
Zastupiteľstvo k rekonštrukcii Základnej školy v Pribyline 
 

Boli sme vo funkciách len niekoľko dní, keď sme ako štyria poslanci Ing. Martin Jurčo, Ing. Ján Vrbičan, Filip 

Benko a Peter Vandriak navrhli zmenu rozpočtu. Návrh obsahoval zateplenie MŠ a zateplenie ZŠ, tak ako sme to 

mali v predvolebnom programe. Bolo to v januári 2015. Vtedy pán poslanec Bobrik vo viere v pravdivé slová 

starostu povedal: „Ak teraz budeme investovať do ZŠ a MŠ vlastné zdroje, čo na to povedia poslanci, ktorí prídu po 

nás, že načo sme dali peniaze, keď vyšla výzva za tri mesiace.“ Podobne reagovala aj pani poslankyňa Mgr. 

Oravcová, ktorá po hlasovaní povedala: „keď sme doteraz čakali, ešte trocha počkáme.“ „ Ide o to, že verí, že 

drvivá väčšina výziev sa zrealizuje. Ak by sme tie peniaze minuli, potom nebudeme mať na faktúry.“ 

 Je to neuveriteľné, ale od vtedy ubehli ďalšie tri roky a výzvy nie sú. Nie sú a zrejme sa ani nechystajú, 
lebo výzvy na ZŠ s MŠ pre obce nad 1000 obyvateľov dobiehali v roku 2013.  V návrhu z roku 2015 sme požadovali 
dostatočné prostriedky na dodávky zateplenia obidvoch budov za trhové ceny tak, aby bolo každému jasné, že 
pre nás je základná aj materská školu prioritou. Požadovaná suma pre obidve budovy bola vtedy nižšia ako to čo 
išlo teraz do zateplenia MŠ z vlastných zdrojov. Ale zdá sa, že to dnes poslancov netrápi. 

Zlý výber výzvy pre materskú školu dokonca negoval uznesenie zastupiteľstva z 23.4.2015 lebo 
neumožňoval rekonštrukciu, ale okrem toho aj poriadne zaťažil obecný rozpočet. Aj keď toto rozhodnutie nebolo 
dobré, bolo lepšie ako žiadne. Toto sa v žiadnom prípade nedá povedať na nový rozpočet, ktorým dali šiesti 
poslanci Dušana Cibuľová, Mgr. Iveta Oravcová, Luboš Bobrik, Dušan Poliak, Pavel Holbus a Ing. Miroslav Beharka 
starostovi zelenú, nech cez volebný rok úplne vyprázdni rezervný fond, ale na budovu a areál školy nepôjde ani 
euro. 

Schválený rozpočet obsahuje aj horšie rozhodnutia ako zlé. Gro našich peňazí má isť na predražený kanál 
a vodovod ku nikomu, a tiež na opravu cestu, ktorá bola nedávno ako nová. Spolu viac ako 400tis Eur. Obidve 
tieto akcie bude potrebné pozorne sledovať a kontrolovať.  

Ale možné aj to, že sa zopakuje február roku 2015. Bolo to práve po našich návrhoch na investície do škôl 
a po kritike schválenej rekonštrukcie starého obecného úradu z vlastných peňazí. Práve vtedy po vlne našej kritiky 
stroskotal plán starostu naliať 132tis Eur do starého obecného úradu, a zrazu si začali túto položku 
„pomenovávať“ ako rezervu na fondy. Samozrejme takýto postup by bol smiešny a nezákonný, rovnako ako vtedy. 
Pozn.: Starý obecný úrad sa už viackrát súťažil a celkovo je tam malo ísť až 400tis Eur.  

 
Ale vráťme sa ku nášmu aktuálnemu návrhu bezodkladne rekonštruovať základnú školu a jej areál. Dnes 

už každý pochopil, že fondov na školy tu bola celá kopa, a ak sa nejaký chystá, tak možno pre obce s rómskou 
komunitou. Čo je síce priestor aj pre našu obec, ale bohužiaľ nie je to priestor pre nášho starostu. Potvrdil to 
nielen svojím nezáujmom o výzvu na rekonštrukciu materskej školy MŠ pre takéto obce, ale aj na poslednom OZ.  

Návrh rekonštrukcie ZŠ sme podali už 14.12.2017 ako doplnok programu posledného zastupiteľstva, ale 
ostatní poslanci tento bod odmietli zaradiť. Preto sme už 22.12. starostu požiadali o zvolanie zastupiteľstva 
s rovnakým bodom. Starosta síce zatiaľ neoznámil zvolanie zastupiteľstva, ale OZ bude zo zákona, a to najneskôr 
na 15ty deň od doručenia žiadosti. Namiesto toho nám oznámil, že mu naša žiadosť bola doručená až 3.1.2018 
a vyzval nás, aby sme mu do 10.1. preložili nasledovné materiály na rokovanie: 

- rozsah prác rekonštrukcie budovy a areálu ZŠ 
- finančnú hodnotu prác 
- návrh úpravy rozpočtu Obce Pribylina pre rok 2018 
 

To, že starosta od nás žiada na rokovanie materiály, ktoré k rokovaniu nebudú potrebné je dosť  

nelogické, lebo príprava takýchto materiálov presahuje pôsobnosť poslanca.  Dá sa to vysvetliť len tak, že 

starosta si opäť pripravuje priestor na úskok, aby sa o našich návrhoch na uznesenia nehlasovalo.  

Nám naopak záleží na konštruktívnom rokovaní zastupiteľstva, a preto predložíme návrhy uznesení, tak 

ako sú zhrnuté nižšie. Je z nich úplne jasné, že sa počas rokovania OZ nebudú preberať ním požadované 

materiály, a navyše ich konkrétna príprava spadá do pôsobnosti obecného úradu. Nižšie predkladáme aj 

dôvodovú správu. 

 

Ešte je potrebné povedať, že obecné zastupiteľstvo už pred tromi rokmi odsúhlasilo prípravu projektovej 
dokumentácie aj pre budovu ZŠ. Síce som  ju nevidel, ale predpokladám, že je pripravená, keď bola zaplatená. 
Disponuje ňou obecný úrad a v rámci svojich zákonných kompetencií je oprávnený prípravou starostom 
požadovaných podkladov, tak ako môžu vyplynúť z navrhnutých uznesení. Práve obecný úrad má zo zákona 
zabezpečovať organizačné aj administratívne veci obecného zastupiteľstva. 



 
Dôvodov, prečo žiadame o zvolanie zastupiteľstva a prečo predkladáme takéto návrhy uznesení je hneď 

niekoľko: 
- Už niekoľkokrát sa poslanci okolo starostu odmietli zaoberať rekonštrukciou budovy a areálu ZŠ. A to vo 
všeobecnosti, a nie z dôvodu, že by chceli vedieť, čo sa bude robiť a čo to bude stáť. 
- Je vysoký  predpoklad, že sa zachovajú opäť rovnako, lebo diskusia o budúcnosti školy je pre nich nepríjemná 
a riziková. Zrejme aj z dôvodu, že sami nevedia, čo robiť. Žiadny program, žiadna vízia, stratégia a žiadny návrh, 
a tak zostáva jediná možnosť, alibisticky povedať, že im chýbali materiály. 
- Silný ročník u predškolákov, ktorí môžu prejsť do prvého ročníka si vyžaduje jasné stanovisko obecného 
zastupiteľstva, či je základná škola pre obec s 1300 obyvateľmi konečne prioritou alebo ešte stále nie 
- Na záver to najdôležitejšie! Toto sú naše návrhy na uznesenia, sú pripravené  v obdobnom znení aké boli prijaté 
práve pri rekonštrukcii MŠ, a to bez akýchkoľvek materiálov, či návrhu na úpravu rozpočtu obce. Vtedy sa tak 
dokonca stalo bez zverejnenia v pozvánke. Poslancom nebol preložený dokonca ani návrh na uznesenia. Nejednalo 
sa dokonca ani o návrh poslancov, ale návrh predložil priamo starosta. A bolo to v bode Rôzne. 
 

Poslanecké návrhy na uznesenia: 
OZ v Pribyline  
- súhlasí s rekonštrukciou budovy a vstupného areálu ZŠ 
zodpovedný: starosta obce     termín realizácie: do konca augusta 2018  

 
- žiada starostu obce a riaditeľku ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka o spoluprácu pri presnom určení rozsahu prác 
zodpovedný: starosta obce; riaditeľka ZŠ s MŠ   termín: okamžitý 

 
- poveruje obecný úrad prípravou zmeny rozpočtu v súvislosti s rekonštrukciou budovy a vstupného areálu 
v nadväznosti k rozsahu prác (zateplenie, výmena otvorov, vestibul, rekonštrukcia oplotenia, revitalizácia 
zelene, parkovacie plochy) 
zodpovedný: starosta obce      termín: do najbližšieho OZ 
 

Záver 
Starosta obce sa nezúčastnil otvorenia školského roka, rady školy a ani koncoročnej besiedky. Keď som sa 

ho opýtal prečo, povedal, že má svoje dôvody. Bohužiaľ vzťah súčasného starostu ku škole a všetkým jej 
riaditeľom z jeho éry je všelijaký, len nie konštruktívny a dobrý. Ukazuje sa to aj počas zasadnutí OZ ako blízko pri 
starostovi má miesto štatutár školy a blízko napríklad hlavný kontrolór. Ja osobne považujem riaditeľa základnej aj 
materskej školy za druhú najpodstatnejšiu funkciu jednotlivca po starostovi, a takto si myslím, že treba k nemu 
pristupovať. Bez akýchkoľvek osobných nastavení. 

Z pozície zriaďovateľa obce má byť základná škola aj materská škola na prvom mieste. Starosta obce 
najlepšie pozná stav detí v jednotlivých ročníkoch. Mal by všemocne podporovať správny trend prvých troch 
ročníkov tak, aby motivoval každého predškoláka prejsť do našej prvej triedy. Ale asi to tak nie je, a naopak je 
hanbou, že zriaďovateľ ani po upozornení hlavného kontrolóra nedbá na aktuálnosť a správnosť základných 
zriaďovacích dokumentov tejto inštitúcie.  

 

Len základná škola, ktorá je rešpektovaná starostom a poslancami obce môže byť 

rešpektovaná rodičmi, učiteľmi a žiakmi.  

Len istá a jasná budúcnosť tejto ustanovizne je zdrojom motivácie pre všetkých a každý iný 

prístup k nej všetkých len zneisťuje a nemotivuje. 

  

         Ing. Martin Jurčo  


