„Vážení a drahí spoluobčania, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, vážený pán farár,
vážený pán riaditeľ školy,
Volám sa Martin Pavlík a stojím tu pred Vami ako nový starosta obce Makov. Nie som
najrýchlejší šprintér planéty alebo olympijský víťaz, kde každá stotina sekundy nám objektívne
povie, či sme najlepší. Stojím tu pred Vami, lebo som si získal v tohtoročných voľbách
najväčšiu dôveru do Vás, od Makovanov, od mojich spoluobčanov. Poviem úprimne, že táto
celková dôvera ma prekvapila. Veľmi prekvapila.
Na začiatku mojej obecnej kariéry, ak to môžem takto nazvať, som sa angažoval a veľmi veľa
času obetoval v občianskom združení. Tento svoj voľný čas som neobetoval preto, aby som sa
neskôr stal starostom, ale preto, aby sa nám tu všetkým lepšie žilo, aby sme boli hrdí na našu
rodnú dedinu a aby sme sa navzájom tešili z niečoho, čo naozaj reálne funguje.
Potom som bol dve volebné obdobia členom obecného zastupiteľstva, kde som pozorne
vnímal, sledoval a učil sa, ako funguje obecná samospráva. A napokon som sa stal starostom.
Nech je tento môj príbeh určitým návodom a inšpiráciou najmä pre mladých ľudí, ktorí majú
záujem a ambíciu ovplyvňovať chod obce, aby sa angažovali vo veciach verejných, aby sa
postupnými krokmi zoznamovali s chodom rôznych organizácií a aby cítili zodpovednosť za
svoju činnosť. Veľmi veľa ľudí častokrát kritizuje pomery na Slovensku, ale aj v našej obci.
Neraz poukazujú, že tam a tam to funguje lepšie. Áno, viem, v mnohom majú pravdu, ale
zároveň vyzývam všetkých, aby sme to zmenili, zmenili k lepšiemu. Aby sme si vzájomne
spríjemnili a skrášlili život v Makove. Nech nehľadáme za všetkým len nedostatok peňazí, ale
niekedy stačí ochota, ochota urobiť niečo navyše, ochota obetovať svoj voľný čas a svoju
pohodlnosť pre nás ostatných.
Prvý krok mám za sebou, krok dôvery od ľudí Makova. Ododnes ma čakajú ďalšie kroky,
kroky služby a práce v prospech všetkých občanov. Som presvedčený, že tieto kroky budú
spoločné, plné dôvery a vzájomnej úcty.
Stojím tu pred Tebou, Marián, inžinier Marián Masnica, ktorý si si získal dôveru občanov
Makova až v štyroch volebných obdobiach . Svojou svedomitou prácou si pomáhal ľuďom
v obci. Ty si ten, ktorý má v úcte našich seniorov a vybudoval si pre nich domov. Ty si ten,
ktorý sa o nás staral 16 rokov a dnes so cťou odchádzaš. Bol si dobrým starostom. Je za
Tebou veľmi veľa práce, veľa obetavosti a veľa pre niekoho neviditeľných maličkostí.
Ku mne osobne si bol vždy milý a ochotný pomôcť. Sľubujem, že taký budem aj ja k Tebe. Za
všetko sa Ti chcem naozaj úprimne poďakovať. Zároveň sa chcem poďakovať aj Tvojej
manželke Betke, že Ti bola vždy oporou a pre nás občanov – váženou polovičkou starostu.
Ďakujem Vám manželia Masnicoví.
Mám pred sebou 4 roky tvrdej práce. Chcem ako starosta zastaviť úbytok obyvateľstva, viem,
bude to náročné, možno nemožné. Chcel by som pokračovať v zlepšovaní podmienok
základného vzdelávania v našej škole. Verím v dobrú a koncepčnú spoluprácu s vedením
základnej školy s materskou školou, pedagogickým zborom, pri vzájomnej dôvere a rešpekte.
Chcem pokračovať v dobrých sociálnych službách obyvateľov, ktoré bývalý starosta, Ing.
Marián Masnica, začal a zaviedol.
Chcel by som vytvoriť také podmienky pre šport, aby sme športom a pohybovou kultúrou žili
naozaj celá dedina.
Chcem ako starosta pomáhať podnikateľom, hlavne vo výrobe, v službách a v cestovnom
ruchu.
Želám si, aby som hlavne mladým ľuďom dal nádej, že Makov je skutočne dobré miesto na
život.
Chcel by som, aby sme eurofondy získavali pre obec v čo najväčšom objeme a aby nám tieto
investície priniesli niečo, čo skutočne potrebujeme a čo by sme si inak nemohli dovoliť.

Chcel by som, aby si každý zamestnanec obce prácu vážil a svojou prácou si vážil aj svojho
spoluobčana. Chcem, aby obecný úrad pracoval ako skutočne dobrá servisná organizácia pre
ľudí Makova.
Chcem, aby bola symbióza medzi všetkými vekovými kategóriami v obci a aby si vzájomne
pomáhali.
Teším sa na spoluprácu s novozvoleným obecným zastupiteľstvom.
Ľudia si Vás zvolili, aby ste ich zastupovali a obhajovali ich záujmy. Vnímam Vás ako svojich
spolupracovníkov, s ktorými mám spoločný cieľ – lepší život v Makove.
Teším sa z toho, že v obecnom zastupiteľstve je zastúpené široké spektrum, či už vekovo, ale aj
záujmami jednotlivých poslancov.
Žiadam Vás, aby ste boli pre ostatných príkladom a vzorom, či už svojím angažovaním sa
v našich obecných organizáciách, ale aj svojou aktivitou a prístupom k zlepšovaniu vecí
verejných.
Som presvedčený o našej dobrej spolupráci a vzájomného rešpektovaniu sa. Chcem Vás
poprosiť, hlavne teraz v začiatkoch môjho pôsobenia vo funkcii starostu, o toleranciu.
Určite budem zo začiatku trošku nešikovný a úradnícky neobratný. Sľubujem, že budem
pracovať čestne a do funkcie idem s čistými úmyslami.
Ďalej Vás prosím a žiadam, dajte mi aspoň na začiatku šancu, aby som mohol určité svoje
predstavy realizovať, či už v obecnej firme Vodohospodár Makov spol.s r.o. alebo
v organizácii obecného úradu.
Buďte mi, vážené kolegyne poslankyne a vážení kolegovia poslanci, múdrymi a úprimnými
radcami.
Za svojho najbližšieho spolupracovníka a zástupcu starostu obce som si vybral svojho brata,
Jozefa Pavlíka. Vedie ma k tomu hlavne rozhodnutie ľudí v Makove, ktorí nám v tohtoročných
komunálnych voľbách prejavili veľkú dôveru a doslova nás požiadali, aby sme nasledujúce 4
roky viedli našu obec. Spolu s bratom máme za sebou dlhoročnú spoločnú prácu, či už
v rôznych organizáciách, ale aj v súkromnom sektore. Pevne verím, že sa vzájomným
doplňovaním udržíme aj v tejto náročnej a zodpovednej službe.
Odchádzajúcim poslancom obecného zastupiteľstva, ktorým sa skončilo funkčné obdobie, by
som rád touto cestou taktiež poďakoval za svedomito vykonávanú prácu v rokoch 2010 – 2014
a prajem im veľa zdravia, lásky a pohody v ich ďalšom živote.
Osobitne som veľmi rád, vážený dôstojný pán farár, Marek Kotlárik, že ako veriaci starosta
mám na začiatku svojho funkčného obdobia takéhoto správcu farnosti ako ste Vy. Všetci
vidíme, že sa neobklopujete iba vplyvnejšími ľuďmi, ale rovnako milé slová máte pre všetkých.
Som veľmi rád, že si ctite zásadu, že pred Bohom sme si všetci rovní. Budem potešený, keď
takýmto zostanete aj naďalej, nech úsmev a dobrá nálada Vás zdobí tak ako doteraz.
Povzbudzujte hlavne tých ľudí, ktorí v živote nemajú toľko šťastia, alebo sa im až tak nedarí,
nech nestrácajú nádej a vieru.
Ešte by som Vás rád poprosil, aby ste sa u toho Najvyššieho prihovorili aj za mňa, aby moje
kroky vo funkcii starostu viedol tým správnym smerom a aby som robil iba samé dobré
rozhodnutia.
Tak mi Pán Boh pomáhaj.
Ďakujem.“

