
Mohlo by to byť aj inak 

Ďakujem Ing. J. Vrbičanovi za článok, v ktorom popísal ako sme pracovali a čo sme dosiahli za 

prvý rok práce. 

 Ja som kandidoval aj na post starostu, a preto som mal pripravený plán ako budem od 

prvého dňa pracovať. Chcem vám ponúknuť víziu toho ako by to vyzeralo po roku.  

Okamžite by som založil obecnú firmu. Pod obecnou firmou by bola celá podnikateľská 

činnosť obce: ATC, autodoprava, prevádzka čističky, údržba obce, prevádzkovanie káblového 

distribučného systému, pilotný projekt zamestnávania nielen Rómov. Mojou cestou je 

zamestnávanie, čo najviac občanov na obci, a tak obecné peniaze nepúšťať mimo obec. Je to 

perfektné „perpetuum mobile“ nezamestnanosť klesá, rastú obecné príjmy, rastie vnútorná 

spotreba. Každý je spokojnejší. Ako vidíte retransmisia by sa riešila ihneď a nebola by politickým 

nástrojom na štvanie ľudí voči sebe. Vysielanie by som určite 5mesiacov neprevádzkoval bez licencie 

ani nepodpísal dohodu na jeho tvorbu. Po získaní licencie na obecnú firmu by OZ schválilo typový aj 

časový harmonogram vysielania a programovú štruktúru; nezávislú redakčnú radu. Verím, že sme 

v dobe, keď je tu veľa ľudí, ktorí by boli ochotní aj za babku prispievať do vysielania. Napríklad 

občianske združenia, video amatéri, žiaci, ostatní, ale vždy cez zmluvu o vytvorení a poskytnutí diela. 

Určite by sa vysielali celé zastupiteľstvá. Postupne tak robia ďalšie samosprávy. 

 http://mesta2014.transparency.sk/sk/sets/mesta-2014 

 Máme obývaných len niečo cez 300 domov. Postupne by som snažil navštíviť každú 

domácnosť, aby som sa osobne porozprával aj o každodenných problémoch rodín. Tak by som si 

urobil obraz nie len o prioritných problémoch, ale aj o jednotlivých ťažkostiach, ktoré Pribylincov 

trápia. V čase od 15 do 18 hodiny som plánoval denne od 3 do 6 návštev, čo by mi zabralo čas 

maximálne do 30.6.2015. Možno by pomohli aj poslanci.  

Spolu s výborom PSBU by som hľadal spôsob a cenu za oddelenie spoločnej nehnuteľnosti na 

IBV. Verím, že už na valnom zhromaždení minulý rok by sme prijali uznesenie o postupnom 

oddeľovaní spoločnej nehnuteľnosti, lebo momentálne je to jediná šanca pre našu dedinu. 

Rovnako by som oslovil každú jednu „hlavu“ rodín z Rómskej osady. Osobný kontakt a osobný 

záujem je základom na vytvorenie vzťahov a spoznanie, s kým sa dá hneď pracovať. Každý rok nám 

niečo u rodičov ukradnú, ale ja aj tak, viem, že je tam veľa ľudí, ktorí by sa okamžite chytili šance 

pracovať a byť užitočný pre všetkých. Naplno by som využíval prostriedky z európskeho sociálneho 

fondu. 

Jedine starosta ako stavebný orgán a vlastník pozemku, môžu urobiť poriadok a zastaviť 

nekontrolovanú výstavbu. Je to prvoradá nevyhnutnosť. Cez splnomocnenca vlády pre rómske 

menšiny by som si nedovolil odmietnuť prostriedky na odstránenie odpadov. Na zlú hygienu 

doplácajú najmä naše deti. Vši, svrab, žltačka ohrozujú všetkých. 

Obecné zastupiteľstvá by som len viedol, diskusiu by som prenechal obecnému 

zastupiteľstvu, teda poslancom. Sám viem, že je to ťažké nereagovať, ale aj na to kľúč. Nepísané 

pravidlo dobrej vôle prijímať uznesenia jednomyseľne, by znamenalo, že na každý názor sa berie 

ohľad. Dohoda všetkých sa hľadá dlhšie, ťažšie, ale je najlepším riešením. A tak ako každý ovplyvňuje 

výsledok, tak nesie aj zodpovednosť. 



To čoho sme dnes svedkom, keď starosta verejne povie, že on sám nemá ohlásené stavby ani 

certifikáty, ale na nepohodlných pošle svoj stavebný úrad je neprijateľnou demonštráciou moci. Keď 

sa verejne vyjadrí, že v rovnakej veci za niektorých občanov preberá zodpovednosť, ale za iných nie. 

To je priamym potvrdením, že vytvára občanov druhej kategórie. Pýtam sa: Kto tu nesie 

zodpovednosť za ním neohlásené stavby, či ostatné prešľapy, vysielanie, retransmisia, ukradnuté 

bicykle? Zatiaľ sa vždy pokuty zaplatili zo spoločných peňazí. Ale ak posiela svoj úrad na obyčajných 

ľudí, títo trpia osobne a o prípadné sankcie oberie len ich rodiny. Títo ľudia nemajú plat 2500Eur a ani 

im nikto neplánuje tento rok pridať 18%. 

Ani si neviem predstaviť, že by som si pri mojom zverejnenom plate dovolil niekomu nedať 

odmenu, či kohokoľvek držať na minime. Najmä nie, ak by sa jednalo o vedúceho pracovníka a ani by 

som mu nepredložil povinné každoročné hodnotenie. 

Ak by som bol starostom, takto by som konal a boli by sme v úplne inej situácii. Hoci som sa 

starostom nestal, to na veci nič nemení. Popri zamestnaní pracujeme pre obec, ponúkame riešenia, 

ale všetko, čo urobíme sa musí otočiť proti nám. My sme pripravili program rozvoja, priniesli riešenie 

rómskej problematiky podporené návštevou pána Ledeckého starostu Spišského Hrhova. Teraz 

intenzívne pracujeme na tom, aby sa už konečne pohla IBVečka. 

Starosta vedie obec už 9 rokov, ale Pribylina stráca identitu. Expandujúca rómska osada, 

úteky mladých rodín, nová výstavba v nedohľadne, miznúci cestovný ruch, zatekajúca a prefukujúca 

škôlka, škola, unavení a oklamaní ľudia z čakania na zázrak príchodu investora na vrty, či na kolibu. 

- Za tento čas neprišiel s jediným riešením rómskej problematiky a ani nič nechystá. 

- IBVečku hodnotí ako pripravenú na výstavbu domov. Žiadne cesty, členitý terén, kopy všetkého 

možného hovoria niečo iné. Je najvyšší čas, aby sa siete za 600.000Eur už začali používať. 

- Je veľmi autoritatívny a nestojí o iný názor. Ak sa rozhodnete prehovoriť, môžete očakávať 

problémy.  Je pre nás veľmi ťažké nepodľahnúť tomuto tlaku. Nikto z nás nešiel do osobného a  

nerovného boja, kde nás neustále tlačí.  

- Najmä posledné roky vyzerajú v demografii hrozivo.  

 

Viem, že starosta je výborný rečník. Stačí mu päť minút na to, aby opäť všetko, čo píšem 

znegoval. Ak náhodou nemá odpoveď, reaguje frázou: K tomuto sa nemôžem vyjadrovať. 

 

Ale pamätajte: 

Nie sme to my, kto rozdeľuje dedinu na dve kategórie. 

  Ak nám dôverujete a chápete, čo sa tu deje, vedzte, že potrebujeme vašu podporu. 

Vždy sme pripravení na rozhovor s každým. 

Určite robíme aj chyby, ale sme vďační za váš názor. 

 

Ing. Martin Jurčo 


