
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pribyline, 

konaného dňa 29.januára 2007

Prítomní poslanci OZ:
Jozef Bachleda, Ing. Ivan Beharka, Pavel Holbus, Jaroslav Hric, Alojzia 
Juríková, JUDr. Michal Králik, Ing. Ján Ondrejkov, Pavel Poliak, Mgr. 
Ján Vrbičan

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, ktorý konštatoval, že z celkového 
počtu 9 poslancov sú všetci prítomní, takže zasadnutie je v zmysle § 12 zákona č.369/90 Zb. v 
znení neskorších zmien a predpisov uznášania schopné. Ďalej oboznámil prítomných s návrhom 
programu jednania, ktorý bol schválený nasledovne:

1. Zahájenie.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
4. Prejednanie zmeny rozpočtu obce.
5. Plán práce OZ na rok 2007.
6. Doplnenie členov komisií OZ a člena Rady školy.
7. Rôzne.
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie.
10. Záver

K bodu 2
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Pavel Holbus, Jaroslav Hric a Alojzia Juríková, za 

overovateľov zápisnice starosta určil JUDr. Michala Králika a Jozefa Bachledu, za zapisovateľku 
Annu Račkovú.

K bodu 3
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce, ktorý konštatoval, že jednotlivé uznesenia sú 

splnené a sú samostatnými bodmi programu tohto jednania.

K bodu 4
Starosta obce prítomných informoval, že v súvislosti s výstavbou 10 b.j. je potrebné túto 

dofinancovať z vlastných zdrojov a na tento účel je potrebné požiadať o úver.
Ing. Jaroslav Lehotský, hlavný kontrolór - upozorňuje, že ak sa schváli čerpanie úveru, je potrebné 
aj jeho stanovisko
starosta obce - máme možnosť získať dotáciu na technickú vybavenosť, kde je potrebné schváliť 
financovanie z vlastných zdrojov vo výške cca 1.500.000,- Sk, celkove na dostavbu bytovky je 
potrebné ešte 3.838.737,- Sk, navrhuje preto požiadať o úver v celkovej výške 5.000.000,- Sk a 
tým sa vrátia do rozpočtu financie na technickú vybavenosť.
Jozef Bachleda - v akom termíne sa počíta s dostavaním bytovky?



starosta obce - výstavba prebieha podľa plánu, ukončená by mala byť začiatkom júla
Mgr. Ján Vrbičan - v minulom roku bol schválený úver vo výške 9.000.000,- Sk zo ŠFRB, vtedy
sa nehovorilo, že v tomto roku budú potrebné ďalšie peniaze
starosta obce - pretože sme nedostali dotáciu z Ministerstva ŽP SR, je potrebné požiadať o úver 
Ing. Ivan Beharka - žiadosť o dotáciu bola podaná v termíne, nebola úplná, po doplnení dokladov 
prišla odpoveď, že už nie sú financie 
Jozef Bachleda - nie je možné znovu požiadať o dotáciu?
starosta obce - keďže už je stavba rozostavaná, nie je možné teraz požiadať o dotáciu 

K bodu 5
Starosta obce informoval prítomných o návrhu plánu práce zasadnutí Obecného zastupiteľstva v 

tomto roku tak, ako to navrhla Obecná rada a hlavný kontrolór.

K bodu 6
V tomto bode predsedovia jednotlivých komisií OZ doplnili mená členov, tiež bol doplnený aj 

člen Rady školy tak, ako je to uvedené v uznesení z tohto zasadnutia.

K bodu 7
V tomto bode bolo prejednané nasledovné:

- žiadosť členov hudobnej skupiny o prenájom priestorov v Kultúrnom dome - Obecná rada tieto 
doporučuje prenajať s tým, že nájomné by bolo vo výške pokrytia nákladov na energie a zmluvne 
by sa dohodli vystúpenia pre obec
- žiadosť Jána Behára, Pribylina č.500 o sociálnu pomoc na pokrytie nákladov na pohreb - Obecná 
rada nedoporučuje príspevok poskytnúť
- žiadosť DHZ o súhlas s nákupom materiálu vo výške cca 32.800,- Sk
- žiadosť OOPZ Lipt. Hrádok o návrh na dobrovoľného strážcu poriadku
- možnosť nominácie na udelenie ocenenia ŽSK "Osobnosť kraja"

K bodu 8
V diskusii vystúpili nasledovní:

Mgr. Vladimír Jurík - žiada upraviť výšku rozpočtu pre školu, pretože obec dostáva na originálne 
kompetencie financie zo štátu, ak by obec neprevádzkovala materskú školu, školskú družinu alebo 
jedáleň, o to by dostala menej financií zo štátu do rozpočtu obce. Žiada preto, aby všetky financie 
obec škole dala.
starosta obce - pri prepočte na počet žiakov je v rozpočte obce na školu o 81.000,- Sk menej, ako 
podľa koeficientu z minulého roku, v prípade potreby sa upraví rozpočet
Mgr. Vladimír Jurík - ešte nie je známy koeficient na tento rok, ale bude minimálne v takej výške, 
ako bol v minulom roku
Ing. Ivan Beharka - táto čiastka nie je však nárokovateľná, nikde nie je povedané, že sa musí škole 
poskytnúť
starosta obce - prepočet je len orientačný, musíme prihliadať na záujmy obce
JUDr. Michal Králik - Obecné zastupiteľstvo má vymedzené kompetencie, táto debata nepatrí do
rokovania, doporučuje toto prejednať mimo OZ
Mgr. Ján Vrbičan - ak by škola zanikla, obec by dostala o túto čiastku menej peňazí zo štátu 
starosta obce - ak bude škola potrebovať, nie je problém v rozpočte tie peniaze nájsť, teraz sa v 
rozpočte upravia tieto financie do jednej položky, aby bolo zrejmé, že je to pre školu 
Mgr. Ján Vrbičan - na hornej Brezinke nefunguje miestny rozhlas, doporučuje doplniť jeden 
reproduktor, alebo otočiť tie susedné



- bol za ním Ladislav Cukor, ktorý prejavil ochotu o prácu na vysielaní 
miestneho televízneho štúdia
starosta obce - spracuje sa cenový a programový návrh, na základe ktorého bude možné posúdiť, či 
bude MTŠ vo svojej činnosti pokračovať, alebo nie, posúdi sa to v komisii, následne na OR a OZ 
Vincent Puška - v rómskej osade sú ďalší noví prisťahovalci, treba tam urobiť poriadok, chceli by 
si zvoliť vajdu
starosta obce - doporučuje im zvoliť si spomedzi seba zástupcu, ktorý by komunikoval s obcou, 
inak každé zasadnutie OZ je verejné, môže prísť každý, kto má záujem
Vincent Puška - nie sú stále vysporiadané pozemky v osade, každý si tam stavia ako chce, na 
urbáre povedali, že to nemôžu predať. Prečo sa uskutočnil sobáš cudzieho Róma? 
starosta obce - sobáš bol v súlade so zákonom, trvalý pobyt sa neurčuje podľa miesta sobáša, tento 
problém treba riešiť komplexne
Vincent Puška - každá rómska osada dostáva peniaze z EÚ
starosta obce - musí sa najprv vysporiadať pozemok, potom sa pripraví dokumentácia a až tak sa 
môže realizovať výstavba
Vincent Puška - ako je možné, že keď sa robila elektrika, nemusel byť pozemok vysporiadaný a 
teraz musí byť. Z dediny k nim chodia ľudia a hádžu smeti do kontajnerov.

- žiada aby sa naviezli skaly alebo zemina, hrozí tam veľká voda, treba upraviť breh 
starosta obce - skaly a zeminu si môžu doviezť aj sami, majú autá, tak nech ich použijú 
Vincent Puška - kedy by mohla byť najbližšia schôdza, aby si mohli zvoliť predsedu? 
starosta obce - kedykoľvek keď povedia termín, môže byť schôdza
JUDr. Michal Králik - doporučuje opäť tento problém riešiť mimo OZ, Rómovia sú iná komunita, 
sú s tým dlhoročné problémy, doporučuje na júnové zasadnutie OZ pripraviť zhodnotenie rómskej 
otázky, zmapovať skutočný stav, ako sa bude riešiť v súvislosti s termálnymi vrtmi, pre rómsku 
komunitu je splnomocnenkyňa vlády, aj sami Rómovia sa musia zaujímať o to, ako budú žiť, treba 
zistiť skúsenosti aj z okolitých obcí
starosta obce - už viackrát sa hľadalo vhodné územie na presťahovanie rómskej osady, nakoniec sa 
vždy konštatovalo, že musí byť len na tomto mieste, finančné prostriedky sa dajú získať aj z EU, 
ale projekt sa nedá urobiť za týždeň, keď bude nová výzva, pristúpi sa k návrhu projektovej 
dokumentácie
Ing. Pavel Štecko - blahoželá všetkým ku zvoleniu do funkcií, je potrebné, aby dokázali splniť 
svoje predvolebné sľuby, predpokladá, že obec teraz čaká len rozvoj po období temna. Rómska 
otázka je aj vecou starostu, v predvolebnom príhovore povedal, že je to nutné riešiť, keď bol 
starostom p. Jurík, chodil do osady raz do týždňa, vedel o problémoch a tieto sa aj riešili 
starosta obce - sú aj ďaleko pálčivejšie problémy, ako je napr. úver na dostavbu bytovky, s 
Rómami komunikovať chce, nevyhýba sa im
Ing. Pavel Štecko - Rómovia sa sami nezídu, musí byť iniciatíva od starostu, aby si zvolili svojho 
zástupcu, naša obec je zberný tábor pre Rómov, ten sobáš sa nemal konať, mohol si starosta nájsť 
nejakú výhovorku, doporučuje čo najskôr zorganizovať stretnutie s Rómami

- kto je zodpovedný za to, že obec prišla o 5 mil. Sk, kto nepodpísal včas 
žiadosť, prečo nebola podaná žiadosť na riešenie rómskych problémov, v iných obciach to už 
poriešili
starosta obce - keď bude vyhlásená najbližšie výzva, bude sa na ňu reagovať
Pavel Poliak - v pláne práce sociálnej komisie je aj termín návštevy rómskej osady, táto sa
zrealizuje
Miroslav Jurík - chce poďakovať Roľníckemu družstvu, že poskytlo traktor na odhŕňanie snehu, 
pretože náš sa nepodarilo opraviť



K bodu 9
Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie Pavel Holbus. Tento bol jednomyseľ 

prijatý.

K bodu 10
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a jednanie ukončil.

Zapísala:
Anna Račková

Overovatelia:
JUDr. Michal Králik 
Jozef Bachleda

Starosta obce: 
Ing. Miláh Kohút


