
Subject: Prosba N 
Date: Thu, 24 Mar 2016 14:26:33 +0100 

From: Monika Tódová <monika.todova@gmail.com> 
To: Obec Marianka <obec@marianka.sk> 

 
Dobrý deň pán Porges, posielam otázky a rada by som Vás poprosila o odpovede: 
Ďakujem 
S pozdravom 
Monika Tódová     
Denník N              
www.dennikn.sk 
+421 907 787 683 
monika.todova@dennikn.sk 
 
  
Subject: Re: Prosba Dennik N 

Date: Wed, 6 Apr 2016 00:28:01 +0200 
From: obec <obec@marianka.sk> 

To: Monika Tódová <monika.todova@gmail.com> 
 
Dobrý večer Monika, 
sadám k tomu, je to hrúza, zbor a potom opať jeden z kamarátov a jeho narodeniny ...  
Pokiaľ to nezvládnem do Vašej uzávierky, vidím to tak, že Vám odpoviem zajtra ~doobeda 
formou otvoreného listu na webe Marianky, jasné a dosť obšírne odpovede na Vaše otázky. 
Názor súčasného štatutára obce Marianka, dajte prosím vediet, či to ešte stíham poslať k Vám. 
Ďakujem, 
S úctou, 
Marcel Porges 
 
 
 
 Prečo vo voľbách nekandidujete za starostu? 

Obci slúžim cca 9.5 roka (4 roky ako poslanec, +5 rokov ako poslanec a zástupca starostu, 
+5 mesiacov na mieste poslanca a starostu zároveň). Mohol som kľudne na mieste 
starostu ostať ďalších 2.5 roka až do ďalších komunálnych volieb (viď zákon), ale pravdu 
povediac, som už po toľkej dobe z toho všetkého unavený a samozrejme ma tiež znechutil 
spôsob "popravy" bývalého starostu p. Juriku, k čomu bol tiež výdadtne zneužitý Denník N 
a Vy osobne. 
Takže počas tých rokov práca a práca, niekedy aj na pár hodín denne, piatok, sviatok, 
večer, .... A počuť hlavne kritikov a najviac z úst tých, ktorí prstom nepohli. Pravidelne aj 
z úst "intelektuálnych atlétov", ktorí si akurát raz za tri mesiace chodia precvičiť paže a 
medzitým hádžu len polená pod nohy. Ale mnohým sa to páči, dobré správy asi  nie sú tak 
atraktívne, to je určite aj Vaša skúsenosť, pani Todová.  
Možno po oddychu zmením názor. 

 
 Koho z tých, čo kandidujú, budete voliť, koho podporujete a prečo? 

Zatiaľ viem len to, koho by som na mieste starostu nerád videl (predĺžené ruky, 
ekonomický záujem, ...), ale s tým sa, ak dovolíte, s Vami nepodelím. Kandidátov je šesť, 
asi dosť neobvyklé na tak malú obec, či? Aj do kampane sa dosť investuje, tiež asi 



neobvyklé na tak malú obec, či? Prejdite sa do Marianky, "Marianka" asi za to viacerým 
stojí .... 

 
 Ako vnímate obvinenie pána Juriku z korupcie? Dopustil sa jej podľa vás? 

Žiadnej korupie sa podľa mňa nedopustil, počkáme na záver celej "kauzy", rozhodne platí 
prezumpcia neviny. 
 

 Súhlasíte s tým, že obec má vyberať dary od obyvateľov za vydanie stavebného 
povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia? 
V Marianke sa nič také nedialo, minimálne nie za pána Juriku a ani teraz za mňa, som o 
tom presvedčený. 
 

 Ako si vysvetľujete rozhodnutie občanov Marianky prehovoriť - svedčiť o 
starostových praktikách a ako si vysvetľujete ich nespokojnosť s tým, ako to na 
obecnom úrade fungovalo? 
Poriadok v obci (stavebný hlavne, správny a všeobecný tiež) nie každému vyhovuje, najmä 
nie tým, ktorým to skrížilo ich osobné plány a to bez ohľadu na verejný záujem. Možno aj 
škoda, že sa to s Vami nedá rozobrať, bolo by to nadlho a hlavne som presvedčený, že by 
sme v tomto chorom systéme nič neporiešili. Ničmenej, skúste prosím neprehliadať fakt, že 
práve obyvatelia Marianky si pána Juriku zvolili po 4 rokoch opäť na ďalšie 4 ročné 
obdobie a to aj napriek vtedajšej masívnej volebnej kampani (podobnej terajšej), .... 
Odporúčam tiež linku "Pred tým a potom" z našej web stránky Marianky. 

 
 Čo by mal podľa vás ako prvé riešiť nový starosta? 

Nezávidím mu, ak sa tam dostane čestný človek. Medzi kandidátmi sú aj takí, ktorých 
nezastaví nič. Ani keby sme všetci, vrátane Vás, hneď začali informovať úplne a objektívne, 
žiaľ. 
 

Toľko k Vašim otázkam, pani Todová. 
S úctou, 
Ing. Marcel Porges 
zástupca starostu  

http://www.marianka.sk/web/?q=node/31487

