
Fakty o detskom ihrisku v Pribyline. 
 

Úspešný projekt na revitalizáciu detského ihriska 
 

Jún 2015 schválenie projektu cez Nadáciu  
 podpis zmluvy s realizáciou do 31.októbra 2015 
 obdržanie fin. prostriedkov  
 

Komunikácia so zainteresovanými osobami 
 

Jún 2015 Už v júni prvé osobné stretnutie so starostom obce s nasledovným výstupom: 

Nemá absolútne žiadne námietky voči plánovanému dobudovaniu detského ihriska. 

Čokoľvek urobíme, je na nás... 

 V žiadnom prípade nemáme očakávať, žeby sme ihrisko dostali do prenájmu 

 Ak bude potrebný jeho súhlas, nemá s tým absolútne žiaden problém. 

 Keď  budeme mať konkrétny náčrt, máme sa za ním zastaviť. 

Nemáme očakávať žiadnu fin. podporu, nakoľko obec ma rozpracovaný projekt na 

rekonštrukciu MŠ a ten stojí obec veľké množstvo peňazí. 

Jún 2015  Súhlas majiteľa betónového plota – s vymaľovaním vonkajších stien. 

Júl, august 2015 Oboznámenie členov Kultúrnej komisie a zástupcov rôznych organizácií (turisti, 

Pribylinček, Klások, hokejisti, futbalisti) v Pribyline o úspešnom projekte a predbežnej 

predstave detského ihriska (2/7/2015). 

 finančný sponzoring 

 sponzoring dreva 

 internetový prieskum trhu vhodných hracích prvkov 

 výber/ rokovania s dodávateľom 

 príprava náčrtov pre maľovanú stenu 

 ochota dobrovoľníkov 

September 2015 Oficiálna „žiadosť o poskytnutie priestorov ihriska“ doručená na OÚ 

Podrobnosti súvisiace s komunikáciou smerom k vedeniu obce 

7. September ĎALŠIE osobné stretnutie so starostom obce s nasledovným výstupom: 

 písomný súhlas o poskytnutie priestorov detského ihriska na dobudovanie dreveného 

komplexu aj s jeho prílohou si p. starosta žiadal doplniť aj o ostatné plánované prvky (a 

to: pieskovisko, pneu hojdačky, drevené futbalové bránky)   

11. September Doručenie „Súhlasu o poskytnutie priestorov detského ihriska“ na OÚ, podľa vyššie 

 spomínanej dohody. 

11. September  E-mailová komunikácia od pracovníčky OÚ, že v danej veci je potrebné predložiť na OÚ 

„Žiadosť o poskytnutie priestorov“ na ktorú  bude vypracované a doručené vyjadrenie. 

16. September Doručenie „Žiadosti o poskytnutie priestorov“ na OÚ. 

28. September Pri osobnom stretnutí s pracovníčkou OÚ  mi bolo povedané, že žiadosť je posunutá na  

 najbližšie Obecné zastupiteľstvo konané dňa 23.10.2015 

Aby sa zabránilo strate fin. prostriedkov 
28. September Osobné stretnutie so všetkými poslancami OZ , kde sme poslancov: 



 oboznámili s projektom (náčrtom dreveného komplexu) 

žiadali písomný súhlas s poskytnutím priestorov detského ihriska na dobudovanie 
hracích prvkov (s dodatočným schválením na OZ).  

 Súhlas podpísali 8mi z 9tich poslancov: 

 



 

Informácie o brigádach 
2 x v miestnom rozhlase – po tel. odsúhlasení starostu obce 

Plagáty v obci i cez facebook 

Realizácia viac ako 2 týždne 
 

2. Október  Vytýčenie stavby 
3. Október  Vyhĺbenie jám pod konštrukciu a ohradenie priestoru 
8. Október  Postavenie dreveného komplexu 
10. Október  Betónovanie 
17.Október  Zasypanie dier a úprava terénu 
 
 



Vyhlásenie "čiernej stavby" na obecnom zastupiteľstve 
23. Október Namiesto prerokovania „Žiadosti o poskytnutie priestorov“ , tak ako bolo 

komunikované, starosta obce vyhlásil drevený komplex za čiernu stavbu !!! 
OZ sa vôbec nezaoberalo žiadosťou o poskytnutie priestorov na dobudovanie 
(dostavanie = slovník slovenského jazyka) detského ihriska !!!!  
OZ schválilo „Súhlas s prenájmom pozemku“, o ktorý nikto nežiadal. Takéto 
schválenie nájmu obecného majetku nebolo v súlade so zákonom 

 „Čierna  stavba“  
- Na náš zámer dobudovať drevený komplex sme niekoľkonásobne upozorňovali. A  to písomne aj 
osobnými stretnutiami so starostom obce. Starosta zástupca obce ako stavebného úradu,  nikdy, nijako 
neupozornil realizátora projektu na akékoľvek riziko realizácie projektu. 
- Navyše stavba bola vykonávaná pod oknami OÚ cca 2 týždne bez akéhokoľvek zásahu, či 
upozornenia, rozhodnutia o pozastavení stavby 
- Nečinnosť starostu (viac ako 2 mesiace) a jeho tichý súhlas zapríčinil dnešný stav...,  
-  
- Obec ako príslušný stavebný úrad mal povinnosť: 
o  pred plánovanou výstavbou upozorniť na nedostatky týkajúce sa nášho zámeru 
o  alebo počas viac ako 2 týždňovej realizácie vydať rozhodnutie o zastavení prác! 
o do dnešného dňa sme neobdržali odpoveď na oficiálnu žiadosť 
o  prípadne vydať rozhodnutie  
 
Zákon jasne stanovuje povinnosť obci: 
-  poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli účastníci konania 
a zúčastnené osoby v konaní ujmu! 
- Povinnosť sa  svedomite a zodpovedne zaoberať každou záležitosťou, vybaviť ju včas a bez 
zbytočných prieťahov. (vybaviť ju bezodkladne, najneskôr po dobu 1 mesiaca...) 
 

Predpojatá nájomná zmluva 
 

3. November  Do schránky vhodená predpojatá nájomná zmluva, v ktorej: 
   - je nevytýčená parcela (neoddelená od MŠ), len rukou zakreslená...  
   - zodpovednosť za pozemok s rozpadajúcou sa betónovou terasou... 

- údržba ihriska vrátane hracích prvkov fin. z EÚ fondov, vrátane zastaralých 
a nevhodných iných „čiernych stavieb“ naokolo - na naše náklady a čas 

 

Zákaz vstupu, vyhodenie futbalových bránok, zamknuté ihrisko: 
 

3. November  Na stene budovy a nami vyrobených pravidlách ihriska vyvesený oficiálny oznam:  
„Zákaz vstupu Obecný pozemok“ 

   „Zákaz používania hracích prvkov“ 

Okrem iného, pri čerpaní európskych peňazí v roku 2014 sa starosta zmluvne zaviazal na päť 
rokov, takto: Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci realizácie predmetu projektu 
musia byť prístupné verejnosti. Porušenie tohto je podľa zmluvy hrubým porušením zmluvy. 

 



9. November  Znova uzamknuté ihrisko, odpratané futbalové bránky a bez  
zdôvodnenia, či upozornenia postavené pred RD iniciátorky projektu 

 
FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA: 
1. Takto vyzeralo ihrisko pred dobudovaním: (stále sú tam aj štyri staré železné prvky) 

 
 

Po dobudovaní: 

 
 
 

 



 
2. Fotky iných „bezproblémových“ prvkov detských ihrísk v správe obce Pribylina, kde starosta ako 
stavebný úrad nepotrebuje ohlásenia ani certifikáty: 

 
 

 
 

 

??? 


