. 
Som pripravený nadviazať na všetky 
užitočné investičné projekty, vrátane 
dobrých nápadov mojich primátorských 
protikandidátov. Ochotne preto podpo-
rím projekt nového parkovacieho domu, 
vybudovanie nových kruhových objaz-
dov, rozširovanie parkovacích miest, 
rekonštrukciu letného amfiteátra na 
Lachovci, novú poštu 2, obnovu det-
ských ihrísk a športovísk, ako aj vý-
stavbu nových nájomných bytov. 
Funkciu primátora odmietam využívať 
ako prostriedok zvýšenia svojho zárob-
ku. Z tohto dôvodu sa v prípade zvole-
nia vzdám veľkej časti primátorského 
platu v prospech obyvateľov Púchova. 
Znechuteným slovenským voličom tre-
ba konečne ukázať politickú morálku 
nás pravých vlastencov.  Verím, že 
mnohé veci sa dajú robiť lepšie aj bez 
vysokého platu. 

                            Mgr. Marián Mišún  
 

 

Vlastenci poďte voliť, za Boha život - za národ slobodu! 

 

 

 

MY SME KOTLEBOVCI, JEDINÁ SKUTOČNÁ OPOZÍCIA V MESTE PÚCHOV 

Vaši kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva, pripravení pomáhať a bojovať za vás! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

            Kto sú ďalší kandidáti  v meste Púchov za stranu 

         Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko? 
  
 

 

 

Daniel Krištof  
Kandidát na poslanca mestského 
zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 3  
 

Mám 30 rokov, aktuálne  už 1 rok pracujem ako 
robotník na expedícii pre spoločnosť GIMAX. 
Vo svojom voľnom čase sa venujem priateľke, 
posilňovaniu, občas futbalu, prechádzkam 
v prírode a samozrejme politike.   
 

Chcem, aby tu mesto Púchov bolo v prvom 
rade pre nás, Púchovčanov. Som presved-
čený, že aktívna komunikácia medzi poslan-
cami a občanmi pomôže vyriešiť mnohé 
problémy. Čo vám sľúbim, to aj splním! 

 

 

 

Marek Braniš 
Kandidát na poslanca mestského 
zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 6 
 

Mám 35 rokov, som ženatý a otec 2 detí. Už 10 
rokov pacujem pre spoločnosť Continental, kde 
v súčasnosti pôsobím ako zástupca predáka. 
Väčšinu svojho voľného času sa pokúšam  tráviť 
čo najzmysluplnejšie s manželkou a deťmi.  
 

Mojimi hlavnými prioritami v meste Púchov 
je podpora rodín, riešenie nedostatku parko-
vacích miest, rozšírenie kamerového systé-
mu mestskej polície, spravodlivé vedenie 
mesta bez korupcie a rodinkárstva. 

 

 

 

Rastislav Minárik 
Kandidát na poslanca mestského 
zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 9 
 

Mám 27 rokov, v súčasnosti pacujem v Beluši 
pre firmu KOVAL ako programátor a obsluha 
ohraňovacích CNC lisov. V minulosti som pra-
coval ako zámočník a údržbár.  Medzi moje 
záľuby patria najrôznejšie pohybové aktivity ako 
fitness, korčuľovanie, cyklistika a turistika, kto-
rým sa venujem najmä spoločne s priateľkou. 
 

Ako poslanec budem presadzovať, aby si 
vedenie mesta viacej všímalo priľahlé časti 
Púchova.  Verím, že obyvatelia Hoštinej,  
Ihrišť a Viesky si určite zaslúžia viac!  
 

 

S odvahou proti systému, spoločne za lepší Púchov! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše ciele pre lepší Púchov: 
1. Moderný a kvalitný mestský úrad: spravodlivé výberové konania na všetky pracovné 
pozície, objektívne a komplexné informácie o aktivitách samosprávy musia byť samozrej-
mosťou, bez ohľadu na vôľu redaktora mestských novín musí mať každý poslanec mestského 
zastupiteľstva  garantovaný spravodlivý  mediálny priestor, práca pre mladých ľudí bez ro-
dinkárstva a známosti, cielene obmedzíme zamestnávanie úradníkov v dôchodkovom veku.          
 Mestské noviny nesmú slúžiť k bezplatnej politickej propagácii skupinky vyvolených ľudí! 

2. Spravodlivé a dobré miesto pre život: garancia pravidelného a spravodlivého prísunu 
financií pre jednotlivé sídliska a mestské časti, zvýšenie platov pre zamestnancov mestského 
úradu, školských zariadení a mestských spoločností s nízkymi príjmami, nezávislé študentské 
spravodajstvo a internetová mestská televízia, aktívna pomoc pre mlade rodiny s deťmi, 
dôchodcov a zraniteľných, podporíme všetky pre mesto užitočné projekty a nápady. 
 Nesúhlasíme, aby Slovensko bolo budované najmä ako zdroj lacnej pracovnej sily! 

3.  Podpora športu, zdravia, výchovy a vzdelávania: vytváranie vhodných podmienok na 
rozvoj všetkých spoločensky prospešných aktivít, maximálna podpora organizácií a športo-
vých klubov pôsobiacich v meste Púchov,  pokúsime sa zastaviť propagáciu zvrátenosti gen-
der ideológie a neoliberalizmu v slovenskej spoločnosti presadzovaním aktívnej spolupráce 
mesta s cirkevnou základnou školou a overenými kresťanskými organizáciami.  
 Len vzdelaná a dobre vychovaná mládež dokáže zabezpečiť budúce prežitie nášho národa!  

4. Prosperujúce mesto a zamestnanosť: efektívne  využitie dostupných finančných a ľud-
ských zdrojov, aktívna spolupráca s púchovskými podnikateľmi a živnostníkmi.  
 Vlastnou kontrolnou činnosťou budeme bojovať proti všetkým formám plytvania! 

5. Vaše práva a bezpečnosť sú pre nás dôležité: zlepšenie fyzickej a odbornej pripravenosti 
príslušníkov mestskej polície,  zefektívnenie práce a rozšírenie kamerových systémov mest-
skej polície, zriadenie bezplatného centra právneho poradenstva pod záštitou mesta.  
 Podporíme nekompromisný boj proti obťažujúcemu asociálnemu správaniu a kriminalite!  

5. Fyzická  práca ako zdravotná a sociálna terapia :  dlžníci dostanú možnosť odpracovať si 
svoje pohľadávky voči mestu prostredníctvom ponúknutých brigád v mestskom záujme, 
podporíme využívanie alternatívnych prevýchovných opatrení pre asociálov prostredníc-
tvom využitia trestu povinnej práce,  zamestnancom mestských spoločností a mestského 
úradu so sedavým zamestnaním umožníme využiť rehabilitačný program týždňovej pracov-
nej dovolenky, podporíme vytvorenie sebestačného resocializačného zariadenia a mestskej 
farmy po vzore charitatívneho projektu farára Mariána Kuffu. 
 Užitočná fyzická práca na čerstvom vzduchu vykonávaná pre mesto nikomu neuškodí! 

6. Budovanie mesta v súlade s reálnymi potrebami:  nový parkovací dom, kruhové objazdy, 
rozširovanie parkovacích miest, rekonštrukcia letného amfiteátra na Lachovci, obnova det-
ských ihrísk a športovísk,  pošta 2, dostupnosť bývania v Púchove zlepšíme výstavbou no-
vých nájomných bytov spoločne s vhodnou úpravou  budov vo vlastníctve nášho mesta. 
  Bez odvahy reálne investovať a budovať sa naše mesto nepohne vpred! 
 

 

 

Nemáme strach postaviť sa zlu na odpor! 

 

My, kandidáti strany Kotleba- ĽS Naše Slovensko vyhlasujeme, že v prípade zvolenia sme       
pripravení prevziať svoj diel zodpovednosti s cieľom zlepšovať život obyvateľov Púchova               
a zabrániť plytvaniu a rozkrádaniu verejných zdrojov. V maximálnej miere budeme presadzovať 
uspokojovanie potrieb a záujmov všetkých slušných a pracovitých ľudí. 

 


