
Milí priatelia, ako starosta Terchovej som mal v uplynulom čase 
možnosť byť pri iniciovaní, príprave a realizácii mnohých význam-
ných projektov v oblastiach obecnej infraštruktúry, sociálnych 
vecí, školstva, zdravotníctva, ochrany životného prostredia, ces-
tovného ruchu, kultúry a športu. Aj napriek krajne zložitému dvoj-
ročnému covidovému obdobiu sme vďaka spoločnému úsiliu, 
veľkej obetavosti a vynaloženej energii mohli uskutočniť drvivú 
väčšinu zo zamýšľaných plánov a projektov. Dokonca sme ako 
jedno z mála miest na Slovensku v rokoch 2020 a 2021 neprerušili 
konanie našich veľkých kultúrnych akcií – Cyrilometodských a Já-
nošíkových dní. Počas môjho výkonu funkcie starostu Terchovej 
pritieklo do obce cez kvalitne spracované projekty 3 460 000 eur. 

A prečo to vlastne spomínam? Získané bohaté skúsenosti z obec-
nej (komunálnej) politiky by som veľmi rád zúročil aj ako poslanec 
Vyššieho územného celku Žilina. Preto som prijal ponuku staros-
tov Združenia obcí mikroregiónu Terchovská dolina kandidovať 
za poslanca Žilinského samosprávneho kraja. Ak dostanem vašu 
dôveru, chcem sa ako poslanec intenzívne venovať sfére budova-
nia novej infraštruktúry a rozvoju cestovného ruchu a turizmu, 
ktorý je pre náš mikroregión zo strategického hľadiska kľúčový. 
V tejto súvislosti vás môžem ubezpečiť, že vyviniem maximálne 
úsilie na plnohodnotné využívanie všetkých regionálnych, štátnych, 
cezhraničných a európskych grantových programov a schém. Samo- 
zrejme, budem tiež dôsledne obhajovať a zasadzovať sa za všetky 

zmysluplné projekty a aktivity smerujúce k celkovému hospodár-
skemu, dopravnému, sociálnemu, vzdelanostnému, environmen-
tálnemu, kultúrnemu a športovému rozvoju nášho čarokrásneho 
Žilinského kraja. Môžem vás ubezpečiť, že ako župný poslanec 
budem mať v rámci svojej činnosti na zreteli všetky vekové kate-
górie, sociálne skupiny, znevýhodnených občanov... 
Pevne verím, že vďaka vašej dôvere budem môcť ako poslanec 
kraja významne prispieť k tomu, aby bol mikroregión Terchovská 
dolina dobrou adresou pre život a miestom, kde plnohodnotne 
žijú, pracujú a oddychujú spokojní občania. Dôvera za dôveru! 
  JOZEF DÁVIDÍK 

starosta Terchovej

nezávislý kandidát

VOĽBY DO VUC ŽILINA, VOLEBNÝ OBVOD Č. 11

16 JOZEF DÁVIDÍK JOZEF DÁVIDÍK 


