
Mariatál a voľby starostu obce Marianka
 
Vážení obyvatelia,
nakoľko tradičná inicia va obce v súvislos  s možnosťou (nie povinnosťou) prezentácie kandidátov na
starostu v obecnom spravodaji Mariatál tento krát vyvolala viaceré otázky, dovoľujem si zverejnením
mojich odpovedí na otázky poslanca Obecného zastupiteľstva pána Brestovanského objasniť širšej
verejnos  účel a zmysel mnou iniciovanej prezentácie kandidátov. Verím, že , čo sa úprimne
zaujímajú o veci verejné a v nadchádzajúcich voľbách sa chcú objek vne rozhodnúť, sú sami zvedaví
na odpovede jednotlivých kandidátov.
PS: Od víťazného kandidáta na starostu nepochybne očakávame kvalitnú prácu pre obec. Tak, ako na
každom pracovnom pohovore aj nás určite zaujímajú odpovede na konkrétne otázky, ktoré nám
najlepšie odhalia schopnos  a názory jednotlivých uchádzačov.
Ing. Marcel Porges, CSc.

Vážený pán poslanec Brestovanský, nižšie v texte Vám odpovedám na Vaše otázky.

On 09-Mar-16 11:09 AM, Jozef Brestovansky wrote:

Dobrý deň.
1. V nedeľu 6.3.2016 som sa dozvedel, že bude vydané mimoriadne číslo Mariatálu. Kto rozhodol
o mimoriadnom vydaní Mariatálu? Vychádza mi z toho, že nie všetci kandidá  boli rovnako
informovaní, že vyjde mimoriadne číslo Mariatálu. Môj názor je, že,  zo strany p. Porgesa došlo k
diskriminácií jednotlivých kandidátov.

Odpoveď  Porges:   Predvolebné číslo Mariatálu je zavedená vec, toto bude už tre  "ročník" o tom
predsa nebolo najmenších pochýb. Jednoducho je to povinnosť obce voči občanovi a tak ež aj moja
povinnosť. Keďže sa opäť toho nik nechy l, zobral som si to na starosť. K žiadnej diskriminácii
samozrejme nedošlo. Mimochodom ešte pred parlamentnými voľbami sa ma na Mariatál pýtalo
minimálne 20 ďalších občanov, jednoducho ľudia predvolebné vydanie Mariatálu očakávajú.

Dôvod prečo tak uvádzam je nasledovný:
Kandidát na starostu p. Bončo dňa 2.3.2016 o 18:42 hod. na svojej stránke uviedol nasledovné:
"Mnohí sa ma pýtate na volebný program. Všetko má svoju postupnosť a čas. Predstavím ho
spolu s ostatnými kandidátmi v obecných novinách  Mariatál ..."

Odpoveď  Porges:   Pán Bončo mi ako jediný položil otázku "či vyjde predvolebný Mariatál ako tomu
bolo v uplynulých dvoch volebných obdobiach", dostal jednoduchú odpoveď, že "vyjde a všetci
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kandidá  budú mať možnosť sa odprezentovať ". Nič viac, nič menej. Tiež vyjadril obavu, aby
kandidát z radov poslancov nemal ľahší prístup k informáciam. Ubezpečil som ho, že mať nebude. V
mojej výzve kandidátom ež uvádzam, že ak má niekto doplňujúce otázky, veci rád upresním. Za aľ
sa prihlásili traja.

Poslanci OZ, ktorí tvoria redakčnú radu Mariatálu sa dozvedeli od p. Porgesa dňa 6.3.2016 o
vydaní mimoriadneho vydania Mariatálu e-mailom a p. Bončo už vedel, že bude mimoriadne
vydanie Mariatálu dňa 2.3.2016.

Odpoveď  Porges:   Žiaden iný kandidát ani poslanec sa o to nezaujímal, štyria z kandidátov mali už v
minulých voľbách túto skúsenosť, čo je nesporne pre nich výhodou, som presvedčený, že s tým
kalkulovali ďaleko skôr ako zvyšní dvaja noví kandidá . Práve Vaše výhrady mi pripadajú, že by ste
veľmi radi niekoho protežovali, pán Brestovanský!

2. Pán Porges, kto koncipoval otázky a na základe čoho sú dávané otázky kandidátom? To je ako
keby končiaci premiér navrhol otázky lídrom strán kam má smerovať Slovensko a to by sa mali
spovedať priamo v televízií alebo v novinách. Ak máte záujem o takéto otázky a odpovede mali
by ste sa zúčastniť jednotlivých stretnu  s kandidátmi a tam ich spovedať.

Odpoveď  Porges:   Pán Brestovanský, nekandidujem, otázky som koncipoval sám na základe mojej 9
ročnej skúsenos  "v lavici poslanca" a 5 mesačnej skúsenos  v kresle starostu s úmyslom dať
občanovi-voličovi možnosť efek vnejšie porovnať kandidátov a ich názory na smerovanie obce
formou obecného spravodaja Mariatál. Každý si ho v kľude prečíta a môže uvažovať. Navyše nikoho
nenú m sa v Mariatáli prezentovať a tak ež nie je povinnosťou kandidáta venovať sa v prezentácii
položeným otázkam ak ich daný kandidát nepovažuje za dôležité pre obec. Tak, ako som uviedol v
poučení k vydaniu, som k dispozícii každému kandidátovi pokiaľ treba niečo upresniť.

3. Končiaci a nekandidujúci zástupca starostu týmto ukázal svoju tvár keď dostal vládnucu moc
starostu, upravuje webovú stránku, rozhoduje o Mariatáli a ešte chce stanovovať otázky do
Mariatálu. Vychádza mi z toho aj charakter otázok len:  výstavba.

Odpoveď  Porges:   Pán Brestovanský, výstavba infraštruktúry obce (cesty, športoviská, parky atď.) je
jedným z najdôležitejších aspektov zvyšovania kvality života v obci, čo určite každého  zaujíma.
Výstavba rodinných domov v nových lokalitách obce, jej spôsob a rozsah je tak ež veľmi významným
aspektom určujúcim kvalitu života v obci . Preto výstavba.
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4.Pán Porges, pamätáte si na Mariatál 2/2011 kde ste sa prezentoval pro  rúbaniu lesov nad
ihriskom, teraz dávate otázky ich rúbania v prospech výstavby?

  Odpoveď  Porges:   Skúste si Výzvu kandidátom prečítať znovu pán Brestovanský, inú radu pre Vás
nemám, aj na "blogu" vyzerá, že ste to nepochopili, pán Brestovanský. Pri každej zo zadaných tém,
ktoré doslova denne rezonujú v agende obecného úradu, teda nie sú umelo vymyslené, sú zverejnené
dva v zásade pro chodné názory. Tieto názory boli v poslednej dobe na obci rôznymi osobami rôznou
formou prezentované resp. bolo požadované ich akceptovanie obcou aj formou uznesení
zastupiteľstva. Teda nejde o moje osobné názory! Do otázok schválne nevkladám vlastný názor, ale
pýtam sa na názor kandidátov, pán Brestovanský!

5. Záverom by som chcel poukázať na to, že obec nemôže robiť bezplatnú propagáciu
kandidátom na starostu. Každý kandidát si má svoju propagáciu zapla ť a nezaťažovať finančný
rozpočet obce resp. využívať na to obecné noviny Mariatál.

Odpoveď  Porges:  Zhrnul som zásadné a koncepčné otázky dôležité pre kvalitu života obyvateľov v
obci. Chodia veľmi pozi vne ohlasy. Takže koho a čím to protežujem pán Brestovanský? Nemá snáď
každý kandidát možnosť uverejniť svoju prezentáciu? Alebo Váš kandidát stra l výhodu lepšieho
prístupu k informáciám? To Vás mrzí pán Brestovanský? Chcete uprieť voličom možnosť porovnania
kandidátov vo vyjadreniach k zásadným koncepčným otázkam vývoja v obci, v ktorej si volia
starostu?

6. Pán Porges, kedy bude stretnu e redakčnej rady v tejto súvislos  a k tomuto vydaniu
Mariatálu? Uvedenú situáciu treba doriešiť. Touto cestou Vás žiadam o zvolanie zasadnu a
redakčnej rady Mariatálu, v zmysle jej štatútu.

Odpoveď  Porges:   V rámci objek vity uvedeného je zrejmé, že minimálne kandidát na starostu
predsa nemôže posudzovať a ani len vidieť príspevky pro kandidátov skôr, ako Mariatál bude v
schránkach. A na takúto vec ste pri volaní po redakčnej rade teraz pozabudli, pán Brestovanský,
zámerne? V súvislos  s redakčnou radou si kladiem otázku, čo by vlastne chcela v tomto špeciálnom
vydaní spravodaja Mariatál redakčná rada riešiť? Formálnu stránku? Mariatál je po formálnej stránke
spracovaný profesionálne. Chcela by lustrovať po obsahovej stránke úvodník zástupcu starostu a
jednotlivých kandidátov a to navyše za účas  jedného z kandidátov? To snáď ani nemôže nik myslieť
vážne, pán Brestovanský.

PS: Citát p. kontrolórky: obec nemôže nič dať zadarmo.
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Odpoveď  Porges:   Ako to súvisí s nezávislou prezentáciou kandidátov na starostu v obecnom
spravodaji Mariatál? Snáď by ste nechceli za každú cenu voličom túto možnosť odoprieť?

V očakávaní Vašej odpovede
S pozdravom
poslanec OZ Jozef Brestovanský

Záver Porges:   Vážený pán Brestovanský, dúfam, že som Vám dostatočne ozrejmil význam úvodníka
zástupcu starostu v nadchádzajúcom čísle Mariatálu a jeho význam pre voliča, občana Marianky.
Nech sa darí, pán Brestovanský.
S úctou,
Ing. Marcel Porges, CSc.
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