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Pán hlavný kontrolór Ing. Ľudovít Budzák, 

 

Už niekoľko krát som Vám písal mail k závažným skutočnostiam, na ktoré som prišiel 

v rámci poslaneckej funkcie. Prvý mail som Vám poslal už 3.1.2016. V ňom som Vás okrem 

iného upozornil na uzatváranie dohôd o vykonaní práce na výrobu a spracovanie 

audiovizuálnych diel. Upozornil som, že je tu porušený zákonník práce a mohlo by sa jednať o 

nezákonné zamestnávanie na obci. Okrem toho som Vám poslal už ďalšie tri maily, v ktorých 

vidím pochybenia v konaní obce. Naposledy to bolo 16.2.2018, keď som Vás žiadal 

o stanovisko k porušovaniu zákona o obecnom zriadení poslancami a starostom obce. Do 

dnešného dňa ste mi dali buď vyhýbavé alebo žiadne stanovisko. Rovnako ste mi odpovedal 

aj 19.2.2018. Preto som sa rozhodol, že Vám napíšem otvorený list. 

Dňa 7.3.2018 bolo Obecné zastupiteľstvo v Pribyline už po štvrtýkrát po sebe 

neuznášania schopné. Opäť sa nezúčastnili všetci šiesti starostovi poslanci. Nie je potrebné 

opakovať, kto to celé riadi a ani to ako sa poslanci pravidelne radia u starostu. Netreba 

opakovať ani to, že na každé zastupiteľstvo chodí stále viac rodičov, učiteľov, Vy 

a samozrejme aj mi traja poslanci. Dôležité je povedať niečo iné. Osobne považujem za 

najpodstatnejšie to, že na každom z týchto zmarených zastupiteľstiev ste prítomný aj Vy. 

Hlavný kontrolór obce Pribylina. Pre tých, ktorý to nevedia zopakujem, že ste prezident 

Združenia hlavných kontrolórov Slovenska. Vždy prídete, posadíte sa po pravici starostu 

a po zmarenom OZ sa bez slova zodvihnete a odídete. Na prvý pohľad by sa zdalo, že je to 

v poriadku, ale je to skutočne tak?  

Na každom zmarenom OZ starosta všetkých neprítomných automaticky ospravedlní. 

Pritom zákon vôbec nepozná pojem ospravedlniť sa zo zasadnutia OZ. Zákon hovorí niečo 

úplne iné. § 25 ods. 1 Poslanec je povinný zúčastňovať sa zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. Viete si predstaviť, že by ste boli 

povinný niečo platiť, ale keďže by ste sa ospravedlnili, tak by Vám boli platby odpustené. 

Určite nie, ale my sme od Vás ani raz nepočuli, že by ste prítomných oboznámil s týmto 

znením zákona a povedali, že poslanci porušujú §25 zákona o obecnom zriadení. 

Dňa 26.1. sa konalo neuznášania schopné OZ, a preto bol starosta zo zákona povinný 

najneskôr do 9.2. zvolať ďalšie. Ale zákon ignoroval a žiadne OZ nezvolal. Ale Vy ste opäť 

ako autorita - prezident hlavných kontrolórov nejako reagovali. Opäť ste neurobili vôbec nič. 

Toto sú nepochybne situácie, keď najskôr poslanci, a potom aj starosta nedodržali 

resp. nedržiavajú zákon, ale ako hlavný kontrolór ste k týmto prípadom nepovedali jediné 

slovo. Pritom sa nedá povedať, že by ste bol neaktívny, lebo ak je potrebné proti nášmu 

návrhu podržať starostu resp. jeho poslancov, tak doslova sršíte aktivitou. Dokonca citujete 

práve časti rokovacieho poriadku, ktoré odporujú zákonu o obecnom zriadení.  

Zákon ukladá hlavnému kontrolórovi aj niekoľko úloh. Jedna z jeho zásadných 

povinností je najneskôr do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku predložiť zastupiteľstvu 

ročnú správu o kontrolnej činnosti. 60dní uplynulo, zastupiteľstiev bolo niekoľko, ale ročná 

správa nám predložená nebola. Takže nie len poslanci, starosta, ale aj Vy, kto máte dohliadať 



na dodržiavanie práva ho nedodržujete? Opäť podotýkam, že ste prezident hlavných 

kontrolórov Slovenska, a ešte si pamätám na Vaše vystúpenie v RTVS, kde ste pôsobivo 

rozprával a o svojich kompetenciách a úlohách kontroly v samospráve. 

 

Raz ste mi povedal, že obecný zákon nepozná sankcie za jeho porušovanie, a preto sa 

nevyjadrujete. Ale Vy sa pritom hojne vyjadrujete, najmä vtedy ak sa jedná o náš návrh, 

ktorý nie je po vôli starostu. Zákon naozaj neuvádza sankcie, ale až teraz vidíme, čo to 

znamená, ak sa porušenie zákona ignoruje alebo dokonca toleruje. A to najmä nie z pozície 

verejných činiteľov alebo hlavného kontrolóra. Veď ani zlodeja nepostihujú za to, že niečo 

ukradol, ale až za to, že na krádež niekto upozorní! 

Pred posledným OZ sme si na náš návrh aj my pripomenuli minútou ticha hrdinstvo 

a brutálnu vraždu dvoch statočných ľudí, ktorí upozornili na zlodejčinu. Riešilo by snáď dnes 

celé Slovensko mafiu, ak by mlčali. Preto je dôležité hovoriť o porušení zákonov. Hlavný 

kontrolór je dokonca platený za to, že má dohliadať na zákonné konanie samosprávy. Práve 

porušovanie zákona „našimi ľuďmi“, ktoré sa bez povšimnutia prehliada tým, že nie sú 

upozornení, len zvyšuje ich presvedčenie zájsť ďalej a trúfnuť si čoraz viac. 

Práve preto si ja osobne myslím, že poukázanie na nezákonné konanie je tou 

najvyššou sankciou. Situácia by dnes možno bola úplne iná, ak by ste hneď po prvom 

zmarenom OZ citoval zákon v časti, ktorá pojednáva o povinnosti každého poslanca 

zúčastňovať sa rokovaní OZ. Pokojne a nestranne citovali stať, ktorá o tom pojednáva. Nič 

viac.  

Bohužiaľ nestalo sa tak, a preto sa dnes k ignorovanej škole pridal aj opätovný 

nezáujem o riešenie rómskej osady. Vašou nečinnosťou neprispievate k riešeniu problémov 

v obci, a tak sa pridávate aj Vy k zodpovednosti, ktorú nesú šiesti poslanci a starosta obce. 

 

Pán hlavný kontrolór, určite ste si v tejto pohnutej dobe všimli, čo spôsobilo to, že 

spoločnosť začal ovládať peniaze a strach. Pritom ak by si orgány robili svoju robotu 

Slovensko by nemuselo mať hrdinov. Bohužiaľ hrdinov „in memoriam“. 

Prosím Vás aj Vy ste verejný orgán a môžete urobiť veľa. Dokonca by ste mali. Ak 

máte strach, tak ho prekonajte a pomôžte ukončiť toto bábkové divadlo, ktoré má opäť 

utopiť návrhy riešení pre Pribylinu! 

 

       Ing. Martin Jurčo 


