
TAK TAKTO 

 Prihováram sa Vám po dlhšom čase,  pretože už je toho naozaj dosť. 

Začnem úplne od začiatku. Som poslancom prvé volebné obdobie. Skúsenosti zo začiatku neboli žiadne, bol 

som naozaj opatrný, nevedomý problematiky, ale postupom času sebavedomie rástlo, hlavne po diskusiách s inými 

samosprávami, kde to funguje tak ako má, ale  hlavne po neustálom študovaní najdôležitejších legislatívnych 

zákonov obecnej samosprávy. Za ten čas som spoznal samosprávu nielen cez čísla, ale hlavne som sa hlboko sklamal 

v poslancoch a starostovi obce Pribylina. Asi som bol naivný, keď som si myslel, že moje myšlienky a návrhy budú 

akceptované. Lenže až teraz som zistil, čo je politika, ktorú robí prostredníctvom svojich ľudí starosta obce Pribylina. 

Moje  prvé zastupiteľstvo 

Na prvom zastupiteľstve   sme spoločne s poslancom Jurčom, Vandriakom, Benkom pripravili  do detailov 

prepracovaný nový rokovací poriadok, ktorý by bol v súlade s aktuálnym zákonom o Obecnom zriadení. Pripravovali 

sme sa naozaj statočne a tu som zažil prvé sklamanie. Dokonca bolo poslancovi Jurčovi zobraté slovo, čo znamená, že 

starosta mal prestať viesť rokovanie Obecného zastupiteľstva v zmysle Obecného zákona (teraz to už viem, vtedy 

som si to len myslel).  Náš návrh neprešiel – veď načo, zmenu netreba! – podľa poslancov, ktorí nesúhlasili.  Neskôr 

sme si zvolili nového hlavného kontrolóra, ktorý hneď na svojom prvom zastupiteľstve upozornil na rokovací 

poriadok, pretože nie je v súlade so Zákonom o obecnom zriadení.  Aká náhoda? Alebo nutná potreba? – táto zmena 

neprešla, pretože by to bol pre starostu a jeho poslancov precedens! 

Ďalšie zastupiteľstvá – obdobie káblovky 

Obecný úrad pod vedením starostu obce Pribylina od začiatku vedome porušoval zákon o retransmisii až do 

doby, kým to nevyriešila Rada pre vysielanie, po sťažnosti  občana Jurču za neodvysielanie predvolebného príspevku. 

Občania obce Pribylina, už prosím pochopte, že MTŠ (miestne televízne štúdio) v Pribyline bolo vysielané nelegálne. 

A ja ako poslanec som to nemohol ďalej  tolerovať. A už vôbec nerozumiem ľuďom, ktorí boli v petičnom výbore za 

odvolanie poslanca Jurču, kvôli veci, ktorú chcel zlegalizovať v prospech občanov. Kde sa našla v týchto ľuďoch, ktorí 

chodili z dom do domu -  toľká zloba? Majú títo ľudia kúsok citu? Zistili si naozaj všetky informácie, keď šli s takouto 

vážnou vecou medzi občanov obce? Svedomie je namieste, ale klamstvo neznášam! 

Na poslednom zastupiteľstve som sa k rozpočtu obce na rok 2017 vyjadroval často (všetko je v zápisnici) ale 

najviac ma mrzí položka a vyčlenené peniaze na zamestnanca obce p.Števčeka, ktorý za 4 roky dostane z nášho 

rozpočtu na neexistujúce MTŠ -  40 000 EUR!!! Práve pre toto som sa zdržal hlasovania. Jeho kvalitu a sledovanosť 

nebudem vôbec komentovať – pretože to sa nedá  komentovať! 

Starosta túto kauzu využil a nejako rýchlo sa zabudlo, že práve on je tou hlavnou zodpovednou osobou za 

celú káblovku v Pribyline – veď porušoval zákon! A my sme na to len upozornili.  

MTŠ – miestne televízne štúdio má byť transparentné, nezávislé, pravdivé, vyvážené a  s redakčnou radou. 

Už tomu rozumiete, prečo to nejde ani cez nového nájomcu káblovky v Pribyline?– ak dovolíte odpoviem – pretože 

to nevyhovuje starostovi obce Pribylina  – v takomto prostredí  by sa už musel deliť o vysielací čas s našimi názormi. 

Obdobie podaní na prokuratúru a najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) 

No asi keď obec Pribylina bola uverejnená v denníku Pravda, ako obec,  ktorá bola upozornená na 

nedostatky, na druhom nepeknom mieste v poradí,  tak asi naozaj nebolo niečo v poriadku.  Toto obdobie bolo pre 

mňa veľmi zaujímavé a priznám sa, čakal som spravodlivosť, ktorá vlastne prišla vo forme niekoľkostranového 

verdiktu z NKÚ. Toto stanovisko bolo prečítané aj starostom obce na jednom zastupiteľstve, ale akosi zabudol 

prečítať všetko – a to hlavne kto je zodpovedný za skutočnosti, na ktoré  kontrola upozornila  –  pod každým bodom 

bol spomenutý ako zodpovedná osoba starosta obce – a to samozrejme neprečítal!!! 



Obdobia zastupiteľstiev bez diskusie a riešenie materskej škôlky 

Už ste zažili nejakú schôdzu bez diskusie? Stalo sa to práve v Pribyline na obecnom zastupiteľstve. Proste 

nám bol predložený program rokovania bez bodu „diskusia“ Nevšimol som si to,  pretože som s tým ani nepočítal, 

pretože som si naivne myslel, že sa konštruktívne bavím s ľuďmi, ktorí majú charakter. A hlasoval som za program 

zastupiteľstva a zrazu starosta ukončil zastupiteľstvo bez diskusie.   Hanba – ľuďom, ktorí o tom vedeli  a neupozornili 

na to – sú to falošní hráči, s ktorými sa nedá hrať a z hry budú vylúčení skôr či neskôr! 

Materská škôlka je doteraz nezrekonštruovaná a plná detí! Doslova puká vo švíkoch od toľkej mládeže – že 

by iskierka nádeje pre túto obec? Je našou povinnosťou, aby tieto deti zostali v Pribyline, aby plynule prešli do 

Základnej školy a zostali tu bývať – či? Slovíčko „či“ som dal preto, pretože keď sme navrhovali zriadenie tretej triedy 

pred zápisom do škôlky v r. 2016, aby sme rodičom dali jasný signál, že so škôlkou v Pribyline môžu počítať, tak náš 

návrh neprešiel. Za mňa obrovské sklamanie – keď som sa pýtal poslanca p. Beharku, prečo hlasoval proti tretej 

triede – tak mi odpovedal, že som bol drzý – tak preto! – sami si môžete urobiť svoj názor – proste tí druhí poslanci 

nemajú svoj vlastný názor a keď ho aj majú tak sa ho boja pred starostom prezentovať!  

Zastupiteľstvá ohľadom riešenia rómskej osady 

Táto téma je veľmi citlivá, práve preto sme sa vždy na ňu veľmi zodpovedne pripravovali a pripravujeme 

ďalej. Priniesli sme a neustále prinášame niekoľko konkrétnych návrhov, riešení, ktoré sme pretransformovali do 

poslaneckých návrhov, ktoré sme si nevymysleli len tak z ničoho, ale veľa sme toho videli a čítali, študovali a radili sa 

s ľuďmi, ktorý s touto témou majú skúsenosti. Ale Bohužiaľ tu tiež musím konštatovať, že som sa sklamal – vôbec 

žiadna ochota riešenia od starostu – len samé výhovorky. A keď do toho začali poslanci montovať rôzne zákulisné 

klebety, intrigy a klamstvá tak som sa skoro od hanby prepadol s kým vlastne to mám dočinenia! Veď dokonca tu bol 

aj PeaDr. Ledecký na vysvetlení ako to funguje v Spišskom Hrhove – celý záznam je nahratý kamerou ale tento 

záznam nie je  na obecnej stránke! Prečo? Ak dovolíte odpoviem – starostovi  to proste nevyhovuje! Z našich návrhov 

vlastne nič neprešlo a od starostu a jeho poslancov som doteraz žiadny návrh nepočul! – len stále aký sme drzí, zlí, 

nepríjemní a arogantní a čo si to dovoľujeme. Asi najsilnejší poslanecký návrh z pracovnej skupiny Jurčo, Vrbičan, 

Benko (Vandriak bohužiaľ odišiel a vzdal sa svojho mandátu a práce v zastupiteľstve) bol na predposlednom 

zastupiteľstve kde sme logicky požiadali Obecný úrad v Pribyline, keďže naše návrhy sú podľa starostu neprijateľné  – 

aby Obecný úrad v Pribyline predložil koncepciu riešenia rómskej problematiky v Pribyline. Najskôr som mal pocit 

v diskusii, že mi rómsku osadu ani nemáme a spýtajme sa ľudí či tento problém máme. Tak chvála Bohu poslanec 

p.Holbus navrhol verejné zhromaždenie občanov obce. Kde sme sa jednomyseľne uzniesli a dohodli na termíne 

27.11.2016 v KD v Pribyline – kde niektorí z Vás boli prítomní. Všetko sa nahrávalo na kameru – ale ako vidíte, alebo 

nevidíte – záznam z tak dôležitého stretnutia – na stránke obce zase nie je. Prečo? Ak dovolíte odpoviem  – 

starostovi  to proste nevyhovuje!  

Pred konaním Verejného zhromaždenia občanov som spoločne s poslancami Jurčom a Benkom oslovili 

štatutárnych zástupcov vlastníkov pozemkov pod rómskou osadou predsedu PSBU p.Králika a podpredsedu p.Cisára, 

ktorí prišli aj diskutovali. Ďalej sme oslovili splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu p. Ravasza – listom, 

adresovaným priamo jemu. Na naše potešenie na verejnom zhromaždení občanov bol prítomný p. Jendrál (štátny 

radca) zo spomínaného úradu. Jeho slová boli jasné a zrozumiteľné (celý záznam z Verejného zhromaždenia si 

môžete pozrieť na našej stránke www.pribylinaobcanom.sk ), kde sa p. Jendrál  vyjadril na adresu starostu obce, že 

on má iné informácie od starostu obce Pribylina ako je to v skutočnosti! Hups?! Niekto sa zakopol?  A s pravdou von 

kto zavádza, hovorí nepravdy, a nechce spolupracovať? Ak dovolíte odpoviem – je to sám starosta obce Pribylina.   

Som veľmi sklamaný takýmto vývojom v našej obci, veď sa stačí pozrieť vedľa do Liptovskej Kokavy ako sa 

starosta stará o dedinu. V zime klzisko – ktoré urobili hasiči, funkčný lyžiarsky vlek, bežecká lyžiarská dráha 

vyhľadávaná lyžiarmi z ďalekého okolia a všade tabuľky s nápisom ďakujeme obec Lipt.Kokava. V Pribyline  prišli 

hasiči na Pribylinský ples a pýtali 80 EUR za akúsi službu. Pritom ples robíme nie kvôli zisku ale kvôli prezentácií obce 

a ak je nejaký výťažok venujeme ho deťom v Pribyline! 



Jeden Pribylinec mi prednedávnom povedal, že je sklamaný z toho čo sa deje v samospráve, že sme 

rozdelení, že sa hádame a že nás už nikto nebude voliť! Moje vysvetlenie bolo veľmi jednoduché – za rozdelenie obce 

môže jedine starosta obce Pribylina, ktorý  si zavolal 5 poslancov k sebe do kancelárie obecného úradu na stretnutie 

ešte v decembri 2014 – úplnou náhodu som ich všetkých stretol, keď odtiaľ vychádzali a úplne normálne som sa 

spýtal jedného poslanca  či som niečo zameškal? O čom ste sa bavili? Prečo ste nás nevolali? – len očervenel a so 

klonenou hlavou odišiel preč bez odpovede. A doteraz sa stretávajú aj napriek našej prosbe, že sa chceme spoločne 

stretnúť a riešiť spoločne problémy obce Pribylina. A ešte som dodal tomu Pribylincovi – vieš mne je jedno či budem 

ďalej volený alebo nevolený – to vôbec nie je pre mňa podstatné, ale podstatné je že sa môžem každému občanovi 

pozrieť do očí a povedať, že ako poslanec som riešil takmer všetko od škôlky, školy,  rómov, káblovky až po kultúru v 

obci a vydržím až do konca. 

Tak takto sa majú veci v Pribyline – skutočná pravda je úplne niekde inde. Prosím Vás všetkých vystúpte zo 

svojej komfortnej zóny a odomknite svoje bráničky a príďte medzi nás radi sa s Vami porozprávame ohľadom 

najaktuálnejších tém v Pribyline. Pevne verím, že v Pribyline zvíťazí pravda a normálny racionálny úsudok, vyhrňme si 

rukávy a poďme do toho spoločne! 

Prajem Vám pevné nervy a pevné zdravie! 

Ing. Ján Vrbičan – občan a poslanec OZ v Pribyline                           

V Pribyline  9.2.2017 

 

 

 

 

 

 


