
 
 

 

 

 
RÓMSKA OTÁZKA BY MALA BYŤ PRIORITOU OBCE 
Jedným z veľmi dôležitých dôvodov, ktorí nás dal dokopy, či dáva dodnes dokopy mnohých ľudí v obci 
je nespokojnosť s neriešením jej najväčšieho problému.  
 
Naša obec sa, či už si to chceme, alebo nechceme priznať MENÍ NA RÓMSKU DEDINU.  
Každodenne to máme možnosť pocítiť pri prechádzkach po obci, nákupoch v potravinách, pri návšteve 
akýchkoľvek verejných podujatí, či len tak na ulici, keď sa v sobotu večer započúvate do zvukov, ktoré 
dávno nahradili ticho dediny. Stroskotáva nám na tom probléme organizácia čoraz väčšieho množstva 
aktivít, či podujatí a pomaly to túto obec dostáva úplne inde, ako sme/ste boli zvyknutí v minulosti. 
 
Našou snahou je a vždy bolo nielen upozorňovať na tento problém, ale i prinášať a navrhovať riešenia.  
Tieto sú často len odmietané, dokonca je odmietaná i diskusia o nich. Hlavne p. starosta často krát veľmi 
obsiahle vysvetľuje, prečo sa to, či ono nedá a nemalo by sa robiť.  
To by však nebolo tým najhorším. Smutné je hlavne to, že tí čo naše riešenia ignorujú a odmietajú doteraz 
neprišli so žiadnym svojim návrhom, čo robiť. Stratené roky ničnerobenia a najmä strkania hlavy do piesku 
sú najlepšou živnou pôdou problému.  
 
Pán starosta rád opakovane vyzýva druhých, aby začali s krokmi, aby vytvorili obecnú firmu, postavili 
Komunitné centrum, búrali čierne stavby, spracovali Akčný plán riešení atď. atď.. 
 
Je dôležité si uvedomiť, že nikto z nás NEMÁ VÝKONNÚ MOC, aby riešenia dostal do reality.  
A v neposlednom rade taktiež nie je odmeňovaný mesačnou odmenou vo výške cca 2.222€  
NAJMä ZA TO, ABY PRIORITNÉ PROBLÉMY OBCE RIEŠIL. 
(Zdroj: Schválený rozpočet obce na r.2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

www.pribylinaobcanom.sk  
 

na papieri...na papieri...na papieri...na papieri...    

Vydanie 4Vydanie 4Vydanie 4Vydanie 4/2016/2016/2016/2016    



NAŠE RIEŠENIA, ALEBO AJ NAŠE RIEŠENIA, ALEBO AJ NAŠE RIEŠENIA, ALEBO AJ NAŠE RIEŠENIA, ALEBO AJ ČO SMEČO SMEČO SMEČO SME    UROBILI MUROBILI MUROBILI MUROBILI MYYYY............????    
Mnohí sa môžete právom pýtať, ak tak dookola hovoríme o Rómskej problematike,  čo sme urobili MY, 
aby sa niečo s komunitou pod Brehom začalo robiť.  
 
A TAK TEDA PRE PRIPOMENUTIE: 
 

1. V roku 2013/2014 sme zorganizovali petíciu za riešenie Rómskej problematiky v obci, ktorú mnohí z 
Vás podpísali (viac ako 330 občanov – čiže cez 30% oprávnených voličov). Petíciu mala 
kontrolovať komisia a nie p. starosta, ktorý v nej našiel len pár platných podpisov, čo oznámil v 
prvom rade. Neskôr po starostovej negácii jednotlivých návrhov zastupiteľstvo petíciu za prioritné 
riešenie rómskej problematiky neprijalo. Inak povedané dôležitejšia bola adresa ako názor občana.  
 

2. Stretli sme sa niekoľkokrát so starostom obce Sp. Hrhov PhDr. Vladimírom Ledeckým, aby sme sa 
poradili, ako rovnaký problém riešil a vyriešil vo svojej obci on. Dvomi uzneseniami obecné 
zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zorganizovať podobné stretnutia. Prvé sa konalo v roku 2015 
u nás v Pribyline. Vtedy sa stretnutia zúčastnili len piati poslanci a chýbal aj p. kameraman. 
Druhé stretnutie v Spišskom Hrhove sa dokonca vôbec nekonalo aj keď minimálne dvaja poslanci 
potvrdili vhodné termíny. 
 

3. Pripravili sme Program Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR), ktorý obsahuje naše 
návrhy riešenia Rómskej problematiky, konkrétne : vybudovanie obecného sociálneho podniku, 
aplikácia práva a poriadku v rómskej osade : likvidácia úžery, mikrosamospráva,  zlepšenie 
komunikácie s obcou, Komunitné centrum a terénni pracovníci atď..  
Tento dokument bol dňa 22.4.2016 Uznesením č. 112/2016 prijatý jednoznačne hlasmi všetkých 
poslancov.  Obec do dnešného dňa nepristúpila k jedinému z prijatých opatrení v oblasti riešenia 
rómskej problematiky. 
Zaujímavým je i vyjadrenie p. poslankyne Mgr. Ivety Oravcovej z posledného zasadnutia OZ, ktorá 
ho spochybnila i napriek tomu, že za neho hlasovala ?!?   (Zdroj: Úradná tabuľa obce) 
 

 
 

4. Priniesli sme na rokovania Obecného zastupiteľstva návrhy nasledovných uznesení na riešenie 
Rómskej problematiky – viď dole i s výsledkami hlasovania: 

 
 

 
 

• Treba povedať, že prvú kontrolu stavieb v Rómskej osade sa stavebný úrad spolu s p. starostom 
rozhodli vykonať až po tomto uznesení s návrhom na stavebné konanie LEN voči 3 stavbám. 

• Proti uzneseniu na prijatie Akčného plánu riešení Rómskej problematiky hlasovali i poslanci, ktorí sa 
radi a horlivo hlásia k riešeniu Rómskej otázky v obci, dokonca hovoria o svojich aktivitách. 
Konkrétne  p. Cibuľová, ktorá zorganizovala stretnutie poslancov v osade a p. Mgr. Oravcová – 
koordinátor aktivít Romodromu v obci. 



ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV KZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV KZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV KZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV K    RIEŠENIU RÓMSKEJ PROBLEMATIKYRIEŠENIU RÓMSKEJ PROBLEMATIKYRIEŠENIU RÓMSKEJ PROBLEMATIKYRIEŠENIU RÓMSKEJ PROBLEMATIKY    
Obecné zastupiteľstvo dňa 28.10.2016 najprv odmietlo náš vyššie uvedený návrh na prijatie Akčného 
plánu riešení rómskej problematiky. Následne na návrh poslanca p. Holbusa a poslankyne Mgr. 
Oravcovej prijalo uznesenie o zvolaní Verejného zhromaždenia občanov k téme rómskej problematiky.  
Treba povedať, že tento ich prvý návrh prichádza v polovici volebného obdobia.  
 
Sami si môžete urobiť názor na váhu a kvalitu prijatého a neprijatého uznesenia. Aj keď si myslíme, že pri 
téme Rómov sa netreba skrývať za zhromaždenie občanov, podporili sme obidva uznesenia.  
Pre vysvetlenie: Práve volené obecné zastupiteľstvo zastupuje vôľu občanov obce a poslanec 
Obecného zastupiteľstva si slobodne vybral bremeno zastupovania bez akýchkoľvek výhod.  
Aj s touto výhradou si myslíme, že takéto zhromaždenie neodporuje našim snahám a preto tam určite 
budeme. 
 
Máme však pocit, že ak by bol skutočný záujem o to, aby sa diskusie zúčastnilo čo najviac obyvateľov, 
mohlo sa urobiť viac. Jeden oznam v rozhlase v doobedňajších hodinách a „jeden aj pol“ plagátika na 
neuzatvorenom mieste najlepšie vystihujú tento záujem. Pre pripomenutie v minulosti zamestnanec obce 
dal odvysielať „dôležité“ oznamy v obecnom rozhlase i v poobedných hodinách, či dokonca mimo 
pracovnú dobu (viď oznam o obnovení vysielania káblového vysielania). A taktiež bolo možné 
umiestňovať i nepovolené plagáty na vyhradených plochách Úradnej tabule obce. 
 
URČITE VÁS CHCEME POVZBUDIŤ K ÚČASTI NA TOMTO STRETNUTÍ, KTORÉ SA USKUTOČNÍ  
DŇA 27.11.2016 O 15,00 HOD V KULTÚRNOM DOME V PRIBYLINE.  
 

PREČO BY STE MALI PRÍSŤ...?PREČO BY STE MALI PRÍSŤ...?PREČO BY STE MALI PRÍSŤ...?PREČO BY STE MALI PRÍSŤ...?    
 

1. Nemusíte s nami súhlasiť v mnohom, ale myslíme si, že každý občan pociťuje, že nárast Rómskej 
populácie v našej obci je enormný. Táto skupina pomaly prestáva byť minoritnou. 
Výstavba pod Brehom je rozsiahla. Jedná sa stavby, ktoré spoločný stavebný úrad v zastúpení p. 
starostu obce doteraz ako keby nevideli.  Len pripomíname, že jediné stavebné konania obce ako 
stavebného úradu v poslednom období boli proti stavbe detského ihriska, či proti stavbe oporného 
plotu poslanca Obecného zastupiteľstva ma jeho pozemku. Obidva konania nadriadené orgány 
zrušili. 
 
A tak máme pre Vás dve fotografie,  tá prvá je z roku 2006. Tá druhá aktuálna z roku 2016.  
V roku 2006 sa v tejto lokalite nachádzalo cca 35 stavieb, v roku 2016 vyše 80 stavieb.  
A tak informácia o riešení 3 čiernych stavieb Vám môže teraz znieť úplne inak.  
FAKTOM TEDA JE ŽE ZA PÔSOBENIA P. STAROSTU ING. KOHÚTA V ÚRADE DOŠLO V TEJTO LOKALITE 
K HISTORICKY NAJVÄČŠIEMU PRÍRASTKU POČTU NEPOVOLENÝCH STAVIEB. 

 

 
RÓMSKA OSADA V PRIBYLINE (ROK 2006) 



 

 
 

 
2. Naša obec, aj napriek tomu, že rómsku komunita v obci je výrazná u sa dlhodobo nezapája do 

víziev, ktoré sa zamerané práve riešenie takejto komunity. Nekomunikujeme so splnomocnencom 
vlády pre Rómske menšiny, v podstate sa tvárime, že v obci Rómov nemáme. Veľké množstvo 
peňazí, ktoré vláda SR a Európska únia vyčleňuje na riešenie tohto problému ignorujeme 
a neuchádzame sa o nich. 

 
3. Základná škola v našej obci zápasí s úbytkom žiakov rodičov majority, ktorí postupne odchádzajú 

viac a viac do okolitých miest. Nemôžeme sa hnevať na týchto  rodičov.  
Vari si to zaslúžia, ak sa boja o bezpečnosť svojich detí v škole, či úroveň hygieny, ba nebodaj toho 
že kvalita vzdelávania sa často môže prispôsobovať  komunite Rómov?  Či sú nešťastní z toho, že 
technický stav budovy netrápi zriaďovateľa školy (obec), ktorá neinvestuje do školy skoro vôbec.                               
Potrebujeme ČO NAJSKÔR opäť dostať naše deti do tejto školy. 

 
4. Bezpečnosť v obci nie je na dobrej úrovni. Rómovia ako komunita vždy držali pokope, čo v prípade 

vyhrotených situácií býva problémom. Niekoľko posledných incidentov v obci  - útoky v 
potravinách, či na Okružnej ulici (informovali sme o tom naposledy), či čoraz väčšie obavy 
obyvateľov ísť sa večer prejsť na naše vynovené námestie bijú na poplach.  

 
5. Alarmujúci pokles hodnoty pozemkov či nehnuteľností nie je výsledkom len toho, že v obci Rómov 

máme, ale hlavne toho, že máme v obci Rómov s ktorými nič nerobíme. Skúste sa popýtať na ceny 
nehnuteľností v obciach ako je Sp. Hrhov, ľudia sa tam neboja nasťahovať a ceny rastú. 

 
 

VÁŽENVÁŽENVÁŽENVÁŽENÍ PRIBYLINCI,Í PRIBYLINCI,Í PRIBYLINCI,Í PRIBYLINCI,    
PRÍĎTE SI POVEDAŤ SVOJ NÁZOR NA TÚTO PROBLEMATIKU APRÍĎTE SI POVEDAŤ SVOJ NÁZOR NA TÚTO PROBLEMATIKU APRÍĎTE SI POVEDAŤ SVOJ NÁZOR NA TÚTO PROBLEMATIKU APRÍĎTE SI POVEDAŤ SVOJ NÁZOR NA TÚTO PROBLEMATIKU A    DISKUTOVAŤ  ODISKUTOVAŤ  ODISKUTOVAŤ  ODISKUTOVAŤ  O    NEJ.NEJ.NEJ.NEJ.    
NAŠE NÁZORY KĽUDNE MÔŽU BYŤ ODLIŠNÉ, VEĎ LEN VO VZÁJOMNEJ DISKUSII SA NAŠE NÁZORY KĽUDNE MÔŽU BYŤ ODLIŠNÉ, VEĎ LEN VO VZÁJOMNEJ DISKUSII SA NAŠE NÁZORY KĽUDNE MÔŽU BYŤ ODLIŠNÉ, VEĎ LEN VO VZÁJOMNEJ DISKUSII SA NAŠE NÁZORY KĽUDNE MÔŽU BYŤ ODLIŠNÉ, VEĎ LEN VO VZÁJOMNEJ DISKUSII SA 

MÔŽU ZRODIŤ MÔŽU ZRODIŤ MÔŽU ZRODIŤ MÔŽU ZRODIŤ IIII    RIEŠENIA.RIEŠENIA.RIEŠENIA.RIEŠENIA.    
 

RÓMSKA OSADA V PRIBYLINE (ROK 2016) 


