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Marcel Porges, Ing., CSc.,

Spravodaj obce Marianka

2/2014

Zoznam kandidátov na kreslo starostu obce Marianka:
1. Július Dubovský, PaedDr., PaedDr., 55 r., riaditeľ CTVS, Marianka, Borinská 16, nezávislý
kandidát
2. Pavel Gašparovič, Ing.,arch., 63. r., architekt, Marianka, Podhájska 6/B, nezávislý kandidát
3. Peter Jelačič, Ing., 45. r.,súdny znalec v doprave, Marianka, Karpatská 107, nezávislý kandidát
4. Radovan Jurika, JUDr., 42 r., advokát, Marianka, Štúrova 100, nezávislý kandidát
5. Miroslav Kováč, Ing., 52 r.,ekonóm, Marianka, Karpatská 93, nezávislý kandidát

Zoznam kandidátov na poslancov Obecného zastupiteľstva Marianka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jozef Brestovanský, 62 r., referent, Marianka, Štúrova 22, nezávislý kandidát
Mário Bubnič, 34 r., živnostník, Marianka, Karpatská 45, nezávislý kandidát
Adriana Doležalová, 45 r., riaditeľka spoločnosti, Marianka, Štúrova 14, nezávislá kandidátka
Július Dubovský, PaedDr.,55 r., riaditeľ CTVŠ, Borinská 16, nezávislý kandidát
Pavel Gašparovič, Ing. arch., 63 r., architekt, Marianka, Podhájska 6/B, nezávislý kandidát
Barbora Hatoková Styková, MBA, 38 r.,manažérka, Marianka, Čerešňová 3, nezávislá
kandidátka
7. Peter Hasoň, 39 r., súkromný podnikateľ, Marianka, Vŕbová 24, SaS, NOVA
8. Michal Hollý, Ing., 39 r., manažér, Marianka, Nad Bednárovým 8, nezávislý kandidát
9. Boris Hrbáň, Ing., 46 r., architekt, Marianka, Bystrická 60, nezávislý kandidát
10. Milan Jakubík, 38 r., živnostník, Marianka, Karpatská 103, nezávislý kandidát
11. Peter Jelačič, Ing., 45 r., súdny znalec v doprave, Marianka, Karpatská 107, nezávislý kandidát
12. Peter Jelačič, Ing., 70 r., dôchodca, Marianka, Budovateľská 24,nezávislý kandidát
13. Erik Juračič, 24 r., klampiar, Marianka, Štúrova 65, nezávislý kandidát
14. Miroslav Kováč, Ing., 52 r., ekonóm, Marianka, Karpatská 93, nezávislý kandidát
15. Jozef Kráľ, 62 r., dôchodca, Marianka, Družstevná 4, SMER – SD
16. Ján Martinovič, Ing., 60 r., dôchodca, Marianka, Krátka 2, nezávislý kandidát
17. Ľuboš Muškát, 33 r., servisný technik, Marianka, Školská 22, nezávislý kandidát
18. Roman Neumahr, 48 r., riaditeľ spoločnosti, Marianka, Nám. 4. apríla 1, SIEŤ
19. Lukáš Ondrejček, 34 r., programátor, Marianka, Športová 2, KDS
20. Emília Pavlíková, Mgr., 62 r., dôchodkyňa, Marianka, Karpatská 101, nezávislá kandidátka
21. Marcel Porges, Ing., CSc., 53 r., podnikateľ, Marianka, Karpatská 42, nezávislý kandidát
22. Ján Pšenko, 46 r., robotník, Marianka, Potočná 3, nezávislý kandidát
23. Jaroslav Spál, 37 r., SZČO, Marianka, Karpatská 103, nezávislý kandidát
24. Ján Šemetka, 35 r., vodič, Marianka, Karpatská 11, nezávislý kandidát

Volebný obvod číslo: 1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov
15. novembra 2014

Kandidát na starostu obce Marianka

č. 1

Július Dubovský, PaedDr.
55 rokov, riaditeľ CTVŠ
Borinská 16, Marianka
nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania,
v nastávajúcich komunálnych voľbách 2014

som sa rozhodol kandidovať na post starostu obce
Marianka, ako nezávislý kandidát. Hlavným dôvodom mojej kandidatúry je, že mi nie je ľahostajný
osud obce Marianka a jej obyvateľov.
Spolu s mojou rodinou žijem v Marianke, je mojim
domovom. Je mi známy bežný život občana tejto
obce. Dennodenne zažívam dôsledky jej problémov a nedostatkov, ktoré buď nikto nerieši,
alebo keď rieši, tak zle, nedostatočne a hlavne bez
záujmu o dosiahnutie dobrej veci, prospešnej pre
všetkých obyvateľov Marianky.
Každého z nás trápia v obci iné veci, každý z nás
má svoj názor a pohľad na dianie, rozvoj a smerovanie našej obce. Preto si treba každého, kto
prejaví záujem vypočuť a venovať sa mu, brať jeho
názor s úctou a vážnosťou. Chcel by som zlepšiť
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vzťahy medzi Obecným úradom a občanmi a vrátiť
v našej obci slovu starosta jeho význam.
K rozhodnutiu kandidovať na funkciu starostu
obce ma viedol záujem odstrániť spory, nedostatky a problémy, ktoré sa v poslednom období v obci
vyskytli. Pritom by som rád zachoval prírodné, kultúrne a cirkevné dedičstvo našej obce. Marianka
je lokalizovaná v prekrásnom prírodnom prostredí
s bohatou kultúrnou a cirkevnou tradíciou v Marianskom údolí. Nedajme si tieto hodnoty zničiť
a zachovajme ich spoločne!
Cieľom nášho úsilia a snahy bude obec Marianka,
v ktorej sa budeme cítiť dobre, kam sa budeme
radi vracať a na ktorú budeme patrične hrdí.
Záverom ďakujem všetkým voličom, ktorí sa rozhodnú odovzdať mi svoj hlas vo voľbách starostu
obce Marianka za dôveru.
Váš Julo Dubovský

Volebný program „Pre zmenu”
Výstavba a rozvoj obce
1. Budem ochraňovať lesy a lesné porasty v okolí Marianky
tak, aby pozemky s lesmi boli vylúčené z budúcej výstavby v územnom pláne obce. Plány rozvoja obce majú
byť vôľou našich obyvateľov a výsledkom širokej verejnej
diskusie.
2. Pripravím koncepčné riešenie dopravnej situácie v obci.
Pribudne hlavne veľa bezpečnostných opatrení, zábradlí,
spomaľovačov, chodníky a cyklistické trasy v obci, ako
napr. chodník pre peších smerom na Záhorskú Bystricu.
3. Budem pracovať na revitalizácii Marianskeho údolia a to
za aktívnej spolupráce s Farským úradom.
Ekonomika
1. Využijem každú príležitosť získania a čerpania Eurofondov
na rozdiel od nekompetentného a neprehľadného prístupu v súčasnosti. Urobím všetko pre zrušenie spolupráce
so súčasnou advokátskou kanceláriou, kam odchádza
nepredstaviteľný podiel obecného rozpočtu. Tieto peniaze sa dajú použiť oveľa efektívnejšie.
2. Pokuty a “dobrovoľné dary“ majú u nás mimoriadne
rozmery. Využívanie tohto nástroja potrebuje v celej svojej
podstate zmenu.
Životné prostredie
1. Zariadim, aby už nikdy neprišlo k výrubu stromov v okolí
Marianky v rozpore so zákonom.
2. Marianka nesmie byť viac skladiskom nebezpečných
odpadov a doriešim odpadové hospodárstvo v obci.
Šport a školstvo
1. Prehĺbim a skvalitním spoluprácu obce so základnou
a materskou školou a zapojím široký okruh rodičov
do spolupráce.
Vyriešim problém stravovania detí v školskej budove.
2. Podporím vybudovanie nových športovísk typu beachvolejbal, viacúčelové celoročné ihrisko pre streetfutbal,
tennis, volejbal.
3. Zveľadím športový areál ako celok a vytvorím projekt
starostlivosti o trávnik (zavlažovací systém).
Turizmus a cestovný ruch
1. Finančnou či naturálnou formou podporím všetky tie
aktivity, ktoré budú smerovať k rozvoju cestovného ruchu
v Marianke (športové a spoločenské podujatia, nové
a druhovo jedinečné služby, ďalej činnosť záujmových
spolkov a združení).
2. Ponúknem alternatívu zviditeľnenia našej obce v oblasti
reklamy a propagácie služieb a pamätihodností v európskom, resp. celosvetovom kontexte.

3. Podporím a ešte viac prehĺbim spoluprácu s miestnou
farou a jej správcovským rádom, ako i bratislavskou arcidiecézou v oblasti rozvoja cestovného ruchu.
Cirkev
1. Aktívne prispejem k riešeniu dopravy tak, aby sa z Marianskeho údolia stala zóna odpočinku, duchovného a kultúrneho využitia, bez rušenia dopravou.
2. Zlepším spoluprácu s farnosťou v oblasti skvalitnenia
výbavy pútnického areálu (altánok v záhrade, lavičky,
fontánky s pitnou vodou, smetné koše a pod.).
3. Obnovím úzku spoluprácu obce s cirkvou. Obec a Farský
úrad musia byť opäť v tvorbe krajšej a lepšej Marianky
partnermi a nie oponentami. Ide nám o spoločnú dobrú vec a treba na nej v tomto duchu pracovať. Spolu
nájdeme obojstranne prijateľné riešenia v sporoch medzi
obcou a cirkvou.
Služby a kultúra
1. Zabezpečím pravidelnú údržbu všetkých ciest a miestnych komunikácií, najmä v zimnom období.
2. Obnovím pôvodne bohatý spoločenský život v našej obci
(Katarínska zábava, Štefanská zábava, Marianske hody...)
a budem pokračovať v tradíciách organizovania kultúrnych
a spoločenských podujatí (Deň matiek, Mikuláš, ....).
3. Podporím založenie Materského centra v Marianke a následne podporím aj spoluprácu obce s novozaloženým
centrom.
Sociálny program
1. Vytvorím sociálny fond. Z rozpočtu obce vyčlením prostriedky na podporu sociálne slabších občanov a budem
aktívne tvoriť projekty solidarity.
2. Ponúknem model zvýšenia informačnej gramotnosti
obyvateľov obce a to nezávisle od ich veku, či vzdelania
(školenia, semináre pre seniorov, mládež a pod.) ako aj
poradenstva v mnohých oblastiach pre našich starších
spoluobčanov.
Informovanosť občanov
1. Zabezpečím kvalitnú web-stránku obce, ktorá sa stane
nielen informačným pilierom, ale i základným pomocníkom pri riešení problémov a potrieb obyvateľov.
2. Zriadim elektronickú úradnu tabuľu, v zmysle požiadaviek
občanov, s automatickým rozosielaním informácii mailom,
čo výrazne zjednoduši prístup občanov k informáciam.

Volebný program je celý zverejnený na
www.nasamarianka.sk
Mariatál
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Kandidát na starostu obce Marianka

č. 2

Pavel Gašparovič, Ing.,arch.,
63. rokov, architekt,
Podhájska 6/B, Marianka,
nezávislý kandidát
Vážení obyvatelia Marianky!

Vo svojom príspevku k voľbám, ako kandidát na starostu obce, sa chcem venovať dvom
veciam:
1/ Prečo som sa rozhodol kandidovať na starostu?
V priebehu roka sa ma viacerí pýtali, či budem kandidovať na starostu obce. Každému som odpovedal,
že jedine v prípade, ak nebude kandidovať súčasný starosta Rado Jurika. A prečo? Pretože súčasný
starosta zahájil v obci to, čo sa doteraz nikomu nedarilo. Myslím tým najmä rozvoj obce, či sa jednalo
o budovanie chodníkov, rekonštrukcie miestnych komunikácií, budovanie inžinierskych sietí (plyn, verejné osvetlenie, kamerový systém a pod.) Nebudem ďalej vymenovávať, čo sa ešte v obci urobilo. Každý
súdny človek to vie a vidí! Do poslednej chvíle nebola jasná kandidatúra súčasného starostu, tak som
sa rozhodol, pre kontinuitu, kandidovať na starostu obce Marianka.
2/ Prečo sa vzdávam kandidatúry na starostu?
Moje rozhodnutie vzdať sa kandidatúry na starostu, vyplynulo z toho, že sa terajší starosta rozhodol
kandidovať. A tak, ako som sa vyjadril v predchádzajúcej časti, nechcem byť protikandidátom Rada
Juriku, nechcem brať hlasy v komunálnych voľbách súčasnému starostovi. Bol by som rád, keby všetci
občania, ktorí by ma volili, dali svoj hlas Radovi Jurikovi a tým mu umožnili dokončiť to, čo tu v obci začal. Myslím si, že jedno volebné obdobie je málo, aby sa dalo uskutočniť a realizovať to, čo si starosta
predsavzal.
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Kandidát na starostu obce Marianka

č. 3

Peter Jelačič, Ing.,
45. rokov, súdny znalec v doprave,
Karpatská 107, Marianka
nezávislý kandidát
Dovoľte, aby som sa Vám predstavil.

Aktívne sa venujem súdnemu znalectvu, riešeniu dopravných nehôd, pomoci ľudom pri problémoch s určovaním výšky škody na vozidlách a ich následných
vzťahom s poisťovňou, oceňovaniu vozidiel.

svojej rodine a aj Vám, ktorí ste si vybrali rovnako ako
ja Marianku za svoje vysnívané miesto na život. Názor
mnohých z Vás, ktorí tvrdíte, že „ani ďalšími voľbami
sa nič (v morálnej rovine) nezmení“ sa budem snažiť
zmeniť. Tí, ktorí sa zúčastňujete na obecných zastupiteľstvách, ste mali možnosť spoznať moje názory, tí ,
ktorí navštevujete môj blog www.MariankaNahlas.
sk ich poznáte tiež a vidíte moju snahu niečo v našej
obci zmeniť alebo vyriešiť. Príkladom mojich názorov
je aj moje aktívne podielanie sa na Petícií „Za lepšiu
Marianku“.

Rozhodol som sa, že v nastávajúcich komunálnych
voľbách 2014 sa ako nezávislý kandidát chcem uchádzať o funkciu starostu obce Marianka. Túto myšlienku, ktorá napokon prerástla v rozhodnutie, v sebe nosím už dlho, viac než jeden rok.

Mám rodinné zázemie, manažérske skúsenosti (viedol
som spoločnosť s 50 zamestnancami), schopnosti aj
vzdelanie na to, aby som sa uchádzal o post starostu
a poslanca OZ našej obce Marianka. Nebojím sa riešiť
problémy.

Mnohí Mariančania si pamätajú, keď som ako dieťa v Marianke trávieval prázdniny a víkendy, ako som
s nimi hravál futbal na Dankovom. Tálky, Kraciny, Spodky, Lúky boli len družstevné polia, cez ktoré prechádzala poľná cesta. V Exercičnom dome sa usporadúvali
zábavy a svadby, zachytené aj fotografiách mojich rodičov, ešte stále ich živo vidím pred sebou, ide o spomienky, ktoré mi pripomínajú moje detstvo v Marianke.

Budem mať maximálnu snahu získať a čerpať
eurofondy. Tieto financie potom následne použiť v prospech Marianky pri jej ďaľšom rozvoji.
Veď existuje toľko operačných programov, kde
sa dá niečo z Eurofondov dostať.

Narodil som sa v Bratislave, kde som až donedávna
s mojou rodinou žil. Mám 45 rokov. Som ženatý a mám
dve deti. Moja rodina pochádza z Marianky a dodnes
tu žijú moji príbuzní.

Pred niekoľkými rokmi som sa sem vrátil ako Váš
sused. Našu obec Marianka som v minulosti spoznával detskými očami, očami svojich príbuzných. Dnes
vidím Marianku z pohľadu obyvateľa, ktorý sem prišiel
z mesta a chce tu pokojne bývať. Od čias starostovania
posledných starostov aktívnejšie vnímam dianie v Marianke, nie sú mi ľahostajné problémy jej obyvateľov,
často o nich s mnohými občanmi diskutujem. Život
v mojom okolí ma zaujíma a preto sa chcem aktívne
zapojiť do jeho diania. Som presvedčený, že aktívny záujem je jediný nástroj ako prispieť k zvýšeniu životnej
úrovne, slušnosti, morálke a zákonnosti v našej obci.
Cítim, že mám túto povinnosť voči svojim predkom,
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Z bodov, ktoré chcem ako kandidát na starostu ponúknuť Vám občanom Marianky
by som chcel spomenúť tie najhlavnejšie:
odstrániť zbytočné prieťahy v rôznych konaniach; občania sa doslova dnes v mnohých prípadoch musia
dožadovať riešenia ich záležitostí
● zrýchliť činnosť stavebného úradu
● zaviesť pravidlo „úrad je tu pre ľudí“ bez rozdielu
● vyriešiť dopravnú infraštruktúru v Marianke, v spolupráci s dopravným inžinierom ODI Malacky, zabezpečiť bezpečnosť na cestách aj popri nich, deťom ponúknuť dopravné vzdelávanie
● využívať možnosť verejnoprospešných prác dlhodobo
nezamestnanými v prospech skrášľovania a údržby
okolia Marianky
●

ponúknuť občanom aspoň 2-4 krát do roka sa niečo
spýtať starostu a poslancov na verejnom zhromaždení
● spolupracovať s jednotlivými lokalitami v Marianke formou diskusie a aktívneho riešenia problémov
v týchto lokalitách
● spropagovať Marianku ešte viac pre turistov aj cykloturistov
● zabezpečiť webovú stránku obce na úrovni, vrátane
elektronickej úradnej tabule
● zachovať zelenú hranicu obce, teda neposúvať
výstavbu v obci do lesov, to nedovolím
● zverejňovať všetky dokumenty (zmluvy, dodatky, faktúry) bez rozdielu a výnimky
● ľudí do stavebnej komisie navrhnúť so zastúpením nielen odbornosti ale aj podľa lokalít v Marianke
● developerom v obci povoľovať stavby len v zmysle
„niečo pre developera za niečo pre obec“, t.j., oni
postavia niečo aj v prospech obce a občanov, nielen
v prospech seba
● prehodnotiť prebiehajúce priestupkové, súdne a exekučné konania podľa závažnosti
● prehodnotiť spoluprácu s Advokátskou kanceláriou
Jurika & Keltoš
● konflikty záujmov prejednať v obecnom zastupiteľstve
● ponúknuť vlastníkom inžinierskych sietí riešenie
na prevod týchto do správy a majetku obce, aby sa
tieto nemohli stať predmetom vydierania obyvateľov
a stavebníkov
● byť pre obyvateľov otvorený v každom smere, aby obyvatelia dostali odpovede na svoje problémy, otázky,
podnety priamo a bez vyhýbania
● neignorovať petície, ale hľadať riešenie pre spokojnosť všetkých zúčastnených
● mať na všetkých rovnaký meter
● prehodnotiť daň z nehnuteľnosti v celom rozsahu
od pozemkov až po stavby, aby ľudia neboli týmito
daňami tak vysoko zaťažení
● na seniorov nemyslieť len pred voľbami, ale počas celého funkčného obdobia, dať im možnosť
pravidelných stretnutí
● podporovať mimoškolské aktivity detí v obci
● pokračovať a podporovať úspešné kultúrne a športové
podujatia obce
●

Nedajú sa spomenúť všetky moje myšlienky a nápady,
ktoré ma s úradom starostu, čo sa programu na nasledujúce štyri roky týka. Tých myšlienok je veľmi veľa.

Jedna z myšlienok napr. je, že miesto daru obci za kolaudáciu alebo stavebné povolenie stavebník zasadí (dobrovoľne) na verejnom priestranstve, ktoré
bude spoločne vybrané, strom. Tieto stromy potom
budú symbolizovať rozvoj obce. Podobne to môže byť
s novými obyvateľmi.
Pri zvažovaní kandidatúry som nemyslel na osobné
záujmy, ale predovšetkým ma trápil stav v Marianke
v súčasnosti. Na niekoľkých obecných zasadnutiach
mi bola starostom a M.Porgesom viackrát povedaná
poznámka: „Pán Jelačič, Vy sa zaujímate o všetko“.
Áno. Z toho jasne vyplýva, že mám záujem o veci verejné, nie osobné. Niekedy už poslanci nezniesli moju
kritiku alebo poznámky k ich práci, a ukončili môj príspevok slovami „Váš čas piatich minút uplynul, odoberáme Vám slovo“. Ja takto občanom načúvať nemienim.
Keď občan nedostane dosť priestoru na OZ, tak mu ten
priestor ponúknem pri osobnej návšteve alebo na verejnom zhromaždení.
Prosím, oboznámte ma so svojim názorom, zastavte ma
na ulici, pýtajte sa ma. Pokiaľ to bude v mojich silách, rád
odpoviem na všetky Vaše otázky.
Jedine našim záujmom o naše okolie a záujmom o činnosť tých, ktorých si zvolíme, môžeme zlepšiť život
okolo nás.
Prosím, sledujte môj blog.
Mojím a naším cieľom je mať našu Marianku lepšiu,
peknú, pokojnú, kde sa nám spolu bude dobre žiť.
Ak si myslíte, že sa Vás obecné voľby netýkajú, tak vedzte, že
týkajú. Len o tom ešte neviete.
Ak si myslíte, že som ten správny, prosím, podporte
ma v nastávajúcich volbách ako nezávislého kandidáta na post starostu, prípadne na poslanca obecného
zastupiteľstva. Za Váš hlas Vám vopred ďakujem a budem sa snažiť Vás nesklamať.

Peter Jelačič ml.

www.MariankaNahlas.sk
V každom prípade Vás prosím. Využite svoje právo a príďte voliť!
Nezabudnite. 15.novembra 2014
Mariatál
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Kandidát na starostu obce Marianka

č. 4

Radovan Jurika, JUDr.,
42 rokov, advokát,
Štúrova 100, Marianka,
nezávislý kandidát
Vážení obyvatelia Marianky, voliči,
všetci tí, čo rozhodujete aj o svojej
budúcnosti.
Keď som šiel do volieb v roku 2010, vo svojom
vnútri som si stanovil jeden veľký cieľ – pokúsim sa urobiť z Marianky „Miesto pre život“
miesto, kde platia pravidlá, každý rešpektuje
svoje okolie, každý bude vidieť, kde sú použité
jeho dane, kde sa budú radi vracať aj naše deti.
V tomto funkčnom období 2010-2014 plnom zásadných a rýchlych zmien to bolo
veľmi náročné tak z pohľadu vedenia
obce, ako aj pre samotných obyvateľov
obce. Obec so zanedbanou infraštruktúrou
hospodárila s takzvaným vyrovnaným rozpočtom – v tom čase to znamenalo „čo sme
dostali, to sme aj prejedli“ - na zimnej údržbe,
kúrení, verejnom osvetlení na verejnej správe.
Prvé, čo som v úrade starostu musel zabezpečiť boli príjmy. Podarili sa nielen daňové, ale
aj príjmy z dotácii a darov. Rozbitá Karpatská,
Štúrova, Budovateľská, Námestie 4, apríla,
kanalizácia na Bystrickej, linka č.37 a mnohé
iné – bez zabezpečenia príjmov by sme mohli
len ďalej snívať.
Na tomto mieste si uvedomujem, že ani pre
mnohých obyvateľov obce to nebolo jednoduché obdobie, moje poďakovanie patrí Vám
všetkým, ktorí ste pochopili a dnes už môžete
aj skutočne vnímať tento zámer a výsledky, ktoré z neho vzišli. Každý, kto chodí s otvorenými
očami či už obyvateľ Marianky, alebo občasný
návštevník Marianky to nemôže prehliadnuť.
Však znovu je tu čas volebný, čas sľubov,
prehlásení a zaručených dramatických „
INFORMÁCIÍ“. S pochopením vnímam tých,
ktorých táto volebná kampaň plná nenávisti,
neobjektívnosti a horkých slín ubíja, demotivuje od akejkoľvek osobnej účasti na tomto
volebnom divadle. Nenechajte si prosím
vziať svoj zdravý úsudok a záujem o veci
verejné a príďte prosím voliť!
Rozum mi zastáva, ak počujem od protikandidátov na kreslo starostu kritiku úplne všetkého,
čo sa za posledné roky urobilo. Všetci vieme,
že svet nie je len čierny a biely..., najmä keď sa
veci rýchlo menia a týkajú sa veľkej skupiny
obyvateľov. Kritika všetkého ma nenecháva
na pochybách, že ide o neobjektívny postoj.
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v účtovníctve a kedykoľvek skontrolovateľné.
Poznámka na záver: dobré alebo zlé
hospodárenie obce je vidieť na našich uliciach, námestiach a ihriskách, priatelia!

Advokátska kancelária?

Môže však byť takýto neobjektívny človek starostom a prijímať správne rozhodnutia v záujme
obce? Sľuby a len sľuby v duchu toho – „Nie je
nič, čo by som Vám dnes nesľúbil“.
Niečo ku kritike a obhajobe výsledkov mojej
práce v kresle starostu:

Zlé hospodárenie?

Za posledné 4 roky som sa snažil v záujme
naštartovania ekonomiky obce zabezpečiť príjmy
a minimalizovať náklady. Napriek agende, ktorá
sa strojnásobila hlavne vďaka investičným projektom obce a 30% nárastu počtu osôb s trvalým
pobytom (z 1160 na 1700 obyvateľov vrátane
nárastu nákladov na správu), zostal zachovaný
minimálny počet zamestnancov obecného úradu.
Opak je pravdou. Výdavky boli hlavne investičné,
teda výdavky ktoré obec v rokoch 2011 až 2014
poskytla na výstavbu a opravu ciest, chodníkov,
námestí, ihriska, na rekonštrukciu školy, výstavbu
obecnej lekárne, ambulancie lekára, spoločenskej sály, verejného osvetlenia, na výstavbu inžinierskych sietí. Odzrkadľuje to aj nárast majetku
obce – k septembru 2014 je stav 4 472 300,Eur. Pre porovnanie v roku 2010 sme štartovali
s majetkom v hodnote 1 254 571,- Eur. Všetky
investície, či už boli realizované obcou alebo prostredníctvom obecnej firmy sú riadne zachytené

Spolupráca s advokátskou kanceláriou začala
na základe zmluvy od 01.01.2007. Advokátska
kancelária zastupovala obec v 7 majetkových
sporoch, predmetom ktorých bolo priznanie
vlastníckeho práva k pozemkom športového
areálu futbalového ihriska o celkovej výmere
19.272m2 (192 árov v hodnote 2,1 mil.
Eur). Vo všetkých súdnych sporoch, v ktorých
advokátska kancelária zastupovala majetkové
záujmy obce, bola dohodnutá tzv. podielová
odmena, teda ani cent vopred. Odmena len
v prípade úspechu obce v súdnom spore. Výška
podielovej odmeny advokátskej kancelárie
je limitovaná zákonom. K dnešnému dňu,
advokátska kancelária šesť zo siedmich
súdnych sporov v plnom rozsahu vyhrala
v prospech obce, posledný súdny spor
je už tiež súdom zatiaľ neprávoplatne
rozhodnutý v prospech obce... V čom teda
vidia niektorí kandidáti nevýhodu takejto spolupráce, že jedným z prvých bodov ich programu
je zrušenie spolupráce pre obec prospešnou
advokátskou kanceláriou? Chceli hádam niektoré
z pozemkov prisúdených obci získať pre seba,
alebo pre svojich blízkych?

Hromadné stavebné povolenia
na developerské projekty?

Od roku 2011 sa podarilo pracovníkom obce
skonsolidovať archív stavebného úradu a na základe toho zverejniť na webovej stránke obce
právoplatné stavebné povolenia a kolaudačné
rozhodnutia vrátane povolení vydaných
starostom Ing. Viliamom Bolgáčom
na výstavbu 12 „polyfunkčných objektov“ na plynovode. Za môjho pôsobenia
v období od 12.12.2010 dodnes stavebný úrad
obce Marianka nevydal ŽIADNE hromadné
stavebné povolenie ŽIADNEMU developerovi!
Ak nejaký kandidát na starostu sľubuje svojim
voličom, že zruší viac ako 3 roky právoplatné
stavebné povolenia, buď trpí právnym bezvedomím (nepozná zákon), alebo len klame svojich
voličov. Trestnoprávna zodpovednosť za takéto
vydané povolenia? Áno, už dávno beží – vyšetruje sa podozrenie z prečinu zneužitia právomoci

verejného činiteľa na OR PZ v Malackách. Ak
kandidát na starostu v dnešnej dobe sľubuje,
že „každý developer si bude musieť obhájiť svoj
zámer pred občanmi na verejnom zhromaždení“
priznáva tým zámer otvárať nové developerské
lokality? Nad ihriskom? V Háji? Prosím nie, už
stačilo!

Ochrana lesov v okolí Marianky?

Od roku 2011 bola na stavebnom úrade pri
vydávaní stavebných povolení zavedená prísna
kontrola dodržiavania zákona o lesoch. Obec
Marianka za posledné 4 roky nepovolila žiaden
výrub lesov a to z jednoduchého dôvodu: nemá
na to ani právo ani zákonnú kompetenciu...
Samotná ochrana lesov v zmysle zákona vôbec
nepatrí do kompetencie starostu... Ak to niektorý
kandidát na starostu sľubuje voličom? Nevadí,
dobre to znie v predvolebnej kampani....

Záver smerom k voľbám 2014.

Voľby v roku 2014 nie sú len o kandidátoch
na starostu, ale aj takým malým referendom
o tom, čo vlastne chceme, referendom
o tom, či pokračovať v nastúpenom tempe obnovy obce s cieľom čo najskôr dobehnúť
zameškané roky pasivity, alebo či (ako hlásajú
billboardy) VRÁTIŤ, ZMENIŤ všetko späť?
Referendom o tom, či sa spoločne chceme
naučiť skutočnému spolužitiu tak, ako to vidíme
v okolitých rakúskych obciach, kde nenájdete
neupravený dvor, nepokosenú záhradu, žumpu
vypustenú na ulicu alebo do potoka, čierne
skládky odpadu ..., alebo je pre nás najdôležitejšia neobmedzená sloboda jednotlivca bez
pravidiel a bez zodpovednosti voči ostatným?
Ale späť k tomu, čo som ešte nestihol
a rád by som dokončil – môj volebný
program 2014 -2018
● Rekonštrukcia Bystrickej ulice a preložka NN Budovateľská ul. - Tálky, vrátane
rozšírenia komunikácie v úseku Nám sv.
Floriána – Tálky.

● Rekonštrukcia preťaženej Školskej uli-

ce, plynofikácia chodník a zeleň popri potoku.
● Rekonštrukcia Borinskej ulice – vodovod, kanalizácia, výhybne, zokruhovanie
so Športovou ulicou
● Rekonštrukcia Potočnej ulice – plynofikácia, dobudovanie vodovodu, úprava koryta
potoka, protipovodňové zabezpečenie.
● Výstavba športového areálu. Skutočný
športový areál potrebuje aj multifunkčnú
športovú halu, tenisový kurt a mantinelové
ihrisko pre florbal pripadne iné športy. Záujem
je aj o uzatvorené cvičisko pre psov. Výstavba
osvetlovacích stožiarov a závlahového systému na futbalovom ihrisku.
● Výstavba nového samostatného objektu obecnej škôlky – rysujú sa možnosti
financovania z eurofondov.
● Dobudovanie Komunitného parku.
Z dlhodobého pohľadu určite správna myšlienka. Verím, že obyvatelia predmetnej lokality
intenzívnejšie podporia obec v tom, aby
namiesto stále sa rozširujúcej zástavby bola
predmetná zelená plocha po odkúpení obcou
navždy zelenou.
● Podpora ďalších komunitných aktivít
vrátane spolupráce s farským úradom
Tu vidím veľké rezervy a veľa nevyužitého
potenciálu vzájomnej spolupráce.
● Účasť obce na rekultivácii a následnom
verejnoprospešnom využití pozemkov
bývalého lomu. Priestor bývalého veľkého
lomu potrebuje jasné smerovanie aby prestal
byť predmetom dohadov a nedorozumení.
● Výstavba fontány na Námestí 4 apríla.
V rámci oživenia zrekonštruovaného námestia
sú pripravené štúdie fontány, ktorá by mala byť
umiestnená v strede javorovej aleje. Prípojky
inžinierskych sietí sú na daný účel pripravené
pod dlažbou.
● Výstavba fit parku v Marianke.
Park pre mladých, už nie pre najmenšie deti.
V rámci fit parku budú popri zeleni a parkových lavičkách osadené exteriérové fitnes

zostavy. Na tento účel obec kúpila pozemok
o výmere 22 árov nachádzajúci sa v lokalite
Nad Bednárovým vedľa Karpatskej ulice
(v súčasnosti dočasný stavebný dvor pre
výstavbu kanalizácie). V prvej etape predpokladáme 12 – 15 kusov fit zostáv.
Vážení obyvatelia, žiadne všeobecné, nič
nehovoriace sľuby, ale konkrétne projekty. A čo
to vyžaduje? – po tých rokoch útrap ale aj
výsledkov len trochu dôvery a iniciatívy –
príďte prosím voliť.

Práca vo veciach verejných je vždy tímovou
prácou. Starosta bez tímu odhodlaných ľudí
presvedčených pre spoločnú vec nezmôže
vôbec nič! Kvalitnú a konštruktívnu spoluprácu v najbližších 4 rokoch si viem predstaviť
s nasledovnými kandidátmi na poslancov
obecného zastupiteľstva:
Ing. arch. Boris Hrbáň – už v minulosti
ma presvedčil o svojom nadšení pre „krajšiu
Marianku“ a to nielen rečami ale aj ochotou
kedykoľvek pomôcť.
Miroslav Kováč – svoje skúsenosti s riešením problémov na komunálnej úrovni úspešne
prezentoval aj v minulosti. Jeho ochotu zapájať
sa do verejného diania poznáme aj prostredníctvom verejných zábav a diskoték kde vždy
vystupuje ako DJ Miro.
Ing. Arch Pavel Gašparovič – ako poslanca a šéfa stavebnej komisie obce v posledných
rokoch ho poznám ako človeka priameho, vždy
ochotného pomôcť, ochotného hľadať zlatú
strednú cestu kompromisných riešení.
Roman Neumahr – krstný otec a hlavný
organizátor každoročného „Mariatálfestu“, človek ktorý je ochotný venovať svoj čas a prácu
pre Marianku.
Marcel Porges - človek, ktorý bol posledné 4 roky nielen poslancom a zástupcom
starostu, ale aj mojou oporou v mnohých
ťažkých chvíľach.
Ing. Michal Holý - člen rady občianskeho
združenia pri ZŠ Marianka, tréner futbalovej
mládeže OŠK Marianka, ochotný pomôcť
veciam verejným.
Na záver ďakujem kandidátom na poslancov,
ktorí mi vyjadrili svoju podporu. Tiež chcem
uviesť aj ďalších kandidátov na poslancov, s ktorými si viem predstaviť naplniť môj
volebný program.
Konkrétne s vždy konštruktívnym - Jozefom
Kráľom, vždy ochotným pomôcť, s človekom, ktorý vie mať nadhľad - Emíliou Pavlíkovou, ako aj s Júliusom Dubovským,
ktorý za posledné 4 roky mi vedel poradiť
a pomôcť či ako konateľ obecnej firmy, alebo
ako poslanec obecného zastupiteľstva.
Ďakujem,
Radovan Jurika

Mariatál

9

Kandidát na starostu obce Marianka

č. 5

Miroslav Kováč, Ing.,
52 rokov, ekonóm,
Karpatská 93, Marianka
nezávislý kandidát

Sťahujem svoju kandidatúru na starostu obce Marianka
v prospech Rada Juriku.
Kandidujem na poslanca obecného zastupiteľstva,
vysvetlenie môjoho rozhodnutia nájdete v mojom článku
v časti určenej pre poslancov.
Ďakujem,
Miro Kováč
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 1

Jozef Brestovanský,
62 rokov, referent,
Štúrova 22, Marianka,
nezávislý kandidát
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 2

Mário Bubnič,
34 rokov, živnostník,
Karpatská 45, Marianka,
nezávislý kandidát
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 3

Adriana Doležalová, rod. Raceková
45 rokov, riaditeľka spoločnosti,
Štúrova 14, Marianka,
nezávislá kandidátka

S

om rodáčka z Marianky. Mnohí ma poznáte pod dievčenským menom Adina Raceková. Osud Marianky mi leží
na srdci a preto by som chcela prispieť k pozitívnym zmenám
v našej obci. Verím, že práve ako poslankyňa budem schopná zmeny k lepšiemu presadiť. Nechcem sa len nečinne prizerať
ako Marianku ovládajú záujmy developerov a osôb, ktoré konajú
len pre svoj osobný prospech. Ak mi občania Marianky prejavia
dôveru a budem zvolená za poslankyňu miestneho zastupiteľstva budem presadzovať nasledovné:

●

zníženie daní pre všetkých obyvateľov obce, nie je predsa mysliteľné, že obyvatelia obce platia najvyššie dane na Slovensku
a stavebníci mnohokrát pre nich likvidačné dane
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úctu a slusnošť k občanom Marianky, a nie ako sme doteraz
poznali len aroganciu, cynizmus a ingnoranciu voči občanom
● hájiť záujmy všetkých občanov, nie len tých vyvolených
● sociálne zabezpečenie seniorov (poslaneckú odmenu
venujem do fondu seniorov)
● budem podporovať všetky športové a kultúrne aktivity pre deti
a mládež
● navrhnem kontrolný audit hospodárenia obce v poslednom
volebnom období, aby sme sa konečne všetci dozvedeli pravdu o hospodárení obce za terajšieho starostu
● transparentné napredovanie obce
●

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 4

Július Dubovský, PaedDr.
55 rokov, riaditeľ CTVŠ
Borinská 16, Marianka
nezávislý kandidát

Vážení Mariančania,

svoj volebný “Program pre zmenu”, ktorý som Vám predložil ako kandidát na starostu
v nastávajúcich komunálnych voľbách si budem svedomito plniť aj v pozícii poslanca
obecného zastupiteľstva.
Dávam Vám svoj prísľub, Julo Dubovský

Volebný program je celý zverejnený na www.nasamarianka.sk
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 5

Pavel Gašparovič, Ing. arch.,
63 rokov, architekt,
Podhájska 6/B, 90033 Marianka
nezávislý kandidát
Vážení občania Marianky!
V nastávajúcich voľbách 2014 do obecného zastupiteľstva sa uchádzam o Vašu dôveru ako nezávislý kandidát na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva.
Prečo som sa rozhodol znova kandidovať?
V Marianke som sa narodil a žil som tu do svojich 25 rokov. Po ukončení vysokej školy, som sa oženil a presťahoval sa do Bratislavy. No
s Mariankou som bol stále spätý, pretože tu žijú moji rodičia a sledoval
som, čo sa v obci deje. V roku 2002 som začal stavať rodinný dom
na Podhájskej. Po jeho dokončení v roku 2004 som sa do obce vrátil
natrvalo. Už vtedy som si začal všímať problémy, ktoré v obci boli, či
už to boli problémy s kanalizáciou, úpravy komunikácií, nedostatočná
technická infraštruktúra a pod...
To ma viedlo k tomu, že v predchádzajúcich voľbách som kandidoval
na poslanca a bol som aj zvolený. Tu by som chcel urobiť odpočet
svojej činnosti za ostatné volebné obdobie. V obecnom zastupiteľstve
som mal na starosti komisiu pre výstavbu, rozvoj a životné prostredie
(KVRŽP). Ako jej predseda vybral som si do komisie ľudí (odborníkov),
ktorým išlo predovšetkým o to, aby obec nestagnovala, ale napredovala
vo svojom rozvoji. Komisia, ako poradný orgán obecného zastupiteľstva,
posudzovala, resp. sa vyjadrovala k mnohým predloženým projektovým
dokumentáciám, štúdiám a zámerom. Chcel by som vyzdvihnúť najmä
projekt polyfunkčného domu, projekt renovácie a rekonštrukcie námestia, zámer využitia športového areálu, prestavbu a rekonštrukciu školy
a škôlky atď. Kladne by som zhodnotil aj spoluprácu s architektami
bývajúcimi v obci, či už to bol architekt Marko, Odruš a v neposlednej
rade architekt Jarina. Najaktívnejšími členmi komisie boli Jozef Brestovanský, Ivo Štassel, Bohuš Blecha a Dušan Makovický. Všetky zápisnice
zo zasadnutí komisie boli zverejňované na webovej stránke obce.
Osobne som sa zúčastňoval aj výberových konaní na dodávateľov
významných investičných akcií v obci. Boli najmä výberové konania
na veľkú kanalizáciu, ktoré nám boli viackrát zrušené, ale nie z dôvodu
pochybenia obce. No nakoniec sa podarilo to dotiahnuť do finále. Veľká
kanalizácia sa realizuje a termín je ukončenia je začiatkom roku 2015.
To znamená, že vtedy bude už napojených cca 95 % domácností na
na verejnú kanalizáciu. Pre ďalšie obdobie zostáva doriešiť ten zbytok,
tak aby na verejnú kanalizáciu bolo napojených 100% domácností
a mohli by sa konečne odstaviť všetky žumpy v obci.
Z veľkej kanalizácie bola vylúčená Bystrická ulica (vraj z dôvodu nedodania potrebných dokladov...). Viackrát som sa stretol so zástupkyňami
petičného výboru a riešili sme akým spôsobom odkanalizovať túto ulicu.
Nakoniec v úzkej spolupráci so starostom bola doriešená aj táto kanalizácia. Táto je už dnes funkčná. Snažili sme sa aj dobudovať Bystrickú
ulicu, na takú úroveň ako je riešená súčasná Štúrova ulica. To znamená
aj s uložením všetkých nadzemných sietí do zeme, uloženie rozvodov
plynu a s definitívnou povrchovou úpravou. Pre nepochopenie niektorých obyvateľov Bystrickej ulice, k tomu nedošlo. Avšak pevne verím, že
to bude jedna s priorít budúceho zastupiteľstva a v prípade, že budem
zvolený, sa o to aj zasadím!
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Spomenul som len najvýznamnejšie projekty a investície, na ktorých
som sa zúčastnil ako poslanec a predseda KVRŽP.
Keď sa obzriem na začiatok, keď sme začínali ako nové zastupiteľstvo
na čele so starostom Radom Jurikom, a porovnám to s tým, čo je tu
teraz, tak som rád, že som bol súčasťou tohto zoskupenia poslancov
a starostu. Mnohí nám vyčítajú, že sa začalo budovať až posledné dva
roky. Každý z Vás už staval a vie čo znamená príprava len takej investície akou je rodinný dom. Nedá sa to urobiť ani za týždeň ba ani za mesiac! Niektoré projekty boli už spracované v predchádzajúcom období,
avšak bolo ich treba upraviť tak, aby zodpovedali súčasnosti. Myslím si,
že najväčší problém bolo a je získať financie. Mnohé projekty nebolo
možné financovať z euro zdrojov alebo štátnych dotácií. Preto bolo potrebné urobiť aj nepopulárne opatrenia, ako bol zvýšenie daní. Zvýšenie
daní sa použilo na financovanie infraštruktúry obce, na úpravy verejných
priestorov a priestranstiev (Štúrova ulica, nám. 4.apríla, námestie pri
Floriánku,...), na zafinancovanie priestorov lekárne a lekárskej ambulancie a v neposlednom rade aj na dotácie do linky MHD č.37. Dnes sa
Marianka stáva miestom, kde si môžete oddýchnuť, miestom s vybudovanou infraštruktúrou, opravenými cestami, chodníkmi a verejným
osvetlením. Každý, kto tu žije, alebo Marianku navštevuje vidí! Veľmi ma
teší, keď sa stretnem so svojimi známymi a spolužiakmi zo Záhorskej
Bystrice, ktorí sem radi chodievajú len tak sa prejsť, poprípade si dať
pivo, či posedieť si na terasách reštauračných zariadení a všetci kladne
hodnotia to, čo sa v Marianke za ostatné obdobie vybudovalo. Vždy sa
ma pýtajú, ako sa nám to podarilo za takú relatívne krátku dobu. Vtedy
hovorím, že máme starostu, ktorý pracuje naplno a zastupiteľstvo, ktoré
ho podporuje.
Pre budúce volebné obdobie zostáva ešte dokončiť viacero projektov
a investičných zámerov. Úlohy z hľadiska rozvoja obce pre nasledovné
obdobie, na riešení, ktorých by som sa chcel spolupodieľať, (v prípade,
že budem zvolený ako poslanec do obecného zastupiteľstva) by mali
byť zamerané najmä na dobudovanie dopravnej obsluhy obce a dobudovanie sietí technickej infraštruktúry. To znamená úpravy povrchov komunikácií, uloženie všetkých nadzemných sietí do zeme (elektrina, plyn,
telefón atď) a dobudovanie kanalizácie v celej obci. Budem presadzovať
zjednosmernenie vybraných komunikácií na základe upravenej dopravno-technickej štúdie. S tým úzko súvisí aj doriešenie odvodnenia, resp.
odvedenia dažďových vôd z komunikácií do miestnych potokov. Posledné prívalové dažde nám ukázali, čo treba ešte dopracovať, resp. upraviť
(v spolupráci s povodím Moravy) na vodných tokoch pretekajúcich cez
zastavané územie obce.
Vážení občania Marianky! Volebné obdobie trvá štyri roky. Podľa mňa
je to krátke obdobie, aby sa dali zrealizovať všetky zámery a vízie. Preto
sa opäť uchádzam o Vašu dôveru a dúfam, že ma potvrdíte vo funkcii
poslanca a zároveň Vás žiadam o podporu pre súčasného starostu, aby
sme dokončili všetky rozpracované a zahájené investície v prospech
krajšej Marianky!

Ing. arch. Pavel Gašparovič
Nezávislý kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 6

Barbora Hatoková Styková, MBA,
38 rokov, manažérka,
Čerešňová 3, Marianka,
nezávislá kandidátka
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 7

Peter Hasoň,
39 rokov, súkromný podnikateľ,
Vŕbová 24, Marianka,
SaS, NOVA
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Pán Has daji Mariatál
spravo zentoval.
neodpre
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 8

Michal Hollý, Ing.,

39 rokov, manažér,
Nad Bednárovým 8, Marianka,
nezávislý kandidát
Vážení spoluobčania,

Samozrejme nie všetko išlo hladko - nevysporiadané pozemky, dlhodobo zanedbaná
infraštruktúra, roky budovaný pocit, že si v obci
v Marianke žijem spolu s rodinou už 10 rokov.
každý môže robiť čo chce aj nad rámec zákoKeďže naše dve deti odmalička navštevovali
na (splašky vypúšťané na ulicu, čierne stavby,
Materskú školu v Marianke a teraz pokračujú vo
... ), existujúce stavebné povolenia predchádvzdelávaní na Základnej škole, mám možnosť
zajúcich starostov developerom, ktoré nebolo
byť účastný pozitívnych zmien, ktoré sa v oblasti
možné zrušiť zanechávajú na našej obci nezmaškolstva za posledné roky udiali a neustále dejú.
zateľný šrám. V prípade môjho zvolenia za poZároveň ako člen vedenia nášho a tiež Vášho
slanca nepodporím zmenu územného plánu
Občianskeho združenia pri Základnej škole mám
o ďalšiu výstavbu a tým aj ďalšie prehusťovanie
možnosť priamo podporovať rozvoj Materskej
dopravy v obci.
a Základnej školy, organizovanie a financovanie
Za poslanca obecného zastupiteľstva kandiaktivít pre deti z Marianky tak, aby ich školský
dujem preto, lebo chcem prispieť k tomu, aby
i mimoškolský život bol pestrý, veselý a plný nesa Marianka stala miestom kam sa pri návrate
zabudnuteľných zážitkov. Prebiehajúce štvorročz práce chceme tešiť domov, kde budeme cítiť,
né volebné obdobie (a to nie len v súvislosti so
že sa nemusíme báť o svoje deti, kde nájdeme
školou) vnímam ako prelomové pre všetkých
Mariančanov a to v tom pozitívnom smere. Vďaka príležitosti pre spoločné športové, spoločenské
starostovi Radovanovi Jurikovi a ďalším občanom a oddychové aktivity a budeme stretávať rovnako spokojných susedov a priateľov. A hlavne,
Marianky sa podarilo rozbehnúť a vo veľkej miekde svoj domov nebudeme cítiť len za múrom
re aj uviesť do prevádzky výstavbu chýbajúcej
svojho domu alebo na vlastnej ulici, ale v celej
infraštruktúry, opravu a skvalitnenie našich najMarianke.
vyťaženejších ulíc, zrekonštruovanie námestia,
Verím, že sme na dobrej ceste a preto budem
výstavbu nového spoločenského domu, získať vysporiadať majetok obce - pozemky pod a v okolí podporovať pokračovanie v začatých zmenách.
Budem rád ak vo voľbách podporíte pokračovafutbalového ihriska, zabezpečiť opravu a prenie pozitívnej zmeny aj vy. Príďte prosím voliť,
stavbu školy a v neposlednom rade aj vytvorenie
detského ihriska a komunitného parku na začiatku nech sa nevrátime o 4 roky dozadu.
Marianky. Takéto významné zmeny sme si mnohí
Michal Hollý
predtým ani nevedeli predstaviť, ale podarilo sa.
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 9

Boris Hrbáň, Ing.,
46 rokov, architekt,
Bystrická 60, Marianka,
nezávislý kandidát
Čistá a upravená, slušná a priateľská
Myslím, že komunálna politika vlastne ani nie je politika,
ale skôr potreba spraviť pre svoju obec a jej obyvateľov to, čo je nevyhnutné pre lepší každodenný život.
Na rozdiel od tej veľkej politiky v nej nie je miesto pre
prázdne reči, nesplniteľné sľuby, či potriasanie rúk pred
fotografmi, ale hlavne pre poctivú prácu. Za posledné 4
roky sa podarilo starostovi Radovi Jurikovi a obecnému
zastupiteľstvu, s pomocou mnohých ochotných a obetavých mariančanov spraviť neuveriteľne veľký kus práce.
Každý, kto sa prejde po našej obci vidí, ako veľa sa tu
za 4 posledné roky zmenilo. Väčšina z nás ale ani netuší,
aké obrovské množstvo námahy, času a osobného nasadenia sa za týmito zmenami skrýva.
Veľké zmeny sa nepresadzujú ľahko a Marianka veľkými
zmenami ešte stále prechádza. Sú to bezpochyby zmeny
k lepšiemu, aj keď je prirodzené, že nie na všetko máme
všetci rovnaký názor. To ale neznamená, že by sme mali
bezuzdne kritizovať všetko, čo sa spravilo, a bez štipky
úcty okiadzať všetkých, ktorí tu posledné roky (aj pre
nás) pracovali. Je tu určite ešte mnoho vecí, ktoré sa
dajú zlepšiť, veľa práce, ktorú treba dokončiť. V nasledujúcom období by som k tomu rád prispel. A to nielen
ako aktívny občan, ale aj ako poslanec obecného zastupiteľstva. Odkedy bývam v Marianke, teda posledných
takmer 12 rokov, snažím sa obci pomáhať cez viacero
dobrovoľných činností, do ktorých som sa zapojil - v stavebnej komisii, pri rekonštrukcii námestia, v pracovnej
skupine architektov, v programe Creative Villages, či iba
fyzickou výpomocou pri rôznych akciách.

20 Mariatál

Ako poslanec obecného zastupiteľstva chcem byť nápomocný pri dokončení zostávajúcich infraštruktúrnych
projektov v obci; chcem byť aktívny pri zabezpečení pravidelnej údržby toho, čo sa už vybudovalo, pri udržovaní
čistoty, poriadku a zelene v obci. Chcem sa angažovať
pri vytvorení dlhodobo udržateľného hospodárenia obce
a pokúsiť sa získať čo najviac mariančanov pre vytvorenie aktívneho, sociálne i ľudsky fungujúceho spoločenstva v našej obci. A vo svojom bezprostrednom okolí
by som chcel - spoločne s ostatnými susedmi, nájsť
riešenie pre dokončenie rekonštrukcie Bystrickej ulice.
Ako volič budem voliť ľudí, ktorí dokázali, že pre Marianku sú ochotní obetovať svoj čas, schopnosti i časť
svojho súkromného života. Ľudí, o ktorých viem, že
ľudsky i odborne zvládnu pozíciu starostu, alebo poslanca. Nebudem voliť ľudí, ktorí nenávistne napádajú všetko
a všetkých, ľudí, ktorí nedokážu rozlíšiť, čo je pre obec
prospešné a čo jej škodí, ani ľudí, ktorí si chcú v zastupiteľstve presadzovať iba svoje vlastné záujmy, alebo riešiť
vlastné problémy.
Ako obyvateľ Marianky si želám, aby sa z našej obce
stala naozajstná komunita, miesto, kde si susedia
nebudú navzájom robiť zle, kde sa dokážeme normálne
pozdraviť, porozprávať, či dokonca si pomôcť a spoločne plánovať budúcnosť našej obce. Želám si, aby
Marianka bola jednoducho lepšia - príjemná, bezpečná,
čistá, upravená, slušná a priateľská...

Boris Hrbáň

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 10

Milan Jakubík,

38 rokov, živnostník,
Karpatská 103, Marianka,
nezávislý kandidát
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 11

Peter Jelačič, Ing.,
45 rokov, súdny znalec v doprave,
Karpatská 107, Marianka,
nezávislý kandidát
V týchto komunálnych voľbách sa uchádzam aj o post poslanca
miestneho zastupiteľstva.
Pozorne som sledoval vystúpenia poslancov a ich aktivitu na zastupiteľstvách počas uplynulých volebných období. Nie vždy boli ich
rozhodnutia v prospech obce, napr. daň z nehnuteľnosti, schvaľovanie rôznych zmlúv. Nezaujímali sa o sprehľadnenie hospodárenia
a nakladania s majetkom obce, nepamätám sa, že by mali nejaké
ohlásené stretnutia s občanmi ako poslanci.
Toto by som ako poslanec chcel zmeniť.
Poslanec je zvolený občanmi, ktorí mu dali svoj hlas a teda dôveru.
Túto dôveru nebudem chcieť sklamať a preto:
budem chcieť určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a aktívne kontrolovať hospodárenie s ním,
● budem schvaľovať rozpočet obce, kontrolovať jeho čerpanie
a schvaľovať záverečný účet obce tak, aby bol efektívny pre
obec, a aby bol transparentný
● budem môcť rozhodovať o prijatí alebo poskytnutí úveru alebo
pôžičky, ale len ak to bude nevyhnutné, a len v súlade so
zásadami efektívneho a transparentného hospodárenia obce,
● budem môcť schvaľovať aktualizovaný územný plán obce alebo
jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, ale
len v záujme jej obyvateľov, nie v záujme jednotlivcov
alebo záujmových a developerských skupín
● zasadím sa o zníženie dane z nehnuteľnosti v rozsahu
od pozemkov po stavby, nielen pre vybraté druhy pozemkov
● môžem vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov
obce, ak ma o to požiadajú obyvatelia obce
● budem určovať plat starostu tak, aby odzrkadloval nielen jeho
stavebné výsledky
● budem schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva tak, aby interpelujúci občania neboli pri svojich interpeláciách obmedzovaní iba na 5 minút
●

budem aktívne kontrolovať obchodné spoločnosti, v ktorých má
obec majetkovú účasť, teda Prvá Mariatálska prevádzková
s.r.o. nebude tajomstvom starostu
● odmenu za výkon funkcie poslancu chcem venovať
do fondu pre seniorov obce
● budem mať pravideľné stretnutia s občanmi, aby som
si aktívne vypočul ich problémy, názory a návrhy, čo sa
dá v živote obyvateľov Marianky zlepšiť a pre Marianku
urobiť
●

Ako poslanec chcem počas obecných zastupiteľstiev aktívne
vystupovať, nielen si obecné zastupiteľstvo povinne odsedieť
a ruku dvíhať na pokyn.
Prosím, oboznámte ma so svojim názorom, zastavte ma na ulici, pýtajte sa ma. Pokiaľ to bude v mojich silách, rád odpoviem
na všetky Vaše otázky.
Jedine našim záujmom o naše okolie a záujmom o činnosť tých, ktorých si zvolíme, môžeme zlepšiť život okolo
nás.
Prosím, sledujte môj blog.
Mojím a naším cieľom je mať našu Marianku lepšiu, peknú, pokojnú, kde sa nám spolu bude dobre žiť.
Ak si myslíte, že sa Vás obecné voľby netýkajú, tak vedzte, že týkajú. Len o tom ešte neviete.
Ak si myslíte, že som ten správny, prosím, podporte ma v nastávajúcich volbách ako nezávislého kandidáta na post poslanca obecného zastupiteľstva.
Za Váš hlas Vám vopred ďakujem a budem sa
snažiť Vás nesklamať.

www.MariankaNahlas.sk
V každom prípade Vás prosím. Využite svoje právo a príďte voliť!
Nezabudnite. 15.novembra 2014
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Peter Jelačič ml.

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 12

Peter Jelačič, Ing.,
70 rokov, dôchodca,
Budovateľská 24, Marianka,
nezávislý kandidát
Vážení spoluobčania, krátko sa Vám prihováram cestou
tohto spravodaja , nakoľko sa uchádzam o post poslanca
v miestnom zastupiteľstve.
Marianka je moje rodisko. Tu som prežil celé detstvo a mladosť. Po 43 rokoch bývania v Bratislave som v roku 2010
prišiel späť do Marianky. Mám tu rodinné zázemie..
Dianie v Marianke ma zaujímalo a zaujíma, aj keď som tu
trvale nežil. Je veľa vecí v našej obci, ktoré ma nenechávajú ľahostajným. V tomto spravodaji nie je priestor na ich
podrobnejšie komentovanie, pozná ich skoro každý z Vás,
mnohí na vlastnej koži (dane, pokuty, stavebné prešľapy, netransparentnosť a utajovanie verejných informácií, pochybné
konania aj vo verejnom záujme, činnosť developerov, advokátske služby...).
Občania, odporúčam Vám, aby ste sa o príbehy v našej
krásnej dedinke zaujímali, vytvorili si svoj vlastný názor, ktorý
Vám môže pomôcť pri rozhodovaní sa vo voľbách. Niektoré
príbehy sú dostupné na www.MariankaNahlas.sk.
Prečo sa uchádzam o Vašu dôveru v týchto miestnych voľbách? Chcem prispieť k tomu, aby bola do našej obecnej
politiky vnesená v prvom rade úcta ku každému občanovi,
aby bol obecný úrad miestom, kde môže každý občan očakávať pomoc a radu, aby zmizlo pokrytectvo kazateľov práva
a poškuľovanie po majetku iných, aby sa v našej obci nenarábalo iba s právom, ale aby právo pracovalo v prospech
obyvateľov Marianky zároveň s morálkou. Nezvyknem leňošiť, preto dám rád časť svojho času v prospech obce a jej
občanov.
Uvediem niektoré veci, ktoré budem presadzovať na riešene
okrem vyššie uvedených, ak získam Vašu dôveru.
➤ dôsledná previerka a úprava rokovacieho poriadku
obecného zastupiteľstva a štatútu obce. Nie je mysliteľné, aby bol občan prítomný na rokovaní iba pasívnym

účastníkom s minimálnou možnosťou aktívnej účasti
➤ prehodnotenie územného plánu obce. Ochraňovať
krásne okolie a lesy našej dedinky je našou povinnosťou,
neprehusťovať obec ďalšími stavebnými lokalitami
➤ prehľadné a efektívne hospodárenie obce (financie
a majetok). Ide tu o majetok všetkých občanov, ktorý vyžaduje dôslednú kontrolu čerpania a užívania
➤ zmena VZN o dani z nehnuteľnosti. Zrušiť prvé miesto našej obce vo výške daní v rámci Slovenska
➤ zmena VZN o cintorínskom poriadku. Pozostalí nemôžu byť „trestaní“ ak im umrie rodinný príslušník
Mám dosť síl, chuti a skúseností, aby som bol ako poslanec
prospešný mojej rodnej dedinke a jej občanom. Vo svojej
skoro 48 ročnej pracovnej činnosti som zastával náročné
a zodpovedné pracovné posty (napr: riadenie údržby a generálnych opráv zariadení celého veľkého podniku).
Občanom Marianky, pôvodným, rodinne prisťahovaným
alebo tým, ktorým naša dedinka učarovala dávam záruku
neúplatného a pri problémoch a nedostatkoch nečušiaceho poslanca. Ak budem zvolený a zistíte, že mnou dávaná
záruka je len sľubom a nie skutkom, žiadam Vás o okamžitú
otvorenú kritiku.
Usilovanie sa o spravodlivosť a pomoc občanovi musí byť
najvyšším cieľom poslanca práve na najnižšej, ale o to dôležitejšej obecnej úrovni. Preto som sa po zvážení rozhodol
kandidovať na poslanca Marianky.
Občania, nedajte sa oklamať zakrývaním rôznych neprávd
betónom, asfaltom a tabuľkami.
V prípade, že som Vás týmto krátkym príspevkom oslovil
a dáte mi svoj hlas, ďakujem Vám zaň
Peter Jelačič st.
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 13

Erik Juračič,
24 rokov, klampiar,
Štúrova 65, Marianka,
nezávislý kandidát

Na

úvod sa chcem poďakovať obyvateľom obce, že
mi dali svojim podpisom možnosť zúčastniť sa
komunálnych volieb v Marianke.
V našej obci ma veľa ľudí pozná, no pre ostaných by som
o mne v skratke zhrnul pár informácií.
Narodil som sa v Bratislavskej mestskej časti Vrakuňa no
moja rodina pochádza z Marianky, kde som aj prežil celé
moje detstvo. V obci, ktorá mi už ako malému prirástla
k srdcu. Medzi moje záľuby patrí najmä čítanie kníh,
písanie článkov, turistika, cykloturistika. Vo svojom voľnom čase sa takisto venujem aktivizmu - ako je pomoc
prírode rôznymi eko projektmi, organizovanie turistických
výletov, či solidárnych projektov.
Realita v Marianke, ktorú prežívam v tieto dni, je úplne
odlišná ako moje detské spomienky na ňu.
To je jeden z hlavných dôvodov, prečo by som sa chcel
stať poslancom.
Vandalizmus a drogy sú v okolitých obciach už dobre známe aktivity, ale nikdy som si nemyslel, že tieto
neduhy preniknú aj do našej Marianky. Rád by som preto
zapracoval na prevencií proti drogám, nie len raz ročne
na základnej škole, ale pravidelnou voľno časovou aktivitou. Nie sú riešením iba odborné prednášky, ale najmä
športovo turistické aktivity typu – „Šport áno, drogy nie“.
Preto som veľmi rád, že sa u nás založilo futbalové
družstvo a dúfam, že jeho pokračovanie bude prioritou
celej komunity ľudí stojacej za jeho vznikom. Verím, že
sa v obci nájdu ľudia, ktorí ešte nestratili záujem o rozširovanie športových aktivít a určite spoločne nájdeme
možnosti, ako rozšíriť aktivity napríklad o miestny turistický klub alebo ekologický krúžok pre deti aj u nás
v Marianke. Na ochrane prírody si zakladám, najmä preto,
že naše krásne Slovenské lesy pre mňa neznamenajú len
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tuhé palivo a stavebný materiál, ale dedičstvo predkov,
ktoré raz predáme našim potomkom.
Som svedkom toho, že nemalou mierou sa na situácii v obci podieľa aj veľké množstvo ľudí, ktorí nemajú
prihlásený trvalý pobyt v Marianke. Nehovorím len o stratách na podielovej dani obce zo štátneho rozpočtu, kde
únik finančných prostriedkov nie je zanedbateľný. Tie by
sa dali použiť napríklad na rozvoj školstva v obci alebo
na spomínané zriadenie voľno časových aktivít, či akékoľvek skvalitnenie dedinského života. Sú to zväčša ľudia
bez rodinného prepojenia na Marianku, a preto im je viac
menej jedno, čo s pôvodnou obcou bude.
Mali by sme dbať najme na to, aby všetci videli tú krásnu
Marianku, ktorú som mohol vidieť aj ja a nie Marianku
spustošenú korupciou, rodinkárstvom, či zničenú aroganciou ľudí.
Pred volbamy sa začínaju v obci rozpútavať doslova
boje medzi jednotlivými kandidátmi na starostu alebo
poslancov obce. Takéto špinavé ohováračské praktiky sa
mi hnusia a to budem presadzovať aj ako poslanec, ak
mi to umožníte svojim hlasom.
Pre mňa nie je riešenie problému návrh neodsúhlasiť
preto, že navrhovateľ mi nie je sympatický, či rozdeľovať
ľudí na dva nesúdržné tábory.
Pre mňa je podstatné nachádzať rozumné riešenia pre
blaho všetkých občanov.
Za obdobie odkedy vnímam regionálnu politiku na vyššej
úrovni než tej občianskej,
tu nebol asi nikto, kto by sa reálne pokúsil priblížiť sa
obyvateľom obce.
Pre mňa je rovnako dôležitý cieľ, ako aj cesta.
Nie je možné, aby bol poslancom človek nepočúvajúci
názory ľudí, ktorí mu odovzdali svoju dôveru.

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 14

Miroslav Kováč, Ing.,
52 rokov, ekonóm
Karpatská 93, Marianka,
nezávislý kandidát
Dobrý deň, milí mariančania, susedia.
Som veľmi rád, že sa vám môžem prihovoriť práve prostredníctvom nášho Mariatálu a že všetci kandidáti zároveň
tak dostali možnosť vyjadriť svoj názor a pripojiť sa tak
k dobrej veci, akou budovanie zdravého životného prostredia a skrášľovanie našej obce bezosporu je. Za to, že
mimochodom toto špeciálne vydanie vyšlo, patrí vďaka
všetkým tvorcom Mariatálu.
No a teraz prečo vlastne toto číslo vyšlo: chceme sa všetci
dozvedieť, čo sa dá v našej obci posunúť po voľbách dopredu, ešte k lepšiemu a čo ktorý kandidát vie nám všetkým ponúknuť, zlepšiť, priložiť ruku k spoločnému dielu, aby
výsledok, na ktorý všetci čakáme sa dostavil k spokojnosti
nás všetkých, obyvateľov Marianky. Asi poznáme všetci
ten pocit, keď k vám príde návšteva zďaleka a my sa vieme
popýšiť a povedať, toto je náš domov. A to je práve ten moment, prečo som sa ja rozhodol kandidovať do obecného
zastupiteľstva, toto je ten moment čo ma nenechal chladným k veciam verejným, veciam nás všetkých, obyvateľov
Marianky. Nastúpená cesta vývoja v našej obci od posledných volieb je tak progresívna, že si ju nemôže niekto
nevšimnúť, a preto túto cestu treba dotiahnuť do úplného
konca s čerstvými silami, s ľuďmi, ktorí majú oprávnený
záujem toto dosiahnuté úsilie zavŕšiť.
Okrem toho ako ma všetci poznáte ako moderátora, DJ-a
a športového fanúšika - cyklistu, asi málokto o mne vie aj
trochu viac a to napríklad aj to, že k mojej motivácii kandidovať na poslanca je i moja dlhoročná skúsenosť s touto
funkciou počas dvoch volebných období v bratislavskej
mestskej časti Dúbravka, ktorú som ukončil mimochodom
preto, aby som si prihlásil trvalé bydlisko práve u nás,
v Marianke. Neviete asi ani to, že som vyštudovaný ekonóm
- kontrolór a že som svoju kontrolórsku prácu vykonával
dvadsať rokov,.... a z toho mám to rýpanie do vecí. Moju
kariéru v štátnych službách som končil ako vedúci odboru
kontroly BA kraja a ako vedúci organizačného odboru kancelárie krajského prednostu. Ale toto nie je životopis dámy
a páni, viac klebiet niekedy na diskotéke až prídete.
Podstatné je to, akého ma poznáte, podstatné je to, že

mám chuť pre Marianku, prepáčte, pre vás, niečo užitočné
robiť a prispieť tak k pokračovaniu započatého veľkého
diela, skrášľovania nášho spoločného domova a dobrých
medziľudských vzťahov. A ešte niečo dôležité: okrem toho,
že mám dobrú manželku, psíka Adelu , malý domček so
záhradkou a veľa dobrých kamarátov práve aj z Marianky
nemám žiadne osobné záujmy a ambície, ktoré by mi nedovoľovali alebo inak ma obmedzovali túto poslaneckú funkciu
vykonávať,... šak Vy víte jak to myslím.....
Ďakujem vám za váš čas prečítať si týchto pár riadkov a ak
to myslíte so mnou vážne, tak vám ešte raz ďakujem.
Miro Kováč
P.S. Nechcem sa ešte raz rozpisovať na stránkach venovaným kandidátom na starostu a preto na záver považujem
za veľmi potrebné a férové vysvetliť, prečo som stiahol
kandidátku na starostu obce. Nie sú za tým žiadne špekulácie ani predvolebná matematika. Súčasný starosta
totiž neplánoval už kandidovať vzhľadom k jeho pracovnej
vyťaženosti, rodine a povinnostiam voči svojej firme a práve
agresívna a hanlivá volebná kampaň práve na jeho osobu zo
strany ďalších kandidátov na starostu ho presvedčila zotrvať
a uchádzať sa o vašu priazeň a zavŕšiť započaté dielo,
o ktorom som sa už zmienil a myslím si, že veľa z vás ho aj
oceňuje. Že sa urobili nejaké chyby, urobili, ale povedzme si
otvorene, kto z nás by žiadnu chybu pri takom pracovnom
nasadení neurobil. Podstatné je, že sa veci hýbu dopredu
a k lepšiemu.
Ak urobil starosta chyby, určite ich prehodnotí a verím, že
bude mať snahu pre ich nápravu a zlepšenie. Oprávnená
kritika totižto nikoho nebolí.
Určite by som niektoré veci vo funkcii starostu posudzoval
z iného uhla pohľadu, ale v zásadných otázkach vedenia
obce a vykonávania vecí verejných požívam so súčasným
starostom názorovú zhodu a v prípade akceptácie jeho kandidatúry som presvedčený o správnosti jeho rozhodnutia
zotrvať a uchádzať sa v ďalšom volebnom období o funkciu
starostu a dotiahnuť rozbehnuté projekty v prospech nás
všetkých.
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 15

Jozef Kráľ,
62 rokov, dôchodca,
Družstevná 4, Marianka
SMER – SD
Vážení spoluobčania,

využívam možnosť prezentácie svojej kandidatúry na funkciu poslanca
Obecného zastupiteľstva v Marianke.
Je zjavné a nespochybniteľné, že v posledných rokoch tohto volebného obdobia zaznamenala naša obec nebývalý rozvoj – nové cesty,
chodníky, inžinierske siete, nové a skutočné centrum – námestie,
polyfukčné centrum, škola a ďalšie stavby. Možno z toho, že obec
konečne dostala to, čo iné už mali ďaleko pred nami, sú niektorí
kandidáti či na starostu alebo poslanca frustrovaní, výsledkom čoho je
spochybňovanie, urážky a podozrievanie. Začínajú sa tvoriť „spojenectvá, nové priateľstvá“, pripravujú sa spoločné fotografie kandidátov, ale zabúda sa pritom, že všetko má v rukách volič – ten, ktorý
svojim hlasom rozhodne, kto bude v orgánoch obce. Noví kandidáti
na starostu sa poistili tým, že pokiaľ im „nevyjde“ kandidatúra
na starostu, „idú“ aj na poslanca. Je pravdou, že zákon to nezakazuje,
ale osobne si myslím, že pokiaľ kandidát na starostu obce myslí vážne
svoju prácu pre obec, ak nemá mať podporu voličov na tejto pozícií,
nemá byť pre neho zmyslom byť členom obecného zastupiteľstva.
Pre niekoho je lákadlom odmena za výkon funkcie poslanca resp.
plat starostu, iní si myslia, že prípadnou úspešnou voľbou si vyriešia
osobné problémy s obcou, ale verím, že je tu aj skupina kandidujúcich, ktorých skutočne zaujímajú problémy tejto obce a ich riešenie
pre lepší život jej obyvateľov, ktorí si túto obec zvolili za miesto svojho
života.
Každý kandidát by mal mať predstavu-víziu o smerovaní a rozvoji
obce. Predstava-vízia je jedna vec, realita druhá. Len sľubovať a neodpovedať k akejkoľvek aktivite: kto ju zrealizuje, kedy a hlavne z akých
zdrojov, je nezodpovedné „stavanie vzdušných zámkov“. Preto nepoužívam tak obľúbené slovné spojenie „môj volebný program„. Nepredkladám Vám žiadne filozofické úvahy, plány, predstavy a sny. Budem
rešpektovať návrh každého poslanca alebo obce, smerujúci k riešeniu
akéhokoľvek problému. Svoj postoj budem presadzovať a obhajovať
slobodne a s vlastným názorom tak, ako som to robil v končiacom
volebnom období. Pri výkone funkcie poslanca budem spolupracovať
so všetkými, ktorí majú o spoluprácu záujem.
Svoj dlhoročný záujem o propagáciu bohatej histórie obce som
s kolegami a priateľmi zrealizoval ako zakladajúci člen Spolku Permon
Marianka, ktorý je od roku 2007 členom Združenia baníckych spolkov
a cechov Slovenska. Jeho činnosťou a aktivitami od roku 2006 sme
Marianku „dostali do spoločnosti“ takých banských miest a obcí, ako
Handlová, Nováky, Špania Dolina, Banská Štiavnica, Pezinok, Rudňany, Kremnica. Naše aktivity: pravidelná výstava húb od roku 2005,
organizácia medzinárodného seminára o bridlici, účasť na stretnutiach banských miest a obcí Slovenska v Pezinku, Handlovej, Spišskej
Novej Vsi, Rožňave, Kremnici, Banskej Štiavnici a s vrcholom našej
účasti na 15. Európskych baníckych a hutníckych dňoch v Košiciach,
stretnutiach banských miest a obcí Českej republiky a ďalšie prispeli
k tomu, že o Marianke a jej histórii sa konečne a skutočne “vie”.
V spolupráci s obcou sa podarilo v roku v novembri 2010 postaviť
kaplnku sv. Barbory – patrónky baníkov v Panskom lese,. Tento rok
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v júni bol slávnostne odhalený a ordinárom ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, Mons. Františkom Rábekom požehnaný portál
„Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí“ - jediné zachované staré
banské dielo na ťažbu bridlice na Slovensku. Návštevníci súčasne
za portálom v povrchovej časti môžu navštíviť miniexpozíciu ťažby a spracovania bridlice v Marianke, najmenšiu banskú expozíciu
na Slovensku.
Prečo spomínam históriu našej obce? Je nespochybniteľné, že
naša obec má také perspektívy pre rozvoj cestovného ruchu, ktoré
nám všetci naši susedia, či v okrese Malacky alebo na celom Slovensku, môžu len závidieť. S rozvojom možností cestovného ruchu v obci
priamo súvisí aj propagácia jej bohatej histórie. Som presvedčený, že
aktivitami spolku a aj svojim osobným pričinením sme Marianku a jej
históriu posunuli vpred.
Vážení spoluobčania,
pokiaľ mi prejavíte svojim hlasom dôveru , budem sa snažiť presadzovať: výrazné zlepšenie informovanosti obyvateľov o činnosti orgánov
obce prostredníctvom webovej stránky obce tak, aby skutočne bola
jedným z hlavných informačných nástrojov obce, prehodnotenie obsahového zamerania obecného spravodaja Mariatál, zriadenie turistickej
informačnej kancelárie (obecného informačného centra), zásadu, aby
každý poslanec mal určený svoj volebný obvod v obci, o dodržiavanie
zákonov pri prijímaní záväzných právnych predpisov obce a propagáciu bohatej histórie obce s poskytnutím všetky materiálov zo svojho
súkromného archívu v prospech obce.
Vážení spoluobčania,
voľba poslanca obecného zastupiteľstva je priamou voľbou.
Odovzdaním svojho hlasu , ktorý Vám nikto nemôže vziať
a verím, že si s ním a nikým nedá manipulovať, vyjadrujete
svoju dôveru kandidátovi.
Za podporu mojej kandidatúry úprimne ďakujem.
Jozef Kráľ
Spoločná fotografia po slávnostnom požehnaní portálu, 28.6.2014

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 16

Ján Martinovič, Ing.,

60 rokov, dôchodca,
Krátka 2, Marianka,
nezávislý kandidát
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 17

Ľuboš Muškát,
33 rokov, servisný technik,
Školská 22, Marianka,
nezávislý kandidát
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 18

Roman Neumahr,

48 rokov, riaditeľ spoločnosti
Nám. 4. apríla 1, Marianka,
SIEŤ
Vážení spoluobčania,
v Marianke bývam 15 rokov. Keď som sa presťahoval z Bratislavy do malej a pre mňa dovtedy málo
známej dedinky, začal som viac vnímať dianie okolo
seba, výhody a zároveň nedostatky bývania na vidieku, lebo tak to vedy proste bolo.... Páčilo sa mi tiché
prostredie, okolitá príroda, Sväté údolie, možnosti
cykloturistiky, futbalové ihrisko, no trápili ma rozbité
cesty bez chodníkov, nekonečné vypúšťanie fekálii
po cestách, smrad z pálenia odpadu a žiadna, alebo
len minimálna kultúra. Už som pomaly prestával
veriť, že niekedy budme jazdiť domov po normálnych
cestách.., že hlavne naše deti, dôchodcovia či turisti
budú chodiť po bezpečných chodníkoch.
Tí, čo ma trochu poznajú vedia, že mojou filozofiou
je pomáhať ľuďom vrámci mojich možností. V Marianke sa o to snažím hlavne v oblasti informovanosti občanov o veciach verejných (tlač spravodaja
Mariatál), podporovania kultúrnych a športových
podujatí, akcií pre deti a dôchodcov. Nechcem sa
tu detailne rozpisovať ale to, že sa v našej obci stále
niečo robí vidíme na každom kroku. Samozrejme
ak sa niečo buduje, má to pozitívne, ale bohužiaľ aj
negatívne dôsledky. V návale práce, hľadaní riešení
a termínoch sa nedá vyhovieť všetkým. Hoci mnohí
nadávame, že sú všade rozkopané cesty a neporiadok, s troškou trpezlivosti a tolerancie preklenieme
toto problematické obdobie a budeme sa pýšiť
peknými cestami a vybudovanými sieťami! Posledné
štyri roky vnímam ako prelomové hlavne v tom, čo
sa tu podarilo vybudovať. Preto podporujem starostu
Judr. Radovana Juriku v zotrvaní vo funkcii hlavne pre
jeho ďalšie reálne plány s pozitívnym prínosom pre
Vás, obyvateľov Marianky.

Moje programové priority sú:
1. Riešiť problematiku prehustenej výstavby v pomere k cestám a chodníkom pre bezpečnosť našich
detí, dôchodcov
2. Podporovať tak ako po minulé roky kultúru (Mariatálfest), športové aktivity, s dôrazom na mládež
3. Riešiť problematiku voľnočasových aktivít ako je
turistika, cykloturistika, futbal
4. Dohliadať na hospodárenie a hlavne transparentné využívanie peňazí daňových poplatníkov, aby
naše peniaze skutočne slúžili nám všetkým
5. Podporiť iba takú výstavbu a investície, ktoré budú dôsledne v súlade s platnými zákonmi
a nebudú priamo či nepriamo poškodzovať životné
prostredie obyvateľov obce a ich podmienky pre
pokojné a ničím nerušené bývanie, aby zákony
platili rovnako pre všetkých
6. Robiť mediálnu osvetu v oblasti životného prostredia a zároveň kontrolovať dodržiavanie zákonov ako sú napr.:
● spaľovanie domového odpadu
● revitalizovanie vodných tokov, pri silných dažďoch
sa naše potoky menia na živel
● vytváranie podmienok na separovanie druhotných
surovín a ďalších komodít odpadu
● likvidovanie čiernych skládok
Je množstvo problémov, ktoré treba riešiť, nie o nich
len rozprávať a písať. Dôležité je hľadať možnosti,
ako sa veci dajú urobiť a nie hľadať chyby a argumenty, ako to nejde. Chcem Vám pomáhať napredovať a tešiť sa z vydarenej práce a každého nového
dňa.
Roman Neumahr
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 19

Lukáš Ondrejček,
34 rokov, programátor,
Športová 2, Marianka,
KDS
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 20

Emília Pavlíková, Mgr.,
62 rokov, dôchodkyňa,
Karpatská č. 101, Marianka
nezávislá kandidátka

Ž

elám si, aby naša obec fungovala pre ľudí v zmysle
demokratických pravidiel. Považujem to za mimoriadne
dôležité a aj preto chcem prispieť k zlepšeniu činnosti obce v ktorej žijem už 43 rokov. Svoju energiu a čas
budem venovať predovšetkým tomu, aby bola naša obec
naozaj dobrým miestom pre život a aby sa tu ľudia cítili
lepšie.
Ako poslankyňa chcem presadzovať podporu sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva, zabezpečením dostupnosti voľno-časových, informačných a poradenských aktivít
pre rôzne skupiny ľudí (pre ktorých prístup na internet nie
je samozrejmosťou) podľa ich veku a záujmu:
● zriadením klubu dôchodcov podporovať všestranný záujem o život, povzbudzovať k aktivite, organizovať zájazdy,
kultúrne podujatia, podporovať zdravé starnutie prostredníctvom rozšírenia zdravotníckych a sociálnych služieb,
● vytvorením svojpomocných skupín osôb starajúcich sa
o ľudí postihnutých určitou chorobou, napríklad klub
diabetikov, ZŤP. Chrániť ich práva a presadzovať ich
záujmy, pomáhať uspokojovať ich potreby,
● vytvorením materského centra, ako miesta pre stretnutia,

tematické prednášky, diskusie a vzájomnú podporu a pomoc.
Považujem za veľmi dôležité, aby podnety zo strany občanov,
smerujúce ku konkrétnym prípadom, boli dôsledne preverené
a podľa výsledkov, prijaté potrebné opatrenia.
Som človek, ktorý rád pomáha ostatným nielen slovom, ale
aj činom. Svoje teoretické vedomosti zo strednej zdravotníckej
školy, vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce a predovšetkým desaťročné pôsobenie na pozícii zdravotnej sestry pri
lôžku, v detských jasliach a telovýchovnom lekárstve, ako aj
následnú skoro tridsaťročnú prax vedúcej Zariadenia opatrovateľskej služby pre seniorov vnímam ako službu ľuďom a som
pripravená prispieť k zlepšeniu každodenného života všetkých
obyvateľov Marianky.
Zároveň mi dovoľte úprimne a zo srdca poďakovať sa všetkým, ktorí prídete k volebným urnám a dáte mi svoju dôveru!
Sľubujem, že priložím ruku k dielu, a tak prispejem k lepšiemu
životu.
Emília Pavlíková
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 21

Marcel Porges, Ing., CSc.,
53 rokov, podnikateľ
Karpatská 42, Marianka,
nezávislý kandidát
Vážení občania, obyvatelia Marianky.
uvediem niečo o sebe a o motivácii uchádzať sa o Vašu dôveru už
po tretí raz za posledných 8 rokov. Z predvolebnej kampane mám
dojem, že nie je nič, čo by Vám už dnes niekto nesľúbil, možno sa podarí, aby aj slnko na Marianku svietilo o hodinu dlhšie ako všade inde
na Zemi. Myslím, že nemá význam prezentovať ďalšie a ďalšie sľuby,
tých sa zrejme aj v tomto čísle Mariatálu dočítate do sýta.
Stručne zrekapitulujem moje pôsobenie na poste poslanca v dvoch
predchádzajúcich volebných obdobiach. Počas predošlých 8 rokov
som sa snažil zapájať sa do aktivít, ktoré mi boli bližšie, či už profesne, alebo vzťahom k veciam verejným. Tak z toho vyplynulo:
➤ Kompetencia pre školu, v začiatkoch v nej bol žiakom i môj syn
Edko, možno aj preto. Je hodne toho, čo sa tam po dobu 8 rokov udialo od rekonštrukcie doslova hrozného interiéru cez detské ihrisko až
po dnešnú rekonštrukciu plášťa budovy. Samozrejme to nebola čisto
moja práca, ale možem smelo povedať, že som bol pri tom. Niekedy
v polohe tvorby plánov, písania a obehávania projektov, zháňania peňazí, nezriedka aj fyzickej realizácii - snáď moje najkrajšie spomienky.
S ťažkou partiou „dedov z Marianky“ pod vedením Mariana Németha
sme za dva dni osadili celé detské ihrisko, osobne som vykopal základ
pre basketbalový kôš (1x1x1m), alebo so zlomenou klúčnou kosťou
som s kolegom (Pat a Mat) navážal sanitu do školkárskej umyvárky.
Rád na to spomínam, neviem, či by som to už dnes aj dokázal. Bol
som tiež pri začiatkoch Občianskeho združenia pri škole a stále som
členom rady združenia. Toto združenie sa postupne vypracovalo, čo
do príspevkov, na najvýkonnejšie v obci a výrazne napomáha aktivitám
okolo školy.
➤ Informatika v rámci obce - škola, obecný úrad, niekedy aj fara. Tu
to bolo hlavne o posunutí technickej infraštruktúry na úroveň, s ktorou
sa dalo pracovať. Vždy to bolo v rámci finančných možností obce
a času, ktorý som tomu mohol venovať. Nespočetné množstvo hodín
mi zaberala a zaberá práca na internetovej stránke obce. V počiatkoch
(prvých ~5 rokov) som aj inenzívne fotografoval, zachytával život, dianie v obci, škole. Dnes mám v tomto super pomáhajú pán Ivan Paška
v obci a Monika Paiserová v škole. Ak sa vyskytne nejaký problém,
spravidla takmer vždy akútny, riešim po večeroch a víkendoch.
➤ Mariatál. Mal som ho 8 rokov na starosti. Zdá sa to byť riedka robota, raz za pol roka, ale ubezpečujem Vás, že nie je. Príprava štartuje
2 mesiace pred vyjdením čísla. Dal som si osobne záležať na tom, aby
sa termín distribúcie do schránok nikdy neposunul a vždy bol koncom
júna a koncom decembra. Tu so mnou nebola žiadna reč. Jednoducho
ak by sme ustupovali oneskorencom, často notorickým, celý systém
by sa zosypal. Takto ľudia vedeli, že číslo Mariatálu do schránky dostanú v avízovanom termíne, očakávali to, a tak aj bolo. So samotnou
distribúciou mi zväčša pomáhali kolegovia zo zboru Chorus Augustini. Nejde len o obehanie Marianky (približne 1000 schránok), ale aj
o dosť veľkú váhu samotného Mariatálu, ktorú treba fyzicky rozniesť.
Niekedy som sa aj sám seba pýtal prečo, prečo týmto spôsobom, ale
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nakoniec to bol vždy dobrý pocit, keď ľudia na ulici pýtali aj dve tri
čisla naviac pre rodinu, známych.
K samotnej mojej motivácii prečo opäť do volieb. Pravdu povediac
s obdivom a úctou hľadím na predchádzajúce 4 roky pôsobenia
starostu Radovana Juriku. Neveril by som, že je vôbec možné od „A“
po „Z“ zabezpečiť a paralelne rozbehnúť a dotiahnuť také množstvo
projektov. Z Marianky sa jednoducho stalo „Miesto pre život“, kde
Vám neznepríjemňujú život splašky po uliciach, neupravené plochy,
rozbité cesty bez chodníkov a osvetlenia, divoká ničím neriadená
výstavba, chýbajúca infraštruktúra. Tak nejako Marianka vyzerala pred
posledným volebným obdobím. Dnes je tomu zjavne inak. Každý, kto
tu žije, alebo Marianku navštevuje to presda musí vidieť (i keď ak
pozriem okolo seba, tak zjavne nie každý).
Dnes je Marianka miesto s oddychovými zónami kde máte možnosť
relaxu, máte možnosť sa zastaviť, nadýchnuť sa, posedieť v príjemnom
prosttredí, obec s vybudovanou infraštruktúrou, chodníkmi, opravenými cestami, verejným osvetlením, už regulovanou výstavbou, zrekonštruovanou školou, novými priestormi spoločenského domu, lekárom,
lekárňou, bankomatom až po linku MHD č.37.
Tak, ako som už uviedol - s obdivom a úctou - to je jednoducho celkom
iná práca. Preto, ak na to dostanem od voličov mandát, bude mi potešením a cťou podporiť aj v ďalšom období starostu pána Radovana Juriku.
Verím, že ľudia vnímajú a myslia a do samosprávy obce sa z volieb
dostanú kandidáti, ktorí budú vedieť posunúť Marianku ďalej. V tomto
zmysle doporučím výber kandidátov:
➤ na poste starostu jednoznačne                     
č. 4      Radovan Jurika
➤ na post poslancov určite aj „nová krv“:
č. 4 Július Dubovský
č. 5 Pavel Gašparovič
č. 8 Michal Hollý
č. 9 Boris Hrbáň
č. 14 Miroslav Kováč
č. 15 Jozef Kráľ
č. 18 Roman Neumahr
č. 20 Emília Pavlíková
č. 21 Marcel Porges
Nuž a čo na záver? Snáď aj nejaký reálny prísľub - budem sa snažiť
tak, ako doposiaľ, žiadne zázraky, ale v rámci svojich možností. Možno
predsa jeden konkrétny prísľub - zmodernizujem web stránku Marianky.
Veď už má 8 rokov, ale tak, aby zostali prístupné všetky dôležité archívne dáta. A k tomu pracovnému nasadeniu – možno osud - veď aj tento
predvolebný Mariatál budem zrejme roznášať aj v deň svojich narodenín.
A tak, priatelia, príďte prosím voliť.

Ďakujem Vám za pozornosť,
Marcel Porges

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 22

Ján Pšenko,
46 rokov, robotník,
Potočná 3, Marianka,
nezávislý kandidát
arodil som sa 29. júna 1968 v Bratislave, ale celý svoj
život žijem v Marianke. Vyštudoval som SOU Strojárske v Bratislave. Pochádzam teda z Marianky, na čo som
hrdý a poznám ju so všetkými kladmi aj zápormi. Záleží mi
na tom, ktorým smerom sa bude uberať budúcnosť Marianky
a jej obyvateľov. Dovoľte mi, aby som vám predstavil moje
priority a plány do budúcnosti.

N

Chcem Vám byť nápomocný vo veciach každodenného života, aby sa zmenil prístup obce a jej orgánov k občanovi, aby
sa vykonávali činnosti transparentne a predstavitelia obce
vykonávali svoju činnosť v prospech občanov. Je dôležité, aby
ste boli pravdivo informovaní o všetkých aktivitách obce, aby
nedochádzalo k zneužívaniu vašej nevedomosti pri rôznych
konaniach, verejných súťažiach a pod.

Mojou snahou je prispieť k rozvoju obce, skvalitneniu života
v nej a zmiernenie napätia, ktoré v súčasnosti trápi mnohých
občanov. Medzi moje hlavné ciele patrí začlenenie legitímnosti pri novej výstavbe v Marianke, a to nie len čo sa týka
výstavby súkromných nehnuteľností občanov, ale aj obecných stavieb. Zasadím sa o vybudovanie funkčného zberného dvoru a obchodu s potravinami, ktorý bude dostačujúci
pre obyvateľov obce. Budem presadzovať zníženie extrémne
vysokých daní, ktoré nás všetkých neúmerne zaťažujú. Taktiež som za budovanie infraštruktúry, avšak za podmienok,
ktoré rešpektujú ústavné práva občanov. Ďalším bodom
v rebríčku mojich priorít je zaviesť viac kontroly a prehľadnosti vo vedení obce, zabezpečiť verejnú informovanosť
občanov s hospodárením, plánmi obce a jej spoločnosti Prvá
Mariatálska prevádzková, s.r.o. a to nielen prostredníctvom
internetu, ale aj zavedením minimálne dvoch nových informačných tabúľ v odľahlejších miestach od obecného úradu,
aby aj občania, ktorí nemajú počítač a nechodia každý deň
k obecnému úradu mohli byť o všetkom dianí v obci včas
a dostatočne informovaní.

Pevne verím, že prianím Mariančanov je zachovať charakter
obce, udržiavať tradície a atmosféru pôvodnej dediny, čo
sa dá dosiahnuť aj pri jej rozrastaní sa o nové ulice. Chcem
prehlbovať v mládeži úctu k seniorom, zabezpečovať odovzdávanie tradícií a zvyklostí pôvodných obyvateľov Marianky
organizovaním rôznych spoločenských podujatí. Marianka je
najstaršie Pútnické miesto na Slovensku a tento charakter
nesmie strácať ani rozširovaním počtu obyvateľov a taktiež
nekontrolovanou výstavbou.

Ľudia v dedine ma poznajú a ja poznám ich. Som obyčajný
človek, ktorému nie je ľahostajné, akým smerom sa naša
obec bude uberať. Rád sa s ľuďmi stretávam a rozprávam,
preto viem čo nás trápi, teší a čo by sme chceli zmeniť. Som
odhodlaný preto urobiť všetko čo je v mojich silách.

Na záver ďakujem za dôveru všetkým voličom, ktorí sa rozhodnú odovzdať mi svoj hlas.
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Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 23

Jaroslav Spál,
37 r., SZČO,
Karpatská 103, Marianka,
nezávislý kandidát
Vážení spoluobčania,

rád, by som sa Vám touto formou prihovoril, ako kandidujúci za poslanca v Marianke v tohtoročných komunálnych voľbách.
Dlho som uvažoval nad tým, že by som rád prispel k práci, ktorá by smerovala ku zlepšeniu života v našej, dnes
už nie malej obci.
V Marianke som prežil celý svoj doterajší život a hodlám
tu zotrvať aj naďalej. A práve toto moje bytie v našej Marianke, kde sa pri svojej práci denne stretávam s ľuďmi
takmer všetkých vekových kategórií, rozhodlo o tom, že
sa Vám teraz na tejto stránke prihováram a uchádzam sa
o Vašu priazeň.
Nemám vysokú školu, som stredoškolsky vzdelaný, ale
v prípade, že by som vo voľbách uspel, použil by som
všetky svoje schopnosti i danosti k tomu, aby sa zlepšilo
zopár vecí, ktoré mi ležia na srdci.
Uvedomujem si, že nedostatky a chyby sa nedajú vyriešiť
mávnutím čarovného prútika a plány práce pre obec sa
musia zakladať na realite. Vnímam veľa vážnych problémov, ktoré je treba zdokonaliť.
Podľa môjho názoru by sa mal zlepšiť program napomáhajúci starším obyvateľom, ktorí sú či už sociálne, ale aj
telesne slabší. Hľadať spôsoby, aby prežívali dôstojnú
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starobu s vytvorenými podmienkami pre ich spokojnosť.
Obecný úrad by sa mal popasovať aj s vytvorením
priestoru pre sebarealizáciu mládeže - záujmová činnosť – násťročných. Viem, že športová stránka v našej
obci stúpla na úrovni, ale nie všetka mládež je športovo
zdatná a je treba hľadať aj iné možnosti, aby naša mládež
mala záujem zotrvať v obci a zmysluplne využívať svoje
voľné chvíle.
Predstavujem si, že spoločne s ostatnými /možno
budúcimi kolegami/ poslancami, by sme každý svojim
dielom prispeli k tomu, aby sa riešili problémy s dopravou, nákupmi, službami rôzneho druhu, informovaní
o pripravovaných činnostiach v obci a podobne.
Píšuc tento príspevok, som si uvedomil, že je toho ešte
oveľa viac, čo treba urobiť, zmeniť ...
Rád by som tomu uveril, že nastal zlom v myslení našich
ľudí. Všetci chceme Marianku krajšiu, lepšiu, modernejšiu, ale zároveň sa žiada, aby bola zachovávaná aj historická hodnota nášho krásneho pútnického miesta.
Myslím, že keď sa spojí entuziazmus mladých so skúsenostiami starších, v obci by mohli svitnúť lepšie časy.
Ďakujem.

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva v Marianke

č. 24

Ján Šemetka,
35 rokov, vodič,
Karpatská 11, Marianka,
nezávislý kandidát
K rozhodnutiu kandidovať na funkciu poslanca ma viedli
viaceré dôvody a skutočnosti, ktoré ako občan Marianky pozorujem a dennodenne zažívam takpovediac
na vlastnej koži. Ako rodený Mariančan vidím, ako sa
Marianka mení a mrzí ma, že môj syn ju nezažije tak, ako
sme ju zažívali my keď sme boli deťmi. Úplne sa vytratil
dedinský charakter obce. Nedovoľme, aby sväté údolie
v najstaršom pútnickom mieste úplne schátralo a zostalo
len v našich spomienkach.
Trápi ma, že obec Marianka nenapomáha mladým rodinám, ktoré tu chcú zostať žiť. Vysoká daň z nehnuteľnosti pri stavbe rodinného domu je pre rodinu s malými
deťmi likvidačná. Chcel by som zaviesť príspevok pri
narodení dieťaťa a slávnostné privítanie novonarodených
občiankov Marianky, ako to funguje dlhé roky v Záhorskej Bystrici. V obci by sa mal tiež vytvoriť priestor pre
matky s deťmi – materské centrum a taktiež preveriť
možnosť otvoriť pediatrickú ambulanciu. Pre deti, ktoré
nemajú inú možnosť ako študovať v Záhorskej Bystrici,
by bolo potrebné zabezpečiť školský autobus.
Mojou prioritou bude byť k dispozícií občanom pri
riešení ich problémov a v neposlednom rade sa budem
usilovať o zlepšenie kvality vybavovania na úrade.
Tieto body by som chcel nastoliť na riešenie v prípade,
že sa rozhodnete dať mi vo voľbách svoj hlas.
Ďakujem
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Voľby do samosprávy obcí
- Marianka, sobota 15. 11. 2014
počet obyvateľov s trvalým pobytom 1 693
počet voličov 1 380
voľby budú 15. 11. 2014
volebná miestnosť - spoločenská sála spoločenského
domu
● volí sa od 7:00 do 20:00 hod.
● volí sa jeden starosta z troch kandidátov
● volí sa 9 poslancov z 24 kandidátov
● krúžkujeme číslo maximálne jedného starostu,
inak je volebný lístok neplatný (menej može byť)
● krúžkujeme čísla maximálne 9 poslancov, inak je
volebny lístok neplatný (menej može byť)
● Pred hlasovaním preukáže volič svoju totožnosť
predložením preukazu totožnosti.
● Potom dostane od členov komisie dva hlasovacie lístky
a prázdnu obálku.
● Volí zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené
pred menom kandidáta.
●
●
●
●
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