
Odpoveď na komentár 

 

Teším sa z veľkého počtu návštev na našej stránke, ďakujeme za každý príspevok, 

lebo len výmene rôznych názorov, v rozhovore sa nachádza riešenie pre našu dedinu. Nie 

v ohováraní, ale v rozhovore.  

Čo sa týka hodnotenia svojej vlastnej práce, je to naša povinnosť. Mala by to byť 

samozrejmosť pre každého. Znamená to, mať plán a cieľ za určité obdobie. „Ako môžem 

zmysluplne riadiť auto, keď neviem kam idem? Ale má to výhodu. Keď neviem kam idem, 

nikto mi nemôže povedať, že blúdim. A to je naša politika.“ (citát: Vladimír Synek, článok: Som 

minister šťastia). 

 Áno, naša obec doteraz blúdila, a preto sa nikam nedostala. Ale určite sa niekam 

dostane, lebo sa začala konečne správne hýbať, čo je možno niekedy bolestivé, a ten vrzgot 

zadretého stroja počuť doširoka. Ja sa dôležitých diskusií a tvrdých slov v nich vôbec nebojím. 

Bojím sa rečí poza chrbát a intríg. Zámena komunikácie s ohováraním je obrovský problém, 

ktorý treba vyliečiť, preto ešte raz ďakujem za váš komentár. 

 Čo sa týka podaní na konanie obce je naozaj veľa. Občania na vývozy materiálov, na 

prekopávky, veľký zamestnávateľ na VZN (všeobecne záväzné nariadenie - miestny zákon), 

návštevníci na zmiznuté bicykle, na likvidáciu odpadových vôd, občianske združenia na 

odchyt psov... O týchto sa zámerne nehovorí.  

 O káblovke som toho napísal veľa a dal som vám veľké množstvo faktov. Článok „Ako 

to bolo“ bude pokračovať. Tu len krátko. Obec má všeobecné VZN, ktoré platí len počas 

obdobia volebnej kampane. Citujem: Obec poskytne v miestnom televíznom vysielaní čas na 

volebnú kampaň v rozsahu do 10 minút pre každú politickú stranu alebo nezávislého 

kandidáta. Volebná kampaň začala 29. 10. 2014 od 07:00 hod do 13. 11. 2014 do 07:00 hod. 

V tomto čase sa uplatňovalo naše VZN. O ústave a zákone platí to isté. S mojim právnym 

zástupcom sme hneď po neodvysielaní 2.11. veľmi zvažovali podanie na Ústavný súd. Je tam 

krátka lehota na ústavnú sťažnosť niekoľkých dní po voľbách. Vyhodnotil podozrenie 

z viacnásobného porušenia viacerých noriem a odporučil spracovať ústavnú sťažnosť. Vtedy 

som sa rozhodol, že ju nepodám. Veľmi rýchlo som to oľutoval. 

 Bohužiaľ ľudia rýchlo zabúdajú. Takže vypnutie televízneho vysielania je veľmi hrozná 

vec. Ale vedenie obce, tak urobilo už dvakrát! Prvý raz to bolo „bezdôvodné“ vypnutie asi 

v roku 2007. Vtedy to nebola taká hrozná vec? Zabudli ste? Bolo to pár rokov dozadu. 

Starosta to z novým týmom spustil opätovne v 2009. Vtedy samozrejme platili iné zákony 

ako pri prvotnom spustení v roku 1997. 

 Detské ihrisko má veľa prvkov. Z nich má certifikát a ohlásenie v zmysle stavebného 

zákona len niekoľko. Preliezky na detskom ihrisku v MŠ boli vždy až do roku 2014 realizované 

svojpomocne dobrovoľníkmi: rodičia detí, hasiči, zamestnanci obce. Nebyť dobrovoľníkov 

tak, by sme do roku 2014 mali v MŠ prázdny dvor. Ani raz nepadlo slovo o nejakých 

certifikátoch, zodpovednosti či čiernych stavbách. Teraz je v škôlke spolu 43 detí. Naše deti 

sa každý deň niekoľko hodín hrajú na takýchto preliezkach. Podať podnet na štátny stavebný 



dohľad, tak ako to urobil starosta, by bolo neúctou k dobrovoľnej práci a možno by deti prišli 

aj o ďalšie preliezky. Nežiadame si nič iné, len ako píšeš: Keď pravidlá, tak pre všetkých! 

Zatiaľ len poslanci dostali kompletné informácie o slede udalostí počas prípravy a realizácie 

projektu dobudovania detského ihriska. Zrejme bude potrebné sprístupniť to všetkým, aby 

sami posúdili stav vecí.  

Možno stoja za zmienku aj necertifikované stavby preliezok v ATC, či neohlásená 

rampa pri čističke. 

 Od začiatku sme žiadali obecné financie do školy a škôlky. Naše požiadavky boli 

zamietnuté, ale nie kvôli tomu, že sa bude čakať na výzvy. Veď výzvy na MŠ aj ZŠ tu boli 

dávno od 2009 roku. Každý vie aký bol dovtedajší postoj k takýmto akciám. Situácia sa 

zmenila až po tlaku a pomoci od ďalších ľudí na OZ. Vždy bolo zaťažko minúť vlastné zdroje 

do okien pre deti, ale inde to až tak nebolelo. Starý obecný úrad sa mal začať z vlastných 

zdrojov. Máme ustanovenie, ktoré hovorí, že načaté akcie sa musia v ďalších rokov 

dotiahnuť. Takže bolo jasné, že ak sa raz začne a nebude výzva, tak tam skončí celá rezerva. 

Nevadí obecný úrad bude vždy potrebný, či nás tu bude tisíc alebo päťsto. 

 K tomu, či iní neprejavujú svoj názor. Určite prejavujú. Kade tade v krčme toho 

počujete kopec. Kopec skreslených informácií a výmyslov , ale to nie je diskusia to sú 

klebety. Preto si cením, každú otvorenú komunikáciu, prístupnú každému.  

 Neviem, čo môže nahradiť obecnú firmu. Dajte alternatívu? Často počujem, že 

s Rómami nám má pomôcť štát. OK, ale on už pomáha, a to stále intenzívnejšie, ale ani táto 

pomoc nie je u nás vítaná. Cez splnomocnenca môžeme čistiť odpad, vysporiadať pozemky, 

či nájsť iné, postaviť komunitné centrum, terénnych pracovníkov. Vidíte mi máme stále 

návrhy, ale neťaháme ich ako kúzelník z klobúka. Ak nebude dobrý žiadny, tak načo hľadať 

ďalšie. 

 Niektoré veci sa dotýkajú môjho súkromného života, mojich osobných aktivít, rodiny, 

priateľov, susedov. Toto si každý človek chráni, tak ako len môže a nie je dobré, keď sa tu 

prekročí hranica. 

 My samozrejme vieme, že sa tu krútia nepodstatné veci, ktoré majú otupiť náš tlak na 

riešenie nevyhnutného.  

  

 

 

Ešte raz vďaka za každú diskusiu. Príspevky nám zaberajú veľa času a aj na prevádzku 

stránky sa skladáme. Ďakujem aj priateľom za nezištné spravovanie našej stránky. 

 

        Ing. Martin Jurčo 


