
Malo to byť inak! 

Som veľmi rád, že sa obecné zastupiteľstvá aj zhromaždenie obyvateľov obce nesú 

v diskusiách na správnom mieste. Bohužiaľ som smutný, keď sa dozvedám o metódach a  

formách „upozornení“ po prezentovaní vlastných nevhodných názorov. Nielen to, neochota, 

nezáujem na jednej strane, samozrejme vždy s úsmevom je odmenená podporou za podporu 

na strane druhej. Toto je pre mňa asi to najhoršie, s čím som sa doteraz stretol. Čie sú tieto 

metódy z obdobia totality? Toto je To čo zožiera a rozdeľuje Pribylinu.  

Okrem toho je neuveriteľné ako ľahko vedia niektorí zmeniť názor a prispôsobiť sa 

ako chameleón. Prezliekanie kabátov alebo zmeny svetonázoru nie sú u nás ničím novým. Asi 

máme silné domáce vzory. Hovorí sa, že chýbajúca chrbtica nemôže ani bolieť.  

Či už ako poslanec alebo ako občan sa budem zaujímať o tieto piruety a budem vás 

o nich informovať pokým sa to nezmení. Práve neustále zmeny názorov spôsobujú, že dedina 

stratila smer. Viete napríklad koľko zasadnutí sa riešila rómska problematika,  ale realita je 

čím ďalej horšia. Rovnaké je to aj pri rozvoji cestovného ruchu. Kde je koliba, reštaurácia, 

vlek, územný plán Račkovej doliny alebo Podbanského? Ako to vyzerá s IBVečkou? Veci treba 

robiť so srdcom, a nie len aby sa nepovedalo. Nech je príkladom snaha Liptovskej Kokavy 

a investora v akcii vrty, kde idú stále za svojim cieľom. Možno by nám mohli manažovať aj  

dedinu  a bolo by to lepšie a lacnejšie! 

Pred časom som písal článok Mohlo to byť aj inak, ale zistil som, že ono to aj malo 

byť inak. Ono to malo byť inak už po príchode súčasného starostu do úradu! Nedalo mi to, 

a tak som si na obci vyžiadal všetky uznesenia a zápisnice zo zastupiteľstiev z konca 

funkčného obdobia pani starostky a zo začiatku účinkovania starostu Kohúta. Urobil som tak 

hlavne pre seba lebo som sa začal obviňovať ako som ho mohol voliť a naháňať mu hlasy 

v rodine.  

Bol to rok 2006, boli sme poslanci a s Milanom sme pracovali v stavebnej komisii. 

Často sme sa u neho stretávali, diskutovali o prichádzajúcich eurofondoch, rómskej 

problematike a ako naštartovať rozvoj cestovného ruchu v obci. Mali sme veľa podobných 

názorov, a tak som ho podporil aj vo voľbách. Nie kvôli pekným očiam, ale kvôli jeho plánom, 

ktoré otvorene prezentoval. Voľby boli tesné, keď dostal 238 hlasov, len o päť hlasov viac 

ako vtedajšia starostka.   Možno rozhodli „moje“ hlasy, možno iné hlasy. Neskôr sa hovorilo 

o návštevách jeho kortešov pod brehom.  

Ako som už povedal ono to malo byť inak už od roku 2007! Budem postupne 

zverejňovať  zápisnice a uznesenia zo začiatku jeho starostovania. Sú to všetko verejné 

dokumenty z archívu obecného úradu a v zmysle zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám si ich môžete kedykoľvek na obci vyžiadať aj vy. Niektorí budete asi poriadne 

prekvapení aké to plány mal starosta pri miestnom televíznom vysielaní, pri IBVečke a najmä, 

čo sa týka rómskej osady. Veľmi podobné plány a návrhy, niektoré vylepšené predkladáme 

teraz my. Bohužiaľ dlho mu to nevydržalo. Niečo mu vyšumelo za pár mesiacov, niečo bolo 

úplne inak po necelom roku. Boli to naozaj poctivé plány alebo len predvolebné divadlo? Zdá 

sa, že to druhé je pravda.  



Pozrite si už prvú zápisnicu z 29.1.2007, kde starosta Vincovi Puškovi prezentuje svoje 
smelé plány. Citujem:  

„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“ 

„starosta obce - keď bude vyhlásená najbližšie výzva, bude sa na ňu reagovať“ 

 

Určite vás nepotrebujem presviedčať, ale nebol tu naozaj niekto zavedený alebo 

použitý? Ako to teda bolo s hlasmi pod brehom? 

 
Ďalšou témou, ktorá sa teraz často preberá je miestne televízne vysielanie. Je až 

neuveriteľné čo starosta pár mesiacov po zvolení vyžadoval od miestneho televízneho 
vysielania. Predstavte si, už v roku 2007 žiadal to, čo sme teraz žiadali my. Navrhoval tvorbu 
vysielania cez dodávateľa, zriadenie redakčnej rady a programovej štruktúry vysielania 
/zápisnica 26.3.2007/, citujem:  

„Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce, ktorý konštatoval, že na 

predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo uložené pripraviť podmienky vysielania miestneho 

televízneho štúdia, týmto sa zaoberala Obecná rada na svojom zasadnutí, kde boli 

predložené rôzne alternatívy vysielania. Starosta obce doporučuje, aby bolo vysielanie 

spracovávané dodávateľským spôsobom, je potrebné zriadiť redakčnú radu, ktorá bude 

pripravovať programovú štruktúru a časový harmonogram vysielania, je to úloha pre 

komisiu školstva, mládeže, kultúry a športu, aby urobila prieskum trhu za účelom spracovania 

a výroby MTŠ.“ 

Pritom si treba uvedomiť, že dovtedy nikto tieto podmienky neuvádzal! Tieto 

podmienky sú dané v zákone. Toto len potvrdzuje, že starosta o nich zo zákona už vtedy 

vedel! Už po roku nič z toho nie je pravdou: žiadny dodávateľ, ale dohodár, žiadna redakčná 

rada a žiadna programová štruktúra. Starosta od decembra roku 2007 rozbehol nezákonné 

vysielanie, ktoré mu o pár rokov požičané vrátilo aj s úrokmi. 

Všetci viete, že už môžeme zákonne vysielať aj v káblovke, ale nevysielame. Tu by 

sme museli mať vyvážené informácie a priestor pre každého. Ľudia, pri zbieraní podpisov 

proti mne hovorili toto: Podpíš ak chceš aby sme mali káblovku. Autorka výzvy na moje 

odvolanie na poslednom obecnom zastupiteľstve povedala: Mne už káblovka nechýba! Aká 

to zmena. Viete aj ja som bol autorom petície za riešenie rómskej problematiky, a predstavte 

si, že by som neskôr pri možnosti zriadenia obecnej firmy povedal, že ma to už nezaujíma. To 

by bola riadna hanba. To je pekne vidieť ako ľahko je podľahnúť klamstvu. 

Stokrát lepšie ako moje slová bude ak si tieto dokumenty prečítate.  Ja sám som pri 

čítaní zápisníc nechápal ako dobre sa mu tieto piruety podarili. Dnes vám prinášam prvú 

zápisnicu z 29.1.2007.  

 

Martin Jurčo 

  



 

 


