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Mariatál
Spravodaj obce Marianka

Vážení spoluobčania.
Tak ako som už avízoval,
pred voľbami vydávame
ešte jedno číslo spravodaja
Mariatál. Ponúkli sme
priestor všetkým tým, ktorí
kandidujú na funkciu
starostu a poslancov
Obecného zastupiteľstva.
Po oznámení zámeru
redakčnej rady o možnosti
prezentácie jednotlivých
kandidátov sa ozvali aj
kritické hlasy. Odporcovia
vydania tohto čísla
argumentovali tým, že
predvolebná kampaň je
súkromná záležitosť
každého kandidáta
a nech si ju každý platí sám.
Naopak, väčšina členov
redakčnej rady Mariatálu
rozhodla o vydaní tohto
predvolebného čísla,
v ktorom občanovi prinášame
základné informácie
o kandidátoch, ich vlastné
prezentácie, ich názory
a stanoviská. Hlavným
argumentom je, že celé
volebné obdobie sme sa
snažili robiť obsahovo
Mariatál tak, aby bol písaný
pre čitateľa - prijímateľa
informácií, teda pre Vás
občanov a nie kvôli prispievateľovi - autorovi príspevku.
Aj tieto nadchádzajúce
voľby sú dôležité pre smerovanie a rozvoj našej obce počas nasledujúcich štyroch
rokov. Želám nám všetkým
správne rozhodnutie.
S úctou predseda redakčnej rady,
Milan Olexa

2/2010

Komunálne voľby do orgánov obce Marianka
dňa 27. 11. 2010 od 7:00 do 20:00 hod.
Kandidáti na kreslo starostu:
1. Viliam Bolgáč, Ing., 62 rokov, stavebný inžinier, Marianka,
Karpatská 53, nezávislý kandidát
2. Radovan Jurika, JUDr., 38 rokov, advokát, Marianka,
Štúrova 100, nezávislý kandidát
3. Pavol Varga, JUDr., 61 rokov, podnikateľ, Marianka,
Bystrická 76, SDKÚ - DS

Kandidáti na poslanecký mandát:
1. Karol Bubnič, 61 r., hudobník, Marianka, Karpatská 24, nezávislý kandidát
2. Mário Bubnič, 30 r., živnostník, Marianka, Karpatská 45, nezávislý kandidát
3. Július Dubovský, 51 r., odborný asistent, Marianka, Borinská 16, nezávislý
kandidát
4. Pavel Gašparovič, Ing. Arch., 59 r., architekt, Podhájska 6/B, nezávislý
kandidát
5. Alena Havlíková, 48 r., referent soc. vecí a zdrav., Marianka,
Karpatská 93, SDKÚ - DS
6. Milan Kopačka, Ing., 52 r., živnostník, Marianka, Karpatská 125, KDH
7. Jozef Kráľ, 58 r., podnikateľ, Marianka, Družstevná 4, SMER
8. Bronislava Maderová, 36 r., účtovníčka, Marianka, Bystrická 16,
nezávislý kandidát
9. Dušan Makovický, Ing., 51 r., podnikateľ, Marianka, Lesná 16,
nezávislý kandidát
10. Ján Móza, 58 r., podnikateľ, Marianka, Školská 4, nezávislý kandidát
11. Milan Olexa, Ing.,PhD., 66 r., vysokoškolský účiteľ, Marianka,
Nám 4. apríla 9, nezávislý kandidát
12. Zuzana Pírová, 27 r., prac. odbytu, Marianka Borinská 28, SMER
13. Marcel Porges, Ing.,CSc., 49 r., podnikateľ, Marianka, Karpatská 42,
nezávislý kandidát
14. Edita Radačovská, 45 r., admin. pracovník, Marianka, Karpatská 48,
nezávislý kandidát
15. Ján Sand, 66 r., učiteľ VŠ, Marianka, Borinská 12, SDĽ
16. Anna Spalovská, 53 r., pedagóg, Marianka, Na Ovsisku 11, SDKÚ - DS
17. Karol Taraba, 58 r., zásobovač, Marianka, Lesná 2, nezávislý kandidát

KANDIDÁT NA STAROSTU

Ing. VILIAM
BOLGÁČ
Vek: 62 rokov
Bydlisko: Karpatska 53, Marianka
Povolanie: Stavebný inžinier
Nezávislý kandidát

Foto Viliam Bolgáč

Hody
Tradične 25.júla na Annu sú Mariánske hody. Aj tento
rok nechýbal futbalový zápas „CHUDÝCH proti
TUSTÝM“, v ktorom nebol dôležitý výsledok, ale
zaspomínanie si na mladé časy aktérov. Pri tejto príležitosti by som rád poďakoval organizátorovi a sponzorovi
pánovi Karolovi Tarabovi. Sobotný večer bola naplánovaná hodová zábava na Nám. 4.apríla, avšak pre
nepriazeň počasia musela byť presunutá do spoločenského domu. Zábavu sponzorsky moderoval DJ Miro.
Nedeľa sa niesla v duchu ďalšieho futbalového zápasu

Súsedé – súsedom

TV infokanál
Doplniť služby obecného rozhlasu, predovšetkým
v nepokrytých častiach Marianky, sme sa snažili zavedením obecného infokanálu do televíznej káblovej
siete, ktorý by informoval občanov o najdôležitejších
udalostiach v obci, ako aj rôznych radostných rodinných udalostiach. Infokanál začal vysielať na rozhraní
mesiacov júl – august tohto roku. Pochvaľujú si ho
najmä starší ľudia a občania bez zvukového dosahu
obecného rozhlasu ako aj pracovne zaneprázdnení,
ktorí nemajú možnosť sa iným spôsobom dostať
k dianiu v dedine.
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Foto Viliam Bolgáč

Posledné dva roky nepriali tradičnému stretnutiu susedov Záhorskej Bystrice a Marianky. Pred dvomi rokmi
nás na poslednú chvíľu odohnalo nepriaznivé počasie
a minulý rok zase chýbal priestor. Tohtoročné počasie
sa však umúdrilo, našlo sa primerané miesto a tak nič
nebránilo spoločnému posedeniu. Tento krát v počte
zúčastnených vyhrali Mariančania. Popri rôznych súťažiach nás zabával aj spevácky zbor zo Záhorskej
Bystrice, country kapela Dunaj a vrcholom večera
diskotéka DJ-a Mira, ktorý rozhýbal a roztancoval všetkých. Patrí mu za to veľká vďaka.
Marianky, ktorá hostila svojich súperov z družobnej
dediny na druhej strane rieky Moravy Schlosshofu.
Dúfali sme v našu výhru, ale bohužiaľ nás neminula
tradičná päťka. Hráči si potom spolu s obecenstvom,
tak ako to býva zvykom, mohli oddýchnuť pri spoločnom posedení v priestoroch štadióna.

Spoločenský dom
Ústredné kúrenie v spoločenskom dome ako aj na obecnom úrade bolo staré vyše štyridsať rokov. Vzhľadom
na svoj vek začali vykurovacie kotle tiecť. Na obecnom
úrade bol vymenený už v minulom roku a v spoločenskom dome bol na rade toto leto. Namiesto kotla na

tuhé palivo sme inštalovali kotol na propán, čo znamená, že v budúcnosti bude môcť byť napojený aj na plynovod. Okrem ordinovania lekára a prevádzky miestnej
ľudovej knižnice sa v priestoroch spoločenského domu
uskutočnila fašiangová zábava, diskotéka na záver rôznych udalostí, ako aj súkromné oslavy občanov.
Momentálne je využívaný na verejné zhromaždenia
občanov kandidujúcich v nastávajúcich voľbách, či už na
funkciu starostu alebo za poslancov obecného zastupiteľstva. Osobitne je bohužiaľ potrebné spomenúť znefunkčnený nepriepustný odtok na dažďovú vodu, ktorý
nebolo možné preraziť ani „krtkovaním“ a bolo potrebné ho rozkopať a znovu postaviť. Pri posledných
výdatných dažďoch sme z priestorov kotolne a bývalého
školníckeho bytu vyčerpali až 30 m3 vody.

Jesenné upratovanie
V sobotu 16.10.2010 sa už druhý krát uskutočnilo
jesenné upratovanie v našej dedine. Každý z občanov
Marianky si mal možnosť vyčistiť svoju domácnosť, čo
bolo vidieť v naplnených veľkokapacitných kontajneroch a súčasne sa zbaviť prebytočnej bielej techniky.
Niekoľko občanov prišlo na Nám.4.apríla pomôcť pri
upratovaní. Súčasne sa posadilo šesť stromčekov – líp,
ktoré obci daroval p. Ľuboš Gašpárek z firmy Agro-

servis Stupava. Aby sa stromčekom dobre darilo, prišiel ich páter Chryzostom pokrstiť. Odmenou pre všetkých bol výborný guláš, ktorý uvarila, ako po každé
upratovanie, p. Paulína Osuská a varené víno v občerstvení TUTO. Večer bol ukončený v Spoločenskom
dome Marianky diskotékou, ktorú sponzorsky moderoval DJ Miro.

Hospodárenie
Keď som nastúpil do funkcie starostu bolo hospodárenie
obce vyrovnané (výdavky sa rovnali príjmom) a postupne sa zlepšovalo. V tomto volebnom období sa
z obecných peňazí vyhotovili projekty „Marianka splašková kanalizácia“, „Revitalizácia Nám. 4.apríla“,
„Marianka splašková kanalizácia“, „Rekonštrukcia obecného úradu“ a štúdia na rekonštrukciu spoločenského
domu. Z uvedených projektov sa dve žiadosti týkali
nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ – projekt kanalizácie bol úspešný a Nám.4.apríla bohužiaľ
nie. „Rekonštrukcia obecného úradu“ a „Rekonštrukcia
Nám.4. apríla“ sú pripravené a čakajú iba na vyhlásenie
oficiálnej výzvy, kedy budú hneď podané. Nutnosťou
bola aj výmena kotlov ústredného kúrenia na obecnom
úrade a v spoločenskom dome. Obidva mali už viac ako
40 rokov a tiekli. Aj napriek finančnej kríze sme nemali
ekonomické problémy a nemuseli sa uskromňovať , pretože rozumným hospodárením v minulom v roku 2009
prešla do 2010 rezerva vo výške cca 100 tis. €, čo
v korunách predstavuje viac ako tri milióny. Tým pádom
aj napriek nižším príjmom z podielových daní fyzických
osôb sa zabezpečili finančné prostriedky pre spolufinancovanie výstavby kanalizácie vo výške cca 3,5 mil.
Sk, t.j. cca 115 tis. €.

Foto Viliam Bolgáč

Foto Viliam Bolgáč

Sponzorský dar
fare v Marianke
Poslanci obce mi udelili za druhý polrok 2010 odmenu
1 €. Prijal som ju a so 100% navýšením som ju poslal
ako dar Farskému úradu v Marianke.

Môj volebný program
Predseda redakčnej rady p. Milan Olexa ma
písomne vyzval, tak ako aj iných kandidátov na starostu a poslancov, aby som v tomto vydaní
Mariatálu predstavil svoju volebnú kampaň.
Nepovažujem tento krok za správny, pretože volebná kampaň každého jednotlivca, či už kandidátov
na starostu alebo na poslanca v Marianke, je každého individuálna záležitosť. Každý si sám zodpovedá za svoju propagáciu svojou individuálnou
prezentáciou a oficiálny časopis Mariatál, ktorého
vlastníkom je obec Marianka, je určený na iný účel.
Z tohto dôvodu svoj volebný program v ňom neuverejňujem. Každý občan Marianky ho dostane do
svojej poštovej schránky. V tomto vydaní radšej
uverejňujem, čo všetko sa udialo za posledné
obdobie.

Mariatál
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RADOVAN
JURIKA, JUDr.
Vek: 38 rokov
Bydlisko: Štúrova 100,
Marianka
Povolanie: Advokát
Nezávislý kandidát
nú kanalizáciu - po jednom roku úradných konaní sme vec dotiahli až po
nútenú správu. Tým sme odblokovali
investíciu vo výške 20 miliónov
slovenských korún, ktorú v obci
realizovala Bratislavská vodárenská
spoločnosť a.s.

Marianke bývam 10 rokov počas ktorých vnímam, čo sa v obci robí a čo nerobí, ako aj to, čo
by sa robiť malo. Som nespokojný so súčasným
stavom vecí verejných. Táto nespokojnosť ma
doviedla k rozhodnutiu kandidovať na funkciu starostu
obce. Vidím šance a možnosti ako pomôcť Marianke,
a tým pomôcť nám všetkým – jej obyvateľom.

V

Myslím si, že mám dostatok energie, schopností
a skúseností zastávať funkciu starostu. Som nezávislý
finančne, rovnako som nezávislý od developerov ako aj od
rodinných vzťahov v obci. Moje rozhodnutia preto nebudú zaťažené žiadnymi záujmami okrem záujmu obce a jej
obyvateľov. Nemám záujem si „ potichu odsedieť “
v úrade starostu štyri roky. Som pripravený maximálne
využiť čas a dať obec čo najskôr do poriadku. Dať do
poriadku vzťahy s investormi, ktorí podľa môjho názoru
obci nedali takmer nič, skôr len brali. Zlepšiť každodenný
život obyvateľov Marianky.
Všetko v živote sa snažím robiť naplno, energicky, na
100%. Rovnako, s maximálnym úsilím, jasne viditeľne
a adresne som viedol aj moju volebnú kampaň. Neuchyľujem sa k anonymnému vylepovaniu plagátov, ani
k podsúvaniu klebiet a klamstiev.
Požiadavky obce na prípravu právnych analýz zmlúv
a dokumentov a prípravu právnych úkonov pre obec si
postupne vyžiadali, aby som vyčlenil dvoch svojich
zamestnancov, ktorí spracovávali a riešili problémy obce.
V minulom období sa nám podarilo vyriešiť niekoľko
veľmi vážnych problémov obce: zabezpečili sme podmienky pre rozšírenie Budovateľskej ulice v časti pod cintorínom, úspešne sme vyriešili developermi zabetónova-
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Áno, sú firmy, kde som konateľom,
majiteľom, alebo ktoré sú mi blízke.
Jedna z týchto firiem napríklad
pomohla vybaviť 2mil euro (šesťdesiat
miliónov slovenských korún) z Eurofondov na kanalizáciu pre Marianku.
Realizácia tohoto projektu nás v najbližšom období čaká.
Viem si predstaviť právne účinné a rýchle riešenie aj
takých problémov ako sú rozbité ulice Karpatská a Štúrova. Je to však možné len z funkcie starostu tak, aby
som mal možnosť priameho rozhodovania a konania
v týchto veciach. Pre dosiahnutie takýchto cieľov dávam
prísľub, že nebudem pracovať “ len tak naoko”, ale vždy
pôjdem priamo a rázne za cieľom. Prinavrátim obecnému
úradu vážnosť, ktorá tejto inštitúcii v obci patrí. Obecný
úrad je tu na to, aby slúžil obyvateľom obce, aby občania
dostali odpoveď na svoje písomné podnety v zákonných
lehotách. Sprehľadním a sprístupním verejnej kontrole
vydávanie stavebných povolení a uzatváranie zmlúv za
obec. Budem úzko spolupracovať a rešpektovať všetky
komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve.
Považujem za nevyhnutné riešiť dopravu na Karpatskej
ulici, ktorá je nebezpečná nielen pre chodcov ale aj vozidlá. Mám prehľad o pripravovaných výzvach na čerpanie
Eurofondov. Marianka má šancu získať financie, musíme
však byť pripravení. O to sa chcem postarať. MHD v Marianke byť musí. Chcem dosiahnuť, aby to bolo už v najbližšom funkčnom období. Som presvedčený, že je to
otázka systematického prístupu s kompetenciami starostu, nevzdať sa po prvom neúspechu a nájsť riešenie.
Ako boľavý problém vnímam aj verejné osvetlenie.
V súčasnom stave hlavne v starej časti obce je poruchové,
energeticky náročné a tým aj finančne náročné pre obec.
Zahájim nevyhnutné kroky k jeho modernizácii.
Od malička športujem a uvedomujem si obrovský
význam športového vyžitia pre mládež. Marianka v tejto
oblasti spravila veľký krok vpred. Túto nastúpenú cestu

v Marianke budem podporovať. Za rovnako dôležité považujem udržať školákov v Marianke a podprovať školské
zariadenie v Marianke.
Marianske údolie nemožno oddeliť od obce a obec od
údolia. Je to jeden celok, ktorý vyžaduje vyváženú spoluprácu. Určite nemôžeme prehliadať výnimočnú banskú
tradíciu obce. Vo funkcii starostu podporím aktivity smerujúce k oživeniu a obnove pamiatok banskej histórie obce.
Moje pôsobenie v úrade starostu chcem založiť na spolupráci, ochote a porozumení. Hnev a závisť nám zväzujú
ruky aj srdcia a určite nám nepomôžu. Verím, že Marianka
a hlavne jej obyvatelia majú silu a vôľu zmeniť náš život
k lepšiemu.
Presvedčilo ma o tom aj nedávne sobotňajšie popoľudnie…

Za pomoc pri príprave a organizácii tohoto podujatia
ďakujem všetkým, ktorí boli ochotní pomôcť. Osobitne
chcem poďakovať: Edite Radačovskej, Milanovi Olexovi,
Broni Maderovej, Karolovi Maderovi, Johanovi Mózovi,
Jožkovi Tarabovi, Oľge Šimkovej a dievčatám z červeného
kríža, pátrovi Augustínovi, Máriovi Bubničovi, Mirovi
Kováčovi, Julovi Dubovskému, Duša-novi Makovickému,
Marcelovi Porgesovi, Milanovi Kopačkovi, Tomášovi
Harmanovi, Romanovi Neumahrovi a samozrejme Mariatálskemu chlapskému zboru CHORUS BAND.
Na záver ďakujem za dôveru všetkým voličom, ktorí
sa rozhodnú odovzdať mi svoj hlas vo voľbách starostu
obce Marianka. Urobím všetko pre to, aby som Vás
a celú Marianku nesklamal.

Rado Jurika

Foto Marcel Porges

Foto Marcel Porges

Foto Ivan Paška

Táto akcia mi potvrdila, že aj v Marianke sú ľudia ochotní
pomôcť, stretnúť sa, zabudnúť na rozbroje a hádky, jednoducho ľudia ochotní nájsť si k sebe cestu… Či deti, či
rodičia, mladí ako aj starší, všetci sme sa spoločne zabavi-

li. Kto má záujem, môže si pozrieť video v miestnych
pohostinstvách alebo Lahôdkach u Mária.

Mariatál
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PAVOL
VARGA, JUDr.
Vek: 61 rokov
Bydlisko: Bystrická 76, Marianka
Povolanie: Podnikateľ
SDKÚ - DS

ovoril som s Vami. Dlho a vážim si tie
chvíle. Ešte dlhšie som Vás počúval.
Výsledkom bolo poznanie, že práve teraz
dozrela chvíľa na presvedčenie :
„Zdravý rozum vždy zvíťazil nad „hrabľami“
V živote prichádzajú chvíle, kedy si človek musí
vybrať.
Či chce žiť vlastný plnohodnotný život alebo prijať
falošnú realitu, ktorú mu pokrytecky deň po dni
podsúvajú. Tú falošnú realitu, ktorá mu strpčuje
život.
V živote prichádzajú chvíle, kedy sa človek musí
vzoprieť hrozbám i vydieraniu ba i lákavým pokušeniam.
V živote prichádzajú chvíle, keď presvedčenie a
istota, že rozhodujúcim motívom komunálneho
politika musí byť pomoc miestu, kde žije. Obci. Že
najdôležitejším sú riešenia problémov ľudí, ktorí
mu dali dôveru. Že musí byť dobrým sluhom. Že
jeho pánom má byť občan.
Presne tak, ako hovorí Ústava Slovenskej republiky i Zákon o obecnom zastupiteľstve :
„Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov“.
Doslova a do písmena. Tak, ako ste mi v rozhovoroch povedali.
Na rovinu. Tak, ako sme sa zhodli v názore, že
úspech a rozvoj Marianky i potreby jej obyvateľov
nemožno spájať iba s prácou jedného človeka.
Starostu.
Doslova. Každá dobrá kapela potrebuje dirigenta,
ale muziku robia hudobníci.
Poslanci.
Preto v duchu a obsahu našich debát apelujem na
zdravý rozum nás všetkých a vyslovujem želanie.

H

„Ruky sa dajú kúpiť“.
(tak rozmýšľajú iní)

„Vaše srdce
však musím získať“
(tak rozmýšľam ja)
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Voľte zároveň poslancov, ktorí Vami vyslovené predstavy spĺňajú. Poslancov, ktorí majú záujem, spolu so
mnou, tvrdo pracovať. Poslancov, ktorí budú garantom naplnenia Vašich potrieb.
Je preto prirodzené povedať nahlas nielen to, s kým
vylučujem spoluprácu, ale jedným dychom vysloviť
aj mená tých, ktorí budú garantovať – rozvoj obce
i riešenia potrieb obyvateľov Marianky. To sú oni :
Pavol Gašparovič, Anna Spalovská, Julo Dubovský,
Broňa Maderová, Mário Bubnič, Ján Sand ,Zuzana
Pírová, Jozef Kráľ, Karol Bubnič, Karol Taraba.
Výber som ďalej podriadil požiadavke na vyššiu
mieru osobnej zodpovednosti. Starostu aj poslancov.
Posilnením postavenia poslancov a ich vplyvu na
zásadné rozhodovania. Protipólom však musí byť aj
vyššia miera ich zodpovednosti.
Každý z poslancov bude mať „svoju“ časť obce,
s ktorou bude nielen komunikovať, ale aj prichádzať
s návrhom riešení a zodpovedať za ich realizáciu.
Starosta bude chodiť pešo a počúvať, o čom hovoríte.
A navrhovať riešenia. A realizovať ich.
K tomuto modelu spolupráce starostu a poslancov
mienim vytvoriť post ombudsmana obce.
Mojim cieľom je budovať Marianku, ako záhradu.
Úžitkovú i okrasnú.
Zámer však chce jedno základné a najdôležitejšie.
Peniaze.
Pozrime sa , čo hovorí Ústava Slovenskej republiky :
„Obec financuje svoje potreby predovšetkým
z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií“.
Všetci vieme, že súčasný stav príjmov obce je po
dlhé roky podvyživený a orientovaný na podielové
dane.
Tie stačia akurát tak na udržiavanie obmedzenej
prevádzky obecného úradu a obce.
Preto mojim zámerom sú vlastné príjmy obce, ktoré
vytvoria podmienky pre plánovaný rozvoj Marianky
i kvalitatívne lepšie riešenia potrieb jej občanov.

VOLEBNÝ KONCEPT, s ktorým
sa uchádzame o dôveru občanov
obce Marianka:

EKONOMIKA:
docieliť vyšší efekt podielových daní zo štátneho rozpočtu (neprihlásení obyvatelia obce)
projektmi zameranými na Eurofondy zabezpečiť
možnosť investícií do infraštruktúry obce – cesty,
chodníky, kanalizácia, plyn
projektmi zameranými na Eurofondy zabezpečiť
možnosť investícií do regionálneho rozvoja, turistiky,
športu a kultúry
projektmi zameranými na Eurofondy zabezpečiť

možnosť investícií do služieb a výroby – riešenie otázok zamestnanosti obyvateľov obce Marianka
projektmi zameranými na Eurofondy zabezpečiť
možnosť investícií do životného prostredia

ENERGETIKA::
projektmi zameranými na Eurofondy zabezpečiť
možnosť investícií do využitia odpadových vôd
(žumpy a kanalizácia na výrobu elektrickej energie)
čo umožní odbúrať poplatky za vývoz žúmp
a mesačné platby za kanalizáciu.
koncept zmeny energetickej závislosti obce na monopolných dodávateľoch koncept výroby bioplynu ,
elektrickej energie i tepla funguje na Slovensku v 96
lokalitách.

EKOLÓGIA:
Projekt „Zelená dedina“

DOPRAVA:
Zabezpečiť predlženie trasy mestského autobusu
č.37 do obce.

CENTRUM
pre dôchodcov a materské centrum
V projektoch, ktoré budú orientované na rozšírenie
položky vlastných príjmov chcem vytvoriť zmluvné
podmienky pre účasť a vlastníctvo všetkých obyvateľov Marianky, aby mali nielen vytvorené podmienky
na znižovaní prevádzkových nákladov svojich
domov, ale zároveň, aby sa podieľali na tvorených
ziskoch.
Hovoril som o zodpovednosti starostu. Načrtol som
princípy nového rozsahu zodpovednosti poslancov.
Zostáva nám ešte jeden rozmer. Zodpovednosť občana za rozvoj obce, za riešenie svojich potrieb.
Dávam Vám svoje slovo, že pravidelne budete mať
všetky informácie, ktoré budú zárukou , že iní nebudú rozhodovať o Vašich záujmoch i potrebách.
V živote prichádzajú chvíle, kedy si človek musí
vybrať.
Chvíľa, kedy si človek musí vybrať nám všetkým
zaklopala na dvere práve teraz.

Pavol Varga ,
kandidát SDKÚ-DS
na starostu obce Marianka
:pvarga.judr@gmail.com
09 11 46 90 48

Mariatál
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KANDITÁT NA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

KAROL
BUBNIČ
Vek: 61 rokov
Bydlisko: Karpatská 24, Marianka
Povolanie: Hudobník
Nezávislý kandidát

Pán Karol Bubnič sa
v obecnom spravodaji Mariatál
neodprezentoval.
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KANDITÁT NA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

MÁRIO
BUBNIČ
Vek: 30 rokov
Bydlisko: Karpatská 45/108
Povolanie: živnostník
Nezávislý kandidát

tomto príspevku sa chcem prihovoriť občanom Marianky ako
nezávislý kandidát na poslanca
v našej spoločnej obci.
Žijem tu od narodenia, takže postupne
sledujem chod a rast obce.
Dovoľte, aby som Vás oboznámil s tým, čo
by som chcel zlepšiť. Viem, že život dôchodcov nie je ľahký na celom Slovensku
a teda ani v Marianke, preto sa už ako živnostník snažím v potravinách ktoré prevádzkujem pomôcť dôchodcom poskytnutou
zľavou. Ako poslanec by som chcel dosiahnuť pre dôchodcov poskytovanie príspevku
od obce na obedy, rozvoz obedov pre imobilných občanov, ako je to aj v susedných
obciach. Veľmi ma teší, že sa v Marianke
opäť hrá futbal, ktorý ani mne nie je ľa-

V

hostajný a preto by som chcel prispieť
k rozvoju aj nových športovo – turistických
aktivít. Tiež ako dlhoročného občana ma
trápi hlavne infraštruktúra, momentálny
stav ulíc pôvodnej Marianky t.j. ulíc Štúrová, Karpatská. V neposlednom rade je
dôležité nezabúdať na mladé rodiny. Rád
by som podporil rozvoj rôznych krúžkov
pre deti, mládež.
Kto ma pozná vie, že som rozvážny, realista a za svojim slovom a názorom si stojím. Mám triezve názory a vždy si veľmi
dobre premyslím, čo a ako by som zmenil.
V Marianke máme s manželkou Katarínou 6 rokov Lahôdko – potraviny. V potravinách sa zdržiavam 4 roky deň čo deň
a mám tú česť stretávať sa s Mariančanmi.
Vypočujem si ich názory akéjkoľvek témy.
Ľudia, ako to už v takomto zariadení býva,
sa pochvália, ale aj posťažujú, takže viac
menej viem, čo občanov Marianky trápi
a čo teší. Vždy sa snažím ľuďom pomôcť,
povedať svoj triezvy názor, poradiť. Napríklad v našej obci velmi chýba bankomat.
Takto by som chcel pokračovať aj ako
poslanec v Marianke, lebo budúcnosť mojej
rodnej obce mi nie je ľahostajná.
Mário Bubnič

Mariatál
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KANDITÁT NA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

JÚLIUS
DUBOVSKÝ
Vek: 51 rokov
Bydlisko: Borinská 16, Marianka
Povolanie: Odborný asistent
Nezávislý kandidát

arodil som
sa v nedeľu
17.5.1959
o 7.17 hodine. Ako prvá ma
videla starká, ktorá
prišla z malej omše.
Tvrdila, že som sa
usmieval. U starkej
som prežil nádherné
detstvo. Poznal som
ako chutí čerstvo
upečený chlieb a
teplé kravské a kozie
mlieko, ale aj všetku
tú tvrdú drinu, ktorá
bola pred tým, ako
prišiel chlieb na stôl. Spomínam si, ako začínali žatvu moji
starí rodičia. Vždy modlitbou. Spôsob, akým žili bol príkladom
harmónie rodinného života. Živila ich zem a preto sa k nej
správali vždy s úctou. Tu som mal možnosť získať prvé mozole zo sekery, vidiel a kosy. Sami obrábali 3,5 hektára pôdy
vlastnými rukami, ktorú im chceli zobrať a starý otec napriek
perzekúciám to nikdy nepodpísal ako jeden z mála.
Spomienky na moje detstvo sa mi vrátili, keď som začal žiť
život v Marianke. Som hrdým občanom Slovenska a Marianky
zvlášť. Po úspešnej kolaudácii nášho rodinného domu sa mi
podarilo získať aj trvalý pobyt v Marianke a nedám dopustiť na
zamestnancov na úradoch v Malackách a Marianke, kde som
sa vždy stretol s ochotou. Celý život našej rodiny je spätý so
športom a to s lyžovaním a futbalom. Na podnet mojich synov,
ktorí ma nahovorili, aby sme začali s futbalom v Marianke som
im sľúbil, že sa tomu budem venovať 7 rokov. K týmto siedmym rokom môže zapadať aj obdobie štyroch rokov poslanectva. Som hrdý na to, že keď ostatné futbalové kluby, s ktorými súťažíme, majú ledva jedno družstvo dospelých, my rozmýšľame o prihlásení do súťaží okrem prípravky, dorastu,
dospelých a old boys, ďalšie dve družstvá. Celá činnosť nášho
futbalového klubu je dobrovoľná. Vďaka futbalu, poznám
v Marianke viac ako 300 skvelých ľudí, ktorí sa priamo aj
nepriamo zúčastňujú na chode futbalového klubu. Futbal
môžeme robiť iba vďaka zanieteným a obetavým ľuďom.

N
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S ľuďmi v Marianke mám len pozitívnu skúsenosť. Ešte nikto
neodmietol moju žiadosť o pomoc. Rečami sa dá narobiť veľa
zla, ale prácou a konkrétnymi skutkami je možné spoločne
urobiť niečo pre Marianku.
Anton Zerer - športový novinár a spisovateľ: „Julo Dubovský je skvelá voľba na post poslanca. Spolupracoval
som s ním v športovom a olympijskom hnutí na Slovensku
a poznám ho predovšetkým ako muža činu s nezaplatiteľnými skúsenosťami a kontaktmi. Nazdávam sa, že pre
vedenie obce je tento energický hráč jedinečnou posilou.
Škoda ho nezaradiť do zostavy miestneho zastupiteľstva.“
Kamil Peteraj – básnik a textár: „ Július Dubovský je skúsený, vyzretý a pre šport zapálený človek. Poznám ho
mnoho rokov a môžem s čistým svedomím povedať, že
organizácii športu rozumie ako málokto na Slovensku.
Takéhoto človeka potrebuje každá obec ako soľ, pretože
dobre zorganizovaný športový život zaručuje zdravý vývoj
mládeže, vedie občanov k združovaniu sa a utužuje
medziľudské vzťahy. A nezabúdajme ani na zdravie, ktoré
je neodmysliteľne spojené so športom. Jeho veľké skúsenosti a schopnosť kvalitne organizovať , dávajú predpoklady, že v poslaneckom zbore bude poslanec, ktorý rozhýbe športové aktivity v Marianke správnym smerom
a obohatí jej infraštruktúru.“

KANDITÁT NA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. Arch. PAVEL
GAŠPAROVIČ
Vek: 59 rokov
Bydlisko: Podhájska 6/B, Marianka
Povolanie: Architekt
Nezávislý kandidát

ynamický rozvoj obce v ostatnom období
priniesol mnohé pozitíva, ale aj negatíva
pre obyvateľov Marianky. Marianka sa stáva
čoraz atraktívnejšou pre bývanie, ktoré by
som si dovolil nazvať „prímestské bývanie”. To
znamená, že je to bývanie na vidieku na úbočí
Malých Karpát, avšak s pomerne ľahkou dostupnosťou do hlavného mesta SR Bratislavy za prácou, za
kultúrou, za vyššou obchodnou vybavenosťou a pod.
Medzi pozitívne stránky tohto rozvoja je najmä
budovanie technickej infraštruktúry (odkanalizovanie, plynofikácia…), zviditeľnenie sa obce, v povedomí obyvateľov okolia, z hľadiska kultúrno-spoločenských akcií, športových podujatí a neposlednej
miere aj každoročných cirkevných akcií.
V mojom príspevku by som sa chcel zamerať na niekoľko postrehov z hľadiska rozvoja Marianky. Ako
architekt urbanista z dlhoročnou praxou v územnom plánovaní, si všímam najmä negatívne dopady
tohto dynamického rozvoja obce. Zdá sa mi, že aj
keď má obec schválený územný plán, v ktorom sú
jasne definované a schválené záväzné regulatívy
(aspoň by mali byť) pre rozvoj, tak výstavba sa deje
viac menej chaoticky a nekoordinovane. Developéri
začínajú stavať na svojom území, a pritom nie sú
doriešené základné podmienky pre napojenie „svojej” lokality na dopravnú a technickú infraštruktúru,
čo sa potom rieši dodatočne. Najmarkantnejšie sa to
prejavilo v súvislosti s odkanalizovaním lokality
Tálky, ktoré je trasované po Štúrovej ulici. Dodávateľ
stavby pracuje ako „Pat a Mat”, na čo v konečnom
dôsledku doplácajú nielen obyvatelia tejto ulice, ale
aj ostatní obyvatelia, ktorí bývajú v tej to časti
Marianky. Koordinátorom by mala byť obec, zastúpená obecným zastupiteľstvom a stavebným úradom
a v neposlednej miere aj stavebnou komisiou pri OZ.
Úlohou stavebnej komisie (ako poradného orgánu)

D

by mala byť kontrola jednotlivých projektov, upozorňovať na ich nedostatky a súlad alebo nesúlad so
záväznými regulatívami platného územného plánu.
Úlohou zastupiteľstva v budúcom období z hľadiska územného rozvoja, by malo by vybudovanie
obslužnej komunikácie od bývalého družstva, cez
„Lúky” až do lokality Tálky. Táto komunikácia je
v záväznej časti územného plánu.
Ďalšou úlohou by Malo byť doriešenie dopravného
prepojenia do MČ Záhorská Bystrica (nie len pešieho), a to z viacerých dôvodov:
- v prípade zablokovania cesty tretej triedy pred
katastrom Marianky, do obce sa nedostanú občania
autom, ale neprejde sanitka, prípadne požiarne
auto.
- Obec Marianka a MČ Záhorská Bystrica sa u v súčasnosti stýkajú na hraniciach katastra, či už v lokalite Lúky alebo Tálky. Myslím si, že z hľadiska dobrých susedských vzťahov, bude stáť za to minimálne
o tom rokovať na úrovni zastupiteľstiev, resp. starostov.
Úlohy z hľadiska rozvoja obce pre nasledovné
obdobie, na riešení, ktorých by som sa chcel spolupodieľať, (v prípade, že budem zvolený do OZ) by
mali by zamerané najmä na dobudovanie dopravnej
obsluhy obce a dobudovanie sietí technickej infraštruktúry.
To znamená úpravy komunikácií (najmä Štúrova ulica…), dobudovanie kanalizácie v celej obci,
pokiaľ to bude možné zjednosmerniť vybrané
komunikácie (avšak na základe dopravnotechnickej štúdie, spracovanej odborníkmi v doprave).
S tým súvisí aj doriešenie odvodnenia, resp.
odvedenia dažďových vôd z komunikácií
do miestnych potokov.
Ing. Arch. Pavel Gašparovič
nezávislý kandidát na poslanca
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ALENA
HAVLÍKOVÁ

Moje motto:

Vek: 48 rokov
Bydlisko: Karpatská 93, Marianka
Povolanie: odborný referent oddelenia
sociálnych vecí a zdravotníctva
Kandidát SDKÚ DS
OZNÁM
NA POSLENIE O ODVOL
ST VA ANCA DO OBEANÍ KANDIDAT
Ú
CNÉHO
ZASTUPRY
ITEĽMiestna
vo

„...žijem a pôsobím v obci Marianka,
preto mi na nej záleží. Napriek tomu, že
sa mi páči a je môjmu srdcu blízka, sú
niektoré veci, ktoré si žiadajú zmenu.“
ývam v Marianke 8 rokov, domov som si
tu našla so svojou rodinou v roku 2002.
Túto malebnú dedinku som poznala ale
už oveľa skôr a tajne v kútiku svojej duše
som si vždy želala tu raz zapustiť svoje korene.
K Záhoriu mám všeobecne veľmi pozitívny
vzťah, nakoľko moja matka je rodená záhoráčka.
Pochádza z Kiripolca pri Malackách, kde žili
v starom domčeku podobnom ako máme teraz,
aj moji starí rodičia, ktorí mi v detstve vštepili
veľa zo svojej dobroty a lásky k rodnému kraju.
V čase, keď sme sa presťahovali z Bratislavy do
Marianky, táto dedina žila veľmi tichým a málo
spoločenským životom. Spolu s mojim životným
partnerom, ktorého nemôžem nespomenúť, pretože my dvaja sme tím, ktorý podniká všetko
spolu, sme sa postupne zoznámili a spriatelili so
svojim okolím. Sme športovo založení ľudia, niekoľko rokov sa venujeme horskej cyklistike a jazdíme po našich horách. Postupne sa nám podarilo v Marianke vyburcovať „cyklistický život“
a vytvoriť širokú partiu ľudí, ktorí si tento šport
zamilovali a stále sa k nám pridávajú ďalší.
V spolupráci s ďalšími ľuďmi sme sa taktiež
podieľali na vytváraní spoločenského a kultúrneho diania v Marianke, ako boli rôzne tanečné
zábavy, diskotéky, pivné festivaly a brigády, na
ktoré sme väčšinou prispeli aj sponzorsky. Časť
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tohto volebného obdobia som
bola aj členkou komisie kultúrno-sociálnej
v našej dedine a pomáhala som pri organizovaní
akcií pre našich starších spoluobčanov, jubilantov. Táto moja aktivita vyplýva aj z mojej terajšej
práce. Pracujem ako odborná referentka na
oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva na
Miestnom úrade Bratislava-Dúbravka. Venujem
sa sociálnej práci a snažím sa pomáhať chudobným a sociálne slabším ľuďom, napr. nezamestnaným, rodinám s deťmi, invalidom a starým
občanom. Moja práca je veľmi všestranná a je mi
blízka tak osobne, ako aj profesne. Pôsobím
v daných oblastiach a dôverne poznám danú
problematiku. Preto sa chcem angažovať a zmeniť veci k lepšiemu. Moje vedomosti a skúsenosti
vo verejnej správe, v ktorej pracujem 5 rokov, by
som vedela využiť aj v práci v poslaneckom zbore
obecného zastupiteľstva v Marianke. Medzi moje
volebné priority patrí kultúra, šport a sociálna
práca, ale mala by som záujem spolupracovať aj
pri vybudovaní dostupnejšej občianskej infraštruktúry, organizácie dopravy, ochrany životného prostredia, obmedzenia výstavby a zbytočného zahusťovania tejto obce, ktorá je našim spoločným domovom.
Alena Havlíková

KANDITÁT NA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Ing. MILAN
KOPAČKA
Vek: 52 rokov
Bydlisko: Karpatská 125, Marianka
Povolanie: Živnostník
KDH

Váž. spoluobčania,
opäť sa nám blížia komunálne voľby. Kandidáti pred
voľbami vždy niečo sľubujú, vykresľujú svoje volebné programy, a mal by som i ja. Ale nechcem. Mám
totiž iba jeden bod: aby bol podiel obce na
ziskoch investorov v obci čo najväčší, aby
mala obec z podnikateľskej činnosti čo najväčší úžitok – nie finančný, ale vo forme infraštruktúry, kvalitných ciest a služieb občanom. Toto by som chcel presadzovať ako poslanec
OZ, aj keď si uvedomujem, že v oveľa väčšej miere
to ovplyvňuje starosta obce; oveľa viac ako ktorýkoľvek poslanec, alebo všetci poslanci dohromady.
V predchádzajúcom volebnom období som v OZ
predsedal komisii pre životné prostredie (ďalej len
ŽP). Našou hlavnou snahou bolo zavedenie mechanizmu na kontrolu a riešenie prehreškov voči ŽP.
Zistil som však, že zavedenie mechanizmu (právnu formu vypracoval JUDr. Jurika – priestupkové
konanie ukončené záväzným rozhodnutím starostu)
nestačí. Treba k tomu i starostu, ktorý toto správne konanie dotiahne do konca. Ja sám som naháňal
drobných znečisťovateľov, ale investori si robili čo
chceli (návoz 12 tisíc m³ kontaminovanej zeminy
spod zbombardovanej Apolky; sústavné protiprávne
zavážanie lomu). Viaceré podnety od občanov neboli doriešené, nedostali ani len odpoveď. Ale ak sám
najvyšší predstaviteľ zákona na obci porušuje Zákon
o ochrane ŽP vo veľkom (vývoz zbúranej jedálne do
lomu), ako bude stíhať iných porušovateľov?
Koordinovaná a primeraná výstavba v obci závisí
od šéfa stavebného úradu – to je tiež starosta. Ak
starosta uprednostní potreby investorov pred potrebami občanov, neberie do úvahy názor odborníkov
v stavebnej komisii a nedonúti investorov k tomu,
aby pre obec spravili niečo naviac, obec vyzerá ako Marianka: chaoticky, s rozbitými cestami, ničiacimi sa autami, nespokojnými občanmi a s prehustenou zástavbou v nových lokalitách.
Preto teraz, keď počúvam klebety o tom, ako

poslanci bránia v práci starostovi, alebo konšpiračné
teórie pána Vargu o tom, ako gang piatich poslancov
riadi Marianku a vymieňa starostov podľa vlastnej
ľubovôle, zdá sa mi to smiešne. Veď starostu si volíte VY! Aj odvolať ho môžete iba VY! A to si treba uvedomiť.
Preto Vás chcem požiadať, aby ste si zvolili starostlivého starostu – od neho závisí najviac vecí na
obci. Musíte si uvedomiť, že on jediný riadi prácu
úradu a aké právomoci má; že medzi ním a Bohom
už nie je nik. Ako štatutárny zástupca obce má plnú
moc a poslanci môžu len spätne zisťovať, k čomu
obec zaviazal. Komukoľvek môže podpísať čokoľvek. Do tohto rozhodnutia mu nesmie zasahovať nik
– ani krajský úrad, ani vyšší územný celok, ani vláda
a NR SR. Poslanci mu môžu spätne odňať, alebo znížiť prémie; potom už len tie možnosti, ktoré máte
i vy: podnet na prokuratúru, alebo trestné oznámenie, prípadne iniciovanie referenda na jeho odvolanie (čo sa nikomu v tejto republike doteraz nepodarilo, pretože neprišlo k volebným urnám 50 % voličov). Uvedomte si, že všetky rozhodnutia sa dajú
naformulovať tak, aby vyhovovali aj zákonu, aj investorom a záťaž zostane na obci (plyn na Karpatskej).
Preto je tak dôležité zvoliť dobrého starostu!
A myslím, že Marianka by si ho už zaslúžila. Všetci
doterajší starostovia (tí poslední traja, ktorých som
aktívne zažil), vychádzali v ústrety viac investorom
ako občanom. Investori získavajú zo svojho podnikateľského úsilia maximum a obec (teda my občania),
ktorá im to umožňuje a znáša všetku záťaž spojenú
s výstavbou, z toho nemá nič, alebo len smiešne
odrobinky. V mnohých obciach na okolí to je ináč,
a preto vyzerajú lepšie ako Marianka. Podarí sa to
i nám?
Ešte poznámka na záver. Niekto nás opäť chce deliť
na „starých mariančanov“ a „dovandrovalých mariančanov“ (ako vždy pred voľbami). Myslím, že
mariančania sme všetci a existujú iba tí, ktorým na
Marianke záleží a tí, ktorým je ľahostajná.

Mariatál 13

KANDITÁT NA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

JOZEF
KRÁĽ
Vek: 58 rokov
Bydlisko: Družstevná 4, Marianka
Povolanie: Podnikateľ
SMER

Pán Jozef Kráľ sa
v obecnom spravodaji Mariatál
neodprezentoval.
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BRONISLAVA
MADEROVÁ
rod. ZLOCHOVÁ
Vek: 36 rokov
Bydlisko: Bystrická 16, Marianka
Povolanie: Účtovníčka
Nezávislý kandidát

Vážení občania,
Mám ukončenú Obchodnú akadémiu v Bratislave, pracujem ako účtovníčka , som vydatá
a mám dve deti.
Už dlho sa spolu s manželom aktívne zúčastňujeme spoločenského života v obci. V posledných rokoch vediem miestnu knižnicu
v obci, jej prevádzku aj nákup kníh. S manželom sa angažujeme v Obecnom športovom
klube (OŠK) Marianka. Manžel pôsobí ako
tréner družstva dorastencov, zabezpečuje
údržbu futbalového ihriska - kosenie, upratovanie a všetko čo treba pre plynulé fungovanie
nášho novovzniknutého Obecného športového klubu. Ja zvyčajne zabezpečujem občerstvenie na ihrisku pri domácich stretnutiach
so všetkým, čo k tomu patrí vrátane zásobovania. Medzi podarené akcie, pri ktorých som
organizačne bola patrí aj futbalový turnaj prípraviek s medzinárodnou účasťou, ktorý bol
veľmi dobre hodnotený a o ktorom sa ešte
dlho hovorilo.
Pôsobím ako jeden z troch členov rady
Občianskeho združenia pri ZŠ Marianka , kde
sa starám o účtovníctvo a administratívne
veci. Spolu s ostatnými členmi rady združenia
organizujeme rôzne akcie, pre deti a mládež.

Niektoré už pravidelne ako MDD, pozorovanie mesiaca, udržiavanie nášho krásneho detského ihriska na školskom dvore. Pomocou
sponzorských príspevkov a dvoch percent
z daní pomáhame financovať zariadenie školy
a škôlky a aktivity s tým súvisiace. Cez uvedené akcie som v obci už dobre známa.
Na post poslanca obecného zastupiteľstva
kandidujem, lebo v tom vidím efektívnejšie
prepojenie medzi obcou a prácou v Občianskom združení, prácou v OŠK Marianka - prácou s mládežou. Taktiež pokračovanie rodinnej tradície, kde viacerí členovia mojej rodiny
celé roky pôsobili v samospráve obce na rôznych pozíciách.

Broňa Maderová
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Ing. DUŠAN
MAKOVICKÝ
Vek: 51 rokov
Bydlisko: Lesná 423/16, Marianka
Povolanie: Podnikateľ
Nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania,
Po štyroch rokoch sú tu opäť komunálne voľby a s tým spojené predvolebné prezentácie. Tým, že som poslancom
v súčasnom volebnom období, je mojou povinnosťou urobiť
odpočet aj mojich predvolebných predsavzatí, ktoré boli
spoločne prezentované skupinou šiestich kandidátov na
poslancov vo voľbách v roku 2006. Keďže pri takýchto činnostiach ide vždy o tímovú prácu, odpočet je možné urobiť
len v súvislosti s prácou celého zastupiteľstva a starostu
obce ako celku. Každý z nás nejakou mierou prispel k tomu,
ako sa podarilo naše predvolebné sľuby splniť, alebo
nesplniť. Môj názor na plnenie našich predvolebných sľubov je taký, že z jedenástich sľubov sme splnili, alebo čiastočne splnili deväť. Nesplnili sme dostupnosť obce verejnou
dopravou a výstavbu a opravu ciest a chodníkov. Vzhľadom
na malý priestor nie je možné opísať dôvody plnenia, či
neplnenia jednotlivých predvolebných sľubov, preto Vás
srdečne pozývam na osobnú diskusiu k tejto téme
s poslancami, ktorá bude v utorok 23.11.2010 o 19:00 hod.
v spoločenskom dome.
Je jednoduché mudrovať a kritizovať, ale oveľa ťažšie je
niečo vymyslieť a zrealizovať. Mám v pamäti rozhovor so
skupinkou mladých ľudí ešte v júni 2007. Podstatou tohto
rozhovoru bolo ich presvedčenie, že oni nám ukážu ako sa
to má robiť a budú kandidovať v ďalšom volebnom období
za poslancov . Týchto ľudí som ani raz nevidel na rokovaní
obecného zastupiteľstva a taktiež ani nekandidujú za
poslancov.
Ďalším z príkladov je aj minulá zima, kde sme dostali
nápad urobiť klzisko. Určite to ocenili hlavne deti, ktoré sa
mohli do sýtosti vyšantiť na korčuliach celý mesiac.
Udržanie funkčnosti klziska bolo spojené s jeho úpravou
každý večer. Ani raz sa nikto z rodičov okrem pána
Neumahra neponúkol pomôcť nám s touto prácou. Týmto
som len chcel uviesť nejaké príklady o tom, aké ľahké je
mudrovať a kritizovať, ale o to ťažšie spolupracovať.
Samozrejme sú aj výnimky, napr. veľa chvály patrí ľuďom,
ktorí oživili mariánsky futbal, s čím bolo spojené veľké
množstvo organizačnej a aj fyzickej práce.
Počas súčasného volebného obdobia sa nám podarilo
urobiť veľa nevyhnutnej práce, ktorá bola zanedbaná
v predchádzajúcom volebnom období. Táto práca je časovo
náročná, pre bežného občana neviditeľná, no veľmi potrebná. Zahŕňala prípravu projektov, ktoré sú nachystané na žiadanie finančných prostriedkov z rôznych fondov, ak budú
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vypísané zodpovedajúce výzvy . Jedná sa hlavne o projekt
odkanalizovania obce, na ktorý už boli obci pridelené
finančné prostriedky, projekt rekonštrukcie námestia, projekt križovatky ulíc Budovateľská a Lesná, projekt rekonštrukcie obecného úradu, dopravná štúdia a ďalšie projekty
a štúdie.
Po štvorročnom pôsobení v obecnom zastupiteľstve som
bohatší o viacero skúseností, napríklad aj o tú, že mnoho
ľudí v Marianke sa k nám správa nie podľa vlastných osobných skúseností, ale hlavne podľa toho, čo počujú. A nerád
musím konštatovať, že v Marianke sú aj ľudia, v ktorých je
veľa hnevu a zlosti, ktorí si často vymýšľajú nezmysly a šíria
ich medzi obyvateľov. Často som sa o sebe dozvedal nepravdivé veci, hlúpe klamstvá s ktorými nemám nič spoločné. To
len konštatujem, som si vedomý, že kto pracuje vo verejnom dianí na toho padá rovnako kritika, pochvala
a žiaľbohu, že aj klamstvá a výmysly.
Ďaleko dôležitejšie je zistenie, že právomoci poslancov sú
minimálne a zo všetkého najdôležitejšie je to, aká osoba je
v kresle starostu obce. Poslanci sa môžu často krát aj „rozkrájať“, keď starosta nechce, alebo nevie, ich snaha býva
márna.
Píšem to preto, aby som poukázal na skutočnosť, že
v nadchádzajúcich voľbách bude veľmi dôležité pre ďalší
rozvoj Marianky akého starostu si zvolíme. Podľa môjho
názoru Ing. Bolgáč ako starosta obce, aj napriek našej častej
kritike, svoju úlohu splnil, v tom že nahradil predchádzajúceho starostu. Jeho pôsobením v tomto funkčnom období
ale ukázal ľuďom, že nie je dobrým manažérom a ak zostane vo funkcii starostu, tak on ako osoba nedokáže „posunúť“ Marianku ďalej. Z toho dôvodu si myslím, že je čas na
to, aby do funkcie starostu prišiel mladý človek s dostatkom
skúseností a energie. Pre mňa je takýmto kandidátom JUDr.
Radovan Jurika. Držím pánovi Jurikovi palce a aj Marianke,
aby si vybrala pre ďalšie volebné obdobie dobrého starostu,
ktorý Marianku dokáže „posunúť“ ďalej.
V nasledujúcom volebnom období sa uchádzam o poslanecký mandát s cieľom pokračovať v pripravených projektoch a v začatej práci. Budem naďalej aktívne pracovať na
tom, aby Marianka vyzerala lepšie, či už z pozície poslanca,
alebo radového občana.
V prípade, že ste boli spokojní s mojím pôsobením vo funkcii poslanca obecného zastupiteľstva v tomto volebnom
období, ďakujem Vám za Váš hlas v nadchádzajúcich voľbách.
S úctou Dušan Makovický

KANDITÁT NA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

JÁN
MÓZA
Vek: 58 rokov
Bydlisko: Školská 4, Marianka
Povolanie: Podnikateľ
Nezávislý kandidát

Pán Ján Móza sa
v obecnom spravodaji Mariatál
neodprezentoval.
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Ing. MILAN
OLEXA, PhD.
Vek: 66 rokov
Bydlisko: Námestie 4.apríla 9, Marianka
Povolanie: Štatistik. Odborný asistent na Fakulte
hospodárskej informatiky, Ekonomickej
univerzity v Bratislave
Nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania, milí priatelia,
Využívam možnosť, ktorú mi dáva spravodaj našej obce
„Mariatál“, aby som sa k vám prihovoril v súvislosti
s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami, keďže sa usilujem o funkciu poslanca obecného zastupiteľstva
v Marianke.
Mnohí občania Marianky ma poznajú osobne. V obci
mám veľa dobrých priateľov, ale poznajú ma aj z môjho
doterajšieho pôsobenia vo funkcii poslanca v uplynulom
funkčnom období a tiež aj z návštev u mojej manželky
MUDr. Alžbety Olexovej.
V posledných 4 rokoch som pôsobil aj vo funkcii zástupcu starostu obce, hoci v tejto funkcii som veľa práce
nemal, keďže starosta Ing. Bolgáč vykonával svoju funkciu
plynule a nebolo potrebné uplatňovať funkciu zástupcu.
Zároveň som bol poslancom a pracoval som v komisii pre
kultúru a sociálnu starostlivosť. V tejto komisii, ktorú viedla Editka Radačovská sa pre obec urobilo množstvo aktivít,
ktoré boli občanmi Marianky výborne hodnotené.
Príjemné boli jarné a jesenné posedenia s dôchodcami,
Jánske ohne, organizovanie akcií súsedé- súsedom v roku
2007 a 2008, zabezpečili sme finančnú výpomoc starým
občanom v predvianočnom období a napomáhali sme riešiť aj niektoré ďalšie sociálne záležitosti pre občanov.
Môžem konštatovať že komisia si všetky svoje predsavzatia, s ktorými išla do volieb v roku 2006 splnila.
Pôsobil som tiež vo funkcii predsedu redakčnej rady
časopisu Mariatál, v ktorom polročne na 40 stranách sme
informovali o dianí v obci. Za prácu na časopise chcem
úprimne poďakovať pani Gabovej, Ing. Porgesovi, ktorý
bol akýmsi technickým vedúcim a taktiež všetkým prispievateľom. Myslím si že „Mariatál“ bol objektívny časopis,
ktorý ste si vždy radi prečítali. Dúfam, že aj novozvolené
vedenie obce bude v jeho vydávaní pokračovať.
Dovoľte mi, aby som uviedol aj niekoľko postrehov
z uplynulého obdobia. Keď som išiel do volieb v roku
2006, dosť rezonovali problémy z rokov 2002-2006 medzi
poslancami a vtedajším starostom, ktoré vyústili až do
referenda za jeho odvolanie. Aj z toho dôvodu som sa po
zvolení za poslanca usiloval v tom zmysle, aby spolupráca
poslancov obecného zastupiteľstva a starostu bola korektná, aby poslanci a ich návrhy na riešenie problémov v obci
boli starostom rešpektované a aby bola naša vzájomná
spolupráca užitočná a mala zmysel a prínos pre obec.
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Tak, ako to už v živote býva, niektoré predsavzatia boli
splnené, iné nie. Je potrebné si však uvedomiť, kto
v obecnom zastupiteľstve má aké právomoci a za čo je zodpovedný. Na niektorých doterajších predvolebných zhromaždeniach som postrehol, že niekoľko občanov sa obracalo k poslancom a k starostovi, slovom VY. Všeobecne to
platí, ale v konkrétnych prípadoch nie. A prečo? Môžem
zodpovedne povedať, že na pracovných i verejných rokovaniach obecného zastupiteľstva sme sa dôkladne zaoberali problémami obce. Rokovania boli väčšinou konštruktívne, hoci boli situácie najmä v posledných 2 rokoch,
kedy boli vzťahy medzi poslancami a starostom napäté
a starosta obce bol za niektoré jeho aktivity kritizovaný, čo
sa odrazilo aj na výške jeho odmien, ktoré mu poslanci
schvaľovali.
Uvediem niektoré príklady. Sú to bez mála už 3 roky,
kedy sme tlačili starostu do opravy Karpatskej ulice.
Uložili sme starostovi úlohu, niekedy v júli minulého roka
opraviť aj za peniaze obce túto katastrofálnu cestu, žial
nestalo sa nič a pani Turčanová kontrolórka obce pravidelne pri kontrolách plnenia úloh konštatuje „úloha nesplnená“. Takto konkrétne by som vedel uviesť dalšie fakty,
napríklad v súvislosti s niektorými stavebnými povoleniami, alebo so situáciou na Štúrovej ulici. Tieto problémy
určite nezapríčinili poslanci a takýchto konfliktných situácií bolo viac. V takýchto záležitostiach vidím zárodok sporov medzi poslancami a starostom obce. Pouvažujme nad
tým a buďme objektívni.
Teda chcel by som aj v ďalších štyroch rokoch pomáhať
obci najmä v oblasti kultúrnej a sociálnej tak, ako doteraz.
Pre zaujímavosť môžem uviesť, že približne 40 občanov
Marianky ma osobne oslovilo, že by som mal kandidovať
na funkciu starostu obce. Vážim si to, ale mám viac argumentov proti, medzi ktorými je aj môj vek. Starosta obce
by mal byť človek mladší, aktívny, ktorý pozná pomery
v obci a je ich ochotný a schopný priebežne riešiť.
Prajem voličom z Marianky, aby mali šťastnú voľbu pri
volbe starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.

S úctou a želaním všetkého najlepšieho Milan Olexa.
P.S. Môj profesionálny životopis nájdete na stránke
Ekonomickej univerzity v Bratislave, fakulta hospodárskej
informatiky, katedra aplikovanej informatiky (časť zamestnanci).

KANDITÁT NA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZUZANA
PÍROVÁ
Vek: 27 rokov
Bydlisko: Borinská 28, Marianka
Vzdelanie: Pracovníčka odbytu
Kandidátka za stranu SMER – SD

Vážení občania,
Uchádzam sa o Vašu priazeň, o Váš hlas
v tohtoročných komunálnych voľbách.
Nikomu by nemal byť ľahostajný osud obce
v ktorej žije. Uvedomelým občanom je každý
z Vás, ktorý sa zúčastní na voľbách a tým
vyjadrí svoj názor. Kandidujem za stranu
SMER – SD, ale nie som členkou tejto strany.
Pre kandidatúru som
sa rozhodla
z viacerých dôvodov, no najmä preto, aby
v obecnom zastupiteľstve bol aj zástupca
mladšej generácie, ktorý by reagoval na
potreby mladých ľudí, ktorých v našej obci
pribúda. V zložení obecného zastupiteľstva
by sa mala striedať múdrosť starších
s odvahou mladších.
V Marianke žijem už desiaty rok, no dedinu
poznám veľmi dobre, kedže sme tu spolu
s rodinou trávili víkendy na chalupe

a u starých rodičov. Môj otec tu vyrastal a
mama pracuje jedenásť rokov v materskej
škôlke ako učiteľka.
V prípade zvolenia by som chcela presadzovať v obci aby jej ďalší rozvoj zabezpečil
plnohodnotný, kvalitný ako i bezpečný život
všetkých jej občanov. Za prioritné považujem dobudovanie inžinierskych sietí, ciest
a chodníkov , taktiež zvýšiť kvalitu separovaného zberu a tým i celého životného prostredia. Zamerať by sme sa mali i na využívanie mimorozpočtových zdrojov, najmä
z Euro fondov.
Uvedomujem si, že ciele musia byť reálne,
splniteľné, dané možnosťami rozpočtu obce.
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Ing. MARCEL
PORGES, CSc.
Vek: 49 rokov
Bydlisko: Karpatská 42, Marianka
Povolanie: Podnikateľ
Nezávislý kandidát

Vážení obyvatelia Marianky,
Počas rokov minulých som sa ako poslanec obecného zastupiteľstva venoval škole, škôlke, areálu okolo školy a administrácii webovej stránky Marianky. Zväčša s pánom Ing. Dušanom
Makovickým sme boli pri plánovaní, zháňaní peňazí, realizácii
a dohľade projektov nielen okolo školy a škôlky v Marianke.
Bola to práca vo voľnom čase, práca, výsledky ktorej tešia.
Stručne spomeniem:
2006 rekonštrukcia telocvične v škole – dnes je intenzívne
využívaná aj mimo detí školy
2007 rekonštrukcia sociálky škôlka, rekonštrukcia sociálky
škola a výdajňa stravy
2007 medzinárodný projekt Comenius v škole - participovali
školy z Rakúska a Fínska
2007 nové IT jazykové laboratórium v škole, grant na vybavenie
kuchyne
2008 prvá úprava školského dvora - drevené preliezky
T-Parky
2008 z grantu Orange - trampolína, pingpongový stôl,
basketbalový kôš, guličkový bazén v škôlke
2009 futbalový kobercový trávnik, automatické závlahy,
basketbalové ihrisko
2009 nová plynová kotolňa, rekonštrukcia tried v škôlke,
v družine, rekonštrukcia kuchyne
2010 klzisko na basketbalovom ihrisku, podpora aktivít
mládeže v rade Občianskeho združenia pri ZŠ
V tejto práci by som rád pokračoval i v ďalšom volebnom období v tíme schopných ľudí avšak tak, aby človek nemusel bojovať
s neschopnosťou na poste starostu. Poste s rozhodujúcimi kompetenciami.
Ku zoznamu kandidátov na poslancov a kreslo starostu
v týchto voľbách ešte poznamenám - je šokujúce, že dnes sa
nehanbí opäť kandidovať (infiltrovať) do orgánov obce človek,
ktorý:
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Pouzatváral s investormi nevýhodné zmluvy pre obec, na
ktoré bude dedina ešte dlho doplácať.
Úradnou cestou (registrácia ochrannej známky) si výlučne
na svoju súkromnú osobu chcel drzo prisvojiť názov obecného
spravodaja „Mariatál“.
Pri odchode z funkcie starostu kompletne vymazal webovú
stránku obce Marianka.
Rozhádal dedinu tak, ako nik iný.
Marianka sa dokázala zbaviť kráľa vo voľbách 2006. Našťastie
nie je až tak dôležité, kto bude dnes na poste poslanca, snáď
mu voliči dajú jasný odkaz.
Nakoniec však ide o Marianku, v ktorej všetci žijeme.
Spolupracovať by mal vedieť každý. Z tých kandidátov na
poslancov, ktorých aspoň trochu poznám spomeniem (zoradení podľa abecedy): Mário Bubnič, Julo Dubovský, Alena Havlíková, Milan Kopačka, Broňa Maderová, Dušan Makovický,
Ján Móza, Milan Olexa, Edita Radačovská.
Vážení obyvatelia Marianky, tiež by som rád chodil
po normálnych asfaltových cestách, nie po tankodrome, chodil po chodníkoch, mal tu MHD, zavedený plyn, videl projektové prostriedky v prospech
Marianky.
Obzrite sa prosím okolo seba, vôbec nie je jedno,
kto bude v Marianke starostom ...!!!
Príďte prosím voliť.
Osobne v týchto voľbách podporím JUDr. JURIKU
na post starostu obce Marianka.
Ďakujem všetkým, ktorí mi v nadchádzajúcich voľbách odovzdajú svoj hlas.

S úctou, Marcel Porges

KANDITÁT NA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

EDITA
RADAČOVSKÁ
Vek: 45 rokov
Bydlisko: Karpatská 48, Marianka
Povolanie: administratívny pracovník
Nezávislý kandidát

ráca poslanca obecného zastupiteľstva v obci
Marianka nie je prácou pre peniaze, ale pre
to, že v obci kde bývate a žijete so svojou rodinou a priateľmi chcete niečo spraviť. Toto je
aj môj cieľ, pomôcť tam, kde môžem a čomu rozumiem.
Za predchádzajúce štyri roky som sa snažila nesklamať Vašu dôveru. Moja činnosť a aktivity v obecnom
zastupiteľstve boli zamerané na sociálne veci a kultúru, bola som predsedom komisie pre kultúru
a sociálny rozvoj. Počas tohto obdobia sme pripravili
viacero akcií, niektoré boli už v obci zaužívané, niektoré nové. Medzi nové akcie patria aj Jánske ohne,
ktoré boli spojené s futbalovým zápasom a dobrou
country hudbou. Zo starších podujatí spomeniem
Hodové zábavy, Súsedé súsedom. Stretávali sme sa
dvakrát do roka na jarnom a jesennom stretnutí
seniorov, kde mali program - či už živú hudbu, alebo
vystúpenie detí z materskej a základnej školy v Marianke. Zaviedli sme pre našich seniorov poukazy na
nákup v potravinách v obci. Podporovali sme seniorov do výšky, ktorú nám obecný rozpočet umožňoval, nakoniec sme sa prepracovali k poukazom
v hodnote 19 € z obce a 1 € z potravín pre každého
seniora nad 75 rokov. Podmienka bola len jedna prihlásený na trvalom pobyte v obci Marianka.
Nezabudli sme ani na najmenšie deti, z obce sme
finančne podporovali podujatie MDD a v minulom
roku sme na Mikuláša pripravili spolu s farou
adventné dielničky. Tu mali možnosť deti ukázať
svoju zručnosť pri výrobe svietnikov, sviečok, girlánd, vianočných pozdravov či iných vianočných
suvenírov a ozdôb.
Spomenula som časť práce za uplynulé obdobie,
samozrejme bola to práca kolektívna. Bez dobrej
komisie a jej prívržencov, by sa ťažko niečo organizovalo iba jednému človeku.

P

Okrem tejto práce sme pripravili Všeobecné záväzné nariadenie „ O poskytovaní opatrovateľskej služby“, hoci sme boli kritizovaní, že toto VZN nemá
sociálny rozmer, som presvedčená, že je dobré.
Od začiatku mojej poslaneckej činnosti som sa snažila a bojovala za opravu a uzatvorenie povrchu
Karpatskej cesty, hoci sme k tomuto bodu prijali aj
uznesenie, jednoducho sa na každej verejnej schôdzi
prečítalo ako „nesplnené“ a tým to končilo. Navyše
sa rozkopávka ďalej rozšírila, ale k riadnemu prekrytiu betónom, nie to ešte asfaltom nedošlo. A zlatým
klincom programu je Štúrova ulica, to už ani nenachádzam reč.
Ďalšou boľačkou obce sú autá parkujúce na ceste,
a Vy, keď chcete prejsť ďalej musíte vstúpiť do jazdnej dráhy áut. Čo sa dá robiť, za celé štyri roky nič iba
o tom hovoriť. Len ďalšia zo skutočností, ktoré sa
u nás v obci nedajú riešiť.
Obec sa rozrastá, ale iba počtom domov nie počtom
obyvateľov. Nové navrhnuté názvy ulíc nie každému
vyhovujú a tak noví, zväčša k trvalému pobytu neprihlásení obyvatelia píšu petície, domáhajú sa zmeny
až takou formou, že sa neprihlásia na tvrvalý pobyt v
obci, ak zostane názov tej-ktorej ulice, obmakčia časť
poslancov, ktorí im vyjdu v ústrety a … zmenu
dosiahli , ale zabudli na to ďalšie, to, čo prisľúbili.
Že by krátka pamäť?
A takto by sa dalo pokračovať. Sú mnohé veci, ktoré
sú rozpracované, projekty, ktoré nie je vidieť a predsa sa vytvorili za posledné štyri roky.
Preto na záver môžem za seba povedať iba toľko, ak
získam mandát poslanca na ďalšie štyri roky budem
sa snažiť pokračovať vo svojej práci pre obec v prospech nás všetkých.

Edita Radačovská
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KANDITÁT NA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

JÁN
SAND
Vek: 66 rokov
Bydlisko: Borinská 12, Marianka
Povolanie: Učiteľ VŠ
SDĽ

Pán Ján Sand sa
v obecnom spravodaji Mariatál
neodprezentoval.
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KANDITÁT NA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ANNA
SPALOVSKÁ
Vek: 53 rokov
Bydlisko: Na Ovsisku 11, Marianka
Povolanie: Pedagóg
SDKÚ - DS

Pani Anna Spalovská sa
v obecnom spravodaji Mariatál
neodprezentovala.
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KAROL
TARABA
Vek: 58 rokov
Bydlisko: Lesná 2, Marianka
Povolanie: Zásobovač
Nezávislý kandidát

Pán Karol Taraba sa
v obecnom spravodaji Mariatál
neodprezentoval.
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POKYNY PRE VOLIČA
Voľby do orgánov samosprávy obce Marianka sa uskutočnia
v sobotu 27.11.2010 v čase od 7:00 hod. do 20:00 hod.
v budove Spoločenského domu, Štúrova 9, Marianka.
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom
totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič
vo volebnej miestnosti od okrskovej komisie prázdnu obálku označenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky.
Hlasovací lístok pre voľby starostu obce a hlasovací lístok pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu
vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič
poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac počet poslancov,
aký má byť vo volebnom obvode zvolený,
v našom prípade najviac sedem poslancov.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič
poradové číslo len jedného kandidáta na starostu.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky
jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu.
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral
do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti
zo závažných najmä zdravotných dôvodov, môže požiadať okrskovú
volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.
V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov
s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.
Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto,
že nemôže čítať, alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej komisie,
aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
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