
Čo vlastne tí „mladonoví“ poslanci dosiahli?  

 

Je tu december 2015, je to presne rok odvtedy ako som sadol na poslaneckú stoličku v 
Obecnom zastupiteľstve Obce Pribylina. Takže je tu čas hodnotiť a bilancovať toto poslanecké  
obdobie. 

Čo je na tom vlastne zlé, ke ď mám svoj názor?  

 Ja som typ človeka, ktorý rád inovuje, hľadá nové výzvy, navrhuje riešenia, má rád 
otvorenú hru a konštruktívnu diskusiu. Mám svoj vlastný názor! A tu musím použiť citoslovce 
„HUPS?!?“ – je natom niečo zlé, keď ako človek a poslanec mám vlastný názor na vec a chcem 
s poslancami na zastupiteľstve konštruktívne diskutovať a dospieť ku rozumnému kompromisu? 
Prepáčte, ale rozumný človek si ten názor vypočuje, zamyslí sa a začne diskutovať. Veď 
v konečnom dôsledku názory sú na to, aby sme sa rozumnými argumentami dostali ku riešeniu. 

Ale ja, pri všetkej úcte k „ostatným poslancom“, stále nepoznám ich názor. Názor „šiestich“ 
poslancov, ktorí doteraz svojim spôsobom viac menej neprehovorili. Možno nechcú, alebo sa 
boja? Ak sa boja, tak čoho? Alebo ten názor nemajú a zdieľajú názor niekoho iného? Svoj názor 
možno len prezentujú hlasovaním, ale prevažne všetci naraz a rovnako!? 

Ako to vyzerá na Obecnom Zastupite ľstve v Pribyline?  

 Skúsme si spomenúť na zastupiteľstvá v minulosti a teraz. No je to obrovský rozdiel, 
dnes tam sedíme aj 5 hodín a diskutujeme. Koľko občanov chodí na zastupiteľstvo? No koľko 
chodilo predtým a teraz? Aha asi sa niečo deje. Skúsme sa spoločne všetci občania pozrieť na 
túto skutočnosť absolútne bez predsudkov a pozerať sa trochu inými očami. Ja si myslím, že 
v našej obci asi nie je všetko v poriadku, keď sa zmenil prístup aj občana k veciam verejným a, 
že nie sú občanovi veci v samopspráve ľahostajné – žeby tu vznikal verejný záujem riešit 
konečne najväčšie problémy obce spoločne? Žeby občan Pribyliny začal rozmýšlať? BINGO! 
Konečne. Som rád, že sú tam občania a majú priestor, ak ich budeme aktívne počúvať a dáme 
im priestor na diskusiu – zmení sa strašne veľa. Veď naša obec je taký malý finančný zázrak, 
pri rozpočte 1,2 mil. EUR je to slušná firma so slušným kapitálom – ale pozor sú to naše 
financie, my všetci môžme rozhodnúť ako a kde ich budeme investovať. (alebo len tak 
minieme!?). Za mňa ste všetci vítaní, príďte na zastupiteľstvo a kľudne povedzte svoj názor! 

Čo je to vlastne Obecné Zastupite ľtvo? (OZ) 

 Prečítal som toho veľa, preštudoval som toho tiež veľa, ale asi je to stále málo, jednu 
vec som však pochopil. V Pribyline to máme trochu inak ako to má v skutočnosti vyzerať. 
Nehnevám sa za to na nikoho, chce to určite čas aby sa zastupiteľstvo naozaj stalo zastúpením 
občanov obce a nie zastúpením starostu. Tento stav máme naprogramovaný z minulosti, 
pretože všetko asi predtým „klapalo“. 

Napíšem to asi takto: Poslanec OZ má zastupovať záujmy občanov, má sa riadiť predloženým 
programom a poslanec ma byť pripravený a mať čo najviac informácií aby sa správne rozhodol 



a dobre zahlasoval (na každom OZ je burlivá diskusia, o tom, že nám tieto informácie chýbajú. 
Prečo?) Starosta obce len vedie OZ, ale poslanci majú diskutovať a príjmať uznesenia. 
Uznesenie má odporúčať, schvaľovať, brať na vedomie, poverovať....Uznesenie má byť jasné, 
vecné s termínom a zodpovednosťou (naše uznesenia sú nejasne, nevecné, bez 
zodpovednosti). OZ rozhoduje v zbore, priamo na OZ. Na tých pár hodín je osud obce v rukách 
poslancov. Akékoľvek ovplyvňovanie poslancov počas zasadnutia a „nedaj Bože“ pred 
zasadnutím OZ, čo súvisí so stretávaním sa so starostom je pre mňa strašne nemorálne 
a neetické a je mi z toho prepáčte zle!  

Kto rozde ľuje dedinu? 

 Po voľbách 2014 som náhodou šiel po manželku do KD v Pribyline, a zrazu vo 
večerných hodinách z Obecného Úradu v Pribyline začali vychádzať postupne „piati poslanci“, 
spýtal som sa ich čo sa deje? Ja neviem o ničom? Niečo som zmeškal? Ale zase som bol 
naivný a potom neskôr mi to cvaklo. Stretávajú sa doteraz aj s p. starostom. V letných 
mesiacoch som napísal p. starostovi mail kde ho prosím, keď bude zvolávať poslancov chcem 
sa tohto stretnutia zúčastniť- odpoveď od p. starostu – poslanci chodia sami po jednom sa pred 
zastupiteľstvom informovať o tom, čo sa deje. Zase som chcel urobiť určitý krok, ktorý by viedol 
ku konštruktívnej diskusii ALE stretávanie „piatich poslancov“ so starostom naďalej pokračuje aj 
tesne pred OZ (Poskytuje im iné informácie ako nám? Prečo nás p. starosta nezavola?). Aj my 
sa stretávame, ale pozor bez p. starostu. Tak sa pýtam: Kto teda rozdeľuje dedinu?!! 

Hrubá čiara? 

 Na OZ konaného v novembri 2015 som v závere OZ povedal vetu, ktorá hovorila, že si 
želám osobne hrubú čiaru za tým všetkým čo sa tu deje, ale s tým, že sa navzájom budeme 
rešpektovať a konečne normálne fungovať v prospech obce. A zase sklamanie, keď som sa 
vrátil zo služobnej cesty detské hrisko bolo zatvorené. Čo sa vlastne stalo? Asi som bol naivný, 
keď som si mylslel, ža sa dá spolupracovať. Pri všetkej úcte k p. starosotovi – ak pribylinské 
mamičky so svojimi deťmi postavia, zabezpečia, dohodnú sa a zatraktívnia detské ihrisko 
a potom p. starosta na spomínané mamičky pošle podnet na spoločný stavebný úrad do Lipt. 
Hrádku – tak potom už neviem. Pre mňa je to obrovské sklamanie a detaily ma vôbec 
nazujímajú, čisto len z morálneho hľadiska to je pre mňa neprijateľné! 

Tak čo vlastene sme dosiahli? 

 Aj napriek ťažkým diskusiám a to, že sme zostali „traja“ čiže v menšine sme dosiahli 
nasledovné: 

1. Plánovaná rekonštrukcia materskej škôlky z eurofondov 

2. Plánovaná rekonštrukcia Základnej školy z eurofondov  

3. Zrušenie plánovanej rekonštrukcie starého obecného úradu z vlastných zdrojov 

4. Planovaná rekonštrukcia starého obecného úradu z eurofondov 

5. Rokovanie OZ – úprava uznesení, používanie tabuľky „kvórum“ 



6. Podpisovanie Uznesní samostatne každé zvlášť 

7. Káblová televízia konečne po 15 rokoch bude vysielať v zmysle platnej legislatívy SR – 
bude mať licenciu 

8. Futbalový oddiel dostal viac financií na prezentáciu obce vo vyššej lige  

9. Intenzívne riešime IBV (individuálnu bytovú výstavbu) 

10. Vytvorili sme PHSR (plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce) 

11. Zúčastnili sme sa školenia MAS (Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov)  

12. Prezentovali sme konkrétne návrhy a jasné riešenia napr. k problematike rómskych 
spoluobčanov 

13. Iniciovali sme stretnutie s p. starosotom PhDr. Ledecký, ktorý riešil rómov vo svojej obci 
veľmi úspešne (účasť poslancov mizerná) 

Čo plánujeme do budúcna? 

 Nám su veci jasné, priority obce sú: 

1. Riešenie IBV a prísun nových mladých ľudí, zmena demografickej krivky 

2. Riešenie rómskej problematiky 

3. Podpora akéjkoľvek užitočnej aktivity občanov obce Pribylina 

Dúfam, že sa s nami stotožnia aj ostatní poslanci a spoločne sa posunieme ďalej, bude 
to ťažké ale veríme zdravému racionálnemu úsudku. 

 

Vážení občania strašne mi záleží na budúcnosti obce Pribylina. Chcem bývať so svojou 
rodinou v modernej obci, ktorá má jasné ciele a jasný smer. Má plán, čiže má stratégiu. 
Budeme mať síce dedinu ako cukrík, ale pýtam sa pre koho? 

Ďakujem že ste si prečítali môj článok a zároveň „Želám Vám pokojné a Požehané Vianoce“ 

Ing. Ján Vrbičan 


