
 

LETNÁ SEZÓNA V PRIBYLINE... 
- Rôzne aktivity pre spoluobčanov už tradične u nás pripravujú len občania a aktívne spolky. Nemáme to 
šťastie ako v okolitých obciach, kde sú akcie v obci iniciované obecným úradom: juniáles, jarmok, deň 
detí, športové akcie.  
 

- Podľa toho, čo zaznelo na aprílovom zastupiteľstve, mali počas leta hlasno hučať stroje a neutíchať 
stavebný ruch v škôlke. Keďže sme nemali oficiálne informácie, tak sme si pred pár dňami vyžiadali 
informácie o tomto projekte. Obecný úrad už na začiatku mája dostal rozhodnutie, že naša žiadosť je 
úspešná, ale k poslancom sa rozhodnutie nedostalo. Všeobecné očakávania, že škôlka sa bude počas 
leta zatepľovať, sa nenaplnili a nikto nevie zatiaľ povedať, kedy nám pošlú návrh zmluvy o nenávratný 
finančný príspevok. Niektoré obce už škôlky z tohto programu zatepľujú, ale bohužiaľ u nás je ideálne 
obdobie prázdnin pomaly za nami. Celkovo sa v obci ani v minulom roku nerealizovali žiadne kapitálové 
akcie a z plánovaných kapitálových výdajov sa preinvestovalo len necelých 7%. 
 

Ale predsa sa udialo niečo z úplne iného súdka. Neočakávané... 
Veselú a hlasnú hudbu, už typickú aj pre bežné večery v Pribyline, v jeden sobotný podvečer na Okružnej 
ulici vystriedal hlasný krik početnej skupiny rómskych spoluobčanov. Boli vybavení palicami a čímkoľvek 
iným, čo pochytili, keď sa rozhodli útočiť. Vstúpili na cudzie pozemky, poškodili cudzí majetok, a dokonca 
dostali nás ostatných do situácie, kedy sme sa zrazu začali báť o bezpečnosť svoju aj svojich detí. 
A tak, síce neplánovane, prinášame Vám aj v lete dôležité informácie, o ktorých možno neviete a možno 
sa k Vám nedostali. Mnohé z vecí, ktoré si tu prečítate, opakovane otvárame na obecnom fóre.  Ale 
často sa nakoniec zdá, že tieto ani problémami nie sú a nikdy neboli. Každý problém sa dá skryť na 
chvíľu, ale žiadny problém sa nedá skryť nadlho. Realitu okolo nás nezmení žiadna demagógia, lebo 
ju každodenne vnímame my občania. 
 

ŽIJEME V BEZPEČNEJ OBCI? 

To, že sa z času na čas vyskytne konflikt medzi jednotlivcami, je bohužiaľ smutné, ale stáva sa to. Takéto 
situácie sú realitou aj pre iné dediny, kde je rómske obyvateľstvo na okraji záujmu obce. 
Počas posledných mesiacov registrujeme čoraz častejšie útoky v samoobsluhe, v potravinách, na ulici. 
Deti sa boja ísť na námestie. Posledný incident sa neskončil na mieste, ale mal pokračovanie. Pred pár 
dňami veľká skupina Rómov prechádzala a váľala ploty, vstupovala na súkromné pozemky. Boli ozbrojení 
rôznymi palicami, búchali po plote a vyhrážali sa poškodením majetku a zdravia. Asi len vypustený 
nemecký ovčiak zachránil dospelých aj deti.  
 

Konflikty medzi jednotlivcami sa vyskytnú aj v bežných rodinách, ale riešenie týchto situácií ozbrojenými 
útokmi je veľmi nebezpečné, neprípustné a musí byť veľmi rýchlo odsúdené. A tak sme sa opýtali starostu 
obce, aké okamžité opatrenie má pripravené, aby sme sa my občania nemuseli báť vyjsť na ulicu, či 
pustiť tam samé naše deti... 
 

Citát z odpovede: 
„ nakoľko okolnosti ktoré predchádzali tomuto incidentu nie sú mi známe a mám informácie len od 
občanov, k potýčke došlo na základe postrčenia cigána tak, že tento si rozbil hlavu a z rany mu tiekla 
krv. Údajne aj ten čo ho niesol bol od krvi. S ohľadom na situáciu po vypuknutí emócií na miesto boli 
privolaní príslušníci PZ SR OO Liptovský Hrádok. Myslím si, že je potrebné si zachovať chladnú hlavu neriešiť 
veci v emóciách, je potrebné pozrieť sa na celú záležitosť objektívne a nestranne. Som za dodržiavanie 
poriadku a zákona ale tento musí dodržiavať každý bez ohľadu na farbu pleti.“ 
 
Po jeho odpovedi sme ho opätovne požiadali, o informáciu o okamžitých konkrétnych opatreniach, ale 
na tento mail už ani neodpovedal. 
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Nám neprináleží riešiť podstatu konfliktu, čo sa stalo, kto útočil prvý, atď. To je v kompetencii iných 
orgánov.  Pána starostu sme sa pýtali na niečo úplne iné. Aké opatrenia má alebo chystá pre prípad, že 
pri riešení takýchto situácií veľká  skupina občanov vstúpi a poškodí súkromný majetok a ohrozí 
bezpečnosť ostatných občanov obce. Jeho odpoveď nás veľmi znepokojila. Pán starosta, nepovedal 
nič, čím by takéto správanie odsúdil a autoritatívne ukázal, že takto sa konflikty nesmú riešiť.  
 

Jeho odpoveď je však celkom v súlade so všetkými odpoveďami na riešenie rómskej otázky: problém 
neexistuje, nič sa nedeje, riešiť to môže ktokoľvek  iný, len nie ja. Je veľmi zlé, ak sa občania nemôžu 
spoľahnúť na starostlivosť obce v otázke svojej vlastnej bezpečnosti.  
 

RÓMSKA PROBLEMATIKA A STAVEBNÁ ČINNOSŤ V OSADE 
Mnohí z Vás so záujmom čítali naše prvé číslo, ktoré obsahovalo otázky na p. starostu (Interpelácie). 
Otázky smerovali na priority obce a problémy, ktoré nás trápia. Chceli sme vedieť, ako ich obec 
v zastúpení starostu bude riešiť. 
Od vtedy ubehlo cca 5 mesiacov, ale úprimne si priznajme, že v prípade rómskej otázky sa neudialo nič. 
Alebo lepšie povedané, situácia sa ešte zhoršila. Viacerí z vás sa na obecnom zastupiteľstve pýtali 
starostu, ako chce riešiť čoraz intenzívnejšiu stavebnú činnosť v osade. Pre stavebný úrad by malo by byť 
samozrejmosťou zastavenie výstavby čiernych stavieb. Veď kto u nás si môže na cudzom pozemku a bez 
stavebného povolenia postaviť čokoľvek? 
 

Vtedy sme sa p. starostu pýtali aj na riešenie tejto situácie, na čo nám odpovedal: 
„Ako 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.“   
 

Slová pána starostu zneli pekne, avšak iniciatíva zo strany obce nevyšla vôbec žiadna. Určite nie preto, 
že by na to nebol dostatok času či priestoru. Inak by p. starosta nemal čas osobne podať podnet na 
začatie štátnych stavebných dohľadov proti OZ Medovníkový domček, či proti rodine občana 
a poslanca obecného zastupiteľstva. 
 

Tak sa ako jediná do iniciatívy pustila pani poslankyňa Dušana Cibuľová, ktorá ako predsedníčka 
stavebnej komisie, zvolala poslanecký prieskum a následne ďalšie stretnutie. Treba určite pochváliť jej 
iniciatívu zameranú na životné prostredie a stavebnú činnosť v osade. 
 

Ale zároveň sa ako občania obce môžeme a chceme pýtať: „Čo sa neskôr udialo, že sa iniciátorka tejto 
aktivity pani poslankyňa Cibuľová zrazu stiahla? Čo sa udialo, keď nepodporila prerokovanie informácie 
z prieskumu na OZ? Čo sa stalo, že neskôr dokonca ODMIETLA hlasovať o návrhu uznesenia o kontrole 
v rómskej osade?“ 
 

Našťastie a i vďaka niektorým zodpovedným poslancom Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 
8.7.2016 prijalo uznesenie v nasledovnom znení: 

 

 
Poslanci ani občania obce nemajú žiadnu právomoc ako zastaviť výstavbu čiernych stavieb, dokonca 
ani nemôžu nič nikomu prikázať, a tak len odporúčajú. Všetci sme zvedaví, ako danú zodpovednosť 
zoberie do rúk pán starosta a spoločný obecný úrad.   
Vari im z našich daní nedávame pravidelne peknú odmenu aj za takúto činnosť? 



KVALITA ŽIVOTA V PRIBYLINE = TAM KDE SÚ ĽUDIA SPOKOJNÍ S KVALITOU 
ŽIVOTA, TAM CHCÚ ŽIŤ A TAM PRICHÁDZAJÚ AJ ĎALŠÍ 
Spokojnosť ľudí je jediným skutočným meradlom správnej práce obecnej samosprávy. Na tomto sa určite 
všetci zhodneme. V zmysle toho sa zamyslime ako je to v našej obci. 
Funguje naša samospráva dobre pre majoritu, keď táto ubúda?!  
Funguje naša samospráva dobre pre minoritu, keď táto rastie?!   
 

Najmä tí, ktorí ste boli pred dvadsiatimi rokmi v našich rokoch, viete porovnať kvalitu života v Pribyline 
vtedy a teraz. Investovali ste do viacgeneračných veľkých domov a počítali ste s tým, že vaše deti tu 
zostanú. Aj my si ešte pamätáme obdobie bez samosprávy, keď sme boli riadení po centrálnej linke od 
krajských, cez okresné až po národné výbory. Pomalá zmena začala od roku 1990 a postupne sa začalo 
viac kompetencií presúvať na samosprávu. Vlastná správa vecí obecných je určite náročná, ale 
správna. Veď kto najlepšie pozná problémy, ak nie samotní občania obce. Samospráva teda vychádza 
zo správneho predpokladu, že vedenie obce pozná vlastné problémy, a preto ich podľa priorít aj rieši. 
Bohužiaľ má to aj veľkú nevýhodu. Ak raz samospráva problémy nevidí či nechce vidieť, tak jej ani 
okresný ani krajský úrad nepomôže a nič sa nezmení. 
 

Noviny Liptov každý týždeň prinášajú obec za obcou, kde samosprávy vysporiadavajú pozemky na 
výstavbu nových rodinných domov: Podtureň, Uhorská Ves, Liptovský Ján, Liptovský Ondrej, Liptovská 
Kokava... Tak ako rastie počet obyvateľov v  obci, tak rastie záujem o služby v obci a vznikajú tu pekárne, 
cukrárne, reštaurácie, obchody, penzióny, lekáreň, kaderníctvo či ordinácia lekára. Služby zlepšujú život 
ľudí a prinášajú zamestnanie. Je to jeden uzatvorený kruh, ktorého podmienkou sú ľudia, a opäť len ľudia. 
Necháme len na Vašom zvážení, či u nás kvalita života rastie. Pritom z Európy do našej obce prichádzajú 
pekné sumy z rozvojovej pomoci. Napríklad v rokoch 2007 až 2010 k nám prišlo cca 1,5 milióna € z 
rozvojovej pomoci. Pozdvihli tieto prostriedky kvalitu života v našej obci tak, že sa zvýšil záujem ľudí o 
našu obec?  
 

Najlepším barometrom je určite mladý človek a mladá rodina, lebo nie sú ešte priviazaní a môžu si 
vyberať v konkurencii dedín. Veľmi dôležitými podmienkami pre život sú bývanie, vzdelanie, zamestnanie, 
voľný čas, zdravie, sociálna starostlivosť a služby. Čím z tohto spektra môžeme konkurovať iným? Ako 
chceme udržať mladých alebo získať nové rodiny? Napr. výchovu v materskej a vzdelanie v základnej 
škole poskytuje dnes už väčšina obcí. Určite tie, čo majú ambíciou rásť nad 2000 obyvateľov. (Pribylina si 
dala za cieľ mať 2000 obyvateľov už o štyri roky!) 
 

Krvopotne sa nám darí usporiadať priority našej obce. Na prvé miesta si pýtame Materskú/Základnú 
školu, pozemky na výstavbu, riešenie rómskej problematiky a podmienky pre zamestnanie. Chceme, aby 
okrajové úlohy: auto kemp, starý obecný úrad, káblovka a oddychové zóny opäť nezakryli priority tejto 
dediny. Čo za to dostávame? Osobné útoky vo forme správnych konaní a pokút. Pán starosta 
prostredníctvom spoločného stavebného úradu rozhodol o pokute za vybudovanie preliezky pre deti vo 
výške 1000€ a pokute pre rodinu Martina Jurča za opravu oporného múru vo výške 2000€. Samozrejme 
sme sa voči týmto šikanujúcim a nezmyselným postupom a pokutám odvolali a nadriadený úrad v Žiline 
všetky rozhodnutia starostu a spoločného stavebného úradu v plnom rozsahu zrušil. 
 

Pán starosta vždy argumentuje tým, že spoločný stavebný úrad mimo obec prináša kvalitu v jeho 
rozhodovaní, ktorá prekoná nevýhody pre Pribylinčanov: cestovanie medzi úradmi Pribylina – Lipt. 
Hrádok, byrokracia, dlhé konania.... Obstojí teraz tento argument? Akú úlohu pre starostu zohráva to, že 
on a tento úrad akosi nevidí rôznorodú výstavbu v obidvoch Pribylinských osadách na brehu Belej!? 
 

Nech každý hovorí o našej poslaneckej práci, o našich novinách, o našich návrhoch, o našich návrhoch 
na uznesenia. Nech ich kto chce verejne alebo i neverejne kritizuje. Nech sa páči. Tak to má byť, lebo aj 
v kritike vznikajú nové návrhy a možno ešte lepšie ako tie naše. Ale nemať žiadnu alternatívu ani 
konštruktívnu kritiku?! Namiesto riešení ohovárať a osobne útočiť na naše rodiny a osobné životy to je 
veľmi smutné... 
 

Pre nás je naopak úplne nepodstatná osoba starostu ako občana. Nie len tento starosta, ale aj každý iný 
starosta bez riešení a návrhov, bude vždy konfrontovaný s našimi návrhmi a potom aj s kritikou, lebo iná 
cesta nie je. 
 

Najmä v poslednom období, keď je jasné, že rázne rozhodnutia v riešeniach stavebných pozemkov, 
rómskej problematiky sú nevyhnutné, počuť najčastejšie alibizmus a klamstvá o výkonných 
kompetenciách starostu. Zákon hovorí jasne. Poslanec si nemôže otvoriť obecný úrad a úradovať, 
nemôže nič za obec podpísať, nič v zastúpení obce kúpiť, predať, prenajať, nikomu zastaviť stavbu, dať 
odstrániť stavbu, či dať pokutu.  Ak by akékoľvek výkonné rozhodnutie podpísali aj všetci poslanci, vždy 
to bude len bezvýznamný kus papiera.   
Takže ak vás bude niekto nabudúce presviedčať o tom ako má poslanec konať a vykonávať 
kompetencie a právomoci starostu, tak už budete vedieť ako veľmi vám klame. 



VRAJ ŠKÔLKA JE LEN NAFÚKNUTÁ BUBLINA... 
Minulé číslo novín sme spracovali veľmi rýchlo, lebo si to vyžiadala situácia po predošlých 
zastupiteľstvách. Venovali sme sa MŠ. Táto je už rok plne obsadená aj s výnimkou, ktorú mala okrem 
zriaďovateľa schváliť aj rada školy, čo sa nestalo.  
Okrem toho sme nechceli, aby Pribylina prišla čo i len o jedno dieťa v materskej škole v tomto roku. 
A predsa sa našli takí, čo tento úmysel zahrnuli spŕškou kritiky.  
„Odkiaľ sú tieto čísla?“ „Klamete a strašíte ľudí.“ „Vydávate pamflet.“  
Pre objektívnosť uvádzame len tie údaje, ktoré sa dajú v úradných dokumentoch dohľadať. 
 

Nuž veru, môžeme Vám úprimne povedať, až nás oblialo pri týchto slovách... 
 

Vari je takéto číslo nepodstatné, keď Vám všetky učiteľky v škôlke opakujú, že situácia je kritická 
i v aktuálnom stave. Že triedy sú preťažené, a že učiteľky nemôžu čerpať dovolenky a sú unavené? 
Vari nie je dôležité a super, že zrazu je v Pribyline veľký záujem o škôlku a my máme možnosť to využiť? 
Vari nie je super, že by sme pri otvorení tretej triedy mohli začať so skorším vzdelávaním rómskych detí, 
a tak zabezpečiť ich lepšiu prípravu do školy. 
 

Bolo by to super, ale to by škôlka a snaha o kvalitu životných podmienok mladých rodín musela byť 
v našej obci naozajstnou prioritou.  
 

Ale ak prioritou nie je, zrazu Vám, rodičovi poslanec neváha povedať „Veď ty si vieš dieťa nechať doma, 
alebo si ho zober trebárs aj do iného mesta. Čo po mne chceš?“.  
Alebo sa pán starosta bez štipky vcítenia vyjadrí o čiastočnom obmedzení prevádzky počas 175 dní.  
A nech niekto iný vyberie, kto bude môcť v tom čase chodiť do škôlky a kto nie. 
Alebo informácia o schválení projektu prebehne v máji a ani koncom júla sa okolo škôlky absolútne nič 
nedeje. Vari sa nemohlo začať aspoň s drobnými prácami, aby sme to stihli čo najskôr a pomohli tak 
rodičom a ukázali im, že o nich stojíme? Máme v obci málo voľnej pracovnej sily na búracie, 
upratovacie, jednoduché stavebné práce? 
 

Len skutky ukazujú skutočné priority. Je zbytočné pýtať na ne, stačí sa v dedine pozrieť okolo seba. 

 
 

VEDELI STE, ŽE.... 
- Najvyšší kontrolný úrad VYKONAL v našej obci kontrolu hospodárenia s fin. prostriedkami 

a nakladania s majetkom a zistil 13 porušení všeobecne záväzných právnych postupov. Ich 
podrobné znenie viete nájsť na Úradnej tabuli obce. 
Zdroj denník Pravda 12.8.2016:  Obce a neziskovky porušili finančnú disciplínu za 335-tis eur: 
„Bolech Dobáková pripomína, že finančnú disciplínu porušili aj obce Belá (37 982 eur), Pribylina 
(22 799 eur) a Poľany (2 116 eur), keď poskytli preddavok, ktorý nebol v zmluve písomne dohodnutý. 
(sita)“ 

- Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky ZRUŠIL rozhodnutie Spoločného stavebného 
úradu o pokute za stavbu detského ihriska v hodnote 1.000€ voči OZ Medovníkový Domček. 
Zároveň konštatoval porušenie postupov a prekročenie právomoci, keď práce na detskom ihrisku 
NIE SÚ ČIERNOU STAVBOU, ale len dobudovaním existujúceho ihriska a nevzťahuje sa na nich 
stavebné konanie. Treba objektívne dodať, že konanie i rozhodnutie spoločného stavebného úradu 
bolo zosúladené i komunikované starostom obce, ktorý bol zdrojom podnetu na celé konanie 
a sám trval na výške pokuty. 

- Obec Pribylina sa NEÚSPEŠNE UCHÁDZALA o EÚ fondy na nasledovné projekty: Dostavba 
inžinierskych sietí v druhej časti IBV a zrejme aj rekonštrukcia budovy starého Obecného úradu.  
Zároveň obec ani o výsledku týchto žiadosti neinformovala občanov, pritom sa aj na tieto projekty 
použili nemalé prostriedky z vlastných zdrojov obce – rádovo do výšky cca 20.000€. 
(http://pribylina.obecny-portal.sk/) 

 

 
KTO SME ? 

MÁME RADI NAŠU DEDINU A NECHCEME ODÍSŤ PREČ TAK, AKO ODIŠLI DESIATKY INÝCH MLADÝCH ĽUDÍ. 
AKO OTCOVIA RODÍN ODMIETAME ALIBIZMUS A ZBAVOVANIE SA ZODPOVEDNOSTI. TRÁPIA NÁS 

VÝHOVORKY, AKO SA TO NEDÁ A ZÁROVEŇ NEPONÚKANIE ŽIADNEJ MOŽNOSTI, AKO BY SA TO DALO. 
 


