
  
 

    

    

    

MILÍ PRIBYLINCIMILÍ PRIBYLINCIMILÍ PRIBYLINCIMILÍ PRIBYLINCI        
Rok sa chýli ku svojmu koncu a my sa Vám pokúsime opäť priniesť objektívne a neskreslené informácie 

o dianí v našej obci. Dostáva sa k nám Vaša pozitívna spätná väzba, za ktorú sme veľmi vďační. Rovnako 
neodmietame ani negatívne názory, či iný pohľad na informácie, ktoré Vám prinášame. Informácie, ktoré 
Vám na týchto stránkach prinášame si vyžiadavame, pátrame po nich a sú kedykoľvek overiteľné. Ak si 
naše noviny odložíte, informácie v nich overí aj čas. Ak sa budete pýtať radi budeme na 
pripomienky/otázky reagovať.  

Na jednom z posledných zasadnutí Obecného zastupiteľstva sme boli upozornení na to, že tieto 
stránky svojím charakterom spadajú do kategórie periodickej tlače a je potrebná ich registrácia. 
Ďakujeme za túto informáciu. Pri našej snahe o čo najrýchlejšie prinesenie dôležitých informácií ľuďom sme 
nevenovali tomuto pozornosť, ale aktuálny výtlačok je už registrovanou periodickou tlačou. Nemáme 
záujem obchádzať, či ignorovať pravidlá, a ak má niekto pocit, že sme priniesli nepravdivé informácie 
môže nás kontaktovať. Informácie sú uvedené v závere vydania. 

 

NÁŠ NÁVRH ROZPOČTU NÁŠ NÁVRH ROZPOČTU NÁŠ NÁVRH ROZPOČTU NÁŠ NÁVRH ROZPOČTU ––––    ZÁKONA ROKA...ZÁKONA ROKA...ZÁKONA ROKA...ZÁKONA ROKA...    
Úrad starostu zverejnil návrh rozpočtu na rok 2018 šestnásť dní pred schvaľovaním. Bolo to o celý jeden 

deň skôr ako mu to prikazuje zákon! Pritom mohol byť zverejnený už dávno. Ale mohol byť zverejnený skôr? 
Keď v ňom starosta plánuje pred voľbami minúť kompletný rezervný fond. Teda skoro 400tisEur navyše! 
Návrh rozpočtu bol po pár dňoch bez zverejnenia doplnený aj o odstupné pre starostu vo výške 7.300Eur, 
a takto predložený na hlasovanie. O tejto zmene bol informovaný aj hlavný kontrolór, ktorý odborne 
odobril schváliť zmenený rozpočet. Myslíme si, že takýto rozpočet nemal byť predmetom schvaľovania na 
piatkovom zasadnutí! Nielen takýto rozpočtový chaos, ale najmä bezduchý návrh rozpočtu spôsobili, že 
rozpočet nebol schválený. 

Starosta sa rozhodol zvolať na zajtra (piatok 15.12. o 16hod) ďalšie zastupiteľstvo. Je veľmi zvláštne, že 
pri zvolávaní OZ nedodržal ustanovenia rokovacieho poriadku. Na OZ by mal byť schvaľovaný pôvodný 
zverejnený rozpočet bez jeho odstupného. Tak či onak sa jedná o zlý a neambiciózny rozpočet, ktorý 
plánuje ďalšieho úradníka na obecnom úrade, „čudné“ určenie platu starostu, drahé rekonštrukcie ciest, 
a tiež totálne predraženú vodu a kanál v sume 242tis Eur pre hornú časť IBV. Starosta informoval na fin. 
komisii, že „sa budúci rok musí robiť!“ Pritom dolná časť IBV pre 18 resp. 36 rodinných domov je dávno 
pripravená, ale prázdna. Čo je však horšie, ani rozpočet obce so žiadnymi ďalšími stavebnými povoleniami 
a teda domami tu v budúcich rokoch nepočíta! 

Návrh rozpočtu z dielne starostu je odtrhnutý od reality, nepočíta s využitím prospešných projektov, 
podporou podnikania a cestovného ruchu, nerieši bytovú otázku a úteky mladých, rómsku problematiku... 
Z týchto dôvodov sme v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách samosprávy preložili poslanecký 
návrh úpravy rozpočtu, ktorý pomôže riešiť problémy a stav obce. Sami posúďte, či náš návrh nie je lepší... 
Ale jednoznačne je lacnejší, lebo nevyčerpá celý rezervný fond. Náš pozmeňujúci návrh je aj 
s poznámkami zverejnený na: www.pribylinaobčanom.sk  

 
Nižšie nájdete hlavné návrhy, ktoré sa opäť pokúsime na OZ presadiť formou pozmeňujúceho návrhu 

k rozpočtu. 
 
Navrhujeme vypustiť z rozpočtu obce plánované vlastné zdroje vo výške 257.405€ na vybudovanie 

kanalizácie, vodovodu na IBV a posunúť túto akciu na neskoršie roky, keď sa reálne rozbehne výstavba 
v prvej časti IBV, kde tieto siete vybudované sú. 

Odôvodnenie: Už 5 rokov je privedená voda aj kanál k 18tim pozemkom pre RD (celkom je tu 
možných až 36 domov). Sú to hlavne urbárne pozemky a bývalá cesta v správe SPF. Obec má už dva roky 
vyčlenené prostriedky na ich vysporiadanie, ale nekoná a aj preto tu zrejme stojí jediná stavba.  

Navrhujeme vypustiť z rozpočtu náklady na nového človeka na projekt D-COM (7.850€) a radšej tieto 
náklady vo výške 2.000€ rozdeliť medzi aktuálnych pracovníkov. 

Odôvodnenie: Projekt Dcom (elektronická komunikácia obec – občan)odporúča podľa počtu 
obyvateľov na túto agendu 3 pracovníkov, ktorými už disponujeme. 

Navrhujeme zriadenie Obecnej firmy v náklade 15.000€ - vstupný prevádzkový vklad pre činnosť 
s využitím všetkých dostupných možností finacovania a malých obecných služieb (MOS). 

Odôvodnenie: Práve táto aktivita je významným prvým krokom pre podchytenie slušných pracujúcich 
občanov minority, ktorý chcú pracovať a zároveň pomáha výrazne znížiť náklady na mnohé práce, ktoré 
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obec robí externe. Obec by sa mala do konca roka 2019 zapojiť do všetkých verejnoprospešných činností 
a stavieb a rovnako do všetkých dotačných schém. Do tohto termínu bude  vklad obci vrátený a MOS 
bude vykazovať minimálne vyrovnané hospodárenie.  Obecná firma prinesie viditeľné pozitívne výsledky 
pre všetkých občanov obce. 

Navrhujeme obec konečne zapojiť do operačného programu podpora výstavby nových 
komunitných centier (KC) v sume 130tis Eur a spolu s ďalšou výzvou zabezpečiť prevádzku KC vo výške 
41tis Eur ročne bez nároku na obecné finacie. 

Odôvodnenie: Riešenie Róm. otázky v obci sa bez aktívnych krokov len ťažko pohne. Pre obce s KC je 
možné zamestnať až 3 pracovníkov: odb. garant, odb. pracovník a pracovník. Projekt je aktívny od 4/2016 
do 7/2019. 

Odmietame navrhovaný nárast mzdy starostu v roku 2018, lebo sa nám nepozdáva ako obec dospela 
k jeho výpočtu v tomto a minulých rokoch. 

Položku „Údržba budov“ vo výške 10.000€ navrhujeme cielene využiť na Rekonštrukciu havarijného 
stavu objektu „Domu služieb“ 

Odôvodnenie: Táto budova je v havarijnom stave a je ideálnym priestorom v centre obce na tvorivé 
využitie namiesto chátrania a využívania ako sklady.  

Navrhujeme podobne ako v minulých rokoch okamžite zrealizovať zateplenie a kúrenie ZŠ. 
Odôvodnenie: Nezateplená škola kúriaca uhlím pár metrov od plynového potrubia je hanbou obce 

a „raritou“ v širokom okolí. My si na rozdiel od starostu myslíme, že základnú školu potrebujeme mať 
v perfektnom stave za každú cenu. 

Navrhujeme vyčleniť 15.000€ na spracovanie Územn. plánu zón – Podbanské a Račk. dolina. 
Odôvodnenie: Obec je predurčená na využívanie zdrojov z cest. ruchu a aj vyššie príjmy obce plynú 

práve z tejto oblasti. (Grand hotel PERMON a skoro 500 chát) 
Navrhujeme vyčleniť 60.000€ na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu. 
Odôvodnenie: Starosta ani raz nevyužil prostriedky z fondov na likvidáciu nelegálnych skládok, 

naposledy odmietol čerpať takúto sumu aj proti vôli Obec. zastupiteľstva. Skládky nezmiznú samé a 
ohrozujú občanov aj živ. prostredie. Okrem toho ich existencia v rómskej osade (RO) znemožňuje 
zavedeniu kontrolovaných nájomných vzťahov, a teda vynútenia poriadku. A likvidácia skládok v RO bez 
zavedenia os. zodpovednosti za nájom pozemku konkrétnej osobe, by bola určite zbytočná. 

Navrhujeme zvýšiť odmeny poslancom a členom komisií z 1.000€ ročne na 3.000€ ročne. 
Odôvodnenie: Skoro 14 rokov sa táto suma nezvyšovala, a to pritom plat starostu vzrástol o 230% a 

plat kameramana o 300%. Navrhujeme primeranú odmenu, aby bol oprávnený nárok voliča vyžadovať 
prácu od každého poslanca.  

Navrhujeme zvýšiť náklady na zimnú údržbu ciest z 2.000€ celkom na 4.000€ celkom. 
Odôvodnenie: Zimná údržba ciest je nedostatočná, neskoré alebo žiadne výjazdy techniky 

a používanie zadnej radlice je pomerne málo efektívne. A tiež chceme aby obec techniku doplnila aj 
o posýpanie klzkých ciest. 

Navrhujeme z rozpočtu vypustiť náklady na kameramana, ktorý obec ročne stojí 8.224€.a nahradiť ho 
televíznym vysielaním cez káblový rozvod TES Media. 

Odôvodnenie: Väčšina poslancov už dvakrát odmietla obnovu vysielania v kábli v zmysle zákona 
a preto nie je dôvod robiť veci polovičato s minimálnym efektom pre starších ľudí, bez prístupu na internet.  

Navrhujeme vyčleniť 30.000 € na vysporiadanie pozemkov a ich častí a neobývaných rod. domov  
Odôvodnenie: V obci je čoraz viac neobývaných RD. Už v roku 2007 ich bolo 100. Pre podporu soc. 

slabších rodín, prípadne ako rozbehové bývanie mladých rodín formou obecných nájomných bytov 
a domov realizovaných obecnou firmou. 

Navrhujeme investovať celkom 47.000€ na nasledovné projekty: Oplotenie šport. areálu pod brehom 
v súlade s ÚPN obce, Rozšírenie kamer. systému v areáli pod Brehom a v Rómskej osade, Vybudovanie 
ľadovej plochy v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. 

Odôvodnenie: Zvýšenie kvality života a bezpečnosti občanov v obci. 
Spevnenie plochy pri Dome smútku navrhujeme realizovať cez Obec. firmu a znížiť tak plán. náklady 

10.000€ na 5.000€ 
Odôvodnenie: Toto je ideálna jednoduchá práca pre Obec. podnik bude výborným začiatkom jeho 

fungovania a potvrdením, že to je dobrá cesta. 
Rekonštrukciu miestnych komunikácií na uliciach Okružná a Obecná realizovať cez Obecný soc. 

podnik a znížiť tak náklady na ne z plánovaných 183.491€ min o 20%. Rovnako vypustiť rekonštrukciu 
starého Obec. úradu v hodnote 19.607€ 

Odôvodnenie: Výhoda obecnej firmy oproti konkurencii je v tom, že nie je zameraná na zisk, a preto 
vie ponúknuť v súťaži rovnakú akciu za menej peňazí.   

 
Takýto je náš návrh riešenia problémov v budúcich rokoch. Je nevyhnutné, aby ste o našich návrhoch 

vedeli, a my budeme sledovať ako sa k schvaľovaniu rozpočtu postavia ostatní poslanci. 

 
NOVINY PRIBYLINA OBČANOM, VYDÁVA OZ PRIBYLINA OBČANOM, ULICA MATEJA ŠUŇAVCA 426/30,        

IČO: 50944029, PRIBYLINA@PRIBYLINAOBCANOM.SK, BEZPLATNÉ V NÁKLADE 300KS. Ev. číslo: EV 5553/17 


