
SPOLOČNÝ POSTUP ZA „LEPŠIU“ PRIBYLINU 

 
Postup a postoj šiestich ctených poslancov je smutný až hanebný. 
 Ich (zjavne koordinovaná...) neúčasť už po druhý krát na riadne zvolanom zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva k podpore a existencii Základnej školy v obci je naozaj šokujúca. Hlavne, ak vezmeme 
do úvahy, že počas doterajších viac ako 3 rokov ich mandátu sa nikdy nestalo, aby chýbali naraz 
viacerí ako traja. Pán starosta samozrejme hrdo oznámil, že ich neúčasť je ospravedlnená. Ako však 
už býva zvykom v prípade jeho slov dôvod ich neúčasti a ani jeho záznam v prezenčnej listine 
preukázať nevedel. 
 
Poniektorí z tejto šestice požívali v minulosti právom úctu od ľudí za ich konanie, činnosť či za to, ako 
ľuďom pomohli. O to viac smutne vyznieva, ako sa stavajú k hlasovaniam o skutočnostiach, ktoré 
ovplyvňujú životy ľudí v tejto obci. 
 
A tak je skutočne na mieste spraviť odpočet práce šiestich poslancov, menovite p. Beharku, p. 
Bobríka, p. Cibuľovej, p. Holbusa, p. Poliaka a p. Oravcovej.  Cieľom nie je ich očiernenie, ale 
objektívny pohľad na činnosť týchto ľudí a tak šanca pre každého spraviť si vlastný názor, či títo ľudia 
ako poslanci plnia vôbec nejaké poslanie... 
 
Faktom je, že za tri roky ich mandátu SPOLU DOHROMADY priniesli menej návrhov na uznesenie, ako 
skupina ostatných troch poslancov prináša pomaly na ktorékoľvek jedno zasadnutie.  
 
Obsah ich návrhov bol nasledovný: 
Pani poslankyňa Cibuľová raz predložila poslanecký návrh na prestávku v rokovaní a rovnako 
navrhla, aby sa rokovania Obecného zastupiteľstva konali menej často, v tomto prípade nasledujúce 
až po troch mesiacoch. Veľmi zaujímavým faktom jej práce doteraz je tiež to, že p. poslankyňa 
Cibuľová (mimochodom predsedníčka stavebnej komisie v obci) odmietla hlasovať o návrhu, aby stav 
úrad vykonával kontrolu nelegálnej stavebnej činnosti v rómskej osade. 
 
Pán poslanec Holbus prišiel s návrhom na Verejné zhromaždenie obyvateľov k Rómskej otázke a 
trikrát navrhol ukončiť diskusiu. Pán poslanec Poliak navrhol, aby sa zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva pravidelne konali nie raz za dva, ale len raz za 3 mesiace. Rovnako až 3 krát navrhol 
ukončenie diskusie.  
Poslanec Bobrík navrhol poslaneckým návrhom úpravu rozpočtu na rok 2018. Tu však treba 
zdôrazniť, že na nasledujúcom zasadnutí OZ o 14dní bolo jeho hlasovanie úplne protichodné tomuto 
návrhu. Rovnako raz navrhol ukončenie diskusie.  
Jediným poslaneckým návrhom pani poslankyne Oravcovej bol návrh na ukončenie diskusie. 
Poslanec Beharka za tri roky pôsobenia v Obecnom zastupiteľstve nepriniesol ŽIADNY návrh, 
o ktorom by sa hlasovalo. 
 
A tak čo si z toho možno zobrať. Program šiestich poslancov je zdá sa veľmi jasný : čo najmenej 
zasadnutí a čo najkratší kontakt s občanmi (ktorých jedinou možnosťou vystúpenia je práve diskusia), 
nejakú tu prestávku, keď začína byť “dusno“ a úpravu rozpočtu, ktorú si po dohovore pekne 
rozmyslíme....A najlepšie na koniec, keď je na programe citlivá téma podpory zákl. školy odignorovať 
zasadnutie pekne všetci spolu. 
 
Môžeme sa akokoľvek kriticky stavať k návrhom troch poslancov (M. Jurčo, J. Vrbičan, F. Benko), ale 
ťažko možno objektívne povedať, že s návrhmi neprichádzajú. 
Kde by mohla byť  Pribylina, ak by zvyšní šiesti ctení poslanci za štyri roky svojej práce priniesli čo i len 
jeden zmysluplný návrh, ktorý niečo občanom obce prinesie. 
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