
O čom sa asi nevie: Ďalšie pokuty a neúspešné fondy 

Pokuty: 

Obec Pribylina dostala ďalšie pokuty. Sankcie uložil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Prvú 

za 1000Eur už v septembri 2016 a obec ju okamžite zaplatila. Ale veľmi ťažko by ste ju na obecnom portáli 

hľadali, lebo je tu pekne ukrytá. Vraj: „Sieťové odvetvie - rozhodnutie“. 

 
 Druhú za 500Eur uložil opäť ten istý úrad len pred pár mesiaci 23.11.2017 a obec ju opäť okamžite 

zaplatila. V systéme, kde obecný úrad povinne zverejňuje úhrady je opäť pekne ukrytá. Vraj: „Poplatok“. 

 
 Po výdavkoch za ukradnuté bicykle vo výške 8000Eur a pokute od Rady pre vysielanie a retransmisiu 

1659Eur je to ďalších zbytočné vyhodených 1500Eur z našich spoločných peňazí. Zverejnenie „rozhodnutia“ 

a „poplatku“ namiesto sankcií opäť dokazuje, že sa niekto snaží prikrášľovaním vecí brzdiť pravdu. Ktohovie 

o čom všetkom ešte nemáme ani potuchy?  

Úplné rozhodnutia o pokutách sú v priložené k článku. 

Fondy: 

 Bohužiaľ to nie sú všetky nepríjemné informácie. Iste si pamätáte, že obec sa uchádzala 

o dotáciu na zmenu palivovej základne v ZŠ. Bolo to jediné, čo sa starosta rozhodol v tomto volebnom 



období pre ZŠ urobiť. Bolo už v roku 2015. Stalo sa tak po našom tlaku okamžite pristúpiť k výmene 

okien a zatepleniu základnej školy. Dotáciu mal poskytnúť Environmentálny fond. Bohužiaľ, tak ako 

v roku 2016, tak aj v roku 2017 sa ministerstvo nerozhodlo podporiť tento projekt. Dá sa len veľmi 

ťažko predpovedať ako dopadne toto rozhodovanie po tretí krát. Aj keď je to veľmi dôležité, aby aj 

škola mala normálne kúrenie. Obávam sa však, že ak to aj vyjde, táto jediná zmena stačiť nebude. 

Už v roku 2015 sme upozorňovali, že ďalšie fondy na rekonštrukcie škôl nebudú. Chceli sme 

postupne každý rok minúť asi 60tis Eur na postupnú opravu školy a jej areálu. Obec by to ani 

nepocítila. Čas ukazuje, že sme sa nemýlili, aj keď by som radšej konštatoval opak. 

Veľmi často sa posúva informácia, že o týchto investíciách do školy rozhoduje riaditeľ školy. Je 

to nezmysel. O tom kde sa použijú obecné prostriedky rozhoduje zastupiteľstvo v rozpočte obce. 

Bohužiaľ u nás to celkom neplatí. Napríklad v roku 2015 potvrdili piati poslanci rozpočet a určili, že  

131tis Eur pôjde na rekonštrukciu starého obecného úradu z vlastných zdrojov, ale ako iste viete 

akcia sa vôbec nerobila. My sme boli samozrejme proti a teší nás, že sa úrad nateraz nerobí. Ja to len 

používam ako konkrétny príklad, keď zastupiteľstvo nejako rozhodlo, ale realita bola úplne iná. Ja len 

poukazujem na to, že OZ rozhodlo kde sa peniaze použijú, ale iba starosta rozhodol ako a či sa tak 

použijú. Dokonca už raz použil aj sistačné právo! 

Takto je to u nás. Zdá sa, že všetci poslanci obecného zastupiteľstva sú stále pod neprípustným 

tlakom. 

 

          Martin Jurčo 


