
 

 

 

 

 

 

Vážený pán 

 

Ing. Milan Kohút, starosta  

Obec Pribylina 

 

                                                                                                                         Vo Vinodole  24.februára 2018 

 

 

 

 

Vážený pán starosta, 

obraciam  sa na Vás  touto formou, po zvážení všetkých    argumentov   ktoré som si vypočul počas  

mojej návštevy v Pribyline  a ktoré zazneli  aj v rozhovore  s poslancami a členkami učiteľského zboru   

základnej školy  Vašej obce 

Dovoľte, aby som  sa  opakovane kriticky  vyjadril k Vášmu ovplyvňovaniu rozhodnutia poslancov  k 

neúčasti na  zasadaní zastupiteľstva,  ktoré ste zvolali na základe  požiadavky troch poslancov, ktorých 

považujete  za svoju opozíciu. Uspokojili ste sa  dodržaním zákonných postupov  pri opomenutí  

princípu mravnosti pri výkone  funkcie starostu a podporili ste spôsob,  ktorý riešenia   presúva do  

iných  priestorov než je   obecné zastupiteľstvo. S podobnými praktikami sa u starostov  stretávame  

často, vždy ma to zamrzí, ale napriek tomu sa pri našej činnosti snažíme  apelovať na obe strany, aby 

zachovali  nie len zákonnosť ale aj  etické správanie.  

Absencia takéhoto správania sa  bohužiaľ podľa môjho  poznania a Vašej reakcie na moje konštatovanie 

o nekorektnom   prístupe  k zvolanému  a neuskutočnenému zasadaniu  zastupiteľstva neúčasťou 

poslancov potvrdila.  Ťažko je uveriť, že by  „Vaši“ poslanci neprišli,  ak by ste ich nepresvedčili o opaku.  

V našom rozhovore ste mi povedali, že  k ignorácii zvolaného zasadania  zastupiteľstva ich  vlastne 

priviedol text predložených dôvodových správ, ktoré nemali znaky dôvodovej správy,  ale boli len  

obvineniami a ohováraním. Napriek tomu, že  moja predstava o náležitostiach dôvodových správ je 

tiež iná, myslím, že ste ich len šikovne využili vo svoj prospech. 

 Primárnou snahou troch poslancov však bolo  schválenie postupu,  ktorý by zabezpečil  rekonštrukciu 

základnej školy a vypracovali k tomu aj  potrebné návrhy uznesení. Ide o legitímnu aktivitu poslancov, 
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ktorá  si žiada   adekvátnu  reakciu od  zastupiteľstva a samozrejme  Vás ako starostu,  ktorá sa ale  

nekonala z dôvodu  zmareného zasadania zastupiteľstva.  

Zaujímal by  ma  dôvod, prečo nie je možné o tejto požiadavke poslancov rokovať  a čo Vás  vedie  

k tomu, že ste zaujali odmietavý postoj.  Prosím o odpoveď  na moju otázku, ktorá by mohla  byť prvou 

métou k pochopeniu   Vášho konania a prvým krokom  k riešeniu tohto nežiadúceho stavu. 

 

Vážený pán starosta, 

uvedomujem si, že  vzťahy v orgánoch samosprávy sú výhradne vecou  samotných členov konkrétnej 

samosprávy  a nikto  iný, len  obyvatelia obce  sú zodpovední za to,  kto  ich  bude  v  nich  zastupovať. 

Oponenti ale  nie sú nepriatelia a prípadná polarizácia obce  len zhoršuje  a komplikuje   vzájomnú 

komunikáciu. Zastaviť negatívny trend  môžete aj Vy, rešpektovaním názoru oponentov a ústretovým 

konaním  v prospech celej  komunity obce Pribylina.  

Našou prioritou v združení ZOMOS je  dobrá samospráva, ktorá rešpektuje  práva všetkých v danej 

obci, podporujeme snahy aktivistov a poslancov, ktorí  sa o takúto samosprávu usilujú a preto si 

dovolím  tento list adresovaný Vám, v kópii doručiť aj  im, napriek tomu, že som tento list neoznačil 

ako otvorený list starostovi. 

 

 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

Vladimír Špánik, predseda 
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