
 

 

 

PREČO SA TLAČÍME DO VAŠICH SCHRÁNOK: 
Aj vy ste boli v poslednom čase na pošte, či v Jednote a mali ste pocit, že ste zrazu v našej 
dedine členom menšiny? Či ste zrazu po správach o násilí Rómskych spoluobčanov v predajní 
potravín dostali strach tam chodiť? Alebo ste sa boli prejsť na pozemkoch určených na 
individuálnu výstavbu a pýtali sa sami seba, prečo sa tam už pár rokov nič nedeje.   
Tak práve PRETO... Situácia v našej obci jemne povedané nie je ideálna a je najvyšší čas, ak 
už nie neskoro začať hlavné problémy obce riešiť.  
  
Na týchto stránkach Vám nechceme priniesť naše politické či iné názory, chceme Vám len 
priniesť objektívne fakty a informácie, o ktorých by občania mali vedieť. Mnohé z týchto 
faktov prinášame a otvárame na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva, dávame na našu 
stránku www.pribylinaobcanom.sk a hovoríme o nich ľuďom ale sme si vedomí, že nie 
každému sa je ľahko dostať k týmto zdrojom.  
 
Prosím pýtajte sa na všetko čo sa tu dočítate a overujte si informácie, či už u vedenia obce 
zastúpeného p. starostom, u poslancov obecného zastupiteľstva, alebo len u ľudí čo 
stretávate denne. 

 

INTERPELÁCIE STAROSTU: 
 
Prečo sme sa pýtali?  
 
Doposiaľ nami predkladané návrhy riešení problémov Pribyliny p. starosta buď priamo 
odmietal alebo nebol absolútne ochotný prevziať za ich riešenie akúkoľvek zodpovednosť. 
Nikdy sme nemali možnosť sa dozvedieť o riešeniach z jeho pohľadu.  
Poslanec Obecného zastupiteľstva má právo na zasadnutí obecného zastupiteľstva 
interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich funkcií. 
Nejde nám o mrhanie času, ale keďže sa dlhodobo nezhodujeme v riešeniach a naše návrhy 
sú neakceptované, chceli sme poznať riešenia podľa p. starostu.  
 
Naším zámerom bolo pýtať sa na rokovaní Obecného zastupiteľstva v bode Rôzne, bez 
možnosti následnej búrlivej diskusie občanov, aby si daná diskusia zachovala dôstojnosť 
a čestný prístup všetkých. 
 
Odpovede uvedené na týchto stránkach sú prepisom odpovedí p. starostu na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva konaného 26.2.2016 (Viď Odpoveď p. starostu na OZ)(kompletný 
video záznam nájdete na www.pribylinaobcanom.sk), resp. prepisom jeho oficiálnych 
odpovedí zaslaných poslancom listom (Viď Odpoveď p. starostu LISTOM) 
 
PROSÍME VÁS - PRED TÝM, NEŽ SI PREČÍTATE ODPOVEDE P. STAROSTU, SKÚSTE SA 
KRÁTKO ZAMYSLIEŤ NAD TÝM, AKO BY STE NA DANÉ OTÁZKY ODPOVEDALI VY. 
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ČO SME SA PÝTALI P. STAROSTU A AKO ODPOVEDAL?  
 

PÁN STAROSTA, 
1. Aké sú podľa Vás tri najväčšie problémy našej obce a ktorý z týchto problémov je podľa Vás 

prioritou? 
Odpoveď p. starostu na OZ: To ako je čo, ako kvíz, alebo domáca úloha alebo také niečo?  
Mojou prioritou je predovšetkým vytvárať čo najlepšie podmienky pre spolužitie občanov tejto obce, 
či po sociálnej, ekonomickej, materiálnej, alebo inej stránke. To je pre mňa prioritou. ... a všetkých 
vekových kategórií... 
Odpoveď p. starostu LISTOM: nemá charakter interpelácie k výkonu práce starostu. 

2. Aké konkrétne návrhy Ste počas sedemnástich rokov práce v orgánoch obce priniesli pri riešení 
Rómskej problematiky a aké návrhy máte pripravené na riešenie Rómskej problematiky vo svojom 
treťom volebnom období? 
Odpoveď p. starostu na OZ: Takže k tejto problematike viackrát zasadalo obecné zastupiteľstvo aj 
predošlé, aj keď som bol poslancom obecného zastupiteľstva a jednoducho riešenie také, ktoré by 
jednak si vzalo obecné zastupiteľstvo za svoje sa do dnes, do dnešnej doby neprijalo. Jednoducho aj 
keď si pozrieme tú oblasť kde sa naša rómska osada nachádza, možnosti presťahovania ich niekde 
inde, možnosti vytvárania iných podmienok atď., atď. všetko si to treba citlivo a veľmi dôkladne zvážiť, 
aký dopad potom bude mať na majoritu občanov našej obce. Jednoducho neurobím nič, čo by 
nejako poškodilo majoritu v obci, určite.   
Odpoveď p. starostu LISTOM: V minulosti sa viackrát riešila táto otázka na samostatných rokovaniach, 
ako aj na OZ aj za prítomnosti zástupcov Rómskej osady s ponukou ich zapojenia sa do príslušnej 
problematiky. Komplexné riešenie najmä bytovej problematiky vzhľadom k existujúcej legislatíve 
s ktorým by sa stotožnilo aj samotné OZ sa nenašlo prihliadnuc aj na riziká oblasti v ktorej sa 
nachádzajú a vlastnícke vzťahy.  

3. Iniciovali Ste niekedy štátny stavebný dohľad v Rómskej osade? Ak áno. Koľkokrát a kedy naposledy 
sa tak stalo? Aké boli výsledky dohľadu a aké prípadné sankcie Ste ako správny orgán uložili? 
Odpoveď p. starostu na OZ: Takže Štátny stavebný dohľad sa uskutočnil asi v roku, ak si dobre 
pamätám 2010, 2011, s tým, že prišla občianka ČR, postavila búdu a musela ju zbúrať. Pokuta, keďže 
stavebník odstránil stavbu nebola udelená. 
Odpoveď p. starostu LISTOM: príslušné aktivity boli v predošlom období. Keď začali s výstavbou 
občania žijúci v ČR po rokovaniach a uzavretej dohode, že keď stavbu zbúrajú nebude vyhlásený 
štátny stavebný dohľad. S rešpektovaním tejto podmienky sa stavebný dohľad neuskutočnil. 

4. Určitým sprievodným znakom Vášho pôsobenia vo funkcii starostu, je že majorita ustupuje minorite. 
V zápisnici z OZ 28.8.2015 ste sa vyjadril : „V zmysle platnej legislatívy nie je možné zasiahnuť proti 
čiernym stavbám, čaká sa na nový stavebný zákon, ktorého prijatie sa stále odkladá. Môžeme robiť 
len v zmysle zákona.“ Aktuálne iniciatívne zasahujete proti poctivým rodákom a daňovým 
poplatníkom obce. Niektorí z nich dokonca bez akéhokoľvek nároku odovzdali veľké plochy do 
vlastníctva obce, len preto aby sa v obci mohla budovať kanalizácia, cesta pre KD, dom smútku. Ako 
máme chápať Vaše vyjadrenie, že nebudete zasahovať voči čiernym stavbám v osade? 
Odpoveď p. starostu na OZ: Takže dobre by bolo, aby sme si vyjasnili veci ohľadne vykupovania 
pozemkov, musíme povedať a na rovinu, ako sa vykupovali pozemky. Tie pozemky už raz vykúpené 
boli, vzhľadom na to, že neprebehol ich zápis na katastri, my sme spätne druhýkrát, odkupovali tieto 
pozemky od všetkých vlastníkov. Neboli sme takí, že sme to tlačili iným smerom, nechceli sme nikoho 
ochudobniť, vždy s každým sme sa rozumne dohodli a vždy bola nejaká zmluva, dohoda, nikoho sme 
neukrátili. Bol vypracovaný znalecký posudok a ponúklo sa každému darovanie, alebo odpredaj. 
Každý sa mohol slobodne rozhodnúť.  No tu sme asi viacerí, tí, ktorí pozemky darovali tejto obci, ale 
darovali sme si to sami sebe. Ako ja tejto otázke nerozumiem kam smeruje, veď po cestách chodíme 
my a návštevníci našej obce. To nám slúži ku cti, že sa snažíme dať obec do poriadku.  
No a teraz prejdime k tomu vyjadreniu Cigáni, čierne stavby, atď. Treba si veľmi dobre naštudovať aj 
stavebný zákon, pokiaľ chceme niečo robiť a pokiaľ niečo chceme robiť v tomto smere. Tá iniciatíva 
nemusí vyjsť len zo strany starostu obce, máme tu rôzne komisie, máme tu poslancov Obecného 
zastupiteľstva, môžu urobiť poslanecký prieskum a ja veľmi rád, veľmi rád sa prikloním k tomu, že vyjde 
iniciatíva aj zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva, lebo ja som sedel aj na tej strane, kde ste 
teraz vy, v stavebnej komisii a veľmi tvrdo som kritizoval aj stavby i kadečo, ale tiež sa musí ísť len po 
hranicu zákona, nad zákon nemôžeme ísť. Treba si prečítať, čo je to verejný záujem atď. atď. atď. 
a potom vyjdime s nejakým návrhom a povedzme si, čo treba pre to urobiť, aby sme to spravili. Takže 
takto treba postupovať.    
Odpoveď p. starostu LISTOM: V uvedenom období som sa k nelegálnej výstavbe v osade vyjadril vo 
vzťahu v tom čase pripravovanému novému stavebnému zákonu a jeho možnej aplikácii na 
podmienky obce, ktorý však nebol prijatý. Vychádzajúc z existujúceho stavu musíme postupovať 
v zmysle platnej legislatívy. 
 

 



IBV Záhrady (Na Plave) zahŕňa 65 stavebných pozemkov o ploche 48.391m2. S projektom sa začalo pred 
desiatimi rokmi. Je tu preinvestovaných asi 100.000Eur z vlastných zdrojov obce a cca 400.000Eur z Európy.  

1. Aké ďalšie kroky máte pripravené, aby tieto investície boli účelne a hospodárne využité? 
Odpoveď p. starostu na OZ: Takže momentálne pripravuje projektovú dokumentáciu a stavebné 
povolenie prvý stavebník, ktorý tam chce už na jar začať stavať so základmi, ak sa mu podarí vybaviť 
stavebné povolenie a myslím si, že potom to už naberie iné obrátky.  
Uvidíme, necháme sa prekvapiť... 
Odpoveď p. starostu LISTOM: Dobudovanie druhej časti kanalizačného zberača a vodovodného 
rozvodu. V najbližšom období dôjde k zverejneniu možnosti výstavby rod. domov v prvej časti obvodu 
a pripravuje sa Zmluva o výstavbe inžinierskych sietí s potenciálnymi záujemcami o výstavbu. 

2. Kedy budú na týchto parcelách podľa Vás stáť prvé domy a kedy bude podľa Vás táto lokalita celá 
zastavaná? 
Odpoveď p. starostu na OZ: Ťažko povedať, záleží od toho, ako tí stavebníci budú chcieť stavať, 
vieme aká situácia momentálne je aj v tejto oblasti, že obce ktoré majú pripravené takéto pozemky 
sa potykajú s tým, že ich nevedia všetky predať, takže taká situácia je.  
Čo si myslím, že u nás v našej lokalite, keď sa začne s výstavbou prvého rodinného domu, tak to 
naberie trošku iný smer, lebo vzhľadom na polohu a pozíciu v ktorej sa nachádzame, aj vzhľadom na 
to, že aký dopyt, alebo aký záujem je stavať v tejto oblasti. Ťažko ja poviem, že dokedy presne... 
Odpoveď p. starostu LISTOM: Realizácia výstavby prvého domu by mala začať v priebehu roka 2016, 
zastavaná celá lokalita bude podľa záujmu a postupu výstavby stavebníkov. 

3. Aké konkrétne riešenia/návrhy máte pripravené v súvislosti s blížiacim sa valným zhromaždením PSBU 
obce Pribylina, aby sa tu už konečne začalo stavať?  
Odpoveď p. starostu na OZ: Ako, pozemkové spoločenstvo je právny subjekt, jednoducho je to 
partner a obec ako stavebný úrad nemôže niekomu prikazovať, alebo nariaďovať, v žiadnom 
prípade, je to na zvážení stavebníka, či má záujem, alebo nemá záujem využiť tú možnosť 
ponúkaných pozemkov v tejto lokalite a s tou výstavbou začne alebo nezačne. Neviem, ako by sme 
my mohli ovplyvniť pozemkové spoločenstvo, pretože PSBU nerobí problém žiadnemu žiadateľovi, 
ktorý požiada o pridelenie pozemku, má pripravené aj zmluvy, však prvú teraz podpísal prvý 
stavebník, takže ja nevidím dôvod, prečo by sme mali na valnej hromade práve toto riešiť, ochota zo 
strany PSBU je. 
Odpoveď p. starostu LISTOM: Majetkovoprávne podmienky pre výstavbu sú určené a odsúhlasené 
PSBU, ktoré musia akceptovať žiadatelia o stavebné povolenie rod. domov. Po predložení ich žiadostí 
o stav. povolenie bude stav. úrad v danej veci konať v súlade so stavebným zákonom.  

 
V čase voľna a na Nový rok miestny rozhlas a plagáty informovali občanov o premiére decembrového 
vysielania na kanáli TA3 3.1.2016 o 17:30. Takéto vysielanie by bolo s veľkou pravdepodobnosťou 
porušením zákona, za ktoré už raz naša obec dostala pokutu. 
1. Kto takto dezinformoval občanov obce a prečo neskôr neoznámil zrušenie zámeru vysielať? 

Odpoveď p. starostu na OZ: Ako, toto nebola iniciatíva obce, my sme to neiniciovali, takže treba túto 
otázku obrátiť na spoločnosť, ktorá si to zadala. 
Odpoveď p. starostu LISTOM: Možnosť vysielania v miestnom rozhlase bolo na podnet nájomcu 
a prevádzkovateľa KDS. 

2. Kto chcel takto vysielať a kto by znášal následky takéhoto konania? 
Odpoveď p. starostu na OZ: Je tu len jeden prevádzkovateľ káblovej televízie, iní nie sú. 
Odpoveď p. starostu LISTOM: nájomca a prevádzkovateľ KDS 

3. Kto môže podľa Vás momentálne legálne vysielať v našom KDS? 
Odpoveď p. starostu na OZ: Takto, toto je mimo obce, ten kto zastrešuje televízny káblový systém 
v našej obci, zodpovedá aj právne, aj iným spôsobom za to, že vysiela v zmysle zákona, pretože to už 
nie je sranda porušenie zákona, môže viesť až k tomu, že tomuto prevádzkovateľovi bude odobraná 
licencia. Takže toto treba smerovať priamo na konkrétneho prevádzkovateľa, obec 1.1.2016 dala 
káblový distribučný rozvod do prenájmu a tým pádom my dosah na toto nemáme.  
Odpoveď p. starostu LISTOM: nájomca a prevádzkovateľ KDS 

 
 
To či pán starosta odpovedal na podstatu otázok, ktoré mu boli položené, alebo nie a ako 
odpovedal necháme na Vašom hodnotení.  
 
Avšak chceme Vám ku každej predstaviť aj náš konkrétny návrh, aby ste si sami urobili názor. 
Nehovoríme, že tieto jediné sú správne, ale je potrebné niečo robiť, niečo skúsiť robiť, 
povedať, že toto sa nedá nie je dostatočné v situácii v akej sme... 
 
 
 
 
 

 



AKÉ SÚ NAŠE NAVRHOVANÉ RIEŠENIA K DANÝM TÉMAM? 
 

1. Rómska problematika (jeden z kľúčových problémov obce) 
• Zriadenie Obecnej firmy – vykonávala by stavebné práce v obci, podieľala by sa na kompletnej 

úprave rodinných domov v osade, ich prevod do vlastníctva obce a jediná možnosť len 
prenájmu občanom. Výkon podnikateľskej činnosti obce (možnosti : výroba štiepky, výroba 
palivového dreva, výroba sena, zemné práce...)  

• Aplikácia práva a poriadku v rómskej osade: likvidácia úžery, „hlavy“ jednotlivých rodín musia 
byť v pravidelnom kontakte so starostom 

• Vysporiadanie pozemkov v lokalite osady v spolupráci s PSBU Pribylina do správy obce - 
následne možnosť výstavby sociálnych nízkorozpočtových rod. domov formou obecnej firmy, 
ktorej zamestnancami budú samotní budúci obyvatelia spomínanej komunity. Forma 
zamestnávania cez podporu dlhodobo nezamestnaných , využitie podpory splnomocnenca 
vlády pre Rómsku problematiku a európskeho sociálneho fondu. Treba si uvedomiť, že 
umiestnenie osady tam kde je, čiže na našom pozemku /urbár/ legalizuje aj platný územný plán. 
Takto bol doplnený a schválený za súčasného starostu dňa 12.12.2008. Je tu zakreslená oblasť 
bývania pre špecifické sociálne skupiny obyvateľstva: 45 sociálnych bytov so strediskom 
sociálnych služieb. 

• Pravidelný odvoz komunálneho odpadu a zavedenie minimálnych hygienických štandardov. 
• Realizácia Komunitného centra a využ. terénnych pracovníkov - Hygienické návyky, zlepšenie 

školskej dochádzky a študijných výsledkov, zníženie kriminality 
 

2. IBV (Výstavba rodinných domov na Plave – výrazný prísun nových obyvateľov) 
• Prechod vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti na obec (prenájom od PSBU, príp. oddelenie 

spoločnej nehnuteľnosti) - obec sa stáva vlastníkom stav. pozemkov v zmysle dohody s PSBU 
a neskôr ich ponúka budúcim vlastníkom – výrazné zjednodušenie a zrýchlenie predaja a tým 
zvýšenie lukratívnosti pre záujemcov 

• Zmena resp. zrušenie uznesenia o poplatku za pripojenie na inžinierske siete vo výške 16E/m2 - 
obec postupne predáva pripravené stav. pozemky za konkurenčnú cenu, hlavnými 
podmienkami sú: výstavba rod. domov, stav. povolenie do 1roka, začiatok výstavby do 2rokov, 
vlastníci majú trvalý pobyt v Pribyline 

• Obec realizuje cesty, obrubníky (infraštruktúru) v lokalite a robí tak lokalitu dostatočne 
atraktívnou – z cudzích alebo vlastných zdrojov (zisk z predaja stavebných pozemkov, iné) 

• Postupný jednotlivý výkup starých nepredajných opustených RD v obci - prechod vlastníctva na 
obec, rekonštrukcia prostredníctvom obecnej firmy. Neskôr nájom alebo predaj občanom podľa 
vyššie uvedeného 
 

3. Miestne televízne vysielanie (s cieľom VYSIELAŤ legálne a objektívne) 
• Momentálne nemôže vysielať nikto = chýba licencia na našu lokalitu 
• Budeme mať vysielanie s licenciou cez prevádzkovateľa a neobjektívne vysielanie tak neostane 

bez následkov.  
• Navrhujeme uskutočniť súťaž na spracovateľa vysielania a zriadenie nezávislej redakčnej rady. 

Zákon vyžaduje aj programovú štruktúru vysielania. Zmluvne sa určí čo budeme vysielať: 
príspevky občanov, organizácií (ZŠ, MŠ, záujmové združenia, šport, kultúra), obecné 
zastupiteľstvá, príspevky poslancov a starostu... Za konečný výstup je zodpovedný vysielateľ, 
a takéto vysielania nebudú deformované osobnými záujmami. 

 

VEDELI STE, ŽE.... 
- Obci Pribylina bola udelená pokuta Radou pre vysielanie a retransmisiu za vysielanie Miestneho 

televízneho vysielania bez licencie vo výške 1.659€. Toto vysielanie bolo p. starostom pri jeho nástupe do 
funkcie zrušené, neskôr v roku 2009 ním obnovené. Spracovanie miestneho televízneho vysielania realizuje 
na dohodu o pracovnej činnosti jeden človek a stojí nás to ročne skoro 10.000€. 

- Materská škôlka nemá priestory ani dostatočný počet učiteliek, aby deti z obce nemuseli odchádzať do 
škôlok v iných obciach/mestách a uspokojil sa tak aktuálne vysoký záujem, ale v rovnakom čase 
rozpočet obce zohľadňuje navýšenie mzdy starostovi obce o 18% (4.720€ ročne) 

- Na pozemkoch IBV na Plave bolo už preinvestovaných cca 100tis.€ z vlastných zdrojov a cca 400tis.€ z EÚ 
fondov, ale k dnešnému dňu tam za posledných 8 rokov nepribudla ani jedna stavba rod. domu. 

- Starosta obce z vlastnej iniciatívy podal podnet na stavebný úrad týkajúci sa OZ Med. domček za stavbu 
detského ihriska. Toto obec nestálo ani € a kompletne ho postavili dobrovoľníci. Starosta zároveň ako 
správny orgán rozhodol a trval na pokute vo výške 1.000€ 

- Vyčlenených 9.000€ na stavbu hokejového ihriska po tlaku p. starostu obce už nie je zohľadnených 
v rozpočte a podľa všetkého sa hokejová plocha i napriek schváleniu poslancami stavať nebude. Pritom 
p. starosta na OZ 26.6.2015 povedal: hokejová plocha je vo vlastníctve obce, stavebné povolenie 
vybavuje obec, aj realizovať to bude obec.    
 

Máme radi našu dedinu a nechceme odísť, tak ako desiatky našich vrstovníkov. Ako otcovia rodín 
odmietame alibizmus a zbavovanie sa zodpovednosti. Bolia nás uši z výhovoriek ako sa to nedá. 


