ý
n
b
e
l
o
V
l
á
i
c
e
šp
Termín
komunálnych
volieb do
obecných
samospráv
10.11.2018

Mariatál
Spravodaj obce Marianka

2018

Zoznam kandidátov na starostu obce Marianka:
Mário Bubnič, 38 rokov, živnostník, nezávislý kandidát
Peter Drobný, Ing., 51 rokov, podnikateľ, nezávislý kandidát
Peter Jelačič, Ing., 49 rokov, manažér, súdny znalec, Sloboda a Solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO),
Sme rodina - Boris Kollár, NOVA
Dušan Statelov, Ing., 55 rokov, podnikateľ, Progresívne Slovensko
Maroš Sýkora, 44 rokov, konzultant, nezávislý kandidát

Zoznam kandidátov do obecného zastupiteľstva:

Volíme
jedného
starostu

- počet
obyvateľov
s trvalým
pobytom 2092

- počet
voličov 1684
(z toho 90
cudzincov
s povolením
na trvalý
pobyt)

Jozef Brestovanský, 66 rokov, dôchodca, nezávislý kandidát
Mário Bubnič, 38 rokov, živnostník, nezávislý kandidát
Juraj Čajan, 33 rokov, opatrovateľ, SMER - sociálna demokracia, Slovenská
národná strana
Adriana Doležalová, 49 rokov, konateľka spoločnosti, DOMA DOBRE
Peter Drobný, Ing., 51 rokov, podnikateľ, nezávislý kandidát
Július Dubovský, PaedDr., 59 rokov, učiteľ, DOMA DOBRE
Pavel Gašparovič, Ing. arch., 68 rokov, vedúci oddelenia ÚR a ŽP, nezávislý
kandidát
Rastislav Harman, 72 rokov, dôchodca, nezávislý kandidát
Michal Hollý, Ing., 43 rokov, manažér, nezávislý kandidát
Michal Chabada, Ing., MSc., 35 rokov, šéfredaktor, novinár, nezávislý
kandidát
Zuzana Iváková, 35 rokov, rodičovská dovolenka, SMER - sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
Eugen Jeckel, Ing., 48 rokov, projektový manažér, nezávislý kandidát
Peter Jelačič, Ing., 49 rokov, manažér, súdny znalec, Sloboda a Solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Nova, Sme rodina - Boris
Kollár
Miroslav Kováč, Ing., 56 rokov, súkromný podnikateľ, Sloboda a Solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Nova, Sme rodina - Boris
Kollár
Roman Neumahr, 52 rokov, podnikateľ, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO), Nova, Sme rodina - Boris Kollár
Róber Pokorný, 39 rokov, podnikateľ, SMER - sociálna demokracia,
Slovenská národná strana
Marcel Porges, Ing. CSc., 58 rokov, manažér, nezávislý kandidát
Dušan Statelov, Ing., 55 rokov, podnikateľ, Progresívne Slovensko
Maroš Sýkora, 44 rokov, konzultant, nezávislý kandidát

Čo by Ste mali pred komunálnymi
voľbami vedieť
Kedy sa konajú komunálne voľby?
V sobotu, 10.11.2018 od 7,00 hod. do 22,00 hod..
Kto môže voliť?
Obyvatelia SR, s trvalým pobytom v konkrétnej
obci alebo meste, ktorí najneskôr 10.11.2018
dovŕšili 18 rokov.
Kde môžem voliť?
Oznámenie s presnou lokalitou Vašej volebnej
miestnosti by Vám malo prísť do poštovej
schránky najneskôr do 14.10.2018.
Dá sa voliť s voličským preukazom?
Nie, voliť môžete len vo volebnej miestnosti
v okrsku, do ktorého patríte v mieste Vášho
trvalého pobytu.
Môžem voliť z domu?
V prípade zdravotných alebo iných vážnych
dôvodov môžete požiadať o prenosnú volebnú
schránku.
Čo si mám zobrať so sebou do volebnej
miestnosti?
Občiansky preukaz alebo iný úradný doklad,
ktorý obsahuje Vašu podobizeň. Ak nepreukážete
svoju totožnosť, hlasovanie Vám volebná
komisia neumožní.
Môžem si nepoužité volebné lístky nechať?
Nie, nepoužité alebo nesprávne upravené
hlasovacie lístky Ste povinný odložiť do
zapečatenej schránky (inak Vám hrozí pokuta
33,- EUR).
Čo ak sa na hlasovacom lístku pomýlim?
Môžete si od okrskovej volebnej komisie vypýtať
iné lístky. Nesprávne upravené hlasovacie lístky
vložíte do schránky na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Kedy je lístok neplatný a moje hlasovanie
prepadne?
Ak nebude na tlačive zakrúžkovaný kandidát alebo
ich bude zakrúžkovaných viac ako je potrebné.
Taktiež ak bude v obálke viac hlasovacích lístkov
pre voľby starostu, či poslancov.
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Ako vyzerá priebeh voľby?
1. Po príchode do volebnej miestnosti sa
preukážete dokladom totožnosti.
2. Volebná komisia zakrúžkuje Vaše poradové
číslo v zozname voličov a vydá Vám 2 hlasovacie
lístky a obálku: hlasovací lístok pre voľby do
obecného zastupiteľstva a hlasovací lístok pre
voľby starostu obce.
3. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky
potvrdíte vlastnoručným podpisom v zozname
voličov.
4. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva môžete zakrúžkovať
najviac toľko poradových čísel kandidátov,
koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom
obvode zvolených.
5. Na hlasovacom lístku pre voľbu starostu obce
môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného
kandidáta.
6. Po zakrúžkovaní vložíte do obálky jeden
hlasovací lístok pre voľby do obecného
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby
starostu obce.
Kto sa stane víťazom volieb?
Voľby sú jednokolové. Poslancami zastupiteľstva
sa stanú tí, ktorí získajú vo volebnom obvode
v poradí najviac platných hlasov. Starostom sa
stane ten kandidát, ktorý získa najviac platných
hlasov.

Kandidát na starostu obce Marianka

Kandidát č. 1
Mário Bubnič
38 rokov, živnostník
Nezávislý kandidát

Som MARIANČAN, som jeden z Vás.
Vážení spoluobčania,
väčšina z Vás ma dobre pozná, keďže v Marianke
bývam od svojho narodenia 38 rokov. Mám za sebou
8 rokov reálnych skúseností a výsledkov poslaneckej
práce. V posledných dvoch volebných obdobiach bola
obec riadená právnikmi a developermi, ktorí nemali
citové väzby k Marianke a ich zámery neboli vždy
totožné s našimi záujmami. Z tohto dôvodu som sa
rozhodol kandidovať na post starostu, pretože nie som
developer, ani spolupracovník finančných skupín,
ale v prvom rade som MARIANČAN. Problémy
Marianky veľmi dobre poznám, z pozície poslanca
sa podieľam na ich riešení. Pokiaľ ako kandidát na
starostu č. 1 získam Vašu dôveru, budem mať mandát
tieto problémy priamo riešiť.
1. Fungovanie úradu starostu
Pozícia starostu je najvyššia funkcia v obci a je
prejavom veľkej dôvery občanov Marianky. Túto
dôveru nesklamem, v prípade zvolenia Vášho
kandidáta č.1 Vám budem k dispozícii na plný
úväzok celý pracovný týždeň a ako ma poznáte,
keď je treba, tak aj v časoch sviatkov a víkendov.
Okamžite zriadim bezbariérovú podateľňu na
prízemí obecného úradu otvorenú pre občanov
počas všetkých pracovných dní.
Zlepšenie komunikácie úradu zabezpečím aj na
webových stránkach a aj častejším vydávaním
obľúbeného časopisu Mariatál.
2. Výstavba
Veľkou témou predvolebnej kampane je výstavba,
developeri. Z môjho pohľadu rodeného Mariančana
majú ostatní kandidáti na starostu niečo spoločné
s developingom, pretože svoje domy si dali postaviť
na lúkach a poliach, kde sme sa hrávali a ktoré
naši rodičia obrábali.To nám však nedáva právo
brániť novým Mariančanom prísť žiť so svojimi
rodinami do Marianky a nájsť si tu nový šťastný
domov. Mali by sme sa riadiť v duchu hesla „ ži

a nechaj žiť“. Samozrejme všetci musia pri týchto
aktivitách dodržiavať príslušné zákony. Pokiaľ ho
nedodržiavajú, tak sa vystavujú riziku , že sa dostanú
do rúk zákona, ako sa to stalo v nedávnej minulosti.
Budem dôsledne kontrolovať dodržiavanie
zákonnosti všetkých stavebných aktivít.
3. Financie
Obecné financie nie sú v optimálnom stave. Na účte
obce je stále blokovaných 180.000,-EUR exekúciou
od AKJK.Taktiež príjmy do rozpočtu sú pre riadne
fungovanie obce nedostatočné. Ako poslanec som
odsúhlasil zavedenie developerskej dane. Urobím
všetko preto, aby som zachránil obecné peniaze
pred exekúciou. Presadím zvýšenie developerskej
dane. Nových obyvateľov budem aktívne
motivovať vytvorením nových miest v škole, novej
škôlke k registrácii trvalého pobytu a tým plateniu
ich daní do obecného rozpočtu.
4. Infraštruktúra
Obec má pripravené projekty a financie na dobudovanie
komunikácii a infraštruktúry v Marianke.
Bohužiaľ v tomto predvolebnom čase sa nám
nepodarilo na posledných zastupiteľstvách schváliť
použitie týchto prostriedkov na dané projekty,
pretože prevládli iné záujmy , ako sú záujmy občanov
Marianky. Pre plynulé pokračovanie dobudovania
komunikácii a infraštruktúry v Marianke oslovím
MARIANČANOV, ktorí sa budú uchádzať o Vašu
dôveru ako poslanci do obecného zastupiteľstva.
S ich podporou zabezpečím schválenie potrebných
investícii na dokončenie toľko očakávaných
a potrebných ciest a inžinierskych sietí.
Urobím všetky potrebné kroky k obnoveniu
fungovania autobusu MHD č.37. Pre seniorov
okamžite zavediem senior taxi, ako dočasnú
náhradu za MHD.
Váš Mário.
Mário Bubnič - som MARIANČAN

Mariatál
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Kandidát na starostu obce Marianka

Kandidát č. 2
Peter Drobný, Ing.
51 rokov, podnikateľ
Nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania, priatelia,
zvolebnieva sa nám. V Marianke častejšie, ako býva
dobrým zvykom tam, kde sa darí a prosperuje. Žijem
v Marianke 11 rokov, je mojím domovom. Po dlhej
úvahe o tom, kam a akým spôsobom obec smeruje,
po mnohých rozhovoroch s Vami, obyvateľmi obce
a mojimi priateľmi tu žijúcimi, som sa rozhodol
ponúknuť Vám alternatívu a kandidovať na post
starostu obce. Vášho starostu obce. Mnohí z Vás
ma poznajú, mnohí nie, preto mi dovoľte, aby som
Vám ponúkol svoj pohľad na to, ako si predstavujem
fungujúcu obec a jej samosprávu. Nasledujúce
riadky preto budú určené nám spoločne, aj každému
jednotlivcovi zvlášť – pretože Vy ste obec, Vy ste aj
jej samospráva. Nebudú o presviedčaní, agitácii, o
sladkých predvolebných a mnohokrát prázdnych
sľuboch, či predvolebnej kampani. Budú
o predstavách a vízii jedného z Vás. S tímom ľudí
okolo sme presvedčení, že sme túto víziu schopní
naplniť.
- 100%-né nasadanie starostu a všetkých volených
zástupcov 7 dní v týždni – starostlivosť o obec a
o Vás ako jej obyvateľov má byť pre Vašich volených
zástupcov privilégiom a naplnením, nie prácou;
- kompetentnosť starostu na výkon jeho funkcie
a jeho ochota čestne pre Vás pracovať by mali byť
samozrejmosťou bez výhrad a otázok absolútna
transparentnosť obecného úradu a efektivita práce –
otvorený stavebný úrad, zadefinovanie kompetencií
a zodpovednosti všetkých zložiek obecného úradu;
- absolútna transparentnosť pri nakladaní s obecnými
financiami a majetkom obce – sú to Vaše peniaze, nie
peniaze starostu, poslancov, ani záujmových skupín;
- obec musí byť aktívna – vyhľadávať a pripravovať
projekty pre zlepšenie kvality života v obci,
zabezpečovať ich financovanie; je absolútne
neprijateľné, aby na konci funkčného obdobia obecné
zastupiteľstvo nevedelo odprezentovať ani jediný
takto zrealizovaný projekt;
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- jasne zadefinovať investičný a hospodársky plán
obce
- koniec rôznych záujmových skupín a prúdov na
obecnom úrade – jediný cieľ a kritérium má byť práca
pre obec a pre Vás; Vy nás volíte, iba Vám máme
skladať účty;
- diametrálne odlišná spolupráca s Farským úradom
v obci – pomoc pri revitalizácii Svätého údolia,
rekonštrukcia mostu vo Svätom údolí, skultúrnenie
priestranstva, ktoré má byť pýchou a výkladnou
skriňou Marianky;
- obnovenie
a zlepšenie dostupnosti osobnej,
mestskej a prímestskej hromadnej dopravy v smere
do Bratislavy a Stupavy
- aktívne riešenie statickej dopravy a parkovania
v obci - pravidlá parkovacej politiky najmä čo sa týka
nemalého počtu návštevníkov našej obce;
- vytvorenie podmienok pre športové, kultúrne
a tvorivé aktivity nás a našich detí -vytvorenie
podmienok pre ich zdravý vývoj a rast;
- hľadanie možností a následný proces vybudovania
novej materskej školy v obci; zlepšenie kvality
služieb ZŠ v obci;
- vytvorenie programu podpory pre seniorov
a pohybovo obmedzených obyvateľov s trvalým
pobytom v obci;
Verím, že dobré veci sa dejú ľuďom, ktorí o ne usilujú.
Skúsme o ne v týchto voľbách usilovať spoločne.
							
Váš Peter Drobný

Kandidát na starostu obce Marianka

Kandidát č. 3
Peter Jelačič, Ing.
49 rokov, manažér, súdny znalec
Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Sme rodina - Boris Kollár,
NOVA
Marianka si od nežnej revolúcie prešla veľkými
turbulenciami.
Od
absolútneho
zanedbania
a zabudnutia z čias éry bývalého režimu, až po
nezdravý a neriadený developerským boom po roku
2000. Táto nádherná historická obec si nesporne
zaslúži viac ako len ťaženie z jej zdrojov bez potreby
prinavrátiť a zveľadiť.
Marianka čelí obviňovaniu, vzájomným sporom,
deleniu sa na skupinky. To treba zmeniť.
Som Mariančan, moja rodina tu žije už niekoľko
generácií. Toto je moja vízia obce pre všetkých.
Rozvoj a výstavba v obci
Výstavba v obci je nekoncepčná a neregulovaná.
Dedina sa mení na zónu hustého bývania bez
odpovedajúcej vybavenosti. Striktné dodržiavanie
územného plánu obce ako aj vypracovanie územného
plánu ešte nezastavaných zón vedia pomôcť preriediť
výstavbu. Rozvoj obce musí byť spracovaný v
investičnom pláne, ktorý bude vytvorený aj v
spolupráci s obyvateľmi.
Infraštruktúra
Verejné financie v obci treba smerovať na dobudovanie
infraštruktúry, ktorá stále chýba. Kanalizácia na
uliciach horná Štúrová, Poľná či Pod mlynom.
Vodovod na Partizánskej, Borinskej, nedostatočný
je na Podhájskej. Chýba plyn na niektorých uliciach.
Niekoľko rokov rozbitú Bystrickú ani nespomínam.
Životné prostredie
Treba presadiť, aby obyvatelia plne triedili domový
odpad. Treba zabezpečiť správne kontajnery a ich
dostatočnú kapacitu a periodicitu vývozu. Triedenie
odpadu sa musí stať pravidlom v každej domácnosti.
Treba vedieť poradiť v týchto otázkach aj starším
občanom. Nedovolím znižovanie podielu zelených
plôch v obci zvyšovaním zastavanosti v lokalitách.
Sociálna starostlivosť, seniori, kultúra
Venovať dostatok pozornosti starším občanom.
Pokúsim sa zabezpečiť výhodné stravovanie pre

seniorov s rozvozom. Pravidelné posedenia s občanmi
a či verejné zhromaždenia.
Mojou snahou bude obnoviíť kultúrne podujatia, ako
ich starí Mariančania poznajú z minulosti. Hodová
zábava, fašiangová zábava a pod.
Obecný majetok a verejné financie
Verejné financie treba používať efektívne a
nakladanie s nimi musí byť prehľadné a dôsledne
kontrolované. Budem používať efektívne formy
verejného obstarávania, spolupracovať s miestnymi
dodávateľmi služieb či tovarov, ale za konkurenčné
ceny. Efektívne využívanie obecného majetku
bude pravidlom, avšak vždy v prospech obce.
Upredňostňovanie osobných záujmov považujem za
neprípustné.
Šport a voľný čas
Obci chýba telocvičňa či multifunkčné ihrisko.
Verím, že obyvatelia by tieto športoviská dostatočne
využívali. Športový areál treba dobudovať o tieto
zariadenia, ak obec vysúdi pozemky pri ihrisku v
spore s firmou ASPAG.
Efektívna samospráva
Obec vstúpi do systému „Odkaz pre starostu“.
Rozšírim
moderné
spôsoby
komunikácie.
Počítač, sociálne siete, SMS. Spolupráca starostu
so zastupiteľstvom mu byť základom efektivity.
Obecný úrad tu bude pre obyvateľov, ktorí tu dostanú
vždy potrebnú informáciu či odpoveď.
Transparentnosť sa stane jedným z mojich hlavných
hesiel. Zverejním všetky rozhodnutia stavebného
úradu aj spätne.
Ďakujem
Peter Jelačič
Viac nájdete na mojom webe
www.mariankanahlas.sk či v mojom letáku.
Sledujte ma na www.facebook.com/
peterjelacicmarianka

Mariatál
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Kandidát na starostu obce Marianka

Kandidát č. 4
Dušan Statelov, Ing.
55 rokov, podnikateľ
Progresívne Slovensko

Milí Mariančania, v Marianke žijem už 14 rokov a jej
osud mi nie je ľahostajný. Cením si unikátnosť jej
polohy blízko Bratislavy v tesnom dotyku prírody
Malých Karpát.
Prečo kandidujem: Vždy som inklinoval k prírode.
Bývali sme v rodinnom dome pri Habánskom mlyne,
kde bolo zdravé a tiché bývanie. Kvalita bývania
sa tu začala zhoršovať v 90-tych rokoch, keď sa
začal stavať Most Lafranconi a neskôr Tunel Sitina.
Rozhodli sme sa presťahovať do Marianky kvôli
blízkosti lesov a lepšiemu životnému prostrediu. Keď
sa pozerám 14 rokov dozadu, vidím ako sa postupne
ukrajuje z prírody, zahusťuje výstavba a pravidlá
neplatia rovnako pre všetkých. To ma donútilo
k rozhodnutiu kandidovať.
Čo som už spravil: Marianke sa ako občan,
člen komisie pre výstavbu a rozvoj a predseda
Občianskeho združenia Malé Karpaty venujem od
roku 2005. Inicioval som vypracovanie Zmien a
doplnkov Územného plánu obce Marianka 2009, ktoré
priniesli regulatívy na menšiu hustotu zástavby a
vyčlenenie 15% na verejne prístupné zelené plochy
v nových lokalitách. V roku 2008 som navrhol VZN o
zachovaní kľudu a obmedzení nákladnej dopravy
počas nedele a sviatkov. V rámci Občianskeho
Združenia Malé Karpaty sme s p. Zemanovou,
teamleaderkou SAS za životné prostredie,
poslankyňou SNR a Mariančanmi odborníkmi
spracovali pripomienky k EIA na diaľničný tunel
D4. Vďaka našim aktivitám Ministerstvo Životného
prostredia SR vydalo 17.2.2012 negatívne stanovisko
k Severnej časti D4. To Marianke výrazne pomohlo a
pomôže v zohľadňovaní jej požiadaviek. Pôvodne bolo
vyústenie tunela navhrnuté pod futbalovým ihriskom.
Vďaka naším požiadavkám je vyústenie tunela
navrhnuté o 1000 metrov ďalej pri jazdeckom
areáli, a mojou snahou je toto vyústenie posunúť
až k diaľničnému privádzaču za Marianku.
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Čo chcem spraviť
Zlepšiť transparentnosť stavebného úradu
zverejňovatním stavebneých povolení na web stránke
a vnesením transparentnosti do hospodárenia PMP.
Dodržiavanie územného plánu prinesie obmedzenie
zahusťovania zástavby 3-bytovými rodinnými
domami požadovaním Územných plánov zón na nové
lokality a ponechaním 15 % plôch na verejnú zeleň
a občiansku vybavenosť.
Prebytok ročného rozpočtu okolo 200 tisíc Eur
odporučím použiť sčasti na financovanie spoluúčasti
Europrojektov a sčasti na potreby zvýšenia kapacity
škôlky.
Nedostatočnú kapacitu škôlky môžeme riešiť
prenájmom vhodných priestorov alebo kúpou
pozemku a výstavbou novej škôlky.
Dobudovanie Bystrickej ulice a chýbajúcich
chodníkov a retardérov v obci, vydanie stavebného
povolenia na Južnú cestu a jej kolaudáciu a na
odbočke do Marianky v Záhorskej Bystrici
iniciovať budovanie kruhového objazdu alebo
semafórmi riadenú križovatku.
Navrhnem zníženie daní z nehnuteľností pre
seniorov vo finančnej tiesni. Na podporu seniorom
navrhnem vyhradiť z rozpočtu dodatočnú čiastku vo
výške 5 000 Eur ročne.
Budem ochraňovať lesy, minimalizovať negatívne
dopady Tunela D4 na obyvateľov Marianky a
zavediem pravidelný častejší zvoz separovaného
odpadu ako aj kompostovanie bioodpadu v
domácnostiach.
Navrhnem zákaz využitia Lomu ako skládky odpadu,
včítane vývozu vyťaženej horniny z tunela D4, čo
obmedzí nákladnú dopravu vo Svätom údolí.
Zavediem mobilnú aplikáciu a web na komunikáciu
s obcou.
Ak mi dáte dôveru verím, že sa nám spoločne podarí
zveladiť toto unikátne miesto.
Plnú verziu nájdete na webe www.statelov.com

Kandidát na starostu obce Marianka

Kandidát č. 5
Maroš Sýkora
44 rokov, konzultant
Nezávislý kandidát

Škôlka, škola, potraviny, bezpečnejšie ulice,
ihriská, telocvičňa, voda, kanalizácia, lepšie
spojenie so svetom... Voľbou za starostu mi dáte
poverenie na riešenie týchto tém. O ďalších,
ktoré prinesie život, sa s vami budem radiť.
O zásadných veciach chcem s vami diskutovať na
verejných zhromaždeniach a pokúsim sa zaviesť
inštitút obecného referenda. Dosť bolo hádok, je
čas začať budovať otvorenú transparentnú obec
a susedskú komunitu. Developeri nedostanú nové
stavebné povolenie, a neskolaudujú ani,,psiu
búdu“, kým sa nezačnú riešiť potreby súčasných
obyvateľov. Nepripustím ,,činžiakovú“ zástavbu
ako v Záhorskej Bystrici.
DETI A ŠPORT:
Škôlka, Škola, Ihriská, Telocvičňa,
V tomto volebnom období zabezpečím dostatok
miest v škôlkach, pre deti rodičov s trvalým
pobytom v Marianke. V spolupráci so susednými
obcami musíme zabezpečiť dosť miest v školách pre
naše deti.Popri futbale podporím aj ďalšie športy.
O ihriská a ďalšiu občiansku vybavenosť MUSIA
developeri doplniť svoju doterajšiu výstavbu.
Buď budú obci partnerom, alebo sa ocitnú na silne
nepriateľskom území. Ihriská nie sú luxus, ale
nutnosť. Okrem toho, aby sa deti hýbali, je to miesto,
kde spoznávajú a vytvára sa zdravá komunita.
Telocvičňa, ktorá by cez deň slúžila deťom, poobede
krúžkom a večer mohla byť komerčne využitá –
chcem nájsť riešenie, kde, ako a za čo ju postaviť.
DOPRAVA:
Bezpečné ulice, Marianske údolie bez áut, lepšie
autobusové spojenie
Efektívne obmedzím rýchlosť (ostrovčeky,
spomaľovače,
funkčný
radar,
atď.)
na
najnebezpečnejších uliciach (Karpatská, Južná
cesta) a postupne aj na ďalších. Vyjednám spoluprácu
s políciou a mestskou políciou zo Stupavy, alebo
Záhorskej Bystrice. Vybudujem bezpečný chodník
od Marialandu po odbočku na Záhorskú Bystricu.

Do Marianskeho údolia autá nepatria. Budem
hľadať spôsob, ako to dosiahnuť. Dokončím
Bystrickú, Južná cesta musí mať chodník
a osvetlenie. Vyjednáme s VÚC korekcie integrovanej
dopravy.
INVESTÍCIE:
Infraštruktúra – cesty, voda, kanalizácia, rýchly
internet...
Marianka musí mať jasný INVESTIČNÝ PLÁN,
ktorý sa bude realizovať podľa toho čo budeme
potrebovať a na čo budeme mať. Prejednať sa musí
na verejnom zhromaždení. Komunita bude mať
možnosť sa k nemu vyjadriť, doplniť ho, ale hlavne
musí rozumieť aké sú priority a čo sa prečo a kedy
bude robiť.
TÍM:
Členom môjho tímu je každý, kto to myslí s Mariankou
dobre a je ochotný pomôcť
Okrem poslancov, ktorí dostanú vašu dôveru
a odborných komisií, ktoré pri samospráve existujú,
sa chcem oprieť o dva nové neformálne poradné
orgány starostu, ktoré vytvorím.
RADA MÚDRYCH
V Marianke žije množstvo úspešných ľudí, odborníkov v rôznych oblastiach, ktorí sa neuchádzajú
o funkcie, no sú ochotní pomôcť a poradiť. Ich
potenciál chcem využiť, keď budeme hľadať
najlepšie riešenia pre obec. V porovnaní s externými
poradenských firmami majú zásadnú výhodu - bývajú
v Marianke a tak im záleží na tom, aby tieto riešenia
boli čo najlepšie pre miesto, kde žijú.
RADA STARŠÍCH
Marianka sa prudko rozvíja, pribúda množstvo
nových ľudí. Aby sme nezničili čaro a tradície
Marianky, na to by mali práve pomôcť dohliadnuť
starší Mariančania. Okrem toho chcem v spolupráci
s RADOU STARŠÍCH a kultúrnou komisiou obnoviť
tradície, ktoré tu boli.

Mariatál
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Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v Marianke

Kandidát č. 1
Jozef Brestovanský
66 rokov, dôchodca
Nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania,
V predchádzajúcom štvorročnom období
v obecnom zastupiteľstve:
- pripomienkoval som návrhy novelizovaných
všeobecne záväzných nariadení;
- podporoval som návrhy na zverejňovanie stavebných
povolení a kolaudačných rozhodnutí;
- svojim konaním som sa snažil ochraňovať majetok
obce;
- bol som proti tomu, aby verejné financie boli bez
predloženia investičného zámeru a projektu dané
ako pôžička.
Ak dostanem opätovne dôveru od Vás občanov, ako
poslanec, budem podporovať každý dobrý návrh k
riešeniu akéhokoľvek problému v obci.
Z mojej strany Vám predstavujem svoj zámer
s tým, že:
- podporím projekt a investičný zámer vybudovania
verejného vodovodu pre obyvateľov v starej časti
Marianky tam, kde vodovod nie je dobudovaný
„Voda z vodovodu“;
- v rámci zlepšenia životného prostredia budem
presadzovať na ul. Štúrova opravu betónovej cesty a
hľadať spôsob ako skolaudovať kanalizáciu;
- pri verejných financiách budem podporovať a
hlasovať za projekty, ktoré budú prospešné pre obec
a jej obyvateľov;
- budem presadzovať, aby majetok obce, ktorý má
slúžiť na verejné účely bol prístupný pre všetkých
občanov a aby majetok obce nebol zneužívaný na
osobný prospech niektorých ľudí v obci;
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- budem upozorňovať na nedodržiavanie územného
plánu obce;
- budem presadzovať zrušenie Prvej Mariatálskej
prevádzkovej s.r.o., nakoľko hospodárenie v tejto
obecnej spoločnosti je neprehľadné a financie sú
používané za iným účelom ako boli schválené
obecným zastupiteľstvom.
							
							
				
Jozef Brestovanský

Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v Marianke

Kandidát č. 2
Mário Bubnič
38 rokov, živnostník
Nezávislý kandidát

Som MARIANČAN, som jeden z Vás.
1. Škola a škôlka
Som podpredsedom rady školy a škôlky. Počas môjho
pôsobenia v obecnom zastupiteľstve bola škola,
škôlka a jedáleň zrekonštruovaná. Osobne som
sa zúčastnil na mnohých brigádach rodičov. Mám
pripravený zámer na výstavbu novej školy v obecnom
športovom areáli, ktorá bude kapacitne a kvalitatívne
pokrývať potreby našich detí.

Tieto kultúrne a sociálne aktivity budem
naďalej rozvíjať hlavne rozšírením spolupráce
so spomínaným klubom dôchodcov, zabezpečím
našim dôchodcom príspevky na výlety,obedy
a senior taxi. Obnovím občiansku slávnosť
„uvítanie detí do života „. Prinavrátim tradičné
kultúrne a spoločenské podujatia Marianky ako
hody a kultúrne vystúpenia v amfiteátri.

2. Ihriská, šport
Obecné ihrisko s obecným futbalovým klubom skoro
zaniklo. Spolu s Julom Dubovským sme pomohli
futbal v Marianke zachrániť a za pomoci domácich
nadšencov sa nám podarilo ihrisko obnoviť . Dnes
má Marianka funkčný štadión s infraštruktúrou,
opravené šatne, sprchy, krásnu trávnatú plochu
s umelým zavlažovaním. Využívajú ho naše deti,
ktoré osobne trénujem, ako aj starí páni z Marianky.
V našich aktivitách budem pokračovať realizáciou
osvetlenia futbalového ihriska a výstavbou
multifunkčnej športovej haly.
3. Kultúra a sociálna starostlivosť
Som predsedom komisie pre kultúrnu a sociálnu
starostlivosť a členom výboru červeného kríža pre
spoluprácu s deťmi a mládežou. Spolu s Oľgou
Šimkovou,
Editou
Radačovskou,
Alenkou
Pápayovou, Katka Jakubíková, Jožkom Krížom
a Valikou Kovačičovou, ako aj s mnohými aktívnymi
Mariančanmi každoročne pripravujeme niekoľko
kultúrnych a spoločenských podujatí. Spomenul
by som najhlavnejšie:
Maškarnýples, stavanie
Mája, zapaľovanie Jánskych ohňov so súťažami
zručnosti našich detí i dospelých, Mesiac úcty
k starším, gratulácie jubilantom, stretnutie detí so
sv. Mikulášom s rozdávaním darčekov, Vianočné
trhy. Pomáhal som pri založení klubu dôchodcov.
Aktívne spolupracujem s pátrom Marekom a farou
na revitalizácii Mariánskeho údolia.

Mariatál
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Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v Marianke

Kandidát č. 3
Juraj Čajan
33 rokov, opatrovateľ
SMER - sociálna demokracia, Slovenská
národná strana
Vážení spoluobčania,
v Marianke žijem od narodenia a dúfam, že tu budem
bývať celý život. Poznám teda túto obec veľmi dobre,
jej pekné aj tie horšie stránky.
V poslednom období sa Marianka rýchlo rozrástla
o nových obyvateľov, ktorí do nej prinášajú rôzne
impulzy. Uchádzam sa o Vašu podporu aby som mohol
pomôcť pri rozumnom rozvoji našej obce a zároveň
chrániť to dobré, čo tu zanechali naši predkovia.
Budúcnosť bez tradície by bola slepou uličkou.
Mojimi prioritami pre Marianku sú:
- Usilovať sa aby obec neprišla o futbalové ihrisko.
- Aktívne sa zaujímať o hospodárenie s majetkom
obce a sledovať či vynaložené prostriedky boli
transparentne použité v prospech jej obyvateľov.
- Zverejňovanie maximálneho množstva informácií
o činnosti obce aby každý občan vedel kontrolovať
činnosť starostu a poslancov.
- Väčší záujem obce o sociálne slabších, zdravotne
znevýhodnených a seniorov v spolupráci s miestnou
katolíckou charitou. Vytvorenie projektu „senior
taxi“, ktorý už úspešne funguje v iných obciach.
- Rozvoj obce nemôže byť v rozpore s ochranou
kultúrneho a prírodného dedičstva.
- Budovanie dobrých vzťahov medzi „starými“ a
„novými“ Mariančanmi aby sa všetci občania cítili v
našej obci doma.
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Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v Marianke

Kandidát č. 4
Adriana Doležalová
49 rokov, konateľka spoločnosti
DOMA DOBRE

DOMA DOBRE, V MARIANKE NAJLEPŠIE
Som rodáčka z Marianky. Mnohí ma poznáte pod
dievčenským menom Adina Raceková. Poslankyňou
som bola 4 roky. Ďakujem obyvateľom za prejavenú
dôveru. Na ďaľšom pozitívnom vývoji Marianky
a života v nej mi záleží, preto som sa rozhodla
kandidovať aj v tomto volebnom období.
V Marianke som vyrastala od detstva. Bola to dedinka,
v ktorej spolu ľudia vychádzali, pomáhali si a v kľude
spolunažívali. I keď mali na niektoré veci odlišné
názory, vždy našli kompromis.
V posledných rokoch sa spolupatričnosť a vzájomná
úcta, ku ktorej nás učili naši rodičia a prarodičia,
vytratila. Namiesto toho, aby sme si chránili a
zhodnocovali to, čo vybudovali naši predkovia, začalo
prevažovať osočovanie a hľadanie chýb, namiesto
hľadania vhodných riešení, aby sa stala Marianka
ešte krajšou a kľudnou dedinkou, kam sa budú s
radosťou a dobrým pocitom vracať jej obyvatelia, ale
aj náhodní návštevníci.
SOM MARIANČANKA

Mariatál
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Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v Marianke

Kandidát č. 5
Peter Drobný, Ing.
51 rokov, podnikateľ
Nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania, priatelia,
zvolebnieva sa nám. V Marianke častejšie, ako býva
dobrým zvykom tam, kde sa darí a prosperuje. Žijem
v Marianke 11 rokov, je mojím domovom. Po dlhej
úvahe o tom, kam a akým spôsobom obec smeruje,
po mnohých rozhovoroch s Vami, obyvateľmi obce
a mojimi priateľmi tu žijúcimi, som sa rozhodol
ponúknuť Vám alternatívu a kandidovať na post
starostu obce. Vášho starostu obce. Mnohí z Vás
ma poznajú, mnohí nie, preto mi dovoľte, aby som
Vám ponúkol svoj pohľad na to, ako si predstavujem
fungujúcu obec a jej samosprávu. Nasledujúce
riadky preto budú určené nám spoločne, aj každému
jednotlivcovi zvlášť – pretože Vy ste obec, Vy ste aj
jej samospráva. Nebudú o presviedčaní, agitácii, o
sladkých predvolebných a mnohokrát prázdnych
sľuboch, či predvolebnej kampani. Budú
o predstavách a vízii jedného z Vás. S tímom ľudí
okolo sme presvedčení, že sme túto víziu schopní
naplniť.
- 100%-né nasadanie starostu a všetkých volených
zástupcov 7 dní v týždni – starostlivosť o obec a
o Vás ako jej obyvateľov má byť pre Vašich volených
zástupcov privilégiom a naplnením, nie prácou;
- kompetentnosť starostu na výkon jeho funkcie
a jeho ochota čestne pre Vás pracovať by mali byť
samozrejmosťou bez výhrad a otázok absolútna
transparentnosť obecného úradu a efektivita práce –
otvorený stavebný úrad, zadefinovanie kompetencií
a zodpovednosti všetkých zložiek obecného úradu;
- absolútna transparentnosť pri nakladaní s obecnými
financiami a majetkom obce – sú to Vaše peniaze, nie
peniaze starostu, poslancov, ani záujmových skupín;
- obec musí byť aktívna – vyhľadávať a pripravovať
projekty pre zlepšenie kvality života v obci,
zabezpečovať ich financovanie; je absolútne
neprijateľné, aby na konci funkčného obdobia obecné
zastupiteľstvo nevedelo odprezentovať ani jediný
takto zrealizovaný projekt;
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- jasne zadefinovať investičný a hospodársky plán
obce
- koniec rôznych záujmových skupín a prúdov na
obecnom úrade – jediný cieľ a kritérium má byť práca
pre obec a pre Vás; Vy nás volíte, iba Vám máme
skladať účty;
- diametrálne odlišná spolupráca s Farským úradom
v obci – pomoc pri revitalizácii Svätého údolia,
rekonštrukcia mostu vo Svätom údolí, skultúrnenie
priestranstva, ktoré má byť pýchou a výkladnou
skriňou Marianky;
- obnovenie
a zlepšenie dostupnosti osobnej,
mestskej a prímestskej hromadnej dopravy v smere
do Bratislavy a Stupavy
- aktívne riešenie statickej dopravy a parkovania
v obci - pravidlá parkovacej politiky najmä čo sa týka
nemalého počtu návštevníkov našej obce;
- vytvorenie podmienok pre športové, kultúrne
a tvorivé aktivity nás a našich detí -vytvorenie
podmienok pre ich zdravý vývoj a rast;
- hľadanie možností a následný proces vybudovania
novej materskej školy v obci; zlepšenie kvality
služieb ZŠ v obci;
- vytvorenie programu podpory pre seniorov
a pohybovo obmedzených obyvateľov s trvalým
pobytom v obci;
Verím, že dobré veci sa dejú ľuďom, ktorí o ne usilujú.
Skúsme o ne v týchto voľbách usilovať spoločne.
							
Váš Peter Drobný

Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v Marianke

Kandidát č. 6
Július Dubovský, PaedDr.
59 rokov, učiteľ
DOMA DOBRE

Môžem prehlásiť, že mojou verejnou službou
poslanca som sa zaslúžil o:
- získanie finančných prostriedkov na realizáciu
rekonštrukcie Základnej a Materskej školy,
- zavedenie priamej linky mestskej hromadnej
dopravy do Marianky,
- vrátenie športovému areálu podobu a účel, pre ktorý
bol v minulosti vybudovaný,
- založenie miestneho odboru Matice Slovenskej v
Marianke,
- založenie mariánskeho speváckeho zboru Chorus
Augustini, bežeckých pretekov Mariatálsky štvanec,
- zorganizovanie množstva brigád a kultúrnospoločenských aktivít v našej obci s mojou aktívnou
účasťou ako Mariatálfest, Mariatálsky bál, futbalové
turnaje
Miesto kde žijem mi nie je ľahostajné a stále
sa cítim byť dostatočne silný a pripravený
odovzdať moje doposiaľ nadobudnuté skúsenosti
a spolupodieľať sa na ďalšom vývoji v našej
obci. Pred nami je množstvo výziev, ktoré spolu
dokážeme premeniť na realitu a to najmä:

- V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
a to najmä v oblasti odpadového hospodárstva
a nekoncepčného rozširovania zástavby na úkor
zelene,
- V OBLASTI ROZVOJA OBCE, hľadaním
možností pre vyriešenie dopravnej situácie, rozvoja a
revitalizácie pútnického údolia v spolupráci s Farským
úradom, zavedením environmentálnych a energeticky
efektívnych riešení vo výstavbe a rekonštrukcií spolu
s odborníkmi v oblasti architektúry a urbanizmu,
- V OBLASTI EKONOMIKY, hľadaním optimálneho
daňového zaťaženia obyvateľov v závislosti od
nastavenia priorít a hlavne potrieb mariančanov,
využitím každej príležitosti získania a čerpania
eurofondov a dotačných mechanizmov pre rozvoj
a rekonštrukciu cestnej a školskej infraštruktúry, v
podpore miestnych živnostníkov a podnikateľov,
- V OBLASTI SPOLUPRÁCE S CIRKVOU
a to hlavne aktívnou a intenzívnou spoluprácou
v hľadaní riešenia dopravnej situácie v pútnickom
údolí a neustáleho zveľaďovania a napredovania
najstaršieho pútnického miesta na Slovensku.

- V OBLASTI ŠKOLSTVA A ŠPORTU, nevyhnutným
doriešením dostupnosti predškolskej starostlivosti,
pokračovaním v systematickej možnosti športovej
činnosti pre naše deti a mládeže, výstavba novej
školy (škôlky) v areáli futbalového ihriska,
- V SOCIÁLNEJ OBLASTI, vytvorením fondu
na podporu sociálne slabších spoluobčanov,
obdarovaním každého novorodeného mariančana,
zavedením prepravnej služby pre ťažšie mobilných
seniorov (senior taxi),

Mariatál
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Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v Marianke

Kandidát č. 7
Pavel Gašparovič, Ing. arch.
68 rokov, vedúci oddelenia ÚR a ŽP
Nezávislý kandidát

Vážení občania Marianky!
V nastávajúcich voľbách 2018 do obecného
zastupiteľstva sa opäť uchádzam Vašu dôveru ako
nezávislý kandidát na funkciu poslanca obecného
zastupiteľstva.
Prečo som sa rozhodol znova kandidovať?
V Marianke som sa narodil a žil som tu do svojich
25 rokov. Po ukončení vysokej školy, som sa oženil
a presťahoval sa do Bratislavy. No s Mariankou som
bol stále spätý, pretože tu žijú moji rodičia a sledoval
som, čo sa v obci deje. V roku 2002 som začal stavať
rodinný dom na Podhájskej. Po jeho dokončení v roku
2004 som sa do obce vrátil natrvalo. V súčasnosti
pracujem ako vedúci oddelenia územného rozvoja
a životného prostredia miestneho úradu mestskej
časti Bratislava-Dúbravka.
Dynamický 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. Tento
rozvoj priniesol so sebou aj negatíva a to v podobe
nedostatočných , resp. nevybudovaných sietí
technickej a dopravnej infraštruktúry, základnej
občianskej vybavenosti a pod. Avšak tento stav sa
začal meniť od roku 2010, kedy sa stal starostom
Rado Jurika s novým poslaneckým zborom, ktorého
členom som sa stal. Začali sa realizovať mnohé
projekty ako odkanalizovanie prevažnej časti obce,
rekonštrukcie miestnych komunikácií, rekonštrukcia
námestia, prestavba školy a škôlky, rekonštrukcia
obecného úradu a pod. V minulom volebnom
období, ktoré bolo veľmi hektické, bola dokončená
rekonštrukcia podkrovia školy o plnohodnotné triedy,
rekonštruovaná Školská ulica.
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Dnes je Marianka miestom, kde si môžete oddýchnuť,
miestom s vybudovanou infraštruktúrou, opravenými
cestami, chodníkmi a verejným osvetlením. Každý,
kto tu žije, alebo Marianku navštevuje vidí, ako
Marianka opeknela!
Pre budúce volebné obdobie zostáva ešte dokončiť
viacero projektov a investičných zámerov. Úlohy
z hľadiska rozvoja obce pre nasledovné obdobie,
na riešení, ktorých by som sa chcel spolupodieľať,
(v prípade, že budem zvolený ako poslanec do
obecného zastupiteľstva) by mali byť zamerané
najmä na dobudovanie sietí technickej infraštruktúry
(odkanalizovanie hornej Štúrovej a Partizánskej
ulice) a doriešenie problémov nárokov na novú školu,
resp. škôlkou.
Najväčší problém vidím, nie tak v peniazoch ako
vhodnom pozemku. Ďalším problémom, na ktorého
riešení by som sa chcel podieľať, je konečne
vybudovanie plnohodnotného zberného dvora, tak
aby sa občania obce mohli plne zapojiť do separácie
odpadu, a tým aj znížiť si poplatky za likvidáciu.
V zastupiteľstve budem podporovať investičné
zámery, ktoré budú v prospech väčšiny obyvateľov
Marianky.
Na záver ďakujem za dôveru všetkým voličom, ktorí
sa rozhodnú odovzdať mi svoj hlas vo voľbách na
poslanca obecného zastupiteľstva obce Marianka.
Urobím všetko pre to, aby som Vás a celú našu krásnu
Marianku nesklamal.
Za ešte krajšiu Marianku!
Ing. arch. Pavel Gašparovič
Nezávislý kandidát na poslanca obecného
zastupiteľstva

Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v Marianke

Kandidát č. 8
Rastislav Harman, Ing.
72 rokov, dôchodca
Nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania.
Síce ešte nie som starý Mariančan, nebývam tu dlho,
ale mám dlhoročné skúsenosti s prácou v samospráve,
kde som pracoval 12 rokov ako poslanec v MČ
Bratislava - Nové Mesto a 17 rokov ako miestny
kontrolór v MČ Bratislava - Ružinov.
Preto chcem svoje životné a profesionálne skúsenosti
ekonóma dať do služieb našej obce.
Touto cestou Vám predstavujem svoj plán, ako
chcem ovplyvňovať veci verejné v našej obci.
1. V prvom rade chcem, v spolupráci so
sociálnou komisiou presadzovať, aby sa zvýšila
úroveň starostlivosti o našich seniorov po celý rok –
nielen v mesiaci úcty k starším. Jedná sa napríklad
o prispievanie na stravu obyvateľom starším ako 65
rokov, ktorí majú nízky dôchodok.
Ďalšou možnosťou je organizovanie kultúrnych
podujatí, či už formou spoločných návštev
divadla v Bratislave, alebo rôznych kultúrnych
a spoločenských podujatí pre všetkých obyvateľov
v priebehu roka priamo v Marianke.
2. Navrhnem novému obecnému zastupiteľstvu
stretávanie sa poslancov s obyvateľmi:
- za prítomnosti starostu - minimálne 1x za polrok,
- alebo formou tzv. poslaneckej kancelárie - v rozsahu
1x za týždeň, kde by sa poslanci OZ striedali v dopredu
stanovenom termíne a prijímali návrhy obyvateľov.

3. Navrhnem OZ požiadať starostu, aby bol návrh
obecného rozpočtu zverejnený obyvateľom najmenej
15 dní pred rokovaním OZ na internetovej úradnej
tabuli obce a v minimálne dvoch vývesných skrinkách.
Budú tu zverejňované všetky materiály predkladané
na rokovanie obecného zastupiteľstva.
4. Budem sa snažiť, aby obecný rozpočet sa zostavoval
nielen ako finančný, ale jeho neoddeliteľnou súčasťou
by bol aj vecný plán, kde by v hlavných položkách
boli určené priority úloh potrebných na zabezpečenie
(okrem priebežných položiek účelovo financovaných
štátom, prípadne inými orgánmi).
5. V rámci možností rozpočtu zorganizujem kurz
používania výpočtovej techniky pre obyvateľov obce
(aj s ich prípadnou finančnou spoluúčasťou).
6. V snahe zvýšiť úroveň a kultúru jednania OZ budem sa snažiť zorganizovať zaškolenie poslancov
zo všeobecne platných predpisov a presadzovať prísne
dodržovanie Rokovacieho poriadku pri rokovaniach
OZ.
Vážení občania, príďte voliť 10. novembra.
Svojim hlasom umožnite vznik takého zloženia
zastupiteľstva, ktoré bude presadzovať Vaše záujmy.
Tým, ktorí sa rozhodnú dať mi svoj hlas vopred
ďakujem a vynasnažím sa Vašu dôveru nesklamať.

Po odovzdaní podnetov bude úrad sledovať ich
plnenie a následne komunikovať s navrhovateľom.
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Kandidát č. 9
Michal Hollý, Ing.
43 rokov, manažér
Nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania, susedia!
V Marianke žijem už takmer 15 rokov a tak ako každý
vnímam, ako sa naša obec rozvíja. Či už pozitívne
alebo negatívne, v každom prípade pre každého rôzne.
Posledné 4 roky som poslancom OZ v Marianke a
mám možnosť vidieť hlbšie do vecí, ktoré sa dejú v
obci. Kto ste sa boli pozrieť na ostatné OZ, ste mohli
vidieť veľmi negatívnu atmosféru, ktorá pramení zo
skutočnosti, že opäť musíme riešiť základné princípy:
verejný záujem vs. súkromný záujem, dodržiavanie
územného plánu vs. jeho obchádzanie, transparentnosť
v konaní vs. utajovanie aktivít a netransparentné
používanie zdrojov obce, štruktúrovaný prístup k
rozvoju vs. chaotické a neprofesionálne plánovanie.
Bežná reakcia s ktorou sa stretávam je: „Ale mňa tieto
témy nezaujímajú, ja chcem aby fungovala škôlka,
škola, doprava, bol pokoj v údolí, atď“.
Bohužiaľ, jedno bez druhého nejde. Ako sa bude naša
Marianka rozvíjať závisí od toho, ako sa s týmito
princípmi narába. Akú hustotu zástavby dovolíme,
akú infraštruktúru k tejto zástavbe budeme vyžadovať,
aké prostriedky budeme mať v obecnej pokladnici na
ďalší rozvoj (šport, školstvo, doprava, starší občania),
ako sa vysporiadame s nedotiahnutými témami z
minulosti, či umožníme použitie obecných financií
na podporu developerských záujmov, či budeme
akceptovať bezodplatné poskytovanie majetku obce
na aktivity bez prínosu pre obyvateľov Marianky
(napr. súkromnému klubu starostu), či budeme mlčať,
pokiaľ pôjde o pre obec negatívne zásahy do sporu o
pozemky pri ihrisku.
Ako som už písal vo svojich príspevkoch na našej
webstránke www.mojamarianka.sk, som jednoznačne
proti zahusťovaniu zástavby v Marianke (napríklad
tzv. domami s troma bytovými jednotkami) a plne
podporujem striktné dodržiavanie existujúceho
územného plánu. Z dôvodu práve neúmernej
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výstavby v poslednom období som za to, aby sa
najskôr doriešila potrebná infraštruktúra a až potom
otvárali dosiaľ nezastavané lokality na výstavbu a ak,
tak len na základe schváleného územného plánu zóny.
Pomôžem svojimi skúsenosťami z odboru financií
pri plánovaní a príprave investičného plánu obce.
Zároveň rád pomôžem zvýšiť znalosť obecných
financií aj pre ostatných poslancov, aby pri svojich
rozhodnutiach mali na zreteli aj tento aspekt.
Ako kandidát na poslanca Vám viem sľúbiť, že budem
v kompetencii poslanca strážiť vyššie spomínané
princípy, podporovať prostredníctvom hlasovania
a schvaľovania financie pre užitočné rozvojové
projekty a potreby obce a predovšetkým, že tak ako
doteraz sa budem rozhodovať z pohľadu záujmu obce
a nie súkromného záujmu.
Dovoľujem si zároveň poukázať aj na ďalších troch
veľmi kvalitných a pre obec zapálených ľudí - mojich
„spolubojovníkov“ v týchto voľbách, s ktorými nás
spájajú rovnaké základné hodnoty: Marcela Porgesa,
Eugena Jeckela a Michala Chabadu.

Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v Marianke

Kandidát č. 10
Michal Chabada, Ing., MSc.
35 rokov, šéfredaktor, novinár
Nezávislý kandidát

Vážení susedia,
do Marianky som sa nasťahoval len pred dvoma
rokmi, pretože sme si s rodinou obľúbili toto miesto.
Páčila sa nám jeho história, príroda, ale aj občianska
vybavenosť. Po niekoľkých mesiacoch sme si začali
všímať, že výstavba v okolí pokračuje rýchlym
tempom a začínajú sa objavovať problémy s hlukom
či špinou na cestách.
Som človek, ktorý musí konať, keď sa s niečím
nestotožní a nerád nechávam rozhodovať cudzích
ľudí o svojom osude. Aj preto som začal navštevovať
obecné zasadnutia, kde som pochopil, ako obec
funguje a čo nefunguje.
Web s informáciami pre občanov
Najviac mi chýba aktuálna informovanosť o
aktivitách obce, ktoré budú mať vplyv aj na náš život
a fungovanie mojej rodiny. Ide konkrétne o materskú
škôlku, športové aktivity či výstavbu v obci. Chcem
využiť svoje skúsenosti pri tvorbe nezávislého webu,
na ktorom si všetci susedia nájdeme všetky dôležité
informácie.
Skúsenosti zo zahraničia
V minulosti som dva roky študoval v zahraničí v
nórskom meste Molde a nemeckých Drážďanoch.
Tam som načerpal inšpirácie popri štúdiu, aby som po
návrate na Slovensko začal od seba zlepšovať život aj
na Slovensku.

Aj Marianka môže efektívne komunikovať s
občanmi cez internet
V internetovej dobe vzniká množstvo skvelých
aplikácií. Najrozšírenejšie sú sociálne siete. Existujú
však aj aplikácie, ktoré pomáhajú pri efektívnejšej
komunikácii v samospráve. Jednou z nich je aj projekt
Odkaz pre starostu, ktorý využívajú už niektoré
slovenské mestá.
S mobilnými aplikáciami a modernými technológiami
mám už 10-ročné skúsenosti. Ponúkam svoje znalosti
pre správne a rýchle zavedenie moderných služieb aj
v našej Marianke.
Tvoríme tím
Kandidovať ako nezávislý poslanec som sa rozhodol
po spoločnej diskusii s ďalšími kolegami v tíme,
ktorým tiež nie je osud Marianky ľahostajný.
Sú to Michal Hollý, Marcel Porges a Eugen Jeckel.
Svoje postoje a názory prezentujeme aj na webe
www.MojaMarianka.sk.
Sledovať nás môžete aj cez Facebook v skupine Moja
Marianka.
Michal Chabada (číslo 10)
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Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v Marianke

Kandidát č. 11
Zuzana Iváková
35 rokov, rodičovská dovolenka
SMER - sociálna demokracia, Slovenská
národná strana

Vážení spoluobčania,
kandidujem s podporou svojej rodiny a tá je u mňa
vždy na prvom mieste. Mnohí z Vás ma poznajú pod
priezviskom Pírová a snáď každý v obci pozná „Pírov
vŕšek“, na ktorom žili moji prastarí rodičia a vyrastal
tam i môj dedko, ktorý bol futbalistom a hráčom
stolného tenisu.
Otec je zručný majster, ktorý už mnohým pomohol
nielen v tejto obci a moja mama je učiteľkou v našej
materskej škôlke. Žijeme spolu štyri generácie
v jednom dome a jednom dvore, preto viem, čo
znamená rešpekt, tolerancia, komunikácia a vzájomná
dohoda.
Ja sa snažím a chcem, aby bola Marianka príjemné,
dobre vybavené a bezpečné miesto, keďže tu žijem
so svojou rodinou a vyrastajú tu aj moje deti.
Ak bude vaša vôľa, aby som pre našu obec a pre vás
mohla niečo urobiť, rada sa toho ujmem a budem
spolupracovať s tými, ktorých si vyberiete.
Len spoločnou konverzáciou, rozumnou dohodou
a kompromisom sa dajú rôzne názory rôznych
ľudí skĺbiť a premeniť na spoločné napredovanie
k pozitívnym výsledkom.
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Slušnosť nie je slabosť a dohoda nie je prehra!
Ďakujem všetkým, ktorí mi odovzdajú svoj hlas.
Zuzana Iváková
Človek je zodpovedný nielen za to, čo robí,
ale aj za to, čo nerobí a mal by.

Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v Marianke

Kandidát č. 12
Eugen Jeckel, Ing.
48 rokov, projektový manažér
Nezávislý kandidát

Vážení susedia,
v Marianke bývam od roku 2009. Chcel som sem
s rodinou prísť bývať už dávnejšie, lebo toto sväté
miesto nás očarilo a mohli sme tak byť bližšie
k priateľom, ktorých tu máme.
Nešlo to jednoducho. Od začiatku som sa musel
neplánovane, ale o to aktívnejšie, venovať aj
verejným veciam = komunikovaniu s vedením obce,
obyvateľmi Marianky aj budúcimi občanmi, firmami
developera, rôznymi úradmi a organizáciami. V
konečnom dôsledku je to vždy o komunikácii
s konkrétnymi ľuďmi. Pochopil som, že to treba robiť
citlivo a slušne, snažiť sa rozlišovať čo je dôležité.
Nájsť spolu a zrealizovať riešenie. Podarilo sa to,
oplatilo sa vytrvať.

O ďalších zámeroch pre Marianku, ktoré podporím
a na ktorých budem spolupracovať sa dozviete
v prezentáciách mojich kolegov v tíme MojaMarianka.
sk.
Potrebné množstvo práce pre Marianku sa dá
efektívne robiť v tíme ľudí s podobnými hodnotami.
Prosím vás o hlas aj pre Michala Hollého, Miša
Chabadu a Marcela Porgesa.
Ďakujem.
Eugen Jeckel

V Marianke máme veľa vecí zbytočne
komplikovaných. Rozoznať, čo je správne, dobré a
užitočné, nie je veľmi zložité. Treba na to vynaložiť
trochu úsilia a čas.
Marianka je pre mňa domov - miesto kde bývame.
Nemám osobné záujmy obchodne napojené na obec.
Toto plánujem robiť, ako Váš poslanec:
1. Strážiť dodržiavanie spravodlivosti a zákonov morálnych a právnych - od všetkých a pre všetkých
(zastupiteľstva, starostu, občanov a návštevníkov).
2. Hovoriť s ľuďmi. Rozhodovať v mene a v záujme
občanov. Podporovať rozhodnutia a diela v prospech
Marianky.
3. Hľadať a tvoriť riešenia pre ochranu a zveľadenie
Marianského sv. údolia.
4. Pracovať na ekologických projektoch - ochrane
prírody. Aktívne konať na odstránení nelegálnych
skládok odpadu a zamedzení ich vzniku.
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Kandidát č. 13
Peter Jelačič, Ing.
49 rokov, manažér, súdny znalec
Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Nova, Sme rodina - Boris
Kollár
V týchto komunálnych voľbách sa uchádzam aj o
post poslanca do obecného zastupiteľstva.

iné účely, než na aké boli poskytnuté obcou vo forme
pôžičky.

Posledné volebné obdobie som poslancom obecného
zastupiteľstva. Spoznal som bližšie veci, ktoré súvisia
so životom obce, s jej financovaním a jej rozvojom
a budovaním. Žiaľ aj so zneužívaním majetku obce
k bezodplatnému užívaniu či v osobný prospech jej
predstaviteľov. Spoznal som, že v obci sa presadzujú
osobné záujmy nad záujmami obce, teda verejnými.

Obec potrebuje rozumné a odborné plánovanie,
potrebuje vypracovať na ďalšie volebné obdobie
plán investícií, ktoré sú potrebné v obci spraviť.
Treba rozšírenie kapacít škôlky či školy, telocvičňu,
ihrisko, inžinierske siete kde nie sú. Nie však siete
tam, kde bude prebiehať súkromná výstavba. To musí
zafinancovať developer a nie obec.

Nie je mi jedno, ako sa v obci narába s verejnými
financiami, ako sa napr. prideľujú dotácie. Na čo sa
majú použiť financie obce vo veciach investícií. Pri
investíciách, ktoré som presadzoval a presadzujem,
vždy argumentujem ich významom pre obec,
odhliadnuc od osobných záujmov. Klientelizmus
a osobný prospech sú pre mňa v tejto pozícii
neprijateľné.

Tieto moje zásady chcem presadzovať aj v ďalšom
období, hlasovať o verejných financiách podľa
verejného záujmu, presadzovať použitie investícií
tam, kde je to naozaj bezpodmienečne nutné.

Ako predseda stavebnej komisie som poukazoval
na nedodržiavanie územného plánu obce, na
nekoncepčnosť a neregulovanosť súčasnej výstavby
v Marianke. Žiaľ, ako poslanci nemáme možnosť
priamo kontrolovať stavebný úrad a ani starostu, ale
aspoň takto som plnil svoje sľuby o verejnej kontrole.
Niekoľkokrát som odporúčal starostovi zverejňovanie
rozhodnutí stavebného úradu. Uspel môj návrh na
zverejňovanie zvukových záznamov zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Ako člen dozornej rady Prvej Mariatálskej
Prevádzkovej s.r.o., obecnej obchodnej spoločnosti,
som niekoľkokrát zvolal zasadnutie jej dozornej rady.
Vždy z dôvodu ujasnenia si nezrovnalostí, ktoré boli
aktuálne v spojení s jej aktivitami. Zistenia sú však
vždy úlohou pre hlavnú kontrolórku. Inicioval som
poslanecký prieskum v tejto spoločnosti. V ďalšom
volebnom období budem presadzovať jej zrušenie,
nakoľko tu je vždy riziko neustriehnutia finančných
operácií, ktoré sa dejú v tejto spoločnosti. Peniaze
v tejto spoločnosti sú netransparentne používané na
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Nie je mi jedno, čo sa deje s Mariankou. Marianka
potrebuje reštart.
Peter Jelačič
Viac nájdete na mojom webe
www.mariankanahlas.sk či v mojom letáku.
Sledujte ma na www.facebook.com/
peterjelacicmarianka

Kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva v Marianke

Kandidát č. 14
Miroslav Kováč, Ing.
56 rokov, súkromný podnikateľ
Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Nova, Sme rodina - Boris
Kollár
Milí spoluobčania.
Mám 56 rokov, vyštudoval som VŠE v Bratislave
odbor ekonomické informácie a kontrola. Celú moju
aktívnu prax som sa venoval ekonomickej kontrole,
od roku 2000 ako vedúci odboru kontroly krajského
úradu v Bratislave.Od roku 2006 podnikám v oblasti
cyklistiky. Pôsobil som aj ako poslanec mestskej časti
dve volebné obdobia. Bývam v Marianke od roku
2001 a práve kvôli prihláseniu sa k trvalému pobytu
v našej obci som ukončil aktívnu činnosť poslanca v
Bratislave.
Záleží mi na budovaní našej obce, miesta kde žijem, a
preto sa uchádzam o poslanecký post, aby som zúročil
moje doterajšie skúsenosti a pomohol tak ďalšiemu
rozvoju našej obce.
Rád by som, keby vznikol dobrý tím poslancov, ktorí
budú nápomocní pri aktívnom rozvoji Marianky
a nadviazali tak na už vybudovanú a jestvujúcu
infraštruktúru.
V oblasti spoločenského a kultúrneho diania v obci
mám taktiež svoje skúsenosti a chcem naďalej byť
nápomocný pri spoluorganizovaní kultúrneho a
spoločenského života v našej obci.
Budem vďačný za každý jeden hlas ktorým ma
podporíte.
S úctou,
Miroslav Kováč
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Kandidát č. 15
Roman Neumahr
52 rokov, podnikateľ
Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Nova, Sme rodina - Boris
Kollár
Vážení spoluobčania,
v Marianke bývam 19 rokov. Keď som sa presťahoval
z Bratislavy do malej a pre mňa dovtedy málo známej
dedinky, začal som viac vnímať dianie okolo seba,
výhody a zároveň nedostatky bývania na vidieku,
lebo tak to vedy proste bolo.... Páčilo sa mi tiché
prostredie, okolitá príroda, Sväté údolie, možnosti
cykloturistiky, futbalové ihrisko, no trápili ma rozbité
cesty bez chodníkov, nekonečné vypúšťanie fekálií
po cestách, smrad z pálenia odpadu a žiadna, alebo
len minimálna kultúra.
Už som pomaly prestával veriť, že niekedy budeme
jazdiť domov po normálnych cestách.., že hlavne
naše deti, dôchodcovia či turisti budú chodiť po
bezpečných chodníkoch. Tí, čo ma trochu poznajú
vedia, že mojou filozofiou je pomáhať ľuďom v rámci
mojich možností. V Marianke sa o to snažím hlavne
v oblasti informovanosti občanov o veciach verejných
(tlač spravodaja Mariatál), podporovania kultúrnych
a športových podujatí, akcií pre deti a dôchodcov.
Nechcem sa tu detailne rozpisovať, ale to, že sa v
našej obci stále niečo robí vidíme na každom kroku.
Samozrejme ak sa niečo buduje, má to pozitívne, ale
bohužiaľ aj negatívne dôsledky.
V návale práce, hľadaní riešení a termínoch sa nedá
vyhovieť všetkým. Hoci mnohí nadávame, že sú všade
rozkopané cesty a neporiadok, s troškou trpezlivosti
a tolerancie preklenieme toto problematické obdobia
budeme sa pýšiť peknými cestami a vybudovanými
sieťami! Od roku 2014 som poslancom obecného
zastupiteľstva. V tejto službe občanom som za menej
slov a viac skutkov.
Moje programové priority sú:
1. Riešiť problematiku prehustenej výstavby
v pomere k cestám a chodníkom pre bezpečnosť
našich detí, dôchodcov,

22

Mariatál

2. Podporovať tak ako po minulé roky kultúru
(Mariatálfest), športové aktivity, s dôrazom
na mládež
3. Riešiť problematiku voľnočasových aktivít ako je
turistika, cykloturistika, futbal
4. Dohliadať na hospodárenie a hlavne transparentné
využívanie peňazí daňových poplatníkov, aby naše
peniaze skutočne slúžili nám všetkým
5. Podporiť iba takú výstavbu a investície, ktoré
budú dôsledne v súlade s platnými zákonmi a nebudú
priamo či nepriamo poškodzovať životné
prostredie obyvateľov obce a ich podmienky pre
pokojné a ničím nerušené bývanie, aby zákony platili
rovnako pre všetkých
6. Robiť mediálnu osvetu v oblasti životného
prostredia a zároveň kontrolovať dodržiavanie
zákonov ako sú napr.:
- spaľovanie domového odpadu
- revitalizovanie vodných tokov, pri silných dažďoch
sa naše potoky menia na živel
- vytváranie podmienok na separovanie druhotných
surovín a ďalších komodít odpadu
- likvidovanie čiernych skládok
Je množstvo problémov, ktoré treba riešiť, nie o nich
len rozprávať a písať. Dôležité je hľadať možnosti, ako
sa veci dajú urobiť a nie hľadať chyby a argumenty,
ako to nejde.
Chcem Vám pomáhať napredovať a tešiť sa z
vydarenej práce a každého nového dňa.
Roman Neumahr
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Kandidát č. 16
Róber Pokorný
39 rokov, podnikateľ
SMER - sociálna demokracia, Slovenská
národná strana
Som rodák z Marianky. Mnohí ma poznáte, lebo už
dlhé roky zabezpečujem zimnú, ako aj letnú údržbu
ciest v Marianke. Poznám našu obec a problémy
občanov tak ako málo kto. Osud Marianky mi leží
na srdci a preto by som chcel prispieť k pozitívnym
zmenám v našej obci. Verím, že práve ako poslanec
budem podporovať vývoj k lepšiemu.
Ak mi občania Marianky prejavia dôveru a budem
zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva
budem presadzovať nasledovné:
-aby cestné komunikácie vyhovovali chodcom, hlavne
dôchodcom a deťom. V prvom rade ide o bezpečnosť.
-budem podporovať rozšírenie kapacít školy a škôlky
-chcem pomáhať a podporovať našich dôchodcov
-som za kontrolovanú výstavbu spolu s cestami
a chodníkmi...
Naďalej budem pomáhať pri krízových situáciach
v obci ako aj zabezpečovanie prepravy autobusom
pre našich dôchodcov, školákov a škôlkarov.
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Kandidát č. 17
Marcel Porges, Ing. CSc.
58 rokov, manažér
Nezávislý kandidát

Vážení Mariančania,
V Marianke bývam od roku 2001, zažil som viacerých
starostov. Počas posledných 3 volebných období (12
rokov) som pôsobil na poste poslanca obecného
zastupiteľstva, v rámci toho 5,5 roka ako zástupca
starostu, pána Radovana Juriku a 5 mesiacov aj na
stoličke starostu. Každé z tých troch volebných
období pre mňa veľa znamenalo. Niekedy sklamanie
z ľudí, ktorým som spočiatku vyjadril dôveru, ale aj
obdiv k úžasnej energii, ktorú dokázali iní okolo mňa
venovať veciam verejným bez osobného prospechu
a nehľadiac ani na čas a vlastné prostriedky, ktoré
museli tomu obetovať. Bez tohto nezištného úsilia
by sme dnes v Marianke určite mnoho, mnoho
potrebných vecí jednoducho nemali.
V určitých obdobiach viac, v určitých menej, som sa
aktívne staral o konkrétnu agendu v obci. Spomeniem
tvorbu a administráciu webu Marianky 2006 - 2016,
foto dokumentovanie života obyvateľov obce zbierka fotografii na pôvodnom webe má približne 37
000 zverejnených exponátov. Škola a školka 2006 2014 od jej takmer zániku v r. 2006 cez rekonštrukciu
budovy, vybudovanie školského dvora až po posledné
roky, kedy praská vo švíkoch. Tento vývoj nebol daný
len nárastom počtu obyvateľov obce, ale aj úsilím
mnohých, venovaným rekonštrukcii a skvalitneniu
procesov v škole a škôlke. Spomeniem tiež rokovania
s predstaviteľmi našej farnosti počas uplynulých
rokov a účinkovanie v zbore Chorus Augustini pri
Bazilike Minor Marianka. Samozrejme obecný
spravodaj Mariatál 2006 - 2016, vychádzal dvakrát
ročne v presne stanovené termíny a cez množstvo
prispievateľov monitoroval všetky oblasti života v
obci.
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Čo považujem za dôležité je, že z pozície poslanca
som sa vždy snažil podporiť rozumné projekty
a aktivity, nech ich navrhol ktokoľvek. Záver
posledného volebného obdobia bol skôr o dohľade
nad netransparentým počínaním súčasného starostu
a časti poslaneckého zboru.
Dúfam, že so starostom, ktorý vzíde z týchto volieb sa
bude dať spolupracovať a že po voľbách budem mať
možnosť z postu poslanca Obecného zastupiteľstva
opäť podporiť aktivity v prospech Marianky. Taktiež
obdivujem energiu, ktorú vložili moji traja kolegovia
(Michal Hollý, Michal Chabada a Eugen Jeckel)
do volebnej kampane a som tiež presvedčený, že s
takýmto nasadením a zápalom pre vec budú riešiť
projekty a problémy obce v prospech vecí verejných.
Ja konkrétne by som sa pokúsil obnoviť vydávanie
obecného spravodaja Mariatál v duchu, v akom
vychádzal do apríla roku 2016. A pravdu povediac,
vôbec nemusí byť vo farbe.
Ďakujem,
Marcel Porges
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Kandidát č. 18
Dušan Statelov, Ing.
55 rokov, podnikateľ
Progresívne Slovensko

Milí Mariančania, v Marianke žijem už 14 rokov
a jej osud mi nie je ľahostajný. Cením si unikátnosť
jej polohy blízko Bratislavy v tesnom dotyku prírody
Malých Karpát.
Prečo kandidujem
Vždy som inklinoval k prírode. Od detstva lyžujem
a jazdím na koni. Bývali sme v rodinnom dome pri
Habánskom mlyne, kde bolo zdravé a tiché bývanie.
Kvalita bývania sa začala zhoršovať v 90-tych rokoch,
keď sa začal stavať Most Lafranconi a neskôr Tunel
Sitina. Rozhodli sme sa presťahovať do Marianky
kvôli blízkosti lesov a lepšiemu životnému prostrediu.
Keď sa pozerám 14 rokov dozadu, vidím ako sa
postupne ukrajuje z prírody, zahusťuje výstavba a
pravidlá neplatia rovnako pre všetkých. Toto všetko
ma donútilo zamyslieť sa nad tým, či zostanem stáť
bokom alebo môžem niečo ovplyvniť.
Ako poslanec síce nemôžem zabezpečiť dodržiavanie
Územného plánu, ani zabezpečiť zverejňovanie
konaní stavebného úradu na webe ako aj mnoho
ďalších vecí, ale svojim hlasovaním v obecnom
zastupiteľstve podporím dobré zámery obce.
Čo som už spravil
Marianke sa ako občan, člen komisie pre výstavbu a
rozvoj a predseda Občianskeho združenia Malé
Karpaty venujem vo svojom voľnom čase od roku
2005.
- Inicioval a zabezpečil som vypracovanie Zmien
a doplnkov Územného plánu obce Marianka
2009, ktoré priniesli menšiu hustoty zástavby
a zachovanie 15% územia na verejne prístupné
zelené plochy. Mnou navrhnuté zmeny a regulatívy
Územného plánu , ako min. rozloha pozemku 8 árov,
pomer zazelenenia pozemku, maximálna zastavaná
plocha budovy, jej maximálna výška ako aj povinnosť
spracovania Územných plánov zón pred výstavbou
väčších celkov, by pri ich striktnom dodržaní, za
posledných 10 rokov, v novo schválených územiach
zabezpečili 1,8 ha verejne prístupných zelených
plôch.
- V roku 2008 som navrhol prijatie chýbajúceho VZN
o zachovaní kľudu a obmedzení nákladnej dopravy

počas nedele a sviatkov. VZN je prijaté a stále platné.
- V rámci Občianskeho Združenia Malé Karpaty
sme spracovali niekoľko pripomienok k EIA na
diaľničný tunel D4 za Mariankou. Z našich stanovísk
čerpali vedenia obce Marianka počas 3 volebných
období, a v poslednom období aj vedenie Záhorskej
Bystrice. Vďaka našim aktivitám Ministerstvo
Životného prostredia SR vydalo 17.2.2012 negatívne
stanovisko, čo je na Slovensku, obzvlášť pri vládnych
projektoch diaľnic, neobvyklý úspech. To Marianke
výrazne pomohlo a pomôže v zohľadňovaní jej
požiadaviek.
Pôvodne bolo vyústenie tunela navhrnuté pod
futbalovým ihriskom. Vďaka naším požiadavkám je
vyústenie tunela navrhnuté o 1000 metrov ďalej pri
jazdeckom areály, a mojou snahou je toto vyústenie
posunúť až k diaľničnému privádzaču za Marianku.
To bude mať nesmierny význam pre ochranu
životného prostredia Marianky.
- Na žiadosť starostu obce som sa ako zástupca
obce Marianka zúčastňoval na rokovaniach
k Územnému plánu Bratislavského kraja vrátane jeho
pripomienkovania.
Ako poslanec sa budem snažiť o podporu aktivít
starostu smerujúcich k obmedzeniu hustej výstavby
a orientovaniu na rozšírenie kapacity škôlky,
vyčleneniu územia na verejne prístupné zelené plochy,
dobudovanie chodníkov, retardérov, zverejňovanie
stavebných konaní na webovej stránke obce a budem
nápomocný v otázkach ochrany životného prostredia.
- Budem sa snažiť o zachovanie využitia obecného
športového areálu na športovanie pre všetkých
obyvateľov obce a mal by zostať vo vlastníctve obce.
- Budem sa snažiť o stransparentnenie hospodárenia
Prvej Mariatálskej Prevádzkovej. Verejné financie
sa nemajú používať ani maskovane v súkromnom
záujme bez jasného prínosu pre obec.
Ak mi dáte dôveru verím, že sa nám spoločne podarí
zveladiť toto unikátne miesto.
viac na www.statelov.com
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Kandidát č. 19
Maroš Sýkora
44 rokov, konzultant
Nezávislý kandidát

V Marianke bývam asi 11 rokov. Mal som k nej vzťah
ako nejeden z mnohých ,,nových Mariančanov“ –
snažil som sa mať pekný dom, okolie, tešil som sa
že bývame na dedine s dobrou energiou z pútnického
miesta. O dianie v obci som sa nezaujímal. Naháňal
som ,,kariéru“, snažil sa zarobiť na hypotéku, lízingy,
šeky, zabezpečiť rodinu...
Prišiel som však do veku, kedy muž pribrzdí a začne
prehodnocovať. Začne sa zaujímať o veci, ktoré majú
väčšiu cenu ako kariéra a peniaze... Čo tu po nás
ostane?
V tomto rozpoložení ma oslovil priateľ, či by som
nepomohol. Do zastupiteľstva išla nehoráznosť, ktorú
bolo treba zastaviť. A tak sa stal sa zo mňa občan.
Pred prvým zastupiteľstvom som bol naivný. Až sa
na tom smejem. Fakt som tam čakal partiu dobrých
chlapov, s vyhrnutými rukávmi, rozprávajúcich sa
o tom, čo idú pre Marianku najbližšie urobiť, čo
potrebuje a ako to spraviť čo najlepšie.
To čo som videl bolo smutné. Pokusy o podvodíky,
kšeftíky, osobné útoky, vybavovanie si účtov,
invektívy, osobné exhibície. Nedôstojné správanie sa
dospelých ľudí.
Niekedy v tom čase vrcholil demonštrácie Za slušné
Slovensko, kde som zobral svojich synov, aby raz
rozprávali svojim deťom, ako sa rodili zmeny.
Desiatky tisíc ľudí vyšli do ulíc... Lenže sa neudialo
vlastne nič.
Vtedy som si spomenul na to, čo sa podarilo zastaviť
v zastupiteľstve a na voľby, v ktorých starosta uspel
o 8 hlasov. Uvedomil som si, že začať treba tam, kde
aj jeden môže niečo ovplyvniť - vo svojom okolí,
vo svojej komunite. Ak chceme žiť v lepšej krajine,
musíme žiť v lepšej obci. Keď bude slušnejšia
Marianka, Šamorín, Hriňová, Ubľa, bude slušnejšie
aj Slovensko.
Byť len kritikom a všetko kritizovať je veľmi
ľahké. Ja však chcem viac. Chcem hľadať riešenia,
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byť v spojení s voličmi, s múdrymi ľuďmi a chcem
prichádzať s návrhmi ,,Starosta, kolegovia, poďme
robiť toto a toto, tento problém poďme riešiť tak
a tak...“ Starosta nie je vševediaci. Aj keby ako
chcel. Je množstvo vecí, ktoré sú pri starostiach
ktoré ho čakajú, mimo jeho pozornosti. Lebo na to
jednoducho nie je kapacita. Ale verím, že si zvolíme
dobrého starostu, takého, ktorý si bude vedomý toho,
že je zamestnancom obce a naozaj mu pôjde o dobro
obce. A verím, že si zvolíme také zastupiteľstvo
a poslancov, ktorí mu pri tom budú oporou. Že spolu
budú naozaj tou partiou správnych ľudí, ktorí sa
,,s vyhrnutými rukávmi“ budú radiť, čo Marianka
potrebuje a čo pre ňu idú urobiť najbližšie.
Nie som Hasoňovec, nie som Jurikovec, nie som
Futbalista, nie som v zbore, nemám developerské
plány, nepotrebujem cestu za obecné k budúcemu
Športhotelu, či prenajať prevádzku v obci na ďalších
10 rokov. Nepotrebujem v obci robiť kšefty, ani
kšeftíky. Preto nebudem rozmýšľať, či to rozhodnutie
je dobré pre IS Marianka, alebo pre FC IMAS, či
z toho alebo hentoho rozhodnutia niečo budem mať...
Budem zvažovať jediné - ,,Čo to prinesie Marianke,
Mariančanom?“
Po Slovensku teraz okrem nového asfaltu vidím
bilboardy a heslá, plné fráz, klišé, krásnych
retušovaných fotiek kandidátov, tých slušných, aj
vlkov v ovčích kožiach... všetci zrazu chcú niečo
dokázať, myslia to úprimne, slušne, poctivo... Až
vlastne neviem, čo napísať na záver, aby to nebola
len ďalšia predvolebná fráza.
Hádam len to, že nechcem, aby ste niečo dokazovali,
aby ste o niečo, alebo proti niečomu bojovali... Ale
aby sme si zvolil takých poslancov, aby sme tu, doma
v Marianke, pekne a pokojne žili. A k tomu nám
držím palce.

Volebný okrsok č. 1.

Volebný okrsok č. 2.

Spoločenská sála v budove
polyfunkčného objektu, Štúrova
1050/9, Marianka

Sobášna miestnosť v budove obecného
úradu, Školská 363/32, Marianka

- Agátová ulica
- Borinská ulica
- Bystrická ulica
- Budovateľská ulica
- Čerešňová ulica
- Družstevná ulica
- Javorová ulica
- Kamenná ulica
- Karpatská ulica
- Krátka ulica
- Lesná ulica
- Lipová ulica

- Jelšová ulica
- Na Kracinách
- Na Ovsisku
- Na Tálkoch
- Na Vinohradoch
- Nad Bednárovým
- Nám. 4. apríla
- Partizánska ulica
- Pod Mlynom
- Podhájska ulica
- Poľná ulica
- Potočná ulica
- Púpavová ulica
- Sedmokrásková ulica
- Slnečná ulica
- Stromová ulica
- Stupavská ulica
- Školská ulica
- Športová ulica
- Štúrova ulica
- Topoľová ulica
- Višňová ulica
- Vŕbová ulica
- Záhradná ulica
- Obyvatelia s trvalým pobytom
na Obci Marianka
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