
Väčšina, komunikácia a spoločné problémy 

Väčšina? My sme občania, ktorých názory sú za zmenu smerovania obce a iní sú so smerovaním 
obce spokojní. Je to normálne a správne. Je mylné si myslieť, že na základe názorov niekoľkých ľudí môže 
ktokoľvek hovoriť o akejsi jednomyseľnosti. A práve s tým súvisí výmena názorov.  My sme sa na poslanecké 
stoličky nedostali len tak. Zverejnili sme náš program, za program sme dostali poslanecký mandát a ten 
napĺňame. Z väčšiny názorov predpokladáme, že sa nám to darí. Za celý rok neprišla jediná výhrada, či 
alternatíva na riešenie IBVečky, rómskej problematiky, škôl, ... v našom programe. Nenašiel som 
v komentároch, žiadny návrh, čo urobiť z témami vyššie. Názor, že všetko má zostať po starom 
rešpektujem, ale my máme iný názor. Prírastok v osade je dvojnásobný a sprevádza ho náš maximálny 
úbytok. Je to OK? Čo s tým? 

Komunikácia? Chápem, že starší občania si môžu zamieňať diskusiu s hádkami. Počas 40tich si 
odvykli. Nemajú internet, kde by videli, o čo nám ide. Sú teda veľmi zraniteľní, ľahko podľahnú klebetám, 
keď dostávajú len jedni informácie. Prvé zastupiteľstvo bolo 12.12.2014. Keď sa nám podarí zverejníme 
nahrávku z tohto OZ, aby si každý mohol urobiť názor, aký postoj bol zaujatí voči štyrom z deviatich 
poslancov. Potom sa môžeme porozprávať o spôsobe komunikácie. Vyjadrovanie svojich názorov patrí 
práve na pôdu obecného zastupiteľstva alebo do verejnej komunikácie. To že sú vyjadrenia niekedy 
emotívne z oboch strán je úplne normálne. Vypovedá to o rôznorodosti názorov občanov. Preto je 
potrebné brať ohľad na každý názor. Myslieť si, že rôznosť názorov, tu pred rokom nebola, by bolo 
pokrytecké a dosť naivné. 

Kto si myslí, že s IBVečkou je to OK? Kto si myslí, že s rómskou osadou je to OK? Kto si myslí, že 
s turistickým ruchom je to OK? Kto si myslí, že s nezamestnanosťou je to OK? Starších občanov by určite 
potešil funkčný denný priestor s obedom za 1Euro, lacné palivové drevo, či nie? Tu sa isto všetci zhodneme. 
Ku každému cieľu ide cesta. Zatiaľ vám len ukazujeme cestu, ale bez toho sa nedá dosiahnuť cieľ. 

Ihriská sú ako stavby upravené stavebným zákonom z roku 1976. Žiadne podstatné zmeny tu neboli. 
Slovenská technická norma platí od roku 2009 a vyhláška ministerstva od roku 2010. Asi toľko. 

Treba si spočítať koľko obec dostáva z podielových daní na jedného obyvateľa. Mimochodom aj plat 
starostu obce priamo súvisí s počtom obyvateľov. Je iné mať obec z 1300 ľuďmi a iné mať obec pod 1000 
obyvateľov. Myslené je to tak, že zastupuje všetkých občanov, bez rozdielu pleti, názoru. Je nestranný 
a objektívny, lebo nedostáva plat len od svojich voličov. To by mal len 1/3.  

Únavu z výhovoriek, nerealizovateľných a nepoužiteľných návrhov v oblasti rómskej problematiky 
sme nahradili overeným a fungujúcim konceptom z viacerých dedín. Tento sa môže od zajtra napĺňať. Škoda 
každého mesiaca. Myslím, že tu bohužiaľ, budeme len pasívne sledovať prírastok. 

Na cestu Na plave čakáme koľko rokov? My sme ju nechceli? Toto je úplná nepravda. Je to asi 
náhoda, ale táto cesta je najhoršia práve pred domami poslancov, choďte sa pozrieť na tie jamy, keď zaprší. 
Ja osobne som na jar 2014 volal starostu, nech sa sem aj na Brezinku dovezie Tatra hrubého makadamu, 
sami občania si to vyrovnávame. Tu tiež tak ako vždy budeme sledovať, výber dodávateľa, kvalitu, rozmery 
cesty a cenu. Ku škôlke je škoda slov. Pozrite si dve foto, čo som urobil ja pri návšteve: 

                                        


