
Pribylina vs. Liptovská Kokava (Výročné správy obci) 

 Mohlo by sa zdať, že poslanec obecného alebo mestského zastupiteľstva musí mať viac 

informácií ako každý občan. Nie je to pravidlo, lebo žiadna norma mu nepriznáva takéto 

privilégium. Našťastie platí, že už ako občania máme široký prístup k povinne zverejňovaným 

informáciám a tiež môžeme využívať zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Jedine aktívne 

porovnávanie informácií, faktov a čísiel je období, keď má každý svoju pravdu nevyhnutné. 

Aj dnes vám prinášam jeden zdroj informácií, kde všetky obce a mestá musia zverejňovať 

výročné správy už od roku 2013. 

www.registeruz.sk 

 Už dlhšie tieto údaje porovnávam medzi jednotlivými obcami. Porovnávam väčšinou okolité 

obce a keďže sa teraz porovnávala zimná údržba v Pribyline a Liptovskej Kokave, tak som si dovolil 

aj ich iné porovnania: 

Bežné príjmy týchto obcí nielen v rokoch 2014 a 2015 sú aj po zohľadnení počtu obyvateľov 

a príjmoch na prenesené kompetencie ZŠ veľmi rozdielne. 

Rok: 

Bežné príjmy: 
Pomer: 

Pribylina L. Kokava 

2014 882tis Eur 372tis Eur 2,37 x viac 

2015 955tis Eur 406tis Eur 2,35 x viac 

Čiže prevádzka jednej obce na rok ba mala tej druhej vydržať až dva roky. Pre objektívnosť 

treba povedať, že Pribylina tvorí každoročne prebytok do rezervného fondu. Bohužiaľ nižšie 

porovnám ako ho používa.  

V Pribyline máme asi o 350obyvateľov viac. V rómskej osade ich má cez 310  trvalý pobyt. 

Otázka je: Koľko tu obec z bežného rozpočtu naozaj ročne minie? Koľko? 

Porovnanie počtu obyvateľov za posledných 5rokov: 

Rok: 

Počet obyvateľov: 

Pribylina L. Kokava 

2011 1369 952 

2012 1345 951 

2013 1341 955 

2014 1323 949 

2015 1306 958 

Zmena: -63 6 

V Liptovskej Kokave sú tie čísla skôr pozitívne a posledný ročný prírastok mohli priniesť 

hlavne obsadené obecné stavebné pozemky na IBV. 

Veľmi negatívne čísla v Pribyline sú pre majoritu ešte dvojnásobne negatívnejšie. Úbytok 

o viac ako 100 z nás je hrozivý. Aj my máme IBV s jedným stavebníkom! Predstavte si, cesty na 

našej IBV budú vtedy, keď stavebníci zaplatia minimálne 619tis Eur! Teda kedy? Tieto informácie 

vyplývajú zo zmluvy medzi obcou a prvým stavebníkom. 

 Jednoducho je to za posledné roky veľmi, veľmi zlé! 

Kapitálové výdavky: 

 Možno zhodou okolností alebo predvolebným obdobím sa stalo, že obidve obce v roku 

2014 opravovali miestne komunikácie. (Nájdete vo výročných správach za rok 2014). 

Porovnanie:  



Obec Liptovská Kokava v roku 2014 opravila za 109tis Eur až šesť ulíc, citujem: 

10.3 Významné investičné akcie v roku 2014  
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované obcou v roku 2014:  
a) Cestná doprava  
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Družstevná, ul. Kolónia – 46 028,63 EUR  
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Záhumnie, ul. Alejová – 34 359,27 EUR  
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Záhradná, ul. Obecná – 29 022,56 EUR 

 

Obec Pribylina vyšla rekonštrukcia miestnych komunikácií len v časti Brezinka na 285tis 

Eur. Citujem: 

7.3 Významné investičné akcie v roku 2014 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií Brezinka v sume 285.202 eur. 

 

 Napr. tu boli použité prostriedky z rezervného fondu obce na úzku cestu zo zámkovej 

dlažby. 

 

 Myslím, že je tu veľa veci na zamyslenie. Naozaj to u nás robíme tak dobre? Ako to naozaj 

hospodárime? Kde sú príjmy našej obce z autocampingu, keď vo výročnej správe nie sú? Naozaj 

mám dobrého gazdu? 

 

 


