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Vážení spoluobčania
Marianky.
Prichádza k Vám už
siedme číslo 
ča sopisu
MARIATÁL, do
ktorého
prispievajú
hlavne
poslanci
obecného
zastupiteľstva,
starosta obce,
ako aj ďalší
prispievatelia, ktorí
zaujímajú stanoviská,
alebo chcú informovať
o dianí v obci.
Tak, ako v predchádzajúcich
vydaniach informujeme Vás
o aktivitách obecného úradu,
komisií, ale aj o ľudovom lie -
čiteľstve, receptúrach na chutné
jedlá a tiež prezentujeme zopár
vtipov. V každom čísle Mariatálu
sú aj príspevky „špecifické“,
kto ré reagujú na situáciu aktuál -
neho obdobia. V tomto vydaní
sú to články JUDr. Juriku, práv -
nika obce, ktorý inicioval petíciu
na záchranu ihriska a príspevok
v ktorom nám ozna muje, že
zvažuje kandi datúru na  funkciu
starostu obce v najbližších
komunálnych voľbách dňa
27.11.2010. V druhom polroku
tohto roku budeme zrejme
svedkami rôznych vystúpení
a diskusii občanov o osobnos -
tiach a ich programoch. Pred
voľbami sa budeme snažiť vydať
ešte jedno číslo Mariatálu a dať
priestor všetkým tým, ktorí budú
kandidovať na funciu starostu
a poslancov Obecného zastu -
piteľstva. Doterajšie vedenie
obce bude zase skladať účty zo
svojho pôsobenia. Načúvajme,
hodnoťme pozorne.
Skončil sa školský rok, deti
domov doniesli vysvedčenia.
Spokojní sme so známkami
u niektorých detí viac, u nie kto -
rých menej, lebo takto to v ži -
vote býva. Aj ja osobne to
poznám u vnukoch a vnučkách.
Venujme sa cez prázdniny
deťom podľa možnosti, lebo si
to zaslúžia. Mariančania majú
nádherné a šikovné deti. Videl
som to zvlášť pri detskom
futbalovom turnaji. Ich úsilie,
hru, radosť i smútok, ale najmä
ich rozžiarené očká.
Taktiež sú pred nami dovolenky,
užívajme si ich v pohode
a zdraví. Všetko najlepšie
občanom Marianky praje

Milan Olexa, 
predseda redakčnej rady.
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Na druhý pokus sa obci
podarilo získať nenávrat-
ný finančný príspevok
na dobudovanie kanali-
zácie. Hlavný kanalizač-
ný zberač je hotový už
od roku 2007, je však

potrebné dokončiť zvyš-
né stoky kanalizácie a tým

odkanalizovať prevažnú časť
obce. Z toho dôvodu som

začiatkom roka 2009 kontaktoval
spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vypra-
covávanie a podávanie žiadostí o nenávrat-
ný finančný príspevok z fondov EÚ
a nadviazali sme spoluprácu. 

Stavebné povolenie sa realizovalo na
základe už vydaného právoplatného územ-
ného rozhodnutia. Z časových dôvodov
nebolo možné ho rozšíriť a tak bolo
potrebné vypracovať projektovú dokumen-
táciu (PD) pre stavebné povolenie a
následne nakoniec získať právoplatné sta-
vebné povolenie. Vzhľadom k tomu, že
uzatvorená zmluva s projektantom, ktorý
vypracoval PD pre územné rozhodnutie
bola pre obec nevýhodná, odstúpilo sa od
nej. Odstúpením od zmluvy, zahŕňajúc aj

náklady spojené s vyplatením odstupného
a vypracovaním novej PD pre stavebné
povolenie, obec ušetrila cca 30 tis. €/900
tis. Sk. Časová náročnosť celkovej prípravy
spôsobila, že stavebné povolenie nado-
budlo právoplatnosť dva dni pre termínom
podávania žiadosti na Ministerstvo životné-
ho prostredia SR (MŽP SR). Aj napriek
našim vtedajším snahám skončilo toto kolo
neúspešne.  

Následne bola vyhlásená druhá výzva 
s termínom podávania žiadostí 23.11.2010.
Tento krát som zvolil inú spoločnosť, ktorá
mi bola odporučená JUDr. Jurikom. Na
stretnutí s ňou som sa uistil, že to vyjde
a nemýlil som sa. Bolo nám pridelených 
2 172  tisíc. €. Takúto čiastku dotácie
obec ešte vo svojej histórii nedostala. Po
uzatvorení zmluvy s MŽP SR sa začne prí-
prava výberového konania na dodávateľa
stavby. Dôležité je vyhnúť sa chybám pri
verejnom obstarávaní a dodržať jeho 
transparentnosť. 
Bola to namáhavá a vyčerpávajúca práca,
ale vyplatila sa. V prípade vyhnutiu sa kom-
plikáciám je predpokladaný termín začatia
stavebných prác október tohto roku a
ukončenia sa predpokladá na jar 2013. 

Čo všetko

sa u nás 

udialo?

KANALIZÁCIA

OBECNÁ ZABÍJAČKA
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Vážení občania,
Som úprimne rád, že spravodaj Mariatál sa darí udržať v podobnom
duchu, ako sme naň boli zvyknutí a že sa Vám môžem aj touto cestou
prihovoriť. Chcem sa s vami podeliť o drobné úspechy, vízie ktoré sú na
dosah ruky, ale aj o sklamania a prehry, ktoré sprevádzajú môj každo denný
boj o lepšiu a krajšiu Marianku. 
Relativita času, ktorý niekedy plynie neuveriteľne rýchlo, často človeka až
šokuje. Na jednej strane  nestíhame vyriešiť úplne všetko čo každodenne
riešiť treba, na strane druhej sa výsledky našej práce dostavujú pomaly,
postupne. Hodiny a dni práce preto zatiaľ zostávajú ukryté na papieri
v desiatkach pripravených zmlúv, geometrických plánov, projektových
dokumentácií, cenových ponúk a čakajú na ten správny čas, kedy sa
z popísaných a pokreslených papierov začne rysovať niečo konkrétne,
hmatateľné. Priznám sa Vám, že tak, ako každý z nás aj ja som nedočkavý
a chvíľami až zúfalý, keď sa za sebou obzriem a nevidím stále žiadnu
zásadnú zmenu. Uvedomujem si však, že každý projekt potrebuje svoj čas
na prípravu, na zváženie všetkých rizík, na spísanie všetkých i tých skoro
nepredvídateľných podmienok na papier tak, aby sme v budúcnosti
nemuseli strácať energiu a čas nekonečným „hasením požiarov“ po
nepremyslených rozhodnutiach. Preto verím, že naša snaha určite nie je
zbytočná, vynaložená energia sa nestratí a v tom správnom čase sa
prejaví.

A čo som vlastne v tom úrade posledných pár mesiacov robil?
Dovolím si stručne, heslovite zhrnúť problémy, ktorým  som sa venoval.

� 20.decembra 2010 nadobudol účinnosť Územný plán obce Marianka -
zmeny a doplnky č.: 02/2008, ktorý striktne a vcelku podrobne upravil
podmienky výstavby v Marianke. Keby mnohé v súčasnosti platné
regulatívy (min stavebná parcela 800m2, max výška plotov 170cm,
max zastavanosť 20%, povinnosť v nových územiach vyčleniť priestor
na verejnú plochu – park, detské ihrisko atď.. .) boli prijaté už pri
predchádzajúcej  úprave územného plánu v roku 2006, hlavne nové
časti Marianky mohli vyzerať úplne inak. V súlade s novým znením
územného plánu obce sme zadefinovali podmienky záväzných
stanovísk obce k budúcej výstavbe, v ktorých kladieme dôraz na
verejný záujem, najmä na: povinnosť každého stavebníka mať nádobu
na odpad a preukázať uloženie odpadu z konkrétnej stavby na skládke
originálnymi účtovnými dokladmi, povinnosť  stavebníka oplotiť stavbu,
vodu zo striech a z čističiek nevyúsťovať na ulicu ale do vsakovacích
jám,  dodržiavať  bezpečnostné odstupy stavieb od miestnych
komunikácií a pod.

� V decembri 2010 bolo vydané rozhodnutie o uložení pokuty 17.000
EUR voči spoločnosti Aventínus Development, s.r.o. za nedodržanie
podmienok rozkopávkového povolenia – ukončenia rozkopávky
Štúrovej ulice do konca júla 2010. Konanie nie je zatiaľ právoplatne
skončené. 

� V mesiaci január 2011 boli vykonané personálne zmeny na stavebnom
úrade, s cieľom skvalitnenia a zrýchlenia odbornej činnosti stavebného
úradu. Na stavebnom úrade sa nachádzali  6 a viac mesiacov
nevybavené spisy, nedodržiaval sa platný registratúrny poriadok . 

� V mesiaci január 2011 bolo začaté konanie o uložení pokuty voči
spoločnosti Global Energy, s.r.o. vo veci riadne neukončenej
rozkopávky na Karpatskej ulici. Konanie nie je zatiaľ  právoplatne
skončené.

� Po skutkovom a právnom posúdení aktuálneho stavu jednotlivých
developerských lokalít v katastri obce Marianka sme skonštatovali, že vo
viacerých prípadoch nie sú riadne dobudované a skolaudované všetky
inžinierske siete, nie sú doriešené právne vzťahy k týmto sieťam
a prístupovým komunikáciám. Za takéhoto stavu nie je v záujme obce
a jej obyvateľov aby pokračovala výstaba v uvedených lokalitách. Je
nepochybné, že pokiaľ developeri najskôr riadne nedokončia budovanie
infraštruktúry v jednotlivých lokalitách, zostane tento problém

v konečnom dôsledku len a len na pleciach obce. Stavebný úrad
z uvedených dôvodov k lokalitám Tálky, Kraciny, Lúky, Panský les,
Borinská, Nad ihriskom, Na vinohradoch nevydáva stavebné povolenia.
Napriek tomu, že sú touto situáciou dotknutí viacerí stavebníci, ktorí vo
väčšine prípadov kúpili v uvedených lokalitách pozemky v domnení, že
ide o stavebné pozemky so všetkými funkčnými inžinierskymi sieťami
a bez právnych vád,  obec nemá inú možnosť, ako striktne trvať na
riadnom dobudovaní všetkých inžinierskych sietí a riadnom doriešení
všetkých právnych vzťahov k pozemkom.

� V mesiaci február bolo začaté konanie voči spoločnosti KORUNA
Finance, s.r.o. vo veci  nelegálnej výstavby komunikácie a oporného
múru nad Karpatskou ulicou. Konanie nie je zatiaľ  právoplatne
skončené.

� Verejnou obchodnou súťažou sme vybrali zmluvného dodávateľa
servisu verejného osvetlenia a zmluvného dodávateľa zimnej údržby.
Dodávatelia týchto služieb sú zmluvne zaviazaní a nesú priamu
zodpovednosť za materiálne a organizačné zabezpečenie služieb. Obec
má len kontrolnú funkciu pre prípad porušovania povinností
jednotlivých dodávateľov služieb.

� V dôsledku pochybení v procese verejného obstarávania obec
Marianka vo februári 2011 zrušila zverejnenú užšiu súťaž na
Zhotoviteľa splaškovej kanalizácie v obci Marianka a odstúpila od
zmluvy s dodávateľom verejného obstarávania zákazky: Marianka –
splašková kanalizácia a následne vyhlásila nové výberové konanie
na nového dodávateľa predmetnej služby. 

� Vzhľadom na enormné množstvo sťažností obec od januára 2011
zahájila prípravu podkladov pre priestupkové konania na úseku:
neoprávneného nakladania s odpadovými vodami, ohrozenia psami,
neoprávneného nakladania s komunálnymi  a drobnými stavebnými
odpadmi.

� V januári 2011 bolo zo strany Banského úradu začaté konanie vo veci
zrušenia dobývacieho priestoru a zrušenia chráneného ložiskového
priestoru Marianskeho lomu. Prerokovali sme a následne predložili
majoritnému vlastníkovi  pozemkov v lome návrh zmluvy, ktorou by
bola regulovaná činnosť vlastníka pozemkov v lome po zrušení
dobývacieho priestoru v súlade so záujmami obce a jej obyvateľov. Do
dnešného dňa však k právoplatnému zrušeniu dobývacieho priestoru  a
podpisu zmluvy nedošlo.

� Obec Marianka založila obchodnú spoločnosť Mariatálska prevádzková
s.r.o.. Účelom je zabezpečenie servisných služieb pre obec vo vlastnej
réžii bez potreby platenia drahých služieb od externých dodávateľov.

� Prijali sme nové  VZN o dani za o osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sme podrobne a prísne upravili najmä podmienky
užívania  značne úzkych obecných komunikácií.

� Taktiež sme prijali nové  VZN o rozkopávkach, ktorým sme okrem
iného  podrobne upravili  technologický postup a podmienky ako treba
dať komunikáciu po rozkopávke do pôvodného stavu. 

� V marci 2011 bola vyhlásená užšia súťaž na Zhotoviteľa realizačnej
projektovej dokumentácie stavby Marianka – splašková kanalizácia,
súvisiaceho archeologického prieskumu, geologického prieskumu,
geodetických prác a súčasne aj zhotoviteľa novej splaškovej
kanalizácie v obci Marianka. 

� Na základe verejného obstarávania bol v apríli 2011 obstaraný
stavebný dozor stavby splaškovej kanalizácie ktorým je spoločnosť
Dopravoprojekt, a.s. a Projektový manažér stavby, ktorým je spoločnosť
Essence Group, s.r.o. 

� Prostredníctvom webových stránok a Infokanálu sme v januári 2011
zahájili kampaň proti nelegálnemu vypúšťaniu odpadových vôd, pričom
od apríla 2011 obec začala vydávať pokuty obyvateľom, ktorí napriek
výzve a upozorneniu naďalej nelegálne likvidujú odpadové vody.
Účelom uvedených krokov zo strany obce je zabezpečiť súčasné
vybudovanie všetkých vyše 300ks prípojok k čoskoro budovanej
kanalizácii a napojenie tak  90% obyvateľov Marianky na splaškovú
kanalizáciu. Tento záväzok obce vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku vo výške 2,2 milióna EUR. 

� Obec Marianka od apríla vyzýva všetkých dotknutých obyvateľov, aby
podali prihlášky a zaplatili poplatok na spoločné vybudovanie všetkých
kanalizačných prípojok k verejnej kanalizácii tak, aby tieto boli
budované súčasne s verejnou kanalizáciou. Len tak je možné
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zabezpečiť, aby novo vybudované, opravené a vyasfaltované cesty neboli
v krátkom čase znovu rozkopávkami zničené. Objednávka obce na
vybudovanie prípojok musí byť daná vopred, pred podpisom zmluvy, aby
mohli byť tieto práce (vzhľadom na množstvo prípojok) zhotoviteľom
zohľadnené v časovom  harmonograme  výstavby. 

� V marci 2011 sme podali žiadosť o poskytnutie dotácií na obnovu
majetku obce. Konkrétne sa jedná o rekonštrukciu verejného osvetlenia,
zateplenie školy  a rekonštrukciu obecného úradu. Podľa projektu
rekonštrukcie obecného úradu môže dôjsť k efektívnejšiemu využitiu
priestorov budovy obecného úradu. Súčasťou projektu zateplenia školy je
aj výmena okien. Obec  pripravuje architektonickú súťaž o projekt
sedlovej strechy a fasády budovy školy tak, aby táto  konečne  esteticky
zapadla  do scenérie Marianskeho námestia.

� Obec Marianka má zo zákona povinnosť zabezpečovať separovanie
odpadu. Zároveň máme vysokú šancu získania prostriedkov z európskych
fondov na výstavbu zberného dvora na separovaný odpad, ktorým by sa
znížili v súčasnosti obrovské náklady spojené so separáciou odpadu.
V marci 2011 sme bezplatne dali projekčnej kancelárii spracovať projekt
na skládku kompostu. Písomne osobitným listom na výkup pozemkov
sme oslovili všetkých vlastníkov pozemkov, na ktorých je podľa platného
územného plánu možné vybudovať zberný dvor obce. Návrh dohody bol
však odmietnutý. Obec naďalej hľadá iné vhodné alternatívy pre získanie
vhodných pozemkov. 

� V marci 2011 sme písomne vyzvali Rímsko katolícku cirkev na
majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností – pozemkov zastavaných
miestnymi komunikáciami, a to formou ich darovania obci, resp. prevodu
na obec za 1 EURO. Vec nie je doposiaľ  uzatvorená., čakáme na
odpoveď. 

� V marci 2011 sme uzatvorili Nájomnú zmluvu za 1 EURO s Kongregáciou
Bratov Tešiteľov, na základe ktorej je Exercičná záhrada sprístupnená
verejnosti. Súčasne na základe našej žiadosti Krajský pamiatkový úrad
schválil osadenie kamenných lavičiek v areáli záhrady, ktoré objednala
obec. 

� Chodníky - obec Marianka vo februári 2011 vyhlásila verejnú obchodnú
súťaž na dodávateľa geodetických prác - polohopisné a výškopisné
zameranie ulíc Karpatská, Budovateľská, Štúrova ako podkladu pre
majetkoprávne vysporiadanie častí súkromných pozemkov popri
komunikáciách. Podklady poslúžia pre vyhotovenie projektovej
dokumentácie chodníkov, prípadne rozšírenia komunikácií. Kompletné
geodetické zameranie bolo vykonané v priebehu marca spoločnosťou SK
Geodeti, s.r.o..

� V náväznosti na geodetické zameranie sme v marci 2011 verejnou
obchodnou súťažou vybrali dodávateľa projektovej dokumentácie na
výstavbu chodníkov prípadne rozšírenia komunikácií. Víťaz súťaže K&K
Project s.r.o. v súčasnosti finalizuje prípravu projektovej dokumentácie
pre územné rozhodnutie. Projekt predpokladá výstavbu chodníka v šírke
1,5 m a odvodňovacieho žľabu po severnej strane Karpatskej ulice až po
námestie. Druhá etapa projektu predpokladá výstavbu chodníka až po
napojenie na chodník v Panskom lese. Na budovateľskej a Štúrovej ulici
projekt predbežne nepredpokladá výstavbu chodníkov ale len rozšírenie
komunikácie  a vytvorenie vizuálne odlišných pásov určených prednostne
pre chodcov. V dohľadnom čase bude projekt predložený na verejnú
diskusiu. Projekt nadväzuje na spracovanú dopravnú štúdiu obce podľa
ktorej má následne dôjsť k zjednosmerneniu niektorých úsekov
komunikácií –  najmä Budovateľskej ulice.

� V priebehu februára – marca 2011 sme desiatkami listov oslovili
vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v blízkosti komunikácií (väčšinou
svahy, alebo výmole) o bezodplatný prevod približne 2m širokého pásu na
účel vybudovania chodníkov prípadne rozšírenia komunikácií. Žiaľ,
väčšinou sme sa stretli s neochotou a nezáujmom o vybudovanie
verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií. Nájdu sa aj výnimky -
na základe súhlasu vlastníkov pozemkov na Pírovom vŕšku dôjde
v dohľadnej dobe k rozšíreniu aspoň časti tohto kritického úseku
komunikácie až na šírku 5,5 metra. Taktiež sme uzatvorili zmluvu
o prevode častí pozemkov nachádzajúcich sa v brehu na Karpatskej ulici
za 1 EURO. Máme tak možnosť rekultivovať a následne využiť tento
priestor  na výstavbu časti chodníka pozdĺž Karpatskej ulice.

� Obec Marianka v zastúpení advokátskou kanceláriou vyhrala v marci
2011 ďalší  súdny spor vo veci vlastníctva jednej z nehnuteľností pod

futbalovým ihriskom v Marianke. V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi
obcou a OŠK Marianka o budúcej podobe a funkčnom využití športového
areálu. V pláne sú tenisové kurty aj volejbalové ihrisko ako aj letné –
prírodné pódium na spoločenské podujatia. 

� V apríli 2011 sme zahájili informačnú kampaň na podporu trvalého
pobytu v obci – informáciami na WEBE, Infokanáli a obecnom
BILBOARDE pri vstupe do Marianky, ktorý sme získali bezodplatne. Tlač
plagátu ako aj jeho nalepenie na bilboard získala obec rovnako
bezodplatne. Bezodplatne sme získali aj reklamné a propagačné plochy
pri Obecnom úrade, ktoré ponúkame na prenájom záujemcom. 

� Nakoľko informovanosť obyvateľov obce o aktuálnych otázkach je
dlhodobo na nízkej úrovni a snaha obce zapojiť do informačného procesu
poslancov OZ a to aj s osobitným kreovaním mediálnej komisie OZ
nenašla ani v tejto komisii žiadnu odozvu a ochotu osobne sa angažovať,
sme vo februári 2011 zverejnili ponuku na pozíciu pracovníka v oblasti
médií (doposiaľ neobsadená). 

� V marci 2011 sme zadali spoločnosti AG&E s.r.o. spracovať náčrt
projektového zámeru – „Revitalizácia krajiny a úpravy vodohospodárskych
pomerov pre obec Marianka“ ako podkladu pre žiadosť o získanie NFP
v rámci výzvy protipovodňových aktivít.

� Na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže z marca 2011
pripravujeme zmluvné podmienky pre zhotoviteľa prác : družstvo
DOKARO na úpravu asfaltového povrchu na hornej časti Karpatskej ulice
až po Panský les. Súčasne boli vyzvaní všetci dotknutí obyvatelia na
tomto úseku Karpatskej, aby si vopred zrealizovali všetky prípojky sietí,
nakoľko po rekonštrukcii povrchu Karpatskej to 60 mesiacov nebude
vôbec možné. Cena rekonštrukčných prác povrchu na Karpatskej ulici
presahuje 36.000 EUR. Na tieto peniaze sa spoločne skladajú obec a
obyvatelia obce, ktorým aspoň trochu záleží na tom aby bola Marianka
krajšia.

� Prostredníctvom webových stránok a infokanálu sme zahájili zhruba
trojmesačnú kampaň proti nelegálnemu nakladaniu s komunálnymi
odpadmi najmä v tzv. záhradkárskych osadách a na stavbách, pričom od
apríla sme začali udelovať pokuty všetkým poplatníkom, ktorí napriek
výzve a upozorneniu naďalej nelegálne likvidujú odpad. Pri záhradkárskych
osadách boli zriadené spoločné 1100 litrové kontajnery pre skupiny
viacerých záhradkárov a tak je zo strany obce riadne zabezpečené
zákonné nakladanie s odpadmi pre všetkých, vrátane záhradkárov. Počas
jarného upratovania obce bolo (aj vďaka sponzorom) spoločne
vyvezených 26 veľkoobjemových kontajnerov odpadu!

� Zahájili sme sanačné práce na Spoločenskom dome nakoľko v dôsledku
prasknutého vodovodného potrubia pod základmi budovy došlo
k poškodeniu niektorých vnútorných stien budovy a tým k znefunkčneniu
toaliet a kuchyne. Nosné múry budovy nie sú poškodené, SD je možné
po vykonaní zabezpečovacích stavebných prác sfunkčniť.

� Dojednali sme predbežné podmienky pre projekt zriadenia materského
centra v Spoločenskom dome, ktorý bude možné naplno rozbehnúť až po
ukončení opravy SD.

� Taktiež sme s pozitívnym výsledkom prerokovali s RKC podmienky na
nadobudnutie vlastníctva k pozemku na Spodkoch, ktorý je nevyhnutný na
vybudovanie južnej cesty. Tým by sme dosiahli dopravné odťaženie centra
obce. 

� V máji 2011 sme zahájili drobné rekonštrukčné práce na budove
Obecného úradu – nové nátery okenných rámov, rekonštrukcia odstavnej
plochy pred úradom. V dohľadnom čase plánujeme stavebné úpravy
prízemia úradu – sobášnej miestnosti tak, aby podateľňa a pokladňa
úradu boli na prízemí – ľahšie dostupné aj starším obyvateľom. Súčasne
sme zahájili rekonštrukciu obecného archívu a jeho spisovej agendy, ako
nevyhnutného predpokladu funkčnosti a zrýchlenia konania
a rozhodovania úradu či už v stavebných alebo iných veciach.   

Výzvy sú veľké, času a peňazí je málo. O to viac potrebujeme odhodlanie
a ľudí ochotných nezištne pomôcť. „Odborníkov“, ktorí vedia prácu iných len
nedôvodne skritizovať a sami nie sú schopní ani ochotní niečo pozitívne
navrhnúť, urobiť, máme v Marianke aj do zásoby. O to viac ma teší, že sú
medzi nami aj takí, ktorí radi pomôžu dobrej veci bez toho, aby sa pýtali
prečo práve ja a prečo nie druhí, aby porovnávali kto viac a kto menej.

Radovan Jurika
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Marianska kanalizácia 
– úvahy a  ako ďalej
Budovanie kanalizácie v Marianke naráža na mnohé prob -

lémy a úskalia, s ktorými musíme dennodenne bojovať, ale
najmä na nevôľu tých z nás, ktorí nevedia pochopiť, že
v 21 storočí, v roku 2011 je jednoducho neslušné púšťať
s r a č k y  dole ulicou, do potoka alebo susedovi do
záhrady ... Sú aj takí z nás, ktorí síce vedia čo je slušné
a čo sa patrí, ale nevedia sa zmieriť s tým že za kana -
lizačnú prípojku (tak ako aj za každú inú prípojku) treba
zaplatiť, lebo prípojka patrí im. Keď už teda treba platiť,
tak aspoň nie hneď, ale až potom - uvažujú ďalší. Potom
čo prípojku niekto vybuduje a my potom „akože zabud -
neme“ zaplatiť, tak ako doposiaľ mnohí z nás nezaplatili
za objednané a vybudované prípojky na Karpatskej,
Partizánskej... (Áno, aj to sú tie chýbajúce peniaze na
zaasfaltovanie Karpatskej, opravu Pírovho briežku, Lesnej
atď.) A keď náhodou nikoho nedobehneme, no tak
rozkopeme cestu a tú prípojku si potom niekedy spravíme
sami. Potom si povieme: Éj ale sme obabrali tú obec
Marianku! (Alebo že by sme vybabrali sami so sebou?)
Pozrime sa okolo seba!!!

Ale možno to vidieť aj takto:
Ak sa (na základe výzvy obce na podanie prihlášky a za -
pla tenie poplatku za prípojku) väčšina dotknutých oby -
vateľov (cca 300 - 350 domov) zapojí do hromadného
budovania prípojok, ktoré organizuje obec súčasne s výs -
tavbou kanalizácie, máme šancu dosiahnuť nasledovné:

1. Ulicu pred domom budeme mať rozkopanú len raz a nie
opakovane, donekonečna,

2. Asfalt na ulici nebudeme mať polepený flekmi ako staré
gate, lebo dodávateľ po výstavbe kanalizácie a súčasne
prípojok opraví asfaltový povrch súvisle naraz,

3. Na základe hromadnej objednávky prípojok v rámci
jednej rozkopávky cesty je cena za jednu prípojku určite
výhodnejšia, ako cena za to isté v prípade
samostatných objednávok.

4. Ak budú prípojky objednané hromadne vopred, dodá va -
teľ bude mať možnosť zaradiť ich výstavbu do časového
plánu budovania kanalizácie, tak aby stihol dohodnuté
termíny výstavby. (Treba si uvedomiť že ide o technicky
komplikovanú výstavbu 4 km a nie niekoľkých metrov...)

5. Ak budú poplatky za prípojky zaplatené hromadne
vopred, obec bude môcť výstavbu prípojok objednať
a ich úhradu garantovať a dodávateľ bude mať garanciu
obce, že za túto prácu naviac, nad rámec projektu
dostane aj následne riadne zaplatené. V opačnom
prípade  obec výstavbu prípojok nemôže garantovať
a teda ani objednať.

6. V prípade hromadnej objednávky prípojok obec konajúc
v mene prihlásených obyvateľov zmluvne a organizačne
zabezpečí budovanie prípojok s dodávateľom. Obcou
vyzbierané poplatky za prípojky nie sú účtovným
príjmom ani majetkom obce, (je to stále majetok
občanov v správe obce) preto nehrozí žiadne riziko, že
by obyvatelia o tieto peniaze prišli. 

Pohľady na tú istú vec môžu byť rôzne, dôležité však je
zamyslieť sa nad tým, čo chceme dosiahnuť a ako chceme
v Marianke žiť. 

Radovan Jurika

Zničená Štúrova a Budovateľská
- zopár relevantných faktov.
� 20.10.2008 Obec Marianka v zastúpení Ing. Bolgáčom vydala

rozhodnutie o umiestnení stavby: Marianka – Štúrova ul. a Tálky –
splašková kanalizácia pre: AVENTÍNUS DEVELOPMENT s.r.o..
Následne, na základe súhlasného stanoviska obce Marianka ako
vlastníka pozemkov Obvodný úrad životného prostredia v Malackách
vydal dňa 17.02.2009 spoločnosti AVENTÍNUS DEVELOPMENT s.r.o.
povolenie na vybudovanie vodnej stavby Marianka – Štúrova ul.
a Tálky – splašková kanalizácia. Účelom stavby podľa
predmetného rozhodnutia je „vybudovanie splaškovej
kanalizácie pre rodinné domy na Štúrovej ulici a v lokalite
Tálky“

� 26.04.2010 Obec Marianka v zastúpení Ing. Bolgáčom vydala pre :
AVENTÍNUS DEVELOPMENT s.r.o. rozkopávkové povolenie na
zvláštne užívanie komunikácie Štúrova a Budovateľská. Podľa bodu
5. Žiadateľ rozkopávky je povinný vykonať povrchovú úpravu
komunikácie do konca júla 2010 ...

Spoločnosť AVENTÍNUS DEVELOPMENT s.r.o., ktorej konateľmi
a majiteľmi sú páni Kušpál a Katrenič nedodržali podmienky
rozkopávkového povolenia a napriek jasnej povinnosti vykonať
povrchovú úpravu komunikácií do konca júla 2010 túto povinnosť
nesplnili a Štúrovu ako aj Budovateľskú ulicu nechali v dezolátnom
stave celú zimu.

� Rozhodnutím zo dňa 30.12.2010 Obec Marianka v zastúpení JUDr.
Jurikom, uložila spoločnosti AVENTÍNUS DEVELOPMENT s.r.o.
pokutu vo výške 17 000 EUR za porušenie rozkopávkového
povolenia. V odvolaní voči pokute pán Kušpál uviedol: „predmetná
komunikácia na ulici Štúrova nebola pred vydaním
rozkopávkového povolenia vo zvlášť dobrom technickom stave,
ktorý spočíval v  mnohých výtlkoch, jamách a obzvlášť
poškodenom asfalte. Uskutočnením dočasného zabetónovania
predmetnej komunikácie sa tak žiadnym spôsobom nezhoršila
povrchová úprava komunikácie“.

� 14. 01. 2011 obec Marianka vyrubila spoločnosti AVENTÍNUS
DEVELOPMENT s.r.o. za osobitné užívanie verejného priestranstva –
niekoľkomesačnú uzávierku Štúrovej a Budovateľskej ulice daň vo
výške 9 807,34 EUR. Na zabezpečenie daňového nedoplatku
zriadila obec Marianka daňové záložné právo k rozostavanej
splaškovej kanalizácii ktorej vlastníkom je AVENTÍNUS
DEVELOPMENT s.r.o.

Napriek opakovanej výzve obce Marianka, aby AVENTÍNUS
DEVELOPMENT s.r.o. požiadala o nové rozkopávkové povolenie
Štúrovej ulice, prípadne aby s obcou uzatvorila dohodu o podmienkach
novej rozkopávky,  keďže pôvodné povolenie bolo platné len do konca
júla 2010, pán Kušpál túto legitímnu požiadavku obce arogantným
spôsobom odmietol s tým, že on nemá dôvod sa s obcou o čomkoľvek
dohadovať .... Následne pracovníci firmy STAVOZEMIX, s.r.o. napriek
výslovnému zákazu starostu obce a bez platného povolenia obsadili
Śtúrovu ulicu stavebnými strojmi a znovu ju rozkopali. Toľko fakty.

Chrapúnsky a necitlivý prístup zhotoviteľa kanalizácie k obci a najmä
k jej obyvateľom zhotoviteľ potvrdil odmietnutím žiadosti starostu obce,
aby aspoň zabezpečil dočasnú svetelnú signalizáciu na Pírovom vŕšku
na Budovateľskej ulici...

Tí, čo mali developovať – teda zveľaďovať, zničili aj to málo, čo sme
v obci mali. Hanba im! Obyvatelia domov na Štúrovej ulici nielen že
nemajú odkanalizované domy ( čo je v priamom rozpore s účelom, pre
ktorý sa mala podľa vydaného povolenia kanalizácia budovať) ale majú
aj zničené ploty a úplne zdemolovanú cestu! Absolútna neochota pánov
Kušpála a Katreniča dohodnúť sa s obcou a súčasne pohroma, ktorá po
nich zostala nás núti podnikať ďalšie právne kroky na zabezpečenie
ochrany záujmov obce. 

Radovan Jurika
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Vážení 
občania,
blížiaci sa koniec roka je 
pre každého z nás obdo-
bím bilancovania  roku 
odchádzajúceho a sníva-
nia svojich plánov a vízií 
v roku budúcom. Aby 
mal človek silu ísť ďalej, 
silu zvýšiť pracovné na-
sadenie, silu dotiahnuť 
veci až do úspešného 
konca, je nevyhnutné 
práve teraz sa na chvíľu 
zastaviť, obzrieť sa 
dozadu a spomenúť si 
na ľudí. Ľudí, ktorí sa 
v posledných 12 mesia-
coch nezabudnuteľne 
vryli do pamäte, vďaka 
svojej ochote a snahe 
pomôcť, podporiť dobré 
nápady. Je pre mňa 
úžasným zistením, koľko 
takýchto šikovných ľudí 
v obci máme a priznám 
sa Vám, že som na to 
nadmieru pyšný! Mnohí 
pomohli finančne na re-
konštrukcie ciest, iní 
bez nároku na odplatu 
pomohli niečo opraviť, 
priviezť, zorganizovať. 
Ďalší prišli, poradili, vy-
bavili, pochválili...  
Všetkým úprimne zo 
srdca ĎAKUJEM ! 
Sú to ľudia s veľkým „L“ 
ktorí dávno  pochopili že 
keď pomôžu, pomôžu 
obci, teda sami sebe 
a nie nejakému staros-
tovi... Pri spomienke 
na takýchto Ľudí som 
skutočne hrdý 
Mariančan.

A kde všade som 
tých LUDÍ stretol ?

Karpatská – horný úsek
V auguste sme za pomoci združenia obyva-
teľov z Panského Lesa a príspevkov mnohých 
obyvateľov obce  vyzbierali sumu 46.000 EUR 
na rekonštrukciu asfaltového povrchu na Karpat-
skej ulici a časti športovej ulice. Rekonštrukčné 
práce boli úspešne dokončené. Na základe sta-
noviska dopravného inšpektorátu v Malackách 

bol spracovaný projekt dopravného značenia. 
V dohľadnom čase bude preto na Karpatskej 
ulici aj nové dopravné značenie, ktoré prispeje 
k vyššej bezpečnosti. Krátky vynechaný úsek 
asfaltu  pri Pútnickom mlyne bude dokončený 
budúci rok, následne po ukončení stavebných 
prác na Pútnickom mlyne. 

Parkovisko
Od augusta sme na Karpatskej ulici zahájili výstavbu odstavného parkoviska pre návštevníkov Svä-

tého údolia, Športového areálu, ako aj ostatných návštevníkov a obyvateľov obce. Parkovisko nám 

už v súčasnosti veľmi chýba a to pri každom väčšom podujatí v obci. O to viac bude dôležité mať 

odstavnú plochu po rekonštrukcii námestia 4 apríla na skutočné námestie... Parkovisko bolo pro-

jektantom navrhnuté tak, aby  štandardne  umožňovalo parkovanie pre 43 osobných motorových 

vozidiel, a v prípade potreby aby bolo bez problémov možné umiestniť na tejto ploche autobusy. 

Konečnú úpravu parkoviska bude možné vykonať až potom, čo navážka zeminy sadne.

Budovateľská, Lesná
Po nekonečných 3 mesačných peripetiách 
súvisiacich s projektovou a zmluvnou  prípravou  
sa nám podarilo zorganizovať a zahájiť rekon-
štrukciu Budovateľskej a Lesnej ulice. Nevyhnut-
nou súčasťou tejto rekonštrukcie je uzemnenie 
všetkých inžinierskych sietí tak, aby následne 
vybudovaná cesta nemusela byť najbližších 5 
rokov zo žiadneho dôvodu opakovane rozkopá-
vaná. Okrem elektrického vedenia, telefónneho 
vedenia, plynovodu, obecného rozhlasu, vedenia 
obecného osvetlenia a káblovej televízie (náklady 
na vedenia  znášali na základe zmlúv prevádz-
kovatelia jednotlivých inžinierskych sietí) sme 
do výkopov uložili aj káble pre budúci kamerový 
systém obce, ktorý zabezpečí vyššiu bezpečnosť 
pre nás všetkých. Súčasťou rekonštrukcie uvede-
ných ulíc nie je len samotná výmena povrchu, ale 
aj maximálne rozšírenie uvedených ulíc, tak aby 
boli bezpečne nielen prejazdné ale aj priechodné. 
V súvislosti s rozšírením križovatky oboch ciest 
bolo nevyhnutne potrebné upraviť terén aj v okolí 
sochy Tálenskej Panny Márie, a to vytvorením tzv. 
výhybní – rozšírených úsekov ciest umožňujúcich 
bezpečné obchádzanie motorových vozidiel. 
Na kritických úsekoch oboch ciest bude potreb-
né zhotoviť úplné nové betónové teleso cesty. 
Predbežné celkové náklady  uvedenej stavby 
sa šplhajú do výšky 80.000,- EUR. Veríme že 
k doposiaľ vyzbieranej čiastke 45.000,- EUR 
prispejú aj ďalší obyvatelia, aby sme mohli tento 
zámer aj úspešne dokončiť. To, že Pírov vŕšok 
používa na prístup domov skoro polovica oby-
vateľov obce (ak aj nie, tak počas budúcoročnej 
rekonštrukcie Štúrovej ulice určite bude...) je 
dostatočný dôvod na to, aby sme sa spoločne 
postarali o jeho vzhľad. Za ochotu  pomôcť 

pri tejto na Marianske  pomery obrovskej akcii 
ďakujeme najmä Marekovi Mojtovi a  Duša-
novi Makovickému. Podotýkam, že s prosbou 
o pomoc pri organizácii tejto stavby sme oslovili 
viacerých stavebných inžinierov v obci. Bohužiaľ 
neúspešne... 
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Linka č.37
Ak už hovoríme o Karpatskej ulici, 
predpokladáme že už čoskoro 
po nej prejde prvá riadna linka 
MHD č.37. Rokovania ohľadom 
predĺženia tridsaťsedmičky sme 
zahájili už v januári tohto roku. 
Veríme, že “do roka a do dňa“ sa 
kvalitnejšia hromadná doprava 
v obci stane skutočnosťou. Podo-
týkame, že MHD bude stáť v obci 
na všetkých troch existujúcich 
zastávkach. Je potrebné si uvedo-
miť, že projekt MHD bude skúšob-
ný tak pre DP Bratislava a.s., ako 
aj pre obec. Po uplynutí prvých 
mesiacov bude potrebné vyhod-
notiť jeho efektivitu (s ohľadom 
na značne vysoké prevádzkové 
náklady, ktoré bude platiť obec vo 
výške do 1.200,- EUR/mesačne) 
a v prípade jeho úspešnosti „do-
ladiť“ všetky prvotné nedostatky. 
V tej súvislosti sme požiadali 
DP Bratislava a.s., o vytvorenie 
osobitného tarifného pásma pre 
Marianku tak, aby sme aj za hrani-
cou Bratislavy mohli v budúcnosti 
používať predplatné lístky. 

Chodníky
Výstavbu chodníkov v Marianke vnímame ako 
veľkú výzvu nielen my „domajší“, ale aj pani 
premiérka vlády SR, Iveta Radičová, ktorá nás 
na základe žiadosti obce podporila dotáciou 
vo výške 25.000 EUR. Pevne veríme, že 
ihneď po právoplatnom ukončení územných 
a stavebných konaní sa na jar budúceho 
roka budeme môcť pustiť do ich výstavby. 
Prioritou je výstavba chodníka na Karpatskej 
ulici v starej časti obce. Chodník bude jed-
nostranný, budovaný vždy na tej strane cesty 
kde to priestorové pomery umožnia. Účelom 
je získať možnosť bezpečného a pohodlného 
prechodu chodcov po chodníku od tabule 
„Marianka“ až po napojenie na existujúci 
chodník v Panskom lese... Veríme, že chodník 
ocení každý, kto zažil ten nepríjemný pocit 
kráčať večer po okraji Karpatskej ulice plnej 
rútiacich sa áut...
Dokumentáciu ku chodníkom nájdete 
na stránke obce: www.marianka.sk

Karpatská
Na základe niekoľkomesačných rokovaní 
s developerom „14 RD Marianka - Vinohra-
dy“ spoločnosťou Koruna finance, a.s. sa 
nám podarilo uzavrieť Zmluvu o úprave svahu 
na Karpatskej ulici, ktorá bude pozostávať ni-
elen z terénnych úprav značne zerodovaného 
svahu, ale aj výstavby odvodňovacích žľabov 
pozdĺž Karpatskej ulice a komplexnej výsadby 
okrasných  krovín a stromov. Dúfame že 
spoločnosť Koruna finance, a.s. svoj záväzok 
riadne splní a my sa už v lete budúceho roka 
budeme tešiť z esteticky upraveného okraja 
hlavnej cesty v Marianke.

Námestie
Nakoľko podľa nami získaných informácií 
bude zo strany implementačnej agentúry 
čoskoro zverejnená výzva na predklada-
nie žiadostí na poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z fondov EÚ na re-
konštrukciu Námestia 4 apríla, už teraz 
s Borisom Hrbáňom pripravujeme všetky 
potrebné podklady tak, aby sme tento krát 
boli na 100 % úspešní. Verím, že sa nám to 
podarí a srdce Marianky dostane novú krajšiu 
tvár. V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou 
Námestia 4 apríla sme absolvovali rokovania 
na úrovni predstavenstva ZSE Distribúcia, 
a.s. s cieľom premiestniť existujúcu trafo-
stanicu na iné vhodné miesto, tak aby táto 
neznehodnocovala budúci vzhľad námestia 
na okraji pamiatkovej zóny obce.

Škola
Zostaňme ešte na námestí. Tam na nás smutne hľadí ošarpaná budova školy, kto-
rá svojím výzorom priam prosíka o rekonštrukciu. V spolupráci s Ivanom Jarinom 
máme spracovanú krásnu štúdiu ako by z vonku škola mohla vyzerať, keby... Keby 
sme mali dostatok financií. V prvom kole, sa začiatkom budúceho roka  pustíme 
do  výmeny okien, na ktorú sme v septembri tohto roku získali dotáciu vo výške 
21 500,-  EUR. V najbližších mesiacoch prebehne výberové konanie na dodáva-
teľa okien. Následne budeme znovu žiadať o dotáciu aj na úpravu fasády a vý-
stavbu podkrovia školy. 

S Ivanom Jarinom a Julom Dubovským pripravujeme projekt krytého pódia 
v priestoroch športového areálu tak, aby už budúcoročné letné kultúrne podujatia 
mohli prebiehať v príjemnom a upravenom prostredí. Koncom leta sme očaká-
vali výzvu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ 
na výstavbu krytej športovej haly v priestoroch športového areálu. Bohužiaľ výzva 
nebola doposiaľ zverejnená. Očakávame, že sa k tomuto, pre všetkých športov-
cov v obci nevyhnutne potrebnému projektu, budeme môcť čoskoro znovu vrátiť.

Spoločenský 
dom
Napriek tomu, že pre mnohých z Vás 
budova spoločenského domu  vyvoláva tie 
najkrajšie spomienky, spomienky na det-
stvo a starú školu, bohužiaľ na základe 
stanoviska odborníkov prišiel čas prepustiť  
miesto novej stavbe. Búracie povolenie 
je už právoplatné, priestory sú vypratané 
a tak očakávame skoré zahájenie búracích 
prác. V súčasnosti prebieha pripomienkové 
konanie k projektu nového spoločenského 
domu predloženého zo strany investora. 
Nakoľko celú výstavbu má podľa zmluvy 
zabezpečiť súkromný investor výhradne  
z vlastných zdrojov, v novom objekte budú 
okrem pre nás potrebnej spoločenskej sály 
s kuchyňou aj priestor pre lekára alebo 
knižnicu  o celkovej výmere 186m2 ( spo-
ločenská sála) + 48m2 ( kuchyňa) + 59m2 
(rozptylový priestor) + 64m2( nebytový 
priestor) + 8m2 + 9m2 (sociálne zariadenia) 
aj byty a komerčné priestory vo vlastníctve 
súkromného investora. Veríme, že tento nie 
štandardný projekt sa podarí zrealizovať 
a už čoskoro budeme mať nové priestory 
pre spoločné stretnutia.
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Často sa stretávam s názorom, že pokuty obec zaviedla, len aby získala 
od obyvateľov vyššie príjmy do obecnej kasy. Zámerom obce však v skutoč-
nosti je dosiahnuť oveľa vyšší cieľ. Tým je v prvom rade  poriadok a čistota 
v obci, rešpektovanie verejného záujmu nad súkromným, dodržiavanie sluš-
nosti v susedských vzťahoch. Čo to teda znamená ? 
Ak niekto v obci vypúšťa žumpu do potoka, na ulicu, do záhrady – zaslúži si 
pokutu, taktiež to platí na vypúšťanie súkromných ČOV na ulicu.
Ak niekto v obci rozhadzuje smeti, vytvára čierne skládky odpadu, alebo spa-
ľuje smeti a nezapojí sa do zberu odpadu – zaslúži si  pokutu.
Ak niekto v obci poškodzuje, obmedzuje, alebo akokoľvek ohrozuje verejné 
cesty a priestranstvá – zaslúži si  pokutu.
Ak niekto v obci ruší nadmerným hlukom, alebo v čase obmedzenia hlučnosti 
obťažuje hlukom susedov, alebo iných obyvateľov – zaslúži si  pokutu.
Ak niekto stavia stavbu bez povolenia, alebo v rozpore s povolením, tiež ak 
nemá stavbu označenú a oplotenú  – zaslúži si  pokutu.

Ak budeme všetci dodržiavať  pravidlá slušnosti a ohľaduplnosti, všetky záko-
ny a nariadenia o pokutách budú zbytočné a nám sa bude žiť lepšie, krajšie, 
zdravšie a príjemnešie.  

Južná cesta
Odťaženie Štúrovej a Budovateľskej 
ulice najmä od nákladnej dopravy a teda 
výstavba Južnej cesty zostáva pre nás 
naďalej prioritou riešenia dopravnej situ-
ácie veľkej časti obce. Týka sa to najmä 
v súčasnosti dopravne ťažko dostupných 
lokalít Tálky, Kraciny, Ovsisko a Lúky, ale 
aj Potočnej, Podhájskej a Bystrickej ulice. 
Obec zabezpečila vypracovanie projekto-
vej dokumentácie pre prvú etapu výstavby 
Južnej cesty – od Starých časov po Ma-
riansky potok. Na výstavbu Južnej cesty 
máme zazmluvnených prvých 30.000 
EUR. Voči územnému konaniu však podali 
námietky - nesúhlas s výstavbou prvej eta-
py Južnej cesty páni Kušpál a Katrenič...  
Tí istí pani, ktorí sa pričinili o zdemolova-
nie Štúrovej ulice, tí, ktorí mali pôvodne 
sľúbiť že Južnú cestu vybudujú .... 
V tejto súvislosti ďakujeme pánovi Petrovi 
Foltínovi, ktorý nám pomáhal strojom 
aspoň dočasne upraviť Štúrovu aby bola 
prejazdná.

Cintorín
Dôležitým ukazovateľom kultúrnosti 
každej obce je stav obecného cintorína 
a domu smútku. Na účely podrobnej 
evidencie hrobových miest sme zak-
úpili vďaka daru vo výške 3.300,-EUR  
špecializovaný softér, ktorý umožňuje 
väčšiu prehľadnosť a tým aj efektívnejšiu 
starostlivosť o cintorín. Po tom ako Rudo 
Ambra nanovo vymaľoval priestory Domu 
smútku, Mária Savková, Milenka Mako-
vická, Zorka Statelová a Marta Harma-
nnová pomohli kúpiť, ušiť a zavesiť nové 
závesy. Dom smútku je znovu decentným 
miestom poslednej rozlúčky pre každého 
z nás. Z časových dôvodov sme už ne-
stihli nanovo natrieť fasádu domu smútku 
a oplotenie cintorína. Na cintoríne pripra-
vujeme projekt výstavby urnového hája.   

Obecný úrad
Na záver, ešte jeden veľký úspech. A tým 
je kolektív pracovníčok OcU, ktorý s do-
slova chlapským nasadením zvládol veľké 
upratovanie a maľovanie na obecnom 
úrade. Alenka, Ľubka a Marta – ďakujem. 
Rovnako sa nám za pomoci Adama Win-
discha konečne podarilo obnoviť obecný 
archív a to vrátane vytvorenia počítačovej 
databázy archivovaných dokumentov.

Splašková kanalizácia Marianka 
Projekt budovania splaškovej kanalizácie je najväčším investičným a súčasne aj najkom-
plikovanejším projektom v obci. Problémovým nie je len samotné technické riešenie 
stavby, ale aj proces výberu dodávateľa stavby prostredníctvom verejného obstarávania. 
Aktuálne platná právna úprava podmienok verejného obstarávania značne sťažila a tým 
aj predĺžila celý proces.
V žiadnom prípade to však neznamená neúspešnosť projektu. Nakoľko sa do súťaže 
o výstavbu našej kanalizácie prihlásilo 24 firiem, je potrebné do druhého kola vyselek-
tovať len tie najkvalitnejšie z nich. Skoro všetci vylúčení kandidáti podali voči vylúčeniu 
námietky, o ktorých musí rozhodnúť Úrad pre verejné obstarávanie. Ako je každému 
zrejmé, ide o časovo a administratívne náročný proces, ktorý musíme spoločne pretrpieť 
a dočkať sa prvého výkopu.
 
V súvislosti s výstavbou kanalizácie je potrebné spomenúť letnú petičnú akciu obyva-
teľov Bystrickej ulice, ktorí sa domáhali okamžitého zaradenia Bystrickej ulice do výstav-
by splaškovej kanalizácie. Nakoľko ich požiadavka bola bez diskusií opodstatnená, obec 
Marianka objednala vyhotovenie novej projektovej  dokumentácie pod názvom: Marian-
ka splašková kanalizácia – Bystrická ulica a následne bola v októbri  podaná žiadosť 
o poskytnutie finančnej pomoci z Envirofondu. Voči stavebnému povoleniu na výstavbu 
kanalizácie na Bystrickej ulici podali prostredníctvom spoločnosti Aventínus Develop-
ment, s.r.o. odvolanie známi to páni Kušpál a Katrenič...

Pokuty,
strašiak pre ľudí? 
Alebo  prečo sa slušní a ohľaduplní 
ľudia pokút nemusia báť.

Verím, že v budúcom roku sa po tomto zahrievacom kole roku 2011 
dostaneme do plných otáčok tak, aby nám Marianka krásnela doslova 
pred očami.
K tomu prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a  šťast-
ný krok do nového roku.

Radovan Jurika
starosta
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• V JANUÁRI TOHTO ROKU sme spusti-
li proces verejného obstarávania na dodá-
vateľa  výmeny okien na budove ZŠ a to 
podľa projektovej dokumentácie spraco-
vanej Ing. Arch. Jarinom z Marianky, kto-
rý bol prerokovaný a schválený stavebnou 
komisiou obce. Tento projekt súčasne rie-
ši aj budúce zateplenie fasády a prestreše-
nie objektu školy sedlovou strechou, čomu 
bola prispôsobená aj farba okenných 
rámov. Celková cena diela bola vo výške 
23.894,62 EUR. Dodávateľom nových 
okien bola spoločnosť KALYPSO s.r.o. 
Súčasne sme v marci tohto roku podali na 
BSK a MF SR žiadosti  o dotácie na ďalšiu 
etapu rekonštrukcie budovy  ZŠ. Na zákla-
de spoločných rokovaní s riaditeľmi ZŠ 
a MŠ sme našli technické a priestorové rie-
šenia pre rozšírenie kapacít MŠ vzhľadom  
na pretrvávajúci enormný záujem o umiest-
nenie detí, na  celkový počet 64 detí 
(24 detí tento rok prijímame).

• OD ZAČIATKU ROKA PRIPRAVUJEME 
podklady na predloženie žiadosti o poskyt-
nutie fi nančnej dotácie na výstavbu kame-
rového systému obce. Nakoľko  takýto ka-
merový systém sa v dnešnej dobe za úče-
lom prevencie kriminality osvedčuje viac 
ako nákladné zriadenie a prevádzkovanie 
obecnej polície, po  kladných skúsenosti-
ach z viacerých obcí na Záhorí chceme aj 
my efektívnejšie chrániť náš majetok a naše 
deti. 

• VO FEBRUÁRI tohto roku sme zahájili ve-
rejnú súťaž na dodávateľa II. Etapy re-
konštrukcie Budovateľská/ Lesná. I. eta-

pa rekonštrukcie Budovateľská/ Lesná 
bola ukončená v decembri 2011 uložením, 
uzemnením všetkých inžinierskych 
sietí, a navážkou makadamu. 
Celkové náklady I. etapy rekonštrukcie 
predstavovali 27.603,55 EUR. 
Víťazom obstarávania II. Etapy rekonštruk-
cie Budovateľská/ Lesná sa stala fi rma 
DOKARO výrobné družstvo. Celková cena 
II. etapy je 52.699,56 EUR.

  
• NA ZÁKLADE VEREJNEJ SÚŤAŽE na do-

dávateľa projektových prác pre obec Mari-
anka, ktorá sa uskutočnila v apríli minulého 
roku, zhotovila projekčná kancelária  K&K 
project s.r.o. projektovú dokumentáciu na 
výstavbu chodníkov v obci. Podkladom pre 
zhotovenie projektovej dokumentácie bolo 
dodanie geodetického polohopisného 
a výškopisného zamerania, ktoré na 
základe verejnej súťaže uskutočnenej vo 
februári  minulého roku dodala spoločnosť 
SK Geodeti, s.r.o. V apríli tohto roku pre-
behlo obstarávanie na zhotoviteľa 
I. Etapy výstavby chodníkov na Karpatskej 
ulici, a to v úseku od križovatky Štúrova 
ulica po križovatku Stupavská ulica celková 
zmluvná cena predmetnej zákazky predsta-
vuje 20.257,96 EUR. Začiatkom júla 
tohto roku  by táto etapa mala byť ukonče-
ná. Súčasne do 15.07. 2012 by mala 
byť ukončená výstavba obecného chodníka 
od začiatku Marianky až po napojenie 
na existujúce chodníky a to vrátane riadne-
ho verejného osvetlenia pozdĺž Karpatskej 
ulice. Túto etapu výstavby chodníka realizu-
je IS Marianka s.r.o. na vlastné náklady na 
základe osobitnej dohody s obcou 

KRÔČIKY VPRED, 
alebo čo nového za 
posledných 6 mesiacov

Dobrá zmena, 
alebo
Začíname si 
všímať širšie 
súvislosti
Tak ako všetko v živote, aj naša 
Marianka sa mení. A to nielen 
na pohľad, ale zjavne sa mení aj 
vnímanie a postoje jej obyvateľov. 
Môžem z vlastnej skúsenosti 
potvrdiť, že za posledné mesiace ma 
práve prístup mnohých obyvateľov 
k riešeniu našich spoločných 
problémov príjemne prekvapil. 

A to teraz nehovorím o tých, ktorí priamo 
ponúkli tejto obci svoju pomoc či už 
bezplatnou prácou, peňažnými príspevkami 
na konkrétne obecné projekty, alebo boli 
ochotní venovať obci to najcennejšie – svoj 
voľný čas. S úctou pred nimi skláňam hlavu.
Myslím tým najmä na mnohých ďalších, 
ktorí síce nemajú veľké možnosti ako 
pomôcť, ale neváhajú dobrú vec podporiť 
dobrým slovom, pochvalou alebo len 
pochopením situácie, že všetko sa nedá 
spraviť hneď, že veci treba riešiť 
postupne a v rámci možností, ktoré tu 
v Marianke máme. Vedia, že nutne 
VŠETCI potrebujeme opravovať cesty 
a námestia, budovať chodníky a to 
všetko čo najlacnejšie, najefektívnejšie 
pri minimálnych nákladoch. Preto chápu, 
že „všetci“ traja pracovníci obecného 
úradu a jeden starosta obce sa nemôžu 
v dnešnej dobe kapacitne porovnávať so 
štandartnými investičnými oddeleniami 
veľkých miest, obcí, alebo ktorejkoľvek 
developerskej fi rmy.  
Našťastie nás všetkých sa v Marianke stále 
menej stretávam s názorom, že SA TO  
urobí SAMO, že niečo dostaneme len tak 
ZADARMO, bez vlastného pričinenia.   
Pochopili sme, že po desiatkach rokov 
investičnej pasivity obce pri rozvoji 
komunikácií, že to niečo stojí, a že je 
dobre, keď netečie, aspoň nech kvapká... 
A tie malé kvapky je pomaly aj v obci vidieť.  
Preto si ich treba vážiť, ochraňovať a nové 
neustále podporovať.   
Napriek niekoľkým týždňom nepriechodnej  
Budovateľskej ulice a posledné týždne 
úplne uzavretej Lesnej ulice boli dotknutí 
obyvatelia maximálne tolerantní a trpezliví.
Aj za to im ďakujem.

Radovan Jurika, starosta
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Marianka. Súčasťou záväzku tohto develo-
pera voči obci je aj rekonštrukcia autobuso-
vej zastávky Nad Bednárovým a zabezpeče-
nie výstavby obecného detského ihriska pri 
vstupe do obce. Stavebný dozor zabezpe-
čuje pre obec Tibor Požgay.

• 14. APRÍLA 2012 bola zahájená prevádz-
ka predĺženia linky MHD do Marianky. Ofi -
ciálne zahájenie prevádzky sa uskutočni-
lo za prítomnosti starostu Záhorskej Bystri-
ce, primátora Stupavy, zástupcov BSK a DP 
Bratislava. Na základe Zmluvy o zabezpe-
čení mestskej hromadnej dopravy sa obec 
podiela na 50% nákladov, čo predstavuje 
sumu 838,29 EUR bez DPH mesačne. 
K termínu 31.10.2012 bude úspešnosť 
a efektívnosť tejto prevádzky obojstranne 
vyhodnocovaná.

• PO UKONČENÍ BÚRACÍCH PRÁC na ob-
jekte bývalého Spoločenského domu boli 
v priebehu januára a februára tohto roku 
uskutočnené opakované stretnutia archi-
tektov a stavebných inžinierov z Marianky 
s projektantmi ateliéru Kubiš&Kupec, ktorí 
sú autormi projektu nového polyfunkčného 
centra pri obecnom úrade. Po akceptovaní 
vznesených pripomienok k projektu 
a úprave projektovej dokumentácie má 
vedľa obecného úradu vzniknúť nový ob-
jekt, v ktorom sa bude na prízemí nachád-
zať spoločenská sála s kuchyňou, ambulan-
cia lekára a priestor určený na účel lekárne. 
Na poschodí objektu, ktorý bude „lávkou“ 
priamo spojený s objektom obecného úra-
du a súčasne prepojený s priestormi bývalej 
požiarnej zbrojnice nachádzajúcimi sa nad 
Mariatálskymi lahôdkami sa bude nachá-
dzať priestor obecnej knižnice, klubovne 
a skladový priestor. Vo zvyšných priestoroch 
objektu sa budú nachádzať malometrážne 
byty. S ohľadom na zmeny projektu bol s in-
vestorom – pánom Polakovičom uzatvore-
ný dodatok k zmluve o výstavbe, ktorým bol 

upravený konečný termín ukončenia výstav-
by na 30. marec 2013. Súčasťou tohto pro-
jektu je aj celková parková úprava  okolia 
budúceho polyfunkčného centra.

• DŇA 09. MÁJA tohto roku sme podali 
žiadosť o nenávratný fi nančný príspevok 
na projekt Regenerácie Nám. 4. apríla 
v Marianke v rámci operačného programu 
Bratislavského kraja. 

 Žiadosť bola podaná po prepracovaní a ak-
tualizovaní pôvodného projektu z roku 2009 
v spolupráci s pánmi architektmi z Mari-
anky: Borisom Hrbáňom a Stanom Ondru-
šom. Celkové výdavky projektu sú vo výške 
405.902,62 EUR. Veríme že v priebehu au-
gusta sa dozvieme kladný výsledok, a bude-
me sa tak môcť čoskoro pustiť aj do úpra-
vy a opravy centrálnej zóny našej obce, kto-
rá túto investíciu už nevyhnutne potrebuje. 

• DŇA 24.01.2012 bola uzatvorená zmluva na 
zverejňovanie popisných údajov a grafi ckých 
dát – správy cintorína, na základe ktorej sú 
na stránke www.cintoriny.sk prehľadne zve-
rejňované a aktualizované údaje o jednotli-
vých hrobových miestach Marianskeho cin-
torína. Začiatkom júna tohto roku sa nám 
podarilo ukončiť vnútornú rekonštrukciu 
domu smútku, za čo vďačíme najmä Alenke 
Bordáčovej. 

 

V rámci rekonštrukcie bol odstránený ne-
funkčný mraziaci box a kompletne vymene-
ný celý inventár: stoličky, závesy, svietniky, 
polička, ambóna (pult). V súčasnosti robíme 
prípravu pre osadenie elektrického čerpa-
dla do studne na cintoríne. V rámci schvaľo-
vacieho procesu je aj projekt výstavby urno-
vej steny v areáli cinorína s predpokladaným 
počtom 120 urnových miest. 

• NA ZÁKLADE ŽIADOSTI o poskytnutie do-
tácie BSK k projektu krytého pódia v obec-

nom športovom areáli sme od samospráv-
neho kraja získali 2.000 EUR. Nakoľko 
v apríli tohto roku bol okresným súdom 
v Malackách vydaný ďalší, rozsudok v pro-
spech obce vo veci vlastníctva pozemkov 
športového areálu (zatiaľ ešte neprávoplat-
ný, žalovaný bol Slovenský pozemkový fond) 
perspektíva vytvorenia športovo-kultúrne-
ho areálu v blízkosti dnešného futbalového 
ihriska naberá stále reálnejšie kontúry.

• NA ZÁKLADE ŽIADOSTI o poskytnutie 
dotácie BSK k projektu Podpory cykloturis-
tiky v obci Marianka sme od samosprávne-
ho kraja získali dotáciu 1.000 EUR. Napriek 
nie vysokej fi nančnej podpore obec Marian-
ka získala možnosť priameho zapojenia sa 
do projektov rozvoja cykloturistiky realizo-
vaných v tomto roku zo strany BSK. V prie-
behu leta by malo v okolí Marianky pribud-
núť kvalitné cykloturistické značenie vrátane 
veľkých máp s odporúčanými okruhmi 
v okolí Marianky. Jedna takáto mapa by 
v blízkej budúcnosti mala byť umiestnená aj 
v Devínskej Novej Vsi pri novom cyklo mos-
te. Hlavným ťahúňom tohto projektu je baj-
ker Miro Kováč z Marianky.

• V JÚNI 2012 bola projekčnou kanceláriou 
K&K project s.r.o. zhotovená a obci odo-
vzdaná kompletná projektová dokumen-

tácia opravy Štúrovej ulice od križovat-
ky pri Floriánkovi až po Karpatskú ulicu. 
Projektovú dokumentáciu elektro VN 
a NN vedení bezplatne obci dodal pán 
Marek Mojto z Marianky zo spoločnosti 
PINEL s.r.o. V letných mesiacoch máme 
záujem vykonať všetku potrebnú inžiniersku 
činnosť tak, aby sme na jeseň mohli zahá-
jiť práce na oprave Štúrovej ulice. Súčasťou 
prác bude tak ako na Budovateľskej 
a Lesnej aj kompletné uzemnenie všetkých 
inžinierskych sietí a vybudovanie všetkých ▼



Áno, tí všetci sme sa zišli pri podpi-
se petície proti rozširovaniu výstav-
by v Marianke mimo územia, ktoré je 
už dnes platným Územným plánom 
určené na výstavbu. Petíciu podpori-
lo približne 750 ľudí, a tento názor bol 
tlmočený aj smerom na obec.

Obec Marianka a nakoniec zastupiteľstvo 
tiež v tomto prípade rešpektovali názor ob-
čanov. Bolo zvolané stretnutie s kompetent-
nými úradmi (Obvodný lesný úrad v Malac-
kách, Krajský lesný úrad v Bratislave, CHKO 
Malé Karpaty v Modre, Obvodný úrad život-
ného prostredia v Malackách), na ktorom 
predstavitelia týchto úradov písomne dekla-
rovali snahu o spoločný koordinovaný pos-
tup – vzájomné informovanie sa. Obec a jej 
predstavitelia boli písomne ubezpečení, že 
pri zámere výstavby v nových lokalitách sa 
okrem legálnych a enviromentálnych 
hľadísk rozširovania takejto výstavby bude 
jednoznačne prihliadať aj na záujem obyva-

teľov obce. Ďakujeme všetkým zúčastneným 
aj občanom za tento výsledok.

V prípade pozemkov pod a v okolí horné-
ho futbalového ihriska tiež nastali pre obec 
Marianka pozitívne zmeny. Obec už jed-
nak prevažnú väčšinu určovacích žalôb vyh-
rala, zostali už len posledné dve. Pán Sand 
vo svojom otvorenom liste zverejnenom na 
webovej stránke obce verejne deklaroval, 
že umožní nezávislému súdu v tomto spore 
rozhodnúť, za čo mu tiež patrí naše poďako-
vanie. Tákýto postoj k veci je určite 
rozumnejším  riešením, ako predbiehať roz-
hodnutie súdu a ďaleko rozumnejším, ako 
sme mohli pred mesiacom sledovať v médi-
ách, kde na východe Slovenska v obdobnej 
situácii sporu o vlastníctvo pozemkov pod 
futbalovým ihriskom dala jedna strana spo-
ru traktorom s pluhom poorať celé futbalo-
vé ihrisko . 

Marcel Porges
poslanec obecného zastupiteľstva

Vážení obyvatelia Marianky či už 
pôvodní, alebo noví, s trvalým 
pobytom alebo bez neho 
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Mariatálfest – festival 
úspechov Marianky

prípojok, k čomu bude nevyhnutná spoluprá-
ca aj všetkých  dotknutých obyvateľov Štúro-
vej ulice.

• DŇA 16.06.2012 sa uskutočnil v poradí 
4. ročník Mariatálfestu, pričom už druhý rok 
je tento festival organizovaný obcou Marian-
ka. V rámci Mariatálfestu sme slávnostne 
otvorili a vysvätili novo zrekonštruovanú Bu-
dovateľskú a Lesnú ulicu. Súčasne sme aj 
po prvý krát mohli „odskúšať“ kapacitu od-
stavnej plochy vedľa Karpatskej ulice aj 
vďaka ktorej bola Karpatská priechodnejšia 
ako po minulé roky. Veríme, že v najbližšom 
čase sa nám podarí túto odstavnú plochu 
riadne dokončiť tak, aby mohla plnohodnot-
ne slúžiť svojmu účelu.

• VO FEBRUÁRI bola uzatvorená zmluva 
o nájme Exercičnej záhrady na účely pre-
vádzkovania verejného parku do roku 2014. 
Následne sme v záhrade vykonali rozsiahle 
záhradnícke práce - vyhrabanie starého lís-
tia, strihanie kríkov, výsadbu nových kvetino-
vých záhonov aj za pomoci pána Gašpareka 
z Agroservisu a pani Ondrušovej.  

• VZHĽADOM NA OKOLNOSTI, za ktorých 
bolo opakovane zrušené verejné obstaráva-
nie na dodávateľa stavby splaškovej kanali-
zácie, bola obec nútená podať žalobu voči 
Úradu pre verejné obstarávanie. Okamžite 
bola zo strany obce zverejnená nová výzva 
v rámci verejného obstarávania. Nakoľko boli 
zo strany spoločnosti UNISTAV s.r.o. opa-
kovane podané námietky, o ich opodstatne-
nosti bude rozhodovať znovu Úrad pre ve-
rejné obstarávanie. Napriek skutočnosti, že 
záujmom obce je čo najskôr zahájiť výstav-
bu splaškovej kanalizácie, vzhľadom na fi -
nančný rozsah  zákazky je rovnako dôležité, 
aby celý proces realizácie tohto projektu bol 
bezchybný. Začiatkom júna obec pristúpila k 
dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratných 
fi nančných prostriedkov, na základe ktorého 
máme možnosť požiadať o predĺženie lehoty 
realizácie projektu až o 18 mesiacov. 

• V APRÍLI spoločnosť Koruna fi nance a.s. 
na základe osobitnej dohody s obcou zača-
la realizovať úpravu brehu na Karpatskej uli-
ci. Cieľom úpravy brehu a následnej výsad-
by krovín je  minimalizovať náklady na údrž-
bu brehu tak, aby tieto nezostali na pleciach 
jednotlivých vlastníkov pozemkov tvoriacich 
breh. Až po úprave brehu sme zistili pokiaľ 
v skutočnosti cesta na Karpatskej ulici sia-
hala a aký kus bola zasypaná zosúvajúcim 
sa svahom.

Toľko v stručnosti posledných 6 mesiacov 
práce a života v obci.

Radovan Jurika
starosta

Marcel
Highlight



Developeri 
alebo 
babroši?

Základné 
pravidlá
tolerancie 

Mládežnícky zbor  

Mariatál
Spravodaj obce Marianka                          2/2012

Výskum 
v bridlicovej 
štôlni

Tunel D4 
za Mariankou

Čo všetko sa 
u nás udialo

Novinky 
zo športu

Školské 
smerovanie

prečo vznikli a čo o nich 
hovoríte Vy, rodičia



2 Mariatál

Úvodník
Blíži sa koniec roka 2012. Rok, 

ktorý mnohým z nás utiekol 
ako voda. Rok, v ktorom sme zažili 
veľa smutného, mnohé sklamania 
a prehry, ale aj drobné úspechy 
a povzbudenia. Taký je už život. 
Rok uplynul a zas budeme o rok 
starší, ale aj skúsenejší a roz-
hodnejší pri plnení našich cieľov 
a predsavzatí.
Pri spomienke na to, čo všetko 
nám odchádzajúci rok vzal a čo 
dal, si asi každý z nás v Marianke 
v prvom rade spomenie na jedné-
ho veľkého človeka, ktorého op-
timizmus a jemný úsmev na tvári, 
vedel rozjasniť aj tie najšedivejšie 
a najvšednejšie marianske dni. 
To, čo nám tento rok priniesol, sú 
jeho nasledovníci. Ďalší a ďalší ľu-
dia ochotní s otvoreným srdcom a 
úsmevom na tvári pomôcť. Rodičia 
našich školákov a predškolákov 
počas letnej rekonštrukcie školy 
ukázali, čo všetko sa spoločne dá 
dosiahnuť. Rovnako nelenili  ani 
športovci na ihrisku pri výstavbe 
krytej tribúny či amfiteátra . Ďalší, 
čo pomohli so stavebnými  projek-
tami, prekladmi textov do cudzích    
jazykov, pomohli pri organizovaní 
spoločenských podujatí, jednodu-
cho nezištne pomohli.
Ďakujeme.

Pri 
 písaní týchto riadkov som 

si otvoril Mariatál 2/2011 z kon-
ca minulého roka, v ktorom som 
našiel  prianie: „aby nám Marianka 
krásnela doslova pred očami“  Pra-
jem nám všetkým, aby budúci rok 
bola naša Marianka znovu o čosi 
krajšia. Mojím „detským snom“ 
je zažiť dobu, kedy najdôležitešou  
investícou obce bude nákup via-
nočného osvetlenia a dekokácií na 
skrášlenie nových, zrekonšrtruo-
vaných  ulíc  a námestí v Marinake.  
Verím, že aj to raz príde.
Zatiaľ bez vianočných svetielok na 
našich uliciach, ale zato s väčšími 
svetielkami v našich srdciach  Vám 
v mene pracovníkov obecného 
úradu a poslancov obecného 
zastupiteľstva prajem tie najkrajšie 
Vianoce.

Radovan Jurika
starosta

Napred sa ísť musí...
Blíži sa záver ďalšieho roka a teda aj 
čas hodnotenia a bilancovania. V prvom 
rade by som rád zosumarizoval naše 
spoločné úspechy, ktoré sa dostavili 
v priebehu druhého polroku tohto roku. 
Sú také, ktoré vidí každý, kto vidieť 
chce, ale sú aj také, ktoré nevidieť, ale 
za ktorými je obrovské množstvo úsilia 
a práce a bez ktorých by sme sa ne-
mohli dopracovať ani k tým viditeľným 
úspechom.
Na začiatku tohoto funkčného obdobia  
- január 2011 bolo v obci ~1 160 obyva-
teľov s trvalým pobytom, v súčasnosti 
- december 2012 je to ~1 460. Pozitívny 
vývoj!
Tohoročné leto patrilo najmä Karpat-
skej ulici. V priebehu júla a augusta bol 
zrealizovaný prvý úsek chodníka  na 
Karpatskej ulici medzi autobusovou 
zastávkou a Štúrovou ulicou v dĺžke cca 
350m. Pod chodníkom boli súčasne 
uložené aj nové rozvody pre budúcu 
modernizáciu verejného osvetlenia 
a rozvody pre kamerový systém obce. 
Stavbu kvalitne zrealizovala spoločnosť 
DOKARO družstvo. Dovoľujem si pri-
pomenúť, že pomocnú ruku pri štar-
te budovania obecných chodníkov 
a teda štarte v modernizácii našej 
obce formou finančnej dotácie nám 
takto pred rokom dal Úrad vlády SR, 
v zastúpení vtedajšou premiérkou, 
pani Radičovou. V mene nás všetkých: 
ĎAKUJEME! Chodník Ivety Radičovej 
sa teší zjavnej obľube najmä školákov 
a mamičiek s deťmi.  Na jar budúceho 
roka sa tešíme na ďalší, v Marianke 
priekopnícky projekt: vytvorenia precho-
dov pre chodcov v najfreventovanejších  
úsekoch Karpatskej ulice.  

Následne splnila svoj záväzok voči obci 
a jej obyvateľom aj  www.novamarianka, 
s.r.o. vybudovaním chodníka od začiatku 
obce až po napojenie na existujúci 
chodník. Tento chodník je prerušený len 
v úseku budúcej križovatky Karpatskej 
ulice s Južnou cestou. Do 31.12.2012 sa 
dodávateľ ešte zaviazal upraviť existujú-
ce križovatky Karpatskej ulice s novými 
ulicami Nad Bednárovým vybudovaním 
odvodňovacích žľabov s mrežou tak, aby 
bolo zabezpečené plynulé odvádzanie 
dažďových vôd, a aby sa tieto nehro-
madili v existujúcich križovatkách, čo 
by mohlo v budúcnosti spôsobovať ne-
bezpečné dopravné situácie. Súčasťou 
projektu bolo v spolupráci s Dopravným 
podnikom Bratislava a www.novama-
rianka, s.r.o, vybudovanie autobusovej 
zastávky v lokalite Nad Bednárovým a 
obnova existujúcej zastávka pri Stupav-

skej ulici. Rovnako sa  dodávateľ zavia-
zal v dodatočnom náhradnom termíne 
do 31.12.2012 vybudovať aj verejné 
osvetlenie pozdĺž celého novovybudo-
vaného úseku chodníka. Veríme, že svoj 
sľub dodrží a táto časť Marianky bude 
odôvodnene ďalej používať  prívlastok: 
„nová“ .... Za prejavené úsilie  spoloč-
nosti  www.novamarianka, s.r.o. vopred 
ĎAKUJEME.
Ďalší úsek chodníka, ktorý máme 
projekčne pripravený, s právoplatným 
stavebným povolením a aj vysúťažený, je 
úsek od Družstevnej ulice po autobu-
sovú zastávku. So zahájením výstavby 
však čakáme, nakoľko v tomto úseku by 
mala byť v dohľadnom čase najprv vy-
budovaná splašková kanalizácia. Úseky 
chodníka od Štúrovej ulice po Námes-
tie 4 apríla sú v súčasnosti v štádiu 
projektovej prípravy, ktorú zabezpečuje 
spoločnosť K&K Project, s.r.o.
Nevyhnutnou súčasťou výstavby 
chodníkov na Karpatskej ulici je aj 
projekt odvodnenia Karpatskej ulice, 
v rámci ktorého by dažďové vody mali 
byť tzv. horskou vpusťou zvedené po 
Družstevnej ulici a cez Nám. 4. apríla do 
retenčnej nádrže  a následne do Marian-
skeho potoka.
Karpatská ulica sa po desaťročiach 
ignorovania dočkala aj úpravy a spev-
nenia svahu, ktorý postupnou eróziou 
zasahoval miestami viac ako meter do 
komunikácie. Spoločnosť Koruna Finan-
ce, s.r.o. po prvotných váhavých kro-
koch pristúpila k veci rozhodne. Breh je 
zosvahovaný, prekrytý záhradnou fóliou 
a vysadený ozdobnými kríkmi. Spodný 
okraj je spevnený oporným kamenným 
múrikom. Veríme, že po zakorenení 
vysadených kríkov bude breh pôsobiť 
maximálne esteticky pri minimálnych 
nákladoch na údržbu a súčasne sa zne-
možní hrozba ďalších zosunov brehu. 
Touto cestou v mene obyvateľov obce 
ďakujeme spoločnosti Koruna Finance. 
Taktiež ďakujeme aj pánovi Bubničovi  
za  betónové schodisko, ktoré bolo 
umiestnené na konci upraveného  
brehu.
Okrem viditeľných úspechov sa nám 
na jeseň tohto roku podarilo  dosiahnuť 
aj tie menej viditeľné: právoplatné 
stavebné povolenie na rekonštrukciu 
školy v Marianke, právoplatné stavebné 
povolenie na Splaškovú kanalizáciu  
na Bystrickej ulici, čoskoro právoplatné 
stavebné povolenie na vodovod Borin-
ská a Podhájska, stavebné povolenia na 
Štúrovu ulicu a právoplatné kolaudačné 
rozhodnutia na chodníky na Karpatskej 
ulici.
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Spoločenský dom 
Výstavba „Polyfunkčného centra v Marianke“ 
– ako znie oficiálny názov stavby sa rozbieha-
la tiež trochu váhavo. V súčasnosti môžeme 
konštatovať že stavba nabrala na obrátkach 
a veríme, že čoskoro bude dokončená. 
Okrem spoločenskej sály a knižnice bude 
súčasťou obecných priestorov  aj  lekáreň 
a ambulancia všeobecného lekára. Predpo-
kladáme, že v priebehu 1. štvrťroku budúce-
ho roku obec uskutoční verejné výberové 
konanie na prenájom priestorov lekárne 
aj ambulancie. Dôležitou súčasťou objektu 
bude aj priestor pre bankomat.

Škola
V septembri sme požiadali Ministerstvo 
školstva SR o poskytnutie finančnej dotácie. 
Veríme, že  s podporou štátu sa nám čoskoro 
podarí  odstrániť havarijný stav 50 ročnej 
budovy školy tak, aby naša škola bola svojim 
technickým stavom ako aj architektonickým 
riešením pýchou našej obce.

Dotácie z BSK
V tomto roku sme získali podporu aj formou 
dotácií z Bratislavského samosprávneho 
kraja. Najvýznamnejšia dotácia sa týkala 
podpory obce pri realizácii projektu výstavby 
„Amfiteátra“ - krytého pódia na kultúrno-
-spoločenské aktivity, v obecnom športovom 
areáli, ktorého autorom je pán architekt 
Jarina. Amfík je postavený, začiatkom nového 
roku bude potrebné uskutočniť  terénne 
úpravy okolia, vytvoriť tanečný parket a osadiť 
lavičky na sedenie. A letné akcie pod šírim 
Mariannskym nebom  sa môžu začať.
Ďalšia dotácia z BSK bola použitá na výrobu 
tlačených prezentačných materiálov o Ma-
rianke v 6 tematických okruhoch: cyklotu-
ristika, pútnicke miesto, história baníctva, 
mariatálfest, bežecké preteky, turistika. Tieto 
materiály boli distribuované do 7 turistických 
a informačných centier v rámci Bratislavské-
ho kraja a na 57 zahraničných ambasád.
Tretia dotácia z BSK bola použitá na náklady 
spojené so zhotovením cyklomapy – Ma-
rianskych okruhov. Hlavným účelom mapy 
bolo prilákať cyklo turistov od mosta Slobody 
v DNV do Marianky. Súčasťou projektu cyklo-
mapy je aj obnova existujúcich cyklistických 
trás, ako aj vytvorenie nových  a to vrátane 
špecifického značenia  pre marianske okruhy 
vo forme cyklosmeroviek.

Marianska tridsaťsedmička
Marianska tridsaťsedmička v tomto roku úspešne obsolvovala svoju skúšobnú prevádzku čím preukázala svoju životaschopnosť a najmä opodstatnenosť. V najbližších dňoch vedľa autobusovej zastávky na Námestí 4. apríla pribudne aj prvý Mariansky lístkový automat, čím sa zásadne zlepší dostupnosť cestovných lístkov a teda aj dostup- nosť tridsaťsedmičky pre širokú cestujúcu verejnosť. Tridsaťsedmič-ka sa v Marianke natoľko teší obľube, že pri príjazde do Záhorskej Bystrice býva autobus často naplnený, čo zhoršuje komfort cesto-vania hlavne našim susedom v Záhorskej Bystrici. V spolupráci so starostom ZB a zástupcami DP Bratislava, preto po podrobnejšom vy-hodnotení štatistiky obsadenosti jednotlivých spojov budeme hľadať obojstranne výhodné riešenia vzniknutej situácie. Jednou z alternatív riešenia vzniknutej situácie môže byť aj zvýšenie počtu spojov do Marianky v čase prepravnej špičky tak, aby  bola obsadenosť jednot-livých spojov vyrovnaná, resp. optimalizovaná.

Štúrova ulica
Samostatnou kapitolou  posled-
ných mesiacov bola a je príprava 
projektu rekonštrukcie Štúrovej 
ulice. Vzhľadom na  jej dĺžku, 
cca 700 m, strategický dopravný 
význam, a hlavne zúfalý technický 
stav nielen cestného telesa ale aj 
inžinierskych sietí, je nevyhnutné 
zásadné a najmä komplexné rie-
šenie. Z mnohých strán zaznievajú 
ponuky jednoduchších rýchlejších 
a lacnejších riešení, ktoré sú pre 
nás veľmi lákavé. Avšak aj laikovi 
je zrejmé, že akékoľvek „zaplá-
tanie“ takto rozbitej a zničenej 
cesty je nielen krátkodobé, ale aj 
krátkozraké.  Preto, či sa nám to 
páči alebo nie, cestu treba opraviť 
tak, aby nám bez problémov slúži-
la minimálne najbližšie desaťročie. 
Nová cesta bez predchádzajúceho 

uzemnenia inžinierskych sietí 
a prípojok nemá zmysel. Rovna-
ko je nevyhnutné, aby na takejto 
frekventovanej komunikácii bol 
konečne aj chodník.... Všetky tieto 
myšlienky boli podrobne rozobe-
rané počas projektovej prípravy 
s odborníkmi. V súčasnosti  máme 
vydané príslušné stavebné povo-
lenia, finalizujú sa dohody o spo-
lupráci s vlastníkmi inžinierskych 
sietí a súčasne prebieha súťaž na 
dodávateľa prvej etapy prác. Ne-
vyhnutným predpokladom úspeš-
nej rekonštrukcie bude hlavne 
dohoda o súčinnosti s dotknutými 
vlastníkmi  domov na Štúrovej  
ulici bez ktorej k samotnej  
realizácii ani nemôže dôjsť.  
Veríme, že začiatkom nového roka 
už začneme. 

Splašková  
kanalizácia Marianka
Proces verejného obstarávania dodávateľa stavby splaškovej kanalizácie sa nám po dva 
a pol roku peripetií  s mnohými námietkami a po následnom absolvovaní internetovej 
aukcie  podarilo ukončiť. V súčasnosti prebieha proces administratívnej kontroly na Mini-
sterstve životného prostredia SR, po ukončení ktorého budeme môcť pristúpiť k podpisu 
Zmluvy o dielo s víťazom verejnej súťaže, ktorým je spoločnosť Vodohospodárske stavby, 
a.s.. V súčasnosti prebiehajú s budúcim zhotoviteľom rokovania predmetom ktorých je 
zosúladenie technických a časových postupov v rámci budúcej realizácie prác tak, aby 
výstavbou kanalizácie bol minimálne obmedzený život obyvateľov obce. Aj keď všetci 
vieme, že takáto stavba vzhľadom na miestne pomery bude  obzvlášť náročná. Už aby to 
bolo...

Marcel
Highlight
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Úvodník
Doposiaľ som si nikdy neuvedomil, ako 
sú mnohé dôležité profesie ovplyvnené 
počasím. Najmä tá stavbárska, do ktorej sa 
posledných 30 mesiacov snažím vniknúť. 
Doposiaľ. Novoročné plány a predsavzatia 
do roku 2013 i prvotné nasadenie schladilo 
zimné počasie  až do konca marca. O tom 
ako sme pred rokom vo februári veselo be-
tónovali sme v tomto roku vo februári moh-
li len snívať .... Človek mieni Pán Boh mení. 
A to o tohoročných májových dažďoch ani 
nehovorím ... 
Je 30 mesiacov za nami, čas neúprosne 
plynie. I keď postupne sa darí napĺňať 
predsavzatia, s ktorými sme do posled-
ných volieb vstúpili, pribúdajú ďalšie výzvy, 
do mnohých sa priebežne púšťame. Je 
otázne či dokážeme za zvyšných 18 me-
siacov všetky projekty dotiahnuť, možno si 
to všetko vyžiada ďalšie 4 roky v takomto 
vysokom nasadení.
Po úvodnom váhaní sme sa v apríli pustili 
do najťažšej stavby plánovanej v tomto 
funkčnom období – rekonštrukcie Štúro-
vej ulice. Denno denne bojujeme s novými 
a novými prekážkami, dlhé desaťročia 
skrytými pod povrchom tejto starej Ma-
rianskej ulice. Prekážkami, ktoré majú 
spoločný pôvod – niekedy v minulosti, tej 
blízkej, alebo tej viac vzdialenej si niekto 
zodpovedný zvolil preňho tú ľahšiu, jedno-
duchšiu cestu, cestu, ako možný  problém 
nevidieť, neriešiť, nehľadiac do budúcnosti, 
nehľadiac na to, že raz sa nám každé po-
chybenie dvakrát vráti. Hovorím napríklad 
o rozvodných sieťach vedených 10 cm pod 
povrchom cesty, stredom, krajom, kade-
-tade, o osude bývalej dažďovej kanalizácie 
na Štúrovej ulici, ktorej pozostatky sme pri 
výkopových prácach objavili, a tak ďalej 
.... Myslím, že je to veľmi poučné. Cesty 
sú pre nás všetkých ako žily v ľudskom 
tele. Bez nich by sme nemohli existovať. 
A teraz až vidíme, aké je to náročné a to 
nielen finančne, takto neudržiavané cesty 
opravovať. Preto sa poučme z minulosti a 
začnime si ich vážiť a chrániť. Nie sú to len 
obecné cesty, sú v prvom rade Naše.  
Na jar sa zrodilo aj veľa nových malých 
výziev a drobných úspechov, o ktoré sa 
s vami chcem na týchto stránkach po-
deliť. V každom prípade na tomto mieste 
ďakujem za pomoc a trpezlivosť všetkým 
zúčastneným spolupracovníkom a určite 
tiež všetkým obyvateľom obce.
 

JUDr. Radovan Jurika

Amfiteáter
Po minuloročnom dokončení hrubej stavby amfiteátra 
sme v tomto roku úspešne dokončili celý amfík aj s taneč-
ným parketom a sedením pre divákov. Dňa 08.06.2012 
sa konalo oficiálne uvedenie Amfiteátra do prevádzky a to 
významným športovým podujatím a vystúpením skupiny 
SENZUS.
Je to také malé veľké dielo. Malé svojimi rozmermi, veľké 
svojím významom pre Marianku. Konečne máme priestor, 
kde môžeme bez akýchkoľvek organizačných problémov  
celé leto pozývať hudobné kapely a kde môžu vystupovať 
naše deti, rodičia, babky aj dedkovia, .... Miesto, kde sa 
v príjemnom prírodnom prostredí vieme stretnúť. Miesto 
kde sa neznámi zoznámia, pohádaní udobria, smutní roz-
veselia a všetci spoločne príjemne zabavia. Zorganizovať 
malé kultúrne podujatie v Marianke sa stane oveľa jed-

noduchšie. Už nebude treba požičiavať vlečku (namies-
to pódia), rozkladať stan, naťahovať elektriku, prenášať 
lavice na sedenie, .... Už stačí len chcieť a príjemné letné 
večery pri hudbe sa môžu stať pre nás každovíkendovou 
samozrejmosťou. 
Pri pohľade na náš amfík si v prvom rade spomenieme 
na Ing. Arch. Ivana Jarinu, ktorý spracoval projekt, Jula 
Dubovského, ako zabezpečil drevo a ostatný materiál,  pri 
pohľade na konštrukciu a strechu vidíme Maria Velkého, 
Milana Jakubíka, ďalej Petra Foltína a Milana Pokorného, 
ktorí pomohli pri terénnych úpravách okolia, Jara Spála, 
ktorý zabezpečil materiál na zhotovenie lavičiek, Mira 
Všelka a Miroslava Vidu, ktorí priviedli do amfíku elektriku 
a osvetlenie, Mária Bubniča, Jara Juračiča, Vierku Partlovú, 
Mariana Nemetha a Vlada Brodzianskeho, ktorí zásadne 
pomohli pri finišovaní a úprave okolia. Tento projekt fi-
nančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj. Všet-
kým  ďakujeme.
Nech amfiteáter dlho slúži svojmu účelu.
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Štúrova
Pred dvomi rokmi v lete 2011 sme 
sa pustili do rekonštrukcie asfalto-
vého povrchu Karpatskej ulice, ktorá 
v tom čase bola v kritickom, dezo-
látnom stave. O rok neskôr, v lete 
2012 sme finišovali s komplexnou  
rekonštrukciou  najhorších úsekov 
Budovateľskej a Lesnej ulice, ako 
aj prvými chodníkmi na Karpatskej 
ulici. Tento rok – leto 2013 je to 
Štúrova ulica. Gradácia v porovnaní 
s predchádzajúcimi stavbami je ne-
úprosná a to najmä čo sa týka dĺžky, 
resp. rozsahu  a zložitosti stavby ako 
aj výšky investície. 
Základnou podmienkou pre zahá-
jenie rekonštrukcie Štúrovej ulice 
bolo rozšírenie Budovateľskej ulice 
v úseku Pírovho vŕšku a križovatky s Lesnou ulicou tak, aby 
doprava počas uzávierky Štúrovej ulice na obchádzkovej trase 
po Budovateľskej ulici úplne neskolabovala. Pôvodný zámer 
bol rozšíriť aj Budovateľskú ulicu a vytvoriť chodník pre peších 
úpravou strmého zatrávneného svahu po ľavej strane  od ná-
mestíčka na križovatke s Lesnou ulicou smerom na Tálky 
vytvorením oporného múru s 1,5m širokým pojazdným chod-
níkom. Tento zámer sa však doposiaľ nestretol s pochopením 
na strane vlastníkov predmetného pozemku - strmého svahu 
.... Škoda pre nás všetkých čo tadiaľ denne jazdíme a chodíme 
pešo. S pani Veselou ako aj s pánom Ružičkom ako vlastníkmi 
pozemku (brehu, ktorý je aj tak ťažko využiteľný na iný účel) aj 
naďalej rokujeme a veríme v ich pochopenie  významu skoré-
ho rozšírenia tejto cesty pre nás všetkých.
Ďalším dôležitým predpokladom zahájenia komplexnej 
rekonštrukcie Štúrovej ulice bola vôľa samotných obyvateľov 
Štúrovej ulice  jednak akceptovať obmedzenia a nepohodlie 
priamo súvisiace s tak rozsiahlou stavbou, ale najmä ochota 
finančne sa spolupodieľať na výstavbe nových sieťových pri-
pojení k rodinným domom. Na naše prekvapenie až na zopár 
problémových prípadov  takmer 90% obyvateľov Štúrovej 
ulice pochopilo potrebu podporiť spoločný cieľ a výnimočnosť 
ponuky: mať všetky inžinierske siete uložené v zemi tak, ako 
je to štandard vo všetkých moderných dedinách a k tomu mať 
vybudovanú novú betónovú komunikáciu s chodníkom.
V rámci projektovej prípravy bola stavba rozčlenená na 4 
úseky  pričom sme predpokladali, že aj realizácia stavby bude 
možná postupne po jednotlivých úsekoch. Bohužiaľ ako sa 
neskôr ukázalo, nebolo to možné bez zásadného navýšenia 
rozpočtu a predĺženia doby výstavby. 
Na stavbe skoro súčasne pracovali pracovníci dodávateľa 
búracích a výkopových prác  spoločnosti RAPID - IS s.r.o., 
pracovníci spoločnosti Enermont s.r.o., ako dodávateľa distri-
bučných rozvodov elektrickej energie, pracovníci V.M. Elektro, 
zabezpečujúci dodávku  NN prípojok, verejného osvetlenia, 
prípravy na kamerový systém a verejného rozhlasu, pracovníci 
spoločnosti SUPTel s.r.o., zabezpečujúci uloženie telekomuni-
kačných káblov a prípravy pre optický kábel, pracovníci GAS 
– PRODUKT, s.r.o. zabezpečujúci pokládku plynových vetiev 
a prípojok, ďalej pracovníci VTR - Komunikačné systémy, spol. 

s r.o.,  ktorí ukladali nové káble pre káblovku a k tomu vodári 
zabezpečujúci vybudovanie 10 chýbajúcich vodovodných 
prípojok k rodinným domom.
Časovo zosúladiť takéto množstvo dodávateľov v rámci  
4 samostatných úsekov by bolo nemožné, ak naším primár-
nym plánom bolo a stále je mať cestu najneskôr do konca leta 
dobudovanú. V súčasnosti  sú všetky inžinierske siete ako aj 
všetky plánované a objednané prípojky vrátane chýbajúcich 
kanalizačných a vodovodných  prípojok uzemnené a začíname 
sa venovať príprave  podkladu pre novú cestu. V najdôleži-
tejších fázach projektovej prípravy ako aj najťažších fázach 
samotnej realizácie veľkou mierou a doslova nezištne pomo-
hol Ing. Dušan Makovický za čo mu patrí opäť moje úprimné 
poďakovanie.
Najväčším problémom na tejto stavbe však doposiaľ bol 
a stále je dážď ktorý narobil škody na stavbe a najmä zásadne 
zdržal priebeh prác. Napriek štatistikám zrážok z posledných 
rokov nás tohoročný apríl a máj nemilo prekvapil. Preto mimo 
plánovaného postupu prác v najbližších dňoch zrealizujeme 
odvodnenie Štúrovej ulice už v križovatke s Budovateľskou 
tak, aby dažďová voda tečúca z hôr ďalej túto stavbu neza-
plavovala. Po úprave makadamového povrchu a rozprestrení 
jemnejšej frakcie bude cesta v obmedzenom rozsahu opäť 
prejazdná. Nasledovať budú zhutňovacie skúšky a pristúpime 
k finálnej úprave betónovaniu cesty a výstavbe chodníka. 
Možno existuje mnoho lepších postupov, ako takúto stavbu 
uskutočňovať, všetky však majú spoločného jedného menova-
teľa – financie, .... Verte, že v rámci finančných možností tejto 
obce robíme pre to maximum. Túto stavbu financujeme len 
vďaka našim zvýšeným daniam  a darom od zopár jednotliv-
cov.
Predpokladané náklady celej stavby sú vo výške 250.000 EUR. 
Veríme, že po úspešnom dokončení rekonštrukcie Štúrovej 
ulice si začnú jej obyvatelia vážiť tento spoločný majetok 
aspoň tak, ako svoj vlastný a budú  spoločne bdieť nad jej 
osudom tak,  aby  nám mohla dlhé desaťročia dobre slúžiť. 
Myslím, že sme všetci v Marianke dostatočne poučení, že ak 
niekomu raz povolíme cestu rozkopať, už nikdy nebude taká, 
ako predtým.  
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Námestie
Naša žiadosť o poskytnutie nenávratné-
ho finančného príspevku z fondov EU na 
projekt: „Regenerácia Nám 4 apríla v obci 
Marianka“ bola úspešná. Rozhodnutie 
o schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok Ministerstvom pôdohospo-
dárastva a rozvoja vidieka SR nám bolo 
doručené 15.01.2013. V súčasnosti máme 
podpísanú zmluvu o poskytnutí  nenávrat-
ných prostriedkov vo výške 404.702,62 
EUR. Nakoľko sme bez váhania veri-
li v úspešnosť našej žiadosti, verejné 
obstarávanie na dodávateľa stavby sme 
v záujme zníženia časových strát zahájili 
už v minulom roku, ešte pred schválením 
žiadosti. Víťazom verejného obstarávania 
sa stala spoločnosť Alpine Slovakia, spol.s 
r.o. s ponukovou cenou 326.500 EUR. 
Nakoľko však ministerstvo v rámci admini-
stratívnej kontroly pred podpisom zmluvy 
o dielo s dodávateľom stavby požiadalo 
Úrad pre verejné obstarávanie o kontrolu 
procesu verejného obstarávania, nemôže 
zatiaľ dôjsť k podpisu zmluvy s víťazom 
verejného obstarávania a ani k zahájeniu 
stavebných prác.  Kedže sme pôvodne 
očakávali stavebnú činnosť na námestí už 
od júna, boli sme nútení odložiť aj každo-
ročný obľúbený festival Mariatálfest.
Aj keď tento projekt nesie názov: „Rege-
nerácia Nám 4 apríla v Marianke“ v našom 
ponímaní by bolo vhodnejšie označenie 
„výstavba“ alebo „vytvorenie“ námestia, 
nakoľko doposiaľ plocha označená ako 
námestie skutočným námestím nikdy 
nebola. Skôr parkoviskom, alebo širšou 
cestou. Ak však skutočne chceme ná-
mestie s lavičkami, stromami a príjemnou 
atmosférou tak, ako to vyplýva z projektu 
a zo schválenej žiadosti o poskytnutie 
nenávratných finančných prostriedkov,   
musíme si zvyknúť na budúce obmedzenie 
prejazdu motorových vozidiel a parko-
vania kade-tade, ako sme boli doposiaľ 
naučení. Obmedzenie dopravy na námestí 
je však  nevyhnutnou podmienkou pre 
realizáciu daného projektu. Nie je to len 
otázka dodržania  podmienok pre získanie 
eurofondov ale aj praktická skúsenosť, že 
akákoľvek dlažba na  námestí, po ktorej  
by sme umožnili prejazd áut, bude do  
2 rokov zničená. Verím, že v samotnom 
srdci obce – na najväčšom námestí  
v Marianke budeme schopní vybudovať 
hodnotnejšie  a kultúrnejšie prostredie 
ako je súčasné odstavné parkovisko...   

„Upratovanie“ miestnych 
komunikácií
Konečne sa nám podarilo urobiť poriadok aj v sieti miestnych komunikácií obce. 
Na základe prevodových zmlúv sa  obec Marianka stala vlastníkom komunikácií na 
Lipovej, Agátovej, Jelšovej, Topoľovej, Čerešňovej a Javorovej ulici ako aj komuni-
kácie Nad Bednárovým a Na vinohradoch. Súčasne s rozšírením siete miestnych 
komunikácií sme za aktívnej pomoci Vlada Juračiča aktualizovali pasport miestnych 
komunikácii, ktorý má právny charakter rodného listu jednotlivých komunikácií.   Na 
základe takéhoto prehľadu bude ľahko čitateľné, ktoré cesty v Marianke sú obecné 
– miestne a ktoré sú účelové - súkromné a teda v starostlivosti a údržbe iných 
subjektov (vrátane znášania nákladov na prevádzku  verejného osvetlenia a zimnej 
údržby) ako aj to, či sú alebo nie sú riadne skolaudované .... ( Tálky , Púpavova). 
Každá cesta tak bude mať jasne definovaného „pána“. Podľa oficiálnej výmery 
miestnych komunikácií  vyplývajúcej z pasportu získavajú obce aj pomernú výšku 
dotácie na ich obnovu a údržbu. Pre zorientovanie nezorientovaných upozorňujeme, 
že vlastníkom cesty nie je ten kto vlastní pozemok pod cestou, ale výhradne len ten, 
v mene koho bola cesta ako samostatná stavba  skolaudovaná!  
Ďalším plánovaným krokom bude obnova dopravného značenia miestnych ko-
munikácií  v súlade s dopravnou štúdiou obce a vodorovného značenia – prvých 
prechodov pre chodcov na Karpatskej ulici v Marianke. 

Mapu miestnych komunikácií nájdete na ďalšej dvojstrane ...

Marianske  
cyKLoTrASy
V priebehu tohto leta by sme mali zavŕšiť 
aj projekt výstavby Marianskych cyklo-
trás. Tento projekt bol inšpirovaný tým, 
že i keď Marianka leží na úpätí Malých 
Karpát, okrem jednej oficiálnej cyklotra-
sy cez Marianku  ( do Stupavy ) žiadne 
iné cyklotrasy cez Marianku neviedli. 
V prvom kole bolo potrebné zabezpe-
čiť administratívne podklady, súhlasy 
všetkých dotknutých vlastníkov lesov, 
a následne právoplatné rozhodnutie 
obvodného úradu životného prostredia  
Malacky na výstavbu cyklotrás. V ďalšom 
kole bola vytvorená mapa piatich Marian-
skych okruhov začínajúcich a končiacich 
v Marianke. Mapa je umiestnená na 
Námestí 4 apríla. V poslednej fáze bude 
v spolupráci so slovenským cykloklubom 
Piešťany  zhotovené štandartné cyklistic-
ké značenie  ako aj špeciálne značenie 
Marianskych okruhov vo forme 140 ple-
chových cyklosmeroviek umiestnených 
na všetkých križovatkách cyklochodníkov 
v blízkom okolí. Za masívnu pomoc 
a podporu ďakujeme Mirovi Kováčo-
vi a Lubošovi Hrčkovi. Tento projekt 
finančne podporil aj Bratislavský samo-
správny kraj, za čo tiež ďakujeme.

MA-1H  2vCB finall.indd   4 24.6.2013   10:38
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Splašková kanalizácia  Marianka
Vo februári tohto roka  bol projekt výstavby obecnej splaškovej kanalizácie znovu vrátený  Ministerstvom životného prostredia SR do nového verejného 
obstarávania. Obec Marianka z toho dôvodu ukončila zmluvný vzťah s doterajším poskytovateľom služieb verejného obstarávania  a vysúťažila nového 
dodávateľa týchto služieb spoločnosť  AD Consult, a.s.. Svoje ponuky predložilo 9 uchádzačov. Predpokladaný termín ukončenia tohto kola obstaráva-
nia by mal byť v septembri 2013. V tejto súvislosti oslovujeme aj obyvateľov ktorí uhradili zálohu na kanalizačné prípojky s predlžením lehoty na vráte-
nie takto poskytnutých záloh do konca októbra 2013. Napriek opakovaným neúspechom s veľkou kanalizáciu sa nám v apríli tohto roku podarilo získať 
dotáciu z Enviromentálneho fondu vo výške 100 000 EUR na výstavbu kanalizácie na Bystrickej ulici. Obstarávanie na dodávateľa stavby kanalizácie na 
Bystrickej ulici je úspešne ukončené, zmluva s dodávateľom stavby, ktorej celková výška investície je 122 000 Eur so spoločnosťou STAVEKO NITRA 
je už uzatvorená. Stavba kanalizácie na Bystrickej má byť ukončená do 31.12.2013. Úspešnosť projektu ďalej závisí od obyvateľov Bystrickej ulice a ich 
ochote znášať náklady na kanalizačné prípojky, ktoré nemohli byť predmetom dotácie.  

Nakoľko od pôvodného zámeru vybudovať nový 
spoločenský dom a tým nahradiť chátrajúcu 
sálu v bývalej starej škole sme sa posunuli 
bližšie k vyššiemu cieľu: mať v centre obce aj  
funkčnú lekáreň a ambulanciu lekára, prilie-
havejším názvom v súčasnosti budovaného 
objektu je  Polyfunkčné centrum. V súčasnosti 
obec Marianka disponuje listom vlastníctva 
k rozostavanej stavbe na ktorom je v prospech 
obce Marianka už zapísaných 7 nebytových 
priestorov o celkovej výmere podlahovej plochy 
534m2 vrátane priestoru lekárne, ambulancie 
lekára, spoločenskej sály, knižnice, skladových 
priestorov, kuchyne a bankomatu. Obec Ma-
rianka zverejnila výzvu na predloženie ponuky 
na prenájom jednotlivých priestorov na účel 
prevádzkovania lekárne a ambulancie lekára. 
V 4Q tohto roku by mal byť objekt skolau-
dovaný a daný do prevádzky. V súčasnosti je 
zmluvným partnerom obce pri výstavbe Poly-
funkčného centra stavebná spoločnosť JASES, 
s.r.o. ktorá prevzala práva a povinnosti voči obci 
od pána Milana Polakoviča, ktorý bol spolu 
s obcou iniciátorom tohto odvážneho projektu.

Obec Marianka vyhlasuje:
VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ
na dlhodobý prenájom nebytových priestorov 
vo vlastníctve obce Marianka, nachádzajúcich 
sa na prízemí rozostavanej stavby POLY-
FUNKČNÉHO CENTRA v centre Marianky, 
na Školskej ulici, zapísanej na liste vlastníctva 
č. 2469 vedenom správou katastra Malacky.
V Marianke je v súčasnosti cca 900 obýva-
ných rodinných domov a cca 100 rozostavaných stavieb rodinných 
domov. Napriek 1 500 oficiálne evidovaným obyvateľom s trvalým 
pobytom v Marianke v súčasnosti býva cca 3 000 obyvateľov. Do-
končenie stavby Polyfunkčného centra je plánované na 4. Q 2013.
■ Nebytový priestor č. - 1 – Lekáreň , na prízemí objektu o vý-
mere podlahovej plochy 109,76 m2, pozostávajúci z 2 miestností, 
jednej o výmere 88,10 m2 a druhej o výmere 20 m2. Príslušenstvo 
nebytového priestoru tvorí WC o veľkosti 1,66 m2. Nebytový pries-
tor má samostatný vchod (v priloženom nákrese označenom ako: 
1.01, 1.02, 1.03)

■ Nebytový priestor č. - 2 – Ambulan-
cia, na prízemí objektu o výmere podlaho-
vej plochy 49,54 m2, pozostávajúci  
z 2 miestností, jednej o veľkosti 24,55 m2 
a druhej o veľkosti 21,83 m2. Príslušenstvo 
nebytového priestoru tvorí WC o veľkos-
ti 1,58 m2 a   WC o veľkosti 1,58 m2.  
Nebytový priestor má samostatný vchod. 
(v priloženom nákrese označenom ako: 
1.04, 1.05, 1.06, 1.07).

Prenájom oboch nebytových priestorov  
č. 1 a č. 2 je účelovo viazaný na poskytova-
nie lekárenských služieb v priestore  
č. 1 a na poskytovanie zdravotnej starostli-
vosti (všeobecný lekár)  v priestore  
č. 2. Nájom každého z nebytových priesto-
rov bude samostatný.

■ Nebytový priestor č. - 3 – Bankomat, 
na prízemí objektu o výmere podlahovej 
plochy 3,77 m2. Prenájom nebytového 
priestoru č. 3 je účelovo viazaný na po-
skytovanie bankových služieb formou 
umiestnenia bankomatu. V obci Marianka 
sa v súčasnosti žiaden bankomat nenachá-
dza. V súvislosti s umiestnením bankomatu 
má obec Marianka záujem zabezpečiť 
prostredníctvom záujemcu aj platobný ter-
minál pre účely obecného úradu (v prilože-
nom nákrese označenom ako: 1.17).

Záujemcovia v lehote do 31.08.2013 
predložia obci Marianka ponuku, 

ktorej súčasťou bude:
■ Záujemcom podpísaný návrh zmluvy o budúcej zmluve o nájme 

nebytového priestoru s návrhom ceny nájmu (bez energií a slu-
žieb) za kalendárny mesiac.

■ Referencie týkajúce sa podnikateľskej činnosti záujemcu v oblasti 
určeného účelu nájmu nebytových priestorov a stručný podnika-
teľský zámer záujemcu.

■ Doklady preukazujúce oprávnenie záujemcu vykonávať činnosť 
v súlade s účelom nájmu príslušného nebytového priestoru.

SpoločenSký dom alebo  
polyfunkčné centrum marianka  

MA-1H  2vCB finall.indd   5 24.6.2013   10:29

Marcel
Highlight



RekonštRukcia 
námestia 
a iné aktuality 

Mariatál
Spravodaj obce Marianka                          1/2014

V našej škole 
to žije!

Marianske 
hudobné 
leto

Kam  
s dažďovou 
vodou 
marianka má 
svoju
poštoVú 
známku

mariatálsky 
štvanec 
s rekordnou 
účasťou



2 Mariatál

Raz som počul o modlitbe sv. 
Tomáša Akvinského, ktorý sa 

modlil k Bohu (asi týmito) slovami, 
Bože pomôž mi rozlíšiť veci, ktoré 
svojou vôľou a činmi ovplyvniť viem, 
od vecí ktoré ovplyvniť neviem, 
a daj mi silu zmieriť sa s tým čo 
na svete zmeniť nedokážem...  
Utkvela mi v pamäti.
Denno denne narážame na prekáž-
ky a mnohokrát je ťažké odhad-
núť, či sú vôbec tieto prekážky 
prekonateľné, alebo len Don 
Quijotsky bojujeme s veternými 
mlynmi a zbytočne strácame 
čas ... V správe vecí verejných je 
tých skutočných, ako aj tých 
historicky a spoločen-
sky vyfabulovaných 
prekážok enormné 
množstvo. O to viac 
poteší, keď sa po čase 
ukáže, že rozhodnutie 
na základe vlastnej intuí-
cie a sedliackeho rozumu, prekonať 
takéto prekážky bolo v konečnom 
dôsledku správne. Napriek tomu, 
že na začiatku, pred rokom, dvoma 
situácia vôbec nevyzerala nádejne, 
že ešte dnes vzbudzuje takéto 
rozhodnutie u niektorých ľudí 
rozpaky, je však už nepochybné, 
že čas dá správnemu rozhodnutiu 
vždy za pravdu. Za pravdu, že iné, 
alebo lepšie rozhodnutie v tom 
čase nebolo možné.
Som presvedčený, že medzi také 
rozhodnutia určite patrilo rozhod-
nutie postaviť polyfunkčné centrum 
so stovkami metrov štvorcových 
obecných priestorov a to „bez 
koruny“ z verejných zdrojov.

modlitba o zmierení

Prekládka starej trafostanice 
z námestia sa tiež javila ako vec 
nemožná, na naše pomery extrémne 
nákladná,  dnes si nové námestie so 
starou „trafačkou“ už ani nevieme 
predstaviť... 

Mnohokrát sa sám pozerám 3 roky 
späť a snažím sa vyhodnotiť, čo by som 
pri dnešnom poznaní vývoja vecí robil 
inak, lepšie. Sám si však uvedomujem, 
že to je zvrátená úvaha nerešpektujúca 
čas a vývoj. V takých situáciách však 
vždy človeka uspokojí vedomosť, že 
všetko čo v danom čase robil, robil 
s plným pracovným nasadením a v zá-

ujme väčšiny obyvateľov obce. 
Píšem tieto riadky najmä tým z nás, 
ktorí od počiatku neverili, že sa 
spomínané projekty podarí dokončiť, 
neverili a nechcú veriť, že dokončené 
projekty budú efektívne a budú mať 
zmysel a opodstatnenie. Tým, ktorí sa 
s našim úspechom, ktorý zlepšuje život 
nás všetkých nevedia stotožniť a preto 
podávajú výzvy a podnety na kontrolu 
obce od daňového úradu počnúc, cez 
prokuratúru a Úrad pre verejné obstará-
vanie až po ministerstvá končiac ...  Čo 
chcú títo ľudia dosiahnuť ? Komu tým 
škodia ?... Mojej osobe (?), nie, nám 
všetkým priatelia.
Sú aj takí, ktorí z našich drobných 

Rozhodnu-
tie - napriek 

mnohým vážnym, 
desaťročia trvajú- 
cim neprekona- 
teľným prekážkam 
a neskrývanej 
nevôli viacerých 
dotknutých 
osôb - postaviť 
Južnú cestu, ktorej 
význam a dôleži- 
tosť už dnes 
potvrdzujú aj jej 
neprajníci. 

Projekt Regenerácie nám. 4 apríla 
v Marianke  je spoufinancovaný z fon-
dov európskej únie, v rámci operačné-
ho programu Bratislavského kraja. 

Nám. 4 apríla sa postupne mení na skutočnú 
oddychovú zónu obce. Už ani nie samotnou 

stavebnou činnosťou realizovanou spoločnosťou 
Vodohospodárske stavby – ekologický podnik a.s., 
ktorá bola 30.05.2014 ukončená, ale postupnou 
zmenou jeho užívania. Jednoducho už to nie je par-
kovisko cez ktoré sa preháňajú autá, ale miesto kde 
sa stretávajú mladí, bicyklujú sa deti, prechádzajú sa 
turisti a návštevníci. Teda námestie v pravom slova 
zmysle.
Tí, čo si ťažšie zvykajú na akékoľvek zmeny – brblú 
a frflú ako vždy,  my ostatní sme vďační za každú, 
i malú zmenu k lepšiemu. Áno, môžeme filozofovať 
pri pive, že mohol byť projekt rekonštrukcie námes-
tia odvážnejší, zelenší, kvalitnejší, prepracovanejší ... 
možno by niektorých uspokojil, len vtedy keby to bol 
ich vlastný projekt ....  Ale to tak býva: po vojne je 
generál každý – najmä u nás v Marianke ...
Tak, ako som písal v úvodníku, ja osobne som sa 
sústredil na veci ktoré na námestí zmeniť viem. 
Výber projektanta a odsúhlasenie projektu námestia 
na verejných zhromaždeniach občanov bolo  z roku 
2009. Preto filozofovať nad úpravami a zmenami 
samotného dávno schváleného projektu by bolo 
zbytočné. Čo však projekt neriešil a čo by zásadne 
negatívne ovplyvňovalo vzhľad námestia aj po jeho 
rekonštrukcii  bola stará trafostanica. Po troch 
rokoch žiadostí, rokovaní a hľadania alternatív s jej 
vlastníkom ZSE – distribúcia a.s. sa nám ju podarilo 
z námestia dostať preč. Ani si neviem predstaviť, 
ako by vyzeralo zrekonštruované námestie, keby tam 
ta stará ošarpaná „dominanta“ skutočne zostala ! 
Uf.

Namiesto trafostanice tak vznikol priestor pre 
umiestnenie prvej skutočnej Marianskej fontány. 

Inžinierske siete na prevádzku fontány sú priprave-
né, stačí len vybrať tú správnu, ktorá bude skutoč-
nou dominantou nášho námestia a ktorá nám vytvorí 
prostredie  v ktorom sa budeme dobre cítiť. Na vý-
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úspechov zase nadobudli možno 
úprimný dojem, že v záujme našej 
obce a jej obyvateľov dokážeme aj 
skutočne nemožné. Napríklad, že 
obec má právomoc určovať komu 
bude patriť vlastníctvo kanalizácie 
a ostatných inžinierskych sietí 
na území obce, že má možnosť 
rozhodovať o cudzom majetku, 
stanovovať vlastníkom ďalšie mno-
hokrát opodstatnené podmienky, 
alebo požiadavky nad rámec záko-
na... Mnohé z takýchto požiadaviek 
pramenia zo skutočne dobrého 
úmyslu alebo šlachetného cieľa, ale 
bohužiaľ sú v kategórii : „skutočne 
nemožné“.

Jednoducho, so skutočnosťou sa 
niekedy treba vedieť zmieriť. 
Toľko  krátke zamyslenie.

Doba je však dynamická, najmä 
tu v Marianke, a preto niet času 
na dlhšie úvahy. Napred sa ísť 
musí!
V poslednom čase sa nám podarilo 
trochu upraviť vonkajší vzhľad - tvár 
našej obce najmä regeneráciou 
Námestia 4 apríla, výsadbou zelene 
pozdĺž  Karpatskej, úpravou okolia 
Obecného úradu a Polyfunkčného 
centra. Rozbehli sme však konečne 
aj aktivity skryté pod povrchom  - 
výstavbu splaškovej kanalizácie.

stavbu fontány však v súčasnosti obecné 
finančné zdroje nie sú. Obraciame sa preto 
na Vás s prosbou nájdenia možností iného 
finančného zabezpečenia výstavby fontány. 
Fontána by určite vedela byť súčasne aj 
zaujímavým propagačným nástrojom  vy-
braného podnikateľského subjektu... 

Ďalším dôležitým ale neviditeľným 
prvkom zrekonštruovaného námestia, 

na ktorý pôvodný projekt nepamätal je 
jeho odvodnenie – dažďová kanalizácia. 
Staré odvodňovacie kanály na námestí boli 
upchaté a nedostačujúce a preto každá 
búrka nechávala na námestí množstvo ílu 
a blata. Bez dostatočného odvodnenia 
plôch námestia by voda čoskoro narobila 
nemalé škody. 
Pri téme námestia  sa mnohí opakovane 
pýtajú na jeho budúcu prejazdnosť, tak, 
ako sme boli zvyknutí. Nakoľko projekt 
rekonštrukcie námestia neriešil vytvorenie 
komunikácie (na výstavbu ktorej ani nie sú 
euro fondové  peniaze použiteľné) a celé  
námestie bolo projektom definované ako 
pešia zóna, nie je v súčasnosti a počas 

päťročného monitorovacieho obdobia 
projektu možné zmeniť časť námestia 
na komunikáciu bez  finančných a sankč-
ných dôsledkov voči obci. Aj vzhľadom 
na uvedené, sme  využili obecnú plochu 
na mieste starých potravín na vybudovanie 
novej spevnenej parkovacej plochy pre 
osobné autá, ako náhrady za obmedzený 
vjazd áut na námestie. 
Na záver, tí čo chcú a vedia snívať nech 
privrú oči a uvidia naše námestie so 
zurčiacou fontánou, okolo ktorej sú už 
vzrastlé zelené stromy a pod nimi ľudia 
na lavičkách, múr z bielych tehál na okraji 
námestia sa stratil v zelenom páse fareb-

ných kríkov  a stromov, pri budove školy 
je stále, jednoduché drevené pódium pri-
pravené na pravidelné spoločenské akcie, 
smerom do kopca ku zastávke na zele-
ných terasách vyrastajú nové krásne domi-
nanty – gaštany a platany, dlažba námes-
tia z jednej aj druhej strany budovy  školy 
prechádza do otvorenej verejne prístupnej 
zelenej záhrady s okrasnými drevinami 
a kvetmi.  Námestie v celosti tak  posky-
tuje aj moderné spevnené plochy ako aj 
ucelené trávnaté plochy na všestranné 
využitie...
Toľko vízia.

Touto cestou si dovoľujem úprimne poďa-
kovať Ing. arch. Borisovi Hrbáňovi za po-
moc, ochotu a trpezlivosť  pri implementá-
cii projektu námestia do života.
Prvú skúšku dospelosti zažije naše 
vynovené námestie už 28.06.14. kedy sa 
na námestí bude konať tradičné letné Ma-
rianske podujatie Mariatálfest. Mariatálfest 
2014 spojíme aj s oficálnym otvorením 
zrekonštruovaného námestia za prítom-
nosti významných hostí.

Rekonštrukcia nám. 4. apríla
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Rekonštrukcia školy
Už začiatkom júla budú firmou HÍLEK, a.s. zahájené stavebné práce na rekonštrukcii objektu školy v Marianke. Celková investícia predstavuje 
sumu 237 tisíc eur.  Predmetom rekonštrukcie bude najmä zateplenie obvodového plášťa objektu a vybudovanie sedlovej strechy, vďaka 
ktorej sa jednak zbavíme nekonečného problému so zatekaním do budovy školy a súčasne budú môcť vzniknúť v podkroví nové priestory pre 
budúce rozšírenie priestorov najmä materskej škôlky, ktorá v súčasnosti praská vo švíkoch. Otázkou zostáva, či po ukončení rekonštrukcie 
budeme mať voľné finančné zdroje na to, aby sme súčasne dokázali dobudovať aj interiér podkrovia tak, aby sme v septembri boli schopní 
prijať do škôlky väčšinu z vyše 
20 detí, ktorých prihlášku sme 
museli z kapacitných dôvodov 
zamietnuť. 
To však už závisí trochu aj 
od ochoty rodičov a priateľov 
našej školy tejto veci napo-
môcť.
Nie menej dôležitým výsled-
kom rekonštrukcie by mal byť 
aj nový, oveľa krajší  vzhľad 
budovy školy. Budova školy 
sa tak stane súčasťou nového 
námestia spolu s ktorým 
bude vytvárať centrum našej 
obce, na ktoré budeme môcť 
byť hrdí. V priebehu letných 
prázdnin  by sme radi dokonči-
li aj nové oplotenie detského 
ihriska.  

5 rokov čakania na zahájenie projektu 
výstavby splaškovej kanalizácie z pros-
triedkov európskej únie sme nelenili.
Z iniciatívy pani Juríčkovej z Bystrickej 
ulice sme zabezpečili stavebný projekt 
a financie z envirofondu na výstavbu 
kanalizácie na Bystrickej ulici, na ktorú 
sa v eurofondovom projekte akosi 
zabudlo a koncom minulého roka sme 
funkčnú kanalizáciu na Bystrickej ulici 
aj dokončili. Vďaka tomu  došlo k napo-
jeniu a sfunkčneniu aj starej splaškovej 
kanalizácie  na Lesnej a Budovateľskej 
ulici do ktorej je napojených aj časť oby-
vateľov na Pírovom vŕšku. 
Vďaka aktivite pána Jeckela z Tálkov sa 
opravou protispádov developerom  - 
Aventínus development s.r.o. sfušovanej 
kanalizácie Tálky – Štúrova ulica a ná-
sledným namontovaním čerpadiel poda-
rilo po technickej stránke plne sfunkčniť 
aj túto kanalizáciu. Všetky uvedené úseky 
boli prečistené a skontrolované kamero-
vými skúškami, ktoré preukázali  ich plnú 
funkčnosť! 
V súčasnosti najmä vďaka pánovi Troš-
čákovi prebieha aj výstavba prepojenia 
roky zabudnutej a nefunkčnej kanalizácie 
na Púpavovej ulici popod Karpatskú ulicu 

na Kanalizačný zberač na Spodkoch. Ve-
ríme, že čoskoro aj obyvatelia Púpavovej 
ulice si svoje „vlastné produkty“ nebudú 
už ďalej ako doteraz sporiť doma, ale 
budú ich tiež posielať do čistiarne odpa-
dových vôd ... 
Ostatná obec čakala na výstavbu 
kanalizácie na základe projektu: Obec 
Marianka – splašková kanalizácia finan-
covaného z prostriedkov európskej únie, 
ktorá bola začiatkom júna 2014 zahájená 
dodávateľom: Marián Sahúl - STAVEKO. 
V súčasnosti sú zrealizované kanalizačné 
vetvy na Námestí 4. apríla od starých 
potravín až po kláštor, Kamenná ulica, 
vo výstavbe je Podhájska ulica, Školská 
ulica – za potokom. V najbližších dňoch 
bude zrealizovaná vetva na Krátkej ulici 
a bude zahájená výstavba kanalizácie 
na Karpatskej ulici. Následne prídu 
na rad Družstevná ulica, Borinská ulica, 
Športová ulica, a Potočná ulica. Časový 
plán, ktorý je zverejnený na webovej 
stránke obce sa s ohľadom na skutočný 
postup prác bude priebežne aktualizovať 
a dopĺňať o ďalšie z vyššie uvedených 
ulíc. Upozorňujeme na postup dodáva-
teľa, ktorý na každej ulici vždy najskôr 
zhotoví hlavnú vetvu a až následne reali-

zuje jednotlivé kanalizačné prípojky.
Tak, ako bolo kedysi jednoduchšie pove-
dať kde v obci kanalizácia je, o pár me-
siacov bude zase jednoduchšie  uviesť 
ulice, kde kanalizácia nie je. Neodkana-
lizovaná zatiaľ zostane Poľná ulica, časť 
Štúrovej – nad cintorínom, a horná časť 
Borinskej ulice. 
Vybudovanie splaškovej kanalizácie 
v obci je len prvým krokom k cieľu. 
Súčasne s výstavbou jednotlivých kana-
lizačných stôk je nevyhnutne potrebné 
zabezpečiť, aby si jednotliví obyvatelia 
objednali vybudovanie prípojok a tieto 
prípojky aj napojili na domovú kanalizač-
nú sieť . Len tak sa nám podarí naplniť 
ciele projektu, na splnenie ktorých sa 
obec Marianka zmluvne zaviazala voči 
Ministerstvu životného prostredia SR. 
V prípade nesplnenia uvedených cieľov, 
ktoré sú definované konkrétnym počtom 
riadne napojených obyvateľov na kana-
lizačnú sieť, hrozia našej obci sankcie 
v podobe povinnosti vrátiť poskytnuté 
prostriedky z EU! A okrem toho, v prí-
pade nenapojenia všetkých obyvateľov 
na kanalizáciu by sme sa naďalej museli 
hanbiť za už tradičný zápach (splaškov) 
pravidelne sa šíriaci po našich uliciach.

Splaškové kanalizácie v Marianke

Marcel
Highlight

Marcel
Highlight



DIANIE 
V MARIANKE
a iné aktuality 

Mariatál
Spravodaj obce Marianka                          1/2015

V našej škole
to žije!

Marianske 
HUDOBNÉ 
LETO

Na oslave MDD 
to deti roztočili

Riešenie pre 
bezpečnejšie 
ulice 

SKAUTSKÁ 
DRUŽINA 
v Marianke 

Právne okienko

Nový objav 
v kostole

Mariatálsky 
Štvanec



2 Mariatál

Vážení priatelia, 
tento rok máme pred sebou veľký cieľ – 
dokončiť dobudovanie  inžinierskych sietí 
v obci, najmä kanalizácie, plynu a vody, do-
končiť rokonštrukciu komunikácií a tak  za-
vŕšiť úspešne našu niekoľkoročnú snahu. Je 
veľmi vyčerpávajúce, vzhľadom na polená 
hádzané pod nohy stále tými istými „spo-
luobčanmi“, zvládať náročné situácie, ktoré 
pri týkýchto veľkých stavbách vznikajú. 
Avšak sily nám  dodávajú tí, ktorí vedia 
pochváliť aj drobné úspechy a postupné 
zlepšenia lebo vidia, čo všetko sa nám už 
podarilo a chápu zložitosť tejto fázy rozvoja 
obce. Dnes nie je čas na dlhé písanie, je 
potrebné rozbehnuté veci čo najskôr, bez 
prerušovania dokončiť. Prosím, vplývajte 
aj vy na svojich susedov a známych, aby 
sa nenechali „expertmi  na všetko“, ktorí 
všetko spochybňujú, znechutiť. Dajte ostat-
ným vedieť, že ste hrdí na to, čo sme zatiaľ 
v Marianke spolu dokázali. Aj povzbudenie 
a pochvala je veľkou pomocou v tejto 
náročnej dobe. Nebojme sa argumentovať 
za dobrú vec. A hlavne, tešme sa spolu 
z toho, ako sa nám spoločne darí zveľaďo-
vať našu Marianku. 
A ešte pár slov o dôvere. O dôvere nielen 
starostovi, obecnému úradu alebo obec-
nému zastupiteľstvu. Ale aj o dôvere, že 
projektanti, ktorí spracovali projektovú do-
kumentáciu, dodávatelia stavebných prác, 
až po posledného robotníka na stavbe sú 
tu preto, aby nám pomohli, aby naše ulice 
spravili  krajšími ako boli. Je smutné, keď 
mnohí z nich sa vďaka správaniu niektorých 
indivíduí u nás cítia ako diverzanti v tyle 
nepriateľa. Tak, ako s dôverou vstupujem 
ja ako starosta do zmluvných vzťahov 
s dodávateľmi, takú istú dôveru očakávam 
ako starosta od Vás nielen vo voľbách, 
ale aj v každodennom živote. Ak sme 
objektívni a nezaujatí, veríme. Vieme, že aj 
keď možno nie všetko vyjde hneď a zaraz, 
nie všetko sa podarí na 100 %, vždy nás 
konkrétna práca a jej výsledky posúvajú 
kúsok dopredu k lepšiemu a kvalitnejšiemu 
životu v našej obci. Kam nás však posúva 
nekonečné kritizovanie  bez konkrétnych 
návrhov riešení, bez  aktívneho osobného 
prístupu k problémom, vieme všetci. 

Prosím Vás o pochopenie, že veci sa 
snažím aj so svojimi spolupracovníkmi 
z obecného úradu, ale aj ostatnými riešiť 
tak, ako najlepšie viem, v rámci možností 
personálnych,  časových a najmä finanč-
ných. Limity a obmedzenia sú veľké, verím 
však, že sa nevzdáme a spoločnými silami 
ich prekonáme.
Všetkým Vám prajem príjemné prežitie 
leta.

Váš starosta,
JUDr. Radovan Jurika

Dva postrehy 
a niečo málo o dôvere

Vážení priatelia, obyvatelia Marianky.
V samospráve Marianky pôsobím už 
deviaty rok, predtým som sa niekoľko rokov 
zaujímal o dianie v obci predovšetkým 
v súvislosti so školou. Pravdu povediac, 
konečne sa z Marianky stala obec, za ktorú 
sa už nemusíme hanbiť. To, čo máme dnes 
vybudované, ten skok snáď už vidí každý. 
Takmer všetko je výsledok práce posled-
ných štyri a pol roka, hlavne starostu, tu 
si netreba nič nahovárať. V tejto súvislosti 
stručne a voľne spomeniem dva výroky 
priateľov, ktoré mi utkveli v pamäti. 

Prvý som počul od Borisa Hrbáňa, archi-
tekta, ktorý bol pri projekte námestia. Za-
mýšľali sme sa nad súčasnou atmosférou 
vzťahov v obci. Boris zauvažoval: „Nediv 
sa, za posledné 4 roky sa urobilo toľko, čo 
predtým za 40 rokov, nuž potom je aj tých 
kritikov toľko, ako za 40 rokov.“ 

Druhý postreh zaznel na poslednom obec-
nom zastupiteľstve z úst ekonóma Michala 
Hollého, poslanca obecného zastupiteľstva. 
Na tomto zastupiteľstve sa prejednávali 

auditom overené hospodárske výsledky 
obce za rok 2014. Michal: „Vyjadrujem 
ocenenie práce starostovi a aj poslan-
com, ktorí v poslednom funkčnom období 
prispeli k nastaveniu finančného hospodá-
renia obce tak, že obec bez zadĺženia opäť 
výrazne zvýšila svoj majetok a jeho kvalitu, 
to znamená, kvalitu nášho života v obci“.

Samozrejme žiadne chyby nerobí len ten, 
kto nerobí nič. K dobudovaniu základnej 
infraštruktúry v obci už nechýba veľa, mô-
žeme uvažovať aj nad nadstavbou - novými 
športoviskami, školou. Teší ma to. 
Na záver snáď len toľko - pomohlo by už 
len kus dôvery, dôvery v profesionálnych 
projektantov a tiež zadávateľa – obec 
so všetkou podporou, ktorú máme. Sa-
mozrejme, úplne všetkým sa k úplnej spo-
kojnosti vyhovieť nedá, tu si asi tiež netreba 
nič nahovárať. Môžem však ubezpečiť, že 
na zreteli je vždy obecný záujem a snaha 
problémy konštruktívne riešiť.

Ing. Marcel Porges, CSc.
zástupca starostu

Dominanta Marianky nasvietená.
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