
Posledná šanca! 
 

Už príliš mnoho rokov skúšame v Pribyline šialený test, ktorého výsledky už ani nemôžu 

byť horšie! 

Volá sa: nevidím Rómov, nevidím Rómsku osadu, mňa sa to netýka, ja nie to on, 
žiadna pomoc Rómom ani euro na Rómov. Starosta vždy hľadá niekoho iného, kto to má 
riešiť, len nech to nie je on. Raz je to štát, raz učitelia v škole, raz občianske združenia, raz 
niektorí poslanci. Možno by mal rovnako uvažovať aj pri delení svojej výplaty. 

Pomocnú ruku nám už podali viackrát. 
Keď bývalá splnomocnenkyňa v roku 2008 poslala peniaze na odvoz odpadu a vodu, 

tak ich starosta Kohút vrátil, vraj ich bolo málo a rezignoval aj na nájom pozemku. 
Namiesto toho mal mať informáciu o súhlasnom hlasovaní valného zhromaždenia 
pre nájmom pozemkov pod IBV a rómskou osadou z roku 2006 a mal začať, čo sľuboval. 

Keď mohol pomôcť ako vedúci obecnej firmy, tak hovoril, že to on ako starosta ani 
nemôže robiť. Okamžite sa ukázalo, že to je lož. Samozrejme, veď už osem rokov je vedúci 
v kempingu. Teda priniesol náhradnú výhovorku, nech to robí niekto iný, napríklad 
konkrétny občan. To je opäť klamstvo, lebo jedine firma vedená starostom je obecná firma, 
všetko ostatné je alibistický nezmysel.  

Keď tu prišlo občianske združenie Romodrom a nepotrebovali jeho pomoc, tak to 
spočiatku šlo. Za prostriedky úradu vlády si urobili prieskum o prioritách riešení: odpad, 
prístupová cesta, prístup k pitnej vode, zlé bývanie, komunikácia so starostom, podmienky 
pre deti. Ale keď napísali na obec žiadosť o spoluprácu, aby priniesli prostriedky na 
prístupovú cestu, odvoz odpadu a zriadenie mobilného komunitného centra, tak im na 
niekoľko mailov a oficiálnu žiadosť napísal jednu vetu: „Prajem príjemný deň, myslím si že 

všetky uvedené práce hravo zrealizuje Milan Pačan a jeho firma. S pozdravom Kohút“. 
Znovu našiel niekoho na svoju robotu. A to ako sa o združení dnes vyjadruje on a jeho 
poslankyňa, že vraj nie sú seriózni, tak to je neuveriteľné. 

 

Takto utekali peniaze a roky, a osada si krásne rástla. Zostala nám úplne posledná 
šanca dostať tu zdroje z fondov, kde je cca 380mil Eur. Treba splniť len dve podmienky: 
spolupracovať so zástupcom splnomocnenca pre Rómske menšiny a dotiahnuť nájom obce 
s urbárom pod rómskou osadou v zmysle platného uznesenia a územného plánu. Záujem o 
nájom prejavil žiadosťou starosta Kohút už  v roku 2008. 

Pre každú rozumnú hlavu úplne jednoduché a správne riešenie. Veď rómska osada 
je v priestore určenom územným plánom aj keď reálne zaberá približne trojnásobok. Teda 
už inde nebude, len by mala byť menšia. Zodpovednosť za priestor rómskej osady je 
jednoznačne na pleciach orgánov obce, postupne na pleciach bývalých predsedov MNV 
riadených stranou a súčasných starostov v samospráve. Urbár dostal tieto pozemky až 
po roku 1995. Vtedy tu už dávno bola určitá environmentálna záťaž a približne 180 Rómov 
vo svojich príbytkoch. Obec musí túto zodpovednosť prijať a záujem jedného starostu 
nesmie byť nadradený záujmu všetkých občanov a vlastníkov urbáru. 
Podstatné je, že  

- nájom pozemku pre obec nás ako vlastníka nijako neobmedzí, aby sme mohli byť 
zaradení do vysporiadanie pozemkov cez eurofondy.  



- súčasné projekty splnomocnenca vôbec neobsahujú dávanie bytov Rómom, 
v prípade bytovej politiky z eurofondov sa podporuje len jeden program – svojpomocná 
výstavbu bytov samotnými Rómami. 
- obec je jediný oprávnený žiadateľ pre eurofondy, a je jedno, kto je nositeľom 
projektu. Teda najskôr musí projekt odsúhlasiť zastupiteľstvo, potom starosta musí túto 
vôľu zastupiteľstva potvrdiť a ísť do projektu. Každý jeden poslanec, ktorý hlasuje pod 
vplyvom starostu, si zrejme neuvedomuje svoju plnú zodpovednosť a mal by si tento 
odstavec čítať dovtedy pokým nepochopí. (Poslanec uvedom si, že starosta na 
zastupiteľstve nehlasuje!!!! Starosta by mal zastupiteľstvo len viesť, ale ak Ťa ovplyvní, nič 
neriskuje, lebo hlasuješ Ty! )/zákon o obecnom zriadení/ 
- obec sa na týchto projektoch podieľa 5% spoluúčasťou. Tieto prostriedky sa do obce 
veľmi rýchlo vrátia, lebo za legálne stavby sa vyberá nájom a daň z nehnuteľností, ku 
ktorým sa už teraz Rómovia sami hlásia. 
 

Súčasný zástupca splnomocnenca pre rómske menšiny, bol v obci už niekoľkokrát. 
Má veľký záujem osobne obci pomáhať s projektmi a získavaní prostriedkov z nich. 
Bohužiaľ vyjadrenia starostu a niektorých poslancov, nenasvedčujú v spolupráci nič dobré. 
Dokonca na poslednom zastupiteľstve ho títo ignorovali a nedovolili mu vystúpiť skôr. 
Musel tak čakať až na posledný bod rokovania. Týmto uprednostnili osobný záujem pre 
záujmom obce. 

Osobne sme si prešli aktuálne výzvy, ktoré nám môžu okamžite pomáhať. Základom 
je záujem obce o tieto možnosti. Napríklad aktuálna výzva na výstavbu, rekonštrukciu 
a prístavbu materských škôlok je projektom za 600tis Eur na škôlku s kompletným novým 
vybavením pre maximum 80detí. Náš starosta o tomto projekte nikoho neinformoval 
a vybral si iný projekt: zníženie tepelných strát škôlky za 560tis Eur. Teraz zisťujeme, že 
bude potrebných asi 40tis Eur z vlastných zdrojov len na omietky a podlahy. Žiadne nové 
vybavenie.  

Poslanec nie je pri zdroji informácií, má svoje zamestnanie a z obce asi 60Eur ročne. 
O výzvach nevieme, lebo starosta si vyberá projekty účelovo a náš návrh uznesenia, aby o 
výzvach informoval neprešiel. Môže sa tak pokojne stať, že poslanecký zbor ani nevyjadrí 
svoju vôľu ísť aj do inej výzvy. My budeme sledovať výzvy a pôjdu aj do pléna 
zastupiteľstva. 

Mimochodom aj teraz 15.3.2016 sa uzatvára jednoduchý projekt 
z Environmentálneho fondu na zateplenie obecných budov napr. ZŠ. Starosta o ňom 
neinformoval, a pritom je možné dostať 200tis Eur pri 5% spoluúčasti obce. 

 

POZOR!  

Veľmi veľa závisí od osobnej zodpovednosti poslancov, lebo starosta už 

mnoho krát v úzkych povedal: „To nie ja, ale poslanci tak rozhodli.....“ 


