
Je po zastupiteľstve! 

Je pár hodín po otvorení zastupiteľstva, ktoré kolektívne šiesti starostovi poslanci odignorovali. 

Ale aby som nebol príliš prísny, tak sa len ospravedlnili! OSPRAVEDLNILI SA, takto nám to aspoň starosta 

obce so spokojnou tvárou oznámil. Poslanec Ján Vrbičan sa ho teda opýtal na ustanovenie rokovacieho 

poriadku, citujem: „Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi. 

Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.“  Potom vyzval starostu, aby mu ukázal prezenčnú 

listinu, ale hlavne dôvody neúčasti vyznačené v nej.  

My sme prezenčnú listinu krátko pred otvorením zastupiteľstva videli a podpisovali, a ani jeden 

neprítomný poslanec nemal vyznačený dôvod neúčasti. Ani jeden! Po tejto otázke poslanca bol pokoj 

starostu okamžite preč, a tak ako je to pre neho typické plynule prešiel do osobného útoku. Citujem: 

„Poprosím ťa pán poslanec, aby si si prečítal mail, keď sme ospravedlnili pána poslanca Benku Filipa, keď 

bol v zahraničí.“  Filip Benko sa naozaj ospravedlnil starostovi, obecnému úradu, kontrolórovi a všetkým 

poslancom. Ale konal úplne inak, poslal hromadný mail pár minút po oznámení starostu zvolať 

zastupiteľstvo. Citujem jeho mail: „Termín 15/12 je pre mňa nevyhovujúci. Budem v zahraničí.“ Filip 

Benko oznámil svoju neúčasť všetkým bez rozdielu a uviedol aj dôvod neúčasti. Konal príkladne a presne 

ako sa na poslanca patrí. Je až neuveriteľné, že starosta argumentoval konaním poslanca, ktoré 

potvrdzuje jeho porušenie rokovacieho poriadku!  Toto dokáže naozaj len on! 

Je na vašom zamyslení, či sa naozaj udialo niečo tak závažné, že sa na zastupiteľstve nemohol, 

zúčastniť ani jeden zo šestice poslancov. Tak závažné, že ani jeden z neprítomných poslancov nemal 

v prezenčnej listine vyznačený dôvod neúčasti. Dôvod neúčasti dokonca neuviedol v prezenčnej listine 

ani starosta, čo je v rozpore s rokovacím poriadkom. Toto sa ešte nikdy za posledných dvadsať rokov 

nestalo.  

V tomto kontexte je úplne zrejmé, že konanie poslancov nebolo náhodné, veď na posledné 

zastupiteľstvo prišiel Ľubo Bobrik aj počas smeny. Rozdiel bol v tom, že na poslednom OZ si sami 

schvaľovali milióny korún na starostove veci, a dnes bolo treba vyjadriť svoj jasný názor k trom 

uzneseniam. K trom uzneseniam v prospech občanov, rodičov a žiakov. K trom uzneseniam v prospech 

základnej školy. K trom uzneseniam, ktoré nerozhodujú o miliónoch korún, ale o rozvoji našej školy. 

Som veľmi rád, že na zastupiteľstvo prišla väčšina pedagógov, rodičia Rómov aj Nerómov a na 

vlastné oči videli resp. nevideli záujem poslancov o základnú školu. Verím, že prídu znova aj keď sa 

pokojne môže stať, že väčšina poslancov ich bude ignorovať.  

Čo sa stane teraz? Týmto konaním, sa všetko len posunie o najviac 14dní. Do vtedy sa musí 

zastupiteľstvo s rovnakým programom zopakovať. Možno si väčšina z Vás kladie otázku, na čo to bolo 

teda dobré, prečo sa takto poslanci zachovali. Síce ukázali svoju osobnú hanbu, ale odpoveď je pomerne 

jednoduchá. Na uznesenia, ktoré sme navrhli a ostávajú v platnosti nevedeli vo svojej skupinke nájsť 

lepšie a rýchlejšie riešenie ako svoju koordinovanú, kolektívnu a „spokojnú“ neúčasť.  Som presvedčený, 

že ich vedúci nájdu spôsob ako túto nepríjemnú situáciu do dvoch týždňov zvládnuť.  

Priznám sa, že im budem držať palce, lebo rekonštrukcia základnej školy a jej areálu je 

prioritou a je jediným signálom z obce, že to s dvadsiatimi štyrmi potencionálnymi predškolákmi, 

žiakmi, rodičmi, pedagogickým zborom a základnou školou myslia konečne vážne. 

Držme im palce spolu, lebo oni rozhodujú o budúcnosti nás všetkých. 

Ing. Martin Jurčo 


