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Vec: Otvorený list 

Vážení poslanci, už štyrikrát v rade ste sa nezúčastnili rokovania obecného zastupiteľstva. 

Pravdepodobnosť, že ste nemohli 24krát za sebou je prakticky nulová. A keďže ste sa vedeli stretnúť u starostu 

v piatok večer o 18hod, tak je náhoda úplne vylúčená. Nebudem Vám pripomínať znenie zákona na základe, 

ktorého ste sa poslancami stali, lebo by to nemalo význam. Píšem Vám z iného dôvodu. 

Starosta teraz zvolal zastupiteľstvo na utorok 15:30. Ja toto jeho rozhodnutie chápem tak, že v tomto čase 

budeme mať problém s účasťou už aj my a samozrejme aj široká verejnosť. Politika nie je len v hodine a dni 

zasadnutia, ale aj v bode programu, ktorý sa jeho rozhodnutím zvolať OZ až po zhromaždení vlastníkov PSBU stal 

bezpredmetným.  Mimochodom viacerí účastníci zhromaždenia PSBU si tento zámer všimli a celkom sa na tom 

zabávali.  

Ale nechcem byť len kritický, lebo aj Vy ste si na začiatku svojej poslaneckej práce mysleli, že niečo pre 

svoju obec urobíte. Máte pohodnú väčšinu, ale veľa ste toho neurobili. Podľa toho čo ukazujete počas posledných 

mesiacov sa potvrdzuje, že ste mali úplne iné dôvody byť poslancami.  

Nás troch poslancov, ktorý neignorujeme starostom zvolané zasadnutia sa nikto neopýtal, či nám 

vyhovuje utorok o 15:30, ale tento deň a hodina je možno jediný čas, ktorý vyhovuje Vám šiestim. Pri takomto 

politikárčení sa nedá nič vylúčiť, a preto sa Vás šiestich chcem opýtať: 

 Je obecné zastupiteľstvo zvolané na 15:30 v utorok, lebo Vám šiestim vyhovuje  tento deň a hodina a po 

dvadsiatich štyroch neúčastiach príde aspoň jeden z Vás? 

Zároveň interpelujem členov obecnej rady: Ľuboš Bobrík, Pavel Holbus a Mgr. Iveta Oravcová podobnou 

otázkou: 

Je obecné zastupiteľstvo zvolané na 15:30 v utorok, lebo Vám členom obecnej rady  vyhovuje  tento deň 

a hodina a po dvanástich  neúčastiach príde aspoň jeden z Vás? 

Moje otázky sa týkajú zajtrajšieho OZ a aj Vaše odpovede majú zmysel len ak mi odpoviete pred jeho 

začiatkom.      

 

Ďakujem.         Ing. Martin Jurčo 

 

 


