
Sú to ešte poslanci? 

Najskôr by som chcel povedať, že základná škola v Pribyline to pre mňa nie sú len múry, ale aj história 

základov vzdelania našich predkov. Pri pohľade na bývalú školu pri kostole si vždy spomeniem na svojho starého 

otca, ktorý s úctou spomínal na svojich šesť rokov v nej. Táto škola bola postavená už v roku 1914 a mala len tri 

triedy. Vtedy mala Pribylina asi 1500 obyvateľov. Bola to jedna z mála murovaných budov v obci. Murovaný bol 

dovtedy asi len kostol. Je nesporné, že to bola vážená inštitúcia rovnako ako samotný kostol.  

História nášho základného vzdelávania má už teda viac ako sto rokov a škola fungovala aj počas oboch 

svetových vojen. V roku 1953 si Pribylinčania postavili novú základnú školu, a opäť to zvládli hlavne vlastnými 

silami. Bohužiaľ naša základná škola je prakticky aj po 65tich rokoch v pôvodnom stave a obdobie, keď sme si 

mohli školu lacno opraviť zrejme skončilo. Bolo to obdobie, ktoré okolitým školám prialo, a to viac ma zaráža, ak 

dnes niekto povie, že nebude opravovať základnú školu pre Rómov. Ja by som si takéto vyjadrenia na adresu 

základnej školy nikdy nedovolil, lebo mám úctu k svojim predkom a aj k všetkým rodičom, ktorí tu majú svoje deti. 

V roku 2014 sme sa rozhodli ísť do obecnej politiky, lebo sme sa už nemohli pozerať na rapídny úbytok 

našich vrstovníkov. Vtedy sme povedali, že okrem iného budeme presadzovať opravu škôlky aj školy. Škôlku ako 

jednu úlohu považujeme v rámci možností za splnenú. Súčasne sa stále venujeme aj škole, ale prijatím 

nezmyselného rozpočtu na rok 2018 sa poslanci škole aj po tretí krát otočili chrbtom. Zlý rozpočet sa ešte dá 

zmeniť a preto sme občanom prestavili úplne jasné uznesenia ohľadom školy. Počítali sme s odporom starostu, 

ktorý je zodpovedný za obec, ale takáto hystéria nás prekvapila. Pritom sa jedná o tri úplne jasné a jednoduché 

uznesenia. 

Starosta nám stále bránil predkladať návrhy na uznesenia. Nie preto, že by obsah uznesenia nebol jasný a 

správny, ale vždy sa našlo niečo formálne, aby sa trom z deviatich poslancov zabránilo predniesť návrh na 

uznesenie. Pri návrhoch iných poslancov tento problém nebol a pritom to boli formálne rovnaké návrhy. Preto 

sme sa už pred dvomi rokmi obrátili na odborníkov, s ktorými vždy konzultujeme prípravu materiálov a aj znenie 

našich návrhov na uznesenia. Sú to ľudia, ktorý sa venujú samospráve, právnici z tejto oblasti alebo ľudia, ktorí 

spolupracujú s Transparency International... Každý náš návrh, materiály k nemu a aj jeho predloženie 

konzultujeme s dvomi nezávislými právnikmi mimo náš okres. Tieto konzultácie nie sú lacné, ale v tejto situácii 

nám veľmi pomáhajú. 

Rovnako sme postupovali aj pri návrhu na zvolanie posledného zastupiteľstva.  Dvom nezávislým 

právnikom z oblasti samosprávy sme smerovali konkrétne otázky, tak aby bolo zastupiteľstvo aj po formálnej 

stránke  správne pripravené. Ich pripomienky sme zohľadnili a takto boli predložené. Sme si istí, že materiály, ich 

podanie a aj návrhy na uznesenia sú v súlade so zákonom, rokovacím poriadkom a spôsobmi v obci obvyklými. Aj 

teraz sme tak urobili a v prílohe článku je kópia komunikácie s právnikom a odpovede na otázky týkajúceho sa 

tohto zastupiteľstva, ktoré potvrdzujú, že aj po formálnej stránke sme urobili všetko tak ako treba. 

Týchto pár viet stačí a nebudem sa viac venovať odvádzaniu pozornosti od merita veci, ktoré sa tu 

predvádza. Naopak treba povedať to, čo je zásadné, že o uzneseniach rozhodujú len a len poslanci. Toto nie je 

kompetencia starosta, kontrolóra, právnikov, učiteľov alebo riaditeľa školy. Ani jeden poslanec nemal jedinú 

výhradu k predloženým materiálom a návrhom na uznesenia. Čo môže byť pre prípravu zastupiteľstva 

dôležitejšie ako to, že ani jeden poslanec nemá pripomienky k preloženým materiálom. Teda aj z tohto hľadiska 

je úplne zrejmé, že obidva zastupiteľstva boli pripravené bez akejkoľvek pripomienky tých, ktorým prináleží 

rozhodovanie. Poslanci asi zabudli, že výkon funkcie vykonávajú vo svojom mene a je neprenositeľný. Každý 

poslanec má zákonnú povinnosť zúčastňovať sa zasadnutí zastupiteľstva a ak nevie mandát daný občanmi 

vykonávať riadne, môže sa kedykoľvek tohto jarma zbaviť a funkcie sa vzdať. Obecné voľby poskytli dostatok 

náhradníkov, ktorý sú pripravení plniť si svoje povinnosti.   

Verím, že ak naša škola prežila generácie rôznych ľudí a dve svetové vojny, tak prežije aj toto a bude to 

opäť rešpektovaná ustanovizeň, ktorá nám bude slúžiť ďalších sto rokov. Teším sa na opakované zastupiteľstvo, 

ktoré bude už o pár dní. 

V prílohe článku nájdete aj obcou potvrdené osobné prevzatie materiálov k minulému OZ.      
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