
Opäť sa pred školou skryjú, budú zbabelí alebo školu konečne podporia? 

Pobavil som sa na obnovenej kampani, ktorú starosta s Mirom Števčekom spustili za obecné 

peniaze. Najskôr išla „stará pesnička“ z obdobia bývalého riaditeľa ZŠ o prenášaní vlastnej 

zodpovednosti na neho. Teraz to bolo o súčasnej riaditeľke ZŠ. Za súčasnej riaditeľky má pritom škola na 

prvom stupni prevahu Nerómov. Riaditeľka má podporu Rady školy, zamestnancov, rodičov a škola 

funguje aj bez špeciálnych tried. Rada školy v spolupráci s riaditeľkou teraz pripravila list a dotazník pre 

rodičov predškolákov. Veríme, že zvýšime ich záujem o našu školu a svojimi pripomienkami pomôžu ešte 

viac zlepšiť služby našej školy. Osobne som rád, že to škola aj bez podpory obce takto dobre zvláda.  

Starosta neobišiel ani nás a v príspevku sa dokonca postavil do role hovorcu poslancov! 

Vzťah starostu obce k ZŠ je úplne jednoznačný. Je starostom dvanásty rok a predložil poslancom 

už jedenásť vlastných návrhov rozpočtu. V žiadnom návrhu nedal euro na opravu budovy ZŠ alebo jej 

okolia. Po našom nástupe aj tu mení kurz, ale zatiaľ sa mu to nedarí skryť za eurofondy, tak ako pri 

škôlke. To je celé. Možno neviete, že všetky prevádzkované obecné budovy kúria plynom. (Hasiči od 

roku 2009). Len škola nie! Čo tu ešte viac treba dodať?! 

Ale najviac ma asi bavia jeho rozprávky o tom, ako chýbajú poslancom materiály na rokovanie. 

Opäť niekoľko faktov: 

- Naposledy sa všetci poslanci zúčastnili zasadnutia 15.12.2017. Vtedy odmietli rokovať o škole, 

ale bez materiálov a jedinej otázky schválili státisíce eur na investície. Ako materiál im stačil jediný 

riadok. Napr.: IBV - vodovod, kanalizácia 226tisEur, IBV – vyrovnanie terénnych nerovností 15tis Eur, 

Rekonštrukcia Obecná, Okružná ulica 184tis Eur...... 

- Naše materiály sú zverejnené a boli v súlade s rokovacím poriadkom poslané už 10.1.2018. Boli 

poslané tak, ako nám ich posiela obecný úrad - mailom a dokonca som ich zaniesol aj osobne. Do 

dnešného dňa nikto nenamietal, že by mu čokoľvek chýbalo! Ani jedna jediná požiadavka poštou, 

mailom či telefónom! Ani jeden z poslancov, ani hlavný kontrolór, ani obecný úrad a ani starosta 

nekontaktoval predkladateľov! 

- My sme boli tí, ktorí sme si od prvého zastupiteľstva pýtali materiály od povinnej osoby, teda od 

obecného úradu. Veď v rôznom sa bežne rozhodovalo o desiatkach tisíc eur a úplne bez materiálov. 

Vrcholom bola pozvánka na zastupiteľstvo z 18.8.2015, kde starosta rovno napísal, že materiály sú 

k dispozícii len na obecnom úrade a neposlal nič (pozvánka je v prílohe). Trvalo to 2,5 roka pokým sme 

prvýkrát dostali návrh na uznesenia ešte pred rokovaním. Kde sú dnes tí, čo toto nazývali žabomyšími 

vojnami. Trvalo to dlhých desať zastupiteľstiev, ale materiály ako tak máme. Až doteraz!  

Ale nechcem odvádzať pozornosť k nepodstatnému starostovi. Pretože pri prijímaní rozhodnutí 

formou uznesení je celá zodpovednosť len a len na poslancoch. Navrhnuté uznesenia sú jasné a 

podložené dôvodmi. Boli predložené obvyklou formou a spĺňajú všetky zákonné náležitosti, čo potvrdili 

aj odborníci. 

V návrhoch na uznesenia sa Ing. Martin Jurčo, Ing. Ján Vrbičan a Filip Benko jednoducho a jasne, 

pýtajú jediných, ktorý majú odpovedať: Ing. Miroslava Beharku, Ľuboša Bobríka, Dušany Cibuľovej, Pavla 

Holbusa, Mgr. Ivety Oravcovej a Dušana Poliaka: " Ideme do začiatku septembra 2018 opraviť základnú 

školu?"  Ale aj žiadna odpoveď, či dokonca úskok je ich odpoveďou. 

Starosta nie je poslancom už dvanásť rokov. Je starostom. Ak mu chýba rozhodovanie o tom čo 

sa má v obci robiť, tak nech kandiduje opäť za poslanca. Starosta má inú náplň práce, a tej by sa mohol 

venovať. 

          Martin Jurčo 


