
 
MILÍ PRIBYLINCIMILÍ PRIBYLINCIMILÍ PRIBYLINCIMILÍ PRIBYLINCI        
Tohtoročná zima bola naozaj mrazivá a bohatá na sneh. Sneženie trvalo pár dní, a potom mesiac 

nesnežilo. Takéto prívalové sneženia sú už pravidlom a všetci vieme ako sa narobíme, aby nám sneh 
neostal pod nohami. V okolitých obciach to zvládli tak, že väčšinu snehu dostali z ciest už počas 
sneženia. Obciam to ako správcom ciest predsa prikazuje zákon.  

To koľko snehu sa podarilo utlačiť na našich cestách ukázalo prvé oteplenie. Korunou všetkého 
bolo, keď obec počas odmäku cesty ani nečistila. Problémovými sa vraj ukazujú najmä cesty zo 
zámkovej dlažby, ktoré nie je možné udržiavať tak účinne ako asfalt. Mimochodom v cestách zo 
zámkovej dlažby sme stále raritou medzi obcami. Zrejme nie je všetko zlato, čo sa blyští, nehovoriac o ich 
cenách.  

Jedinou možnosťou ako môžeme sfunkčniť zimnú údržbu v obci je predložiť návrh VZN o miestnych 
komunikáciách. Nariadenie už pripravujeme, pôjde do schvaľovacieho procesu a budete ho môcť 
pripomienkovať.  

V čase takýchto ciest sme organizovali už štvrtý Pribylinský ples. Šokovala nás informácia, že by sme 
mali platiť prenájom sály aj za dni príprav plesu. Úrad nás informoval aj o tom, že sa jedná o návrh 
starostu obce. Ktovie ako by to dopadlo s prenájmom toho, čo naši starí rodičia postavili, keby to 
umožňoval cenník obce. Nakoniec sme za dobročinnú akciu zaplatili prenájom 145 Eur. Sme jediní, ktorí 
výťažkom z kultúrnej akcie podporujeme naše deti a zároveň jediní, ktorí za dobročinnú akciu platia 
prenájom priestorov KD. Poplatok za sálu nebol nikdy účtovaný pre medzinárodný festival potápačských 
filmov, ani pre fašiangové veselice, či iné akcie. Aj hlavný kontrolór potvrdil, že v tomto prípade starosta 
nesmie postupovať nerovnako. Nerovnaký prístup sa bohužiaľ stal pracovným nástrojom starostu. 
Minimálne od volieb, cez rôzne štátne dohľady, pokuty a iné polená pod nohy sú ľudia rozdeľovaní.   

My sa však radšej zaoberáme riešením problémov a nie ich tvorbou. Dobré veci podporujeme a 
nemyslíme si, že by akékoľvek pribylinské združenie malo pri organizovaní kultúrnych verejných akcií za 
priestory KD platiť. Pribylinský ples bol opäť veľmi krásny a veľmi peknými akciami boli rovnako fašiangový 
sprievod, zabíjačka divadelníkov či Veľký detský karneval organizovaný OZ Med. domček. Všetky tieto  
akcie osviežujú kultúrny život obce. Veríme, že návštevníci plesu boli spokojní s bohatým programom, 
hudbou, moderátorom a v neposlednom rade s perfektnou večerou, ktorú pripravili super kuchárky vo 
forme bufetu. Aj o rok ste vítaní a tešíme sa na ďalší ročník. 

Začiatok roka priniesol so sebou už dve zasadnutia obecného zastupiteľstva, aj keď doposiaľ nebol 
schválený ich harmonogram pre rok 2017. Na každé zasadnutie sa dôkladne pripravujeme a snažíme sa 
prinášať návrhy riešení jednotlivých dôležitých tém. A tak aj na tieto dve zasadnutia sme priniesli návrhy 
uznesení, konkrétne: 

• Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou a PSBU na pozemky pod Rómskou osadou 

• Návrh na zapojenie sa do výzvy na odstránenie nelegálnej skládky odpadu v Rómskej osade 

• Návrh na pozastavenie účinnosti uznesenia o poplatku za výstavbu inžinierskych sietí na IBV, ktoré  

vôbec nehovorilo o tom, že k ich výstavbe obec pristúpi až po zaplnení pozemkov na 80% 

• Návrh na okamžité organizovanie petície za rekonštrukciu budovy COOP Jednota 

Dlhodobo sa stretávame s tým, že napriek tomu, že o prijatí či neprijatí jednotlivých uznesení 
rozhodujú LEN a VÝLUČNE poslanci, starosta sa vehementne snaží rôznymi informáciami, tvrdeniami, či 
svojimi názormi ovplyvniť názor a hlasovania poslancov. Napokon na toto si môžete urobiť vlastný názor 
sami – kompletné videozáznamy z rokovaní zverejňujeme na našej stránke www.pribylinaobcanom.sk.  

Rovnako pri každom z týchto návrhov sme si vypočuli sériu argumentov, prečo sa to nedá a prečo 
NIE. Ale ak si záznamy pozriete, len veľmi ťažko nájdete akýkoľvek alternatívny návrh.  

TO JE TO ČO NAŠU OBEC NEPOSÚVA DOPREDU, ALEBO ROVNO POVEDANÉ BRZDÍ V ROZVOJI. 

NIE INÝ NÁZOR, ČI NÁVRH OD TÝCH KTORÍ NESÚHLASIA S PREDLOŽENÝM NÁVRHOM. ALE ŽIADNY 
NÁZOR, ŽIADNA ALTERNATÍVA. A PRÁVE PRETO V KĽÚČOVÝCH TÉMACH OBEC STÁLE VIAC A VIAC 

ZAOSTÁVA. 
 

www.pribylinaobcanom.sk 

na papieri...na papieri...na papieri...na papieri...    
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EXPERIMENT EXPERIMENT EXPERIMENT EXPERIMENT „POD BREHOM“„POD BREHOM“„POD BREHOM“„POD BREHOM“............    
Už príliš mnoho rokov skúšame v Pribyline šialený pokus, ktorého výsledky už ani nemôžu byť horšie! 
Volá sa: nevidím Rómov, nevidím rómsku osadu, mňa sa to netýka, hlučnú hudbu nepočujem, 

žiadna pomoc Rómom ani euro na Rómov. Starosta obce vždy nájde niekoho, kto má tento problém 
riešiť, len nech to nie je on. Raz je to štát, raz učitelia v škole, raz občianske združenia, raz niektorí poslanci. 

Vďaka tomuto postoju nám utekali peniaze ponúkané z Eurofondov a taktiež roky. Osada sa 
rozrastala. Obec sa do dnešného dňa nezapojila do výziev na podporu obcí s Rómskou komunitou – 
napr. terénni soc. pracovníci, výstavba komun. centier, občianske hliadky, kompletná rekonštrukcia 
Materskej školy. Zostáva nám úplne posledná šanca dostať zdroje z fondov, kde sú posledné stovky 
miliónov. (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. 

Pre každú rozumnú hlavu jediné, 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. 

Podstatné je, že: 
• nájom urbárnych pozemkov obci nás ako vlastníkov nijako neobmedzí, aby sme mohli byť zaradení 
do vysporiadania pozemkov cez eurofondy.  
• súčasné projekty splnomocnenca vôbec neobsahujú dávanie bytov Rómom. V prípade bytovej 
politiky z eurofondov sa podporuje len jeden program – svojpomocná výstavbu NÁJOMNÝCH 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 vôľu zastupiteľstva rešpektovať a ísť do 
projektu.  
• 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 o spolupráci nič dobré. Scenár stále opakuje: ktorýkoľvek 
splnomocnenec, občianske združenie, či domáci ľudia, ktorí chcú pomôcť sa skôr či neskôr dostanú do 
nemilosti. Môžeme mať rôzny názor na pôsobenie tohto úradu, či jeho postoje k problematike. Faktom 
však ostáva, že nám spolupráca s týmto úradom môže len a len pomôcť pri riešení Rómskej otázky. 

Nie pomôcť len Rómom, ale nám všetkým. 

Na termín 30.3.2017 ohlásil starostovi návštevu aj splnomocnenec vlády Ábel Ravasz s prac. tímom. 
Starosta o jeho návšteve verejnosť neinformoval s tým, že sa kvôli osobným záležitostiam so 
splnomocnencom ani nestretne. Informácia z našej strany, že môže poveriť svojho zástupcu bola 
ignorovaná. Chceli sme aby občania mohli diskutovať priamo s úradom splnomocnenca, a tak sme v 
zmysle štatútu obce zvolali zhromaždenie obyvateľov obce pri príležitosti jeho návštevy. Avšak už pri 
počúvaní skreslených správ v miestnom rozhlase sme mohli predpokladať, že nielen starosta, či skupina 6 
poslancov, ale i jeho kameraman budú zhromaždenie ignorovať. Tu treba podotknúť, že p. Števček je 
veľmi štedro odmeňovaný z našich peňazí práve za to, aby sa takýchto verejných akcií zúčastňoval 
a pripravoval z nich záznam. Tiež sme upozornili, že je zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti, ktorá 
je pre obec nevýhodná a zákonník práce ani nedovoľuje uzatvoriť takú dohodu, ak ide o činnosť 
v zmysle autorského zákona. 

Každopádne nedá nám neporovnať to s akciou Klubu potápačov na bývalom hoteli Kriváň 
z 22.10.2015. Akcie sa vtedy zúčastnil starosta, skupina poslancov a samozrejme aj kameraman a obec tu 
na občerstvenie minula sumu 440Eur.  

Ak vás zaujíma o čom bolo zhromaždenia občanov, nájdete ho celé na: www.pribylinaobcanom.sk 
    

NEZÁUJEMNEZÁUJEMNEZÁUJEMNEZÁUJEM    OOOO    ČERPANIE ČERPANIE ČERPANIE ČERPANIE „SPRÁVNYCH“ „SPRÁVNYCH“ „SPRÁVNYCH“ „SPRÁVNYCH“ EUROFONDOVEUROFONDOVEUROFONDOVEUROFONDOV    
Jedine obec pod vedením starostu Kohúta mala a má možnosť čerpať Eurofondy. Nemohla ich 

čerpať ani jeho predchodkyňa, a ktovie čo ostane o pár rokov ďalšiemu starostovi. Je možné, že sa 
dovtedy všetky nevyužité fondy použijú na diaľnice ako pred rokom 2013. Jednoducho povedané, 
eurofondy sa kryjú s funkčným obdobím Milana Kohúta. Z prvých eurofondov nečerpal priamo na 
potreby materskej školy, základnej školy, dôchodcov alebo Rómov ani euro. 

Dnes sme zrazu svedkami jeho obrody, keď veľmi rád rozpráva o rekonštrukcii materskej škôlky. A 
nielen o rekonštrukcii škôlky, ale aj o kompletnej rekonštrukcii základnej školy. Škoda, že na to akosi od 
svojho nástupu pozabudol a rozpráva takto až teraz. V rokoch takýchto výziev nič nechystal a len 
upozorňoval ako nebude podporovať rómsku školu, pritom všetky schválené dokumenty obce plánujú 
školy ako samozrejmú službu občanom. Tento prístup ku škole sa jemu, ale i nám všetkým vracia ako 



bumerang. Je to ako keby ste najprv chceli mať plnú cukráreň, a až potom ju postavíte. Základná aj 
materská škola zostali počas rokov 2008 až 2014 bokom, ale zato sa intenzívne pracovalo na projektoch 
pre „starý obecný úrad“. Obecný úrad za 450tis Eur má mať štyri podlažia, automatické vstupné dvere, 
nerezové zábradlia, veľkoplošnými drevené podlahy s vykurovaním a niekoľko balkónových terás. Dobre 
si pamätáme na vystúpenie starostu v pravidelnej rubrike: „Čo nového pán starosta?“ v úvode roka 2015, 
kde pútavo rozprával o priorite na rok 2015 - išlo o prístavbu a nadstavbu starého obecného úradu ako 
dominanty obce. V rozpočte bolo navrhnutých a schválených 136tis Eur z vlastných zdrojov. Samozrejme, 
že ku každej výzve potrebujete projekt a zatiaľ čo projekt na nadstavbu a prístavbu starého obecného 
úradu má obec hotový už od roku 2010, tak prípravu projektov na školské budovy starosta začal robiť až 
pár týždňov po našom nástupe za poslancov. Okrem toho tieto projekty nehovoria nič o prístavbe, 
nadstavbe, či rekonštrukcii, ale len o znížení energetickej náročnosti budov. V neposlednom rade 
upozorňujeme, že výzvy na prístavby a nadstavby obecných úradov sa neplánujú. 

Sme presvedčení, že náš sústredený tlak, ale rovnako i tlak rodičov detí priniesol okamžitú zmenu a 
po dlhých rokoch sa starosta opäť začal zaoberať školstvom v obci. Niekoľko krát sme mohli počuť, že 
„zrekonštruuje obidve budovy ako cukrík a zateplí nové bytovky“. Aj keď sme žiadali o podrobnosti 
projektu škôlky, nedostali sme ich, a tak sme v nádeji túto „rekonštrukciu“ podporili. 

Je namieste sa na túto „rekonštrukciu za 580tis Eur“ pozrieť podrobnejšie. Toto slovo v tomto 
projekte a ani vo výzve nenájdete. Práve naopak: v tejto výzve sú výdavky vynaložené na novostavby, 
rozšírenie budov, na rekonštrukciu vnút. priestorov a výdavky na vnút. vybavenie neoprávnenými 
výdavkami. Okrem tejto výzvy bola už 30.10.2015 vyhlásená iná výzva zameraná na výstavbu a 
rekonštrukciu MŠ, o ktorej bol starosta informovaný na decembrovom zasadnutí finančnej komisie. Bola 
to výzva z iného operačného programu pod názvom Ľudské zdroje. Vtedy ju razantne odmietol, lebo vraj 
by nám do škôlky museli chodiť rómske deti.  

Sme presvedčení, že práve takýto postoj je zlý. U nás škôlku navštevuje veľmi málo rómskych detí, 
a pritom práve tu sa môžu naučiť jazyk, mať vzťah k čistote, hygiene a k nám ostatným. Vari je lepšie, že 
namiesto toho behajú po nelegálnych skládkach odpadu v osade? 

Dnes sme si z úst starostu obce vypočuli, že sa s firmou úspešne dohodol na prácach navyše, lebo 
tieto neboli vo výkaze výmer. Uvedomme si, že výkaz výmer je zverejnený už skoro rok. Okrem toho je tu 
aj pár iných otáznikov. Starosta môže bez schválenia OZ použiť len 660 Eur. Ak to znamená, že tieto 
práce sa nebudú súťažiť a budú sa robiť automaticky, tak to nie je v poriadku.  

Ak si v tomto svetle porovnáte tieto podobné a pritom tak rozdielne výzvy, tak nás všetkých môže 
zaujímať, koľko vlastných zdrojov ešte zhltne LEN zníženie tepelných strát škôlky. Ešte viac nás mrzí, že za 
rovnaké peniaze sme mohli mať oveľa viac. V škôlke mohlo byť podlahové kúrenie, normálna jedáleň a 
tri nové triedy či spálne s vybavením. Bohužiaľ na rovnakú budovu môžeme použiť len jednu výzvu. 
Posúďte sami ktorá by bola lepšia. Problémom je nedostatočná komunikácia starostu s poslancami, 
neodpovedanie na otázky a tiež veľmi slabá transparentnosť starostovej práce.  

Už viac ako rok sú pre obce s Rómskou komunitou obnovené výzvy na likvidáciu nezákonného 
odpadu, na terénnu sociálnu prácu, na komunitné centrá, či rómske/občianske hliadky... Okrem toho 
teraz končili výzvy cez environmentálny fond na zateplenie základných škôl (steny, okná/dvere a 
strechy). Toto sú výzvy, ktoré utekajú obci pomedzi prsty. 

 

Na OZ 3.3.2017 nám skoro padla sánka, keď starosta v bode Rôzne navrhol ísť do výzvy z programu 
Ľudské zdroje, ktorá je určená pre obce s Rómskou komunitou. Pozitívny pocit nám dlho nevydržal, lebo 
namiesto možnej likvidácie nelegálnych skládok odpadu v osade sa starosta rozhodol len pre budovania 
stojísk na kontajnery, zberného dvora, nákupu kontajnerov a auta tzv. kontajnerky. Toto však nerieši 
problém s odpadom, lebo jeho množstvá na brehoch a vo vode sú obrovské a určite sa sám nevyparí. Z 
tohto dôvodu sme požiadali o zvolanie zastupiteľstva s návrhom využiť možnosti tejto výzvy aj na 
likvidáciu skládky odpadu v osade. Treba povedať, že každý odpad umiestnený mimo miesta na to 
určeného je nelegálnou skládkou odpadu. V marci sme boli pod brehom a odhadli sme množstvo 
nahromadeného odpadu asi na 500m3. 

Na druhom zasadnutí Obecného zastupiteľstva nás potešili konštruktívne pripomienky kolegov 
poslancov Pavla Holbusa aj Ľuba Bobríka a náš návrh podporil aj Dušan Poliak. Bolo prijaté uznesenie, a 
tak starosta obce musí konať. Máme veľa informácií k tejto výzve, s ktorými sme už 29.3. Obecný úrad a 
aj všetkých poslancov oboznámili. Priniesli sme i kontakt na človeka, ktorý nám vie pomôcť vypracovať 
kompletné prílohy k výzve. Neskôr sme zistili, že starosta už podpísal zmluvu na 1140Eur s inou firmou a v 
rozpore so schváleným rozpočtom obce. Nejedná sa o zložitú výzvu a veríme, že nelegálne skládky v 
osade budú čoskoro minulosťou. Okrem toho sme sa ponúkli (ale i ďalší občania, či poslanci), že po 
likvidácii skládok budeme poriadok v osade pravidelne kontrolovať, aby už nevznikali nové.  

 

Je pre nás nepochopiteľné, prečo starosta nechcel vo výzve využiť aj možnosť likvidácie skládok v 
osade. Za nezákonne uložený odpad v katastri zodpovedá obec. Samozrejme si uvedomujeme fakt, že i 
samotní Rómovia sú za tento stav zodpovední. Ale ak by ste si pozreli video z návštevy starostu v rómskej 
osade z júla 2009, zistíte, že tento stav bol výrazne lepší. A to nielen pri odpadoch, ale celkovo: behajúce 
psy, poriadok, množstvo stavieb, odpad, prístupová cesta a rozloha osady. Ako je možné, že sa táto 



situácia takto vymkla obci spod kontroly? Ako je možné, že sa za rok 2015 z rómskej osady vyviezlo len 
0,7m3 odpadu na osobu a v dedine sa vyváža viac ako 2m3 na osobu? Bolo povedané, že „nevyváža 
sa, lebo si neplatia.“ Ono to síce môže znieť ako reálny dôvod, ale pravda je iná. Obec musí odvážať a 
uskladňovať odpad bez ohľadu na to, či jej vedenie je schopné poplatky za odpad vybrať alebo nie. Je 
zvláštne, že v prípade vody to naša obec dokáže. Dokonca až tak dobre, že v roku 2014 odovzdali 
Rómovia obci za vodu 565Eur, ale obec zaplatila Lipt. vodárenskej spoločnosti faktúry len za necelých 
190 Eur. Rómovia nám, ale i zástupcovi splnomocnenca potvrdili, že sú ochotní platiť aj za smeti, len 
nech majú podobné podmienky ako ostatní alebo aspoň viac kontajnerov. 

    

ÚDRŽBA OBECNÉHO MAJETKUÚDRŽBA OBECNÉHO MAJETKUÚDRŽBA OBECNÉHO MAJETKUÚDRŽBA OBECNÉHO MAJETKU 

Určite viete, že poslanci schválili dotáciu 5000 Eur na opravu krovu a výmenu strešnej krytiny na veži 
kostola. Evanjelický kostol prechádzal opravami aj v rokoch 1997 a 2007, ale teraz je to prvý raz, čo sa 
použijú obecné peniaze. Žiadosť sa preberala už pred rokom a vtedy hlavný kontrolór upozornil 
poslancov, že to zrejme nebude možné. Minulý rok podobnú žiadosť predložili aj v obci Veterná Poruba 
a poslanci ani nehlasovali, lebo hlavný kontrolór aj starosta upozornili, že obec nemôže investovať do 
cudzieho majetku, podobne aj v Svätom Kríži. U nás sa hlasovalo a prešlo to. My sme sa zdržali, lebo 
k tomuto bodu nebolo preložené nič, na základe čoho mal hlavný kontrolór zmeniť svoj názor a aj znenie 
obecného zákona potvrdzuje naše presvedčenie. Momentálne nie je zákonná možnosť ako použiť 
obecné peniaze na opravu kostola. Určitá možnosť by tu bola, len by bol kostol národnou kultúrnou 
pamiatkou na základe rozhodnutia pamiatkového úradu, čo náš kostol nie je. Aktuálne je dokonca 
otvorená výzva Ministerstva kultúry „Obnovme si svoj dom“ zameraná práve na takéto akcie s objemom 
prostriedkov až do 950tis Eur. Počas diskusie poslancov zaznelo, že 5000 Eur predsa pre Pribylinu nie je 
peniaz. My sme naopak presvedčení, že aj 5000 Eur na opravu obecných budov: domu služieb, garáže 
alebo na plynofikáciu školy by pomohlo. 

    

VEDELI STE, ŽE:VEDELI STE, ŽE:VEDELI STE, ŽE:VEDELI STE, ŽE:        
• Skupina poslancov (M. Jurčo, F. Benko, J. Vrbičan) navrhla  zorganizovanie petície za rekonštrukciu budovy Jednoty 

v Pribyline z dôvodu zvýšenia kvalita života občanov obce, ktorú OZ schválilo. Petície sa nachádzajú na Obecnom úrade 
a v predajni Jednoty. Prosíme o ich podporu. 

• Komunikujeme s prenajímateľom našej káblovky firmou TES Media s.r.o. o spôsobe zákonného miestneho televízneho 
vysielania v zmysle licencie. Podľa informácií zo spoločnosti by sa v krátkej dobe mohli programy INFOKANÁL alebo MEDIA TV objaviť 
v programovej štruktúre našej obce a poskytovať najaktuálnejšie informácie z aktuálneho diania v obci. 

• Do dnešného dňa sa nezačalo s plánovanou rekonštrukciu cesty na Plave – plánovanou v roku 2016. Obec zrušila 
a neskôr nanovo realizovala nové výberové konanie aj keď podľa informácií od starostu obce, námietka jedného 
z uchádzačov bola neopodstatnená. Opakovaný výber stojí obec znovu 1000Eur. 

• Obec do dnešného dňa minula na projekty a práce súvisiace s projektom Rekonštrukcie starého obecného úradu 
cca 22.000€ (Zdroj: http://pribylina.obecny-portal.sk/), projekt bol vypracovaný už v roku 2011 a zahŕňa kompletnú 
prestavbu, nadstavbu a prístavbu k budove. 

• Obec mala za starostky zriadenú redakčnú radu, ktorá pripravovala a zodpovedala za obsah vysielania. Že 
vysielanie v Lipt. Hrádku sa pripravuje dodávateľsky v objednanom rozsahu a je o polovicu lacnejšie ako u nás. Že šikovné 
žiačky z Pribyliny, zbierajú ocenenia za tanec, spev či prednes. Že Michal Jurčo získal všetky farby medailí na 
majstrovstvách sveta veteránov vo Švajčiarsku.   

 

     

 

 

 

IBV PRIPRAVENÁ NA 

VÝSTAVBU 
IBV PRIBYLINA  

• Obec pripravila návrh 
zmluvy pre všetkých stavebníkov 
na IBV Medzi záhradami, ktorý 
hovorí o zaplatení poplatku 
16€/m2 na výstavbu inžinierskych 
sietí ešte pred udelením stav. 
povolenia. Zároveň však obec 
garantuje výstavbu sietí a teda aj 
prístupovej cesty, až po zaplnení 
IBV na 80%. T.j. cesta bude 
vybudovaná, až keď sa obsadí 49 
z 61 pozemkov... čo mimochodom 
znamená, že stavebníci nebudú 
môcť svoje rodinné domy zákonne 
skolaudovať.  

Pre ilustráciu pripravenosti tejto 
lokality na výstavbu rodinných 
domov prikladáme dve fotografie 
IBVčiek – Prvá v nemenovanej 
obci na Slovensku, Druhá IBV obce 
Pribylina. 



 

 

Dôležité: 

Po prvý krát sa stalo, že starosta obce Milan Kohút využil právo nepodpísať uznesenie obecného 
zastupiteľstva. Bolo to práve uznesenie odsúhlasujúce účasť obce na projekte odstránenia nelegálnych 
skládok  v okolí rómskej osady.   

Zákon to umožňuje, ale len v prípade, že uznesenie odporuje zákonu alebo je pre obec nevýhodné.  
Toto uznesenie určite neodporuje zákonu.  

Ešte je tu druhá možnosť, že je toto uznesenie nevýhodné pre obec. Ak si starosta myslí, že je 
odstránenie nelegálnych skládok za európske peniaze nevýhodné, tak čo môže byť výhodnejšie.  Takýto 
nezodpovedný prístup môže spôsobiť, že túto povinnosť obce budeme platiť zo svojich.  

Každé uznesenie musí byť zverejnené na úradnej tabuli (§9 bod 7 Rokovacieho poriadku). V tomto 
prípade bol rokovací poriadok porušený a uznesenie nie je zverejnené. Uznesenie je výsledkom 
rozhodovania zastupiteľstva, a aj veto starostu môžeme prelomiť, ak bude za pôvodné uznesenie 
hlasovať minimálne šesť poslancov. Takéto uznesenie, už nebude môcť starosta pozastaviť.   
 Toto je príklad toho ako starosta ignoruje prejavenú vôľu obecného zastupiteľstva. 

 


