
STRACH ZO ZASTUPITEĽSTVA 

Viac ako tristo občanov obce obýva a užíva súkromné pozemky podielnikov pozemkového 
spoločenstva. Hovorím o rómskej osade. Nie je to nič nové, rastie tu počet ľudí a nie vždy občanov obce. 
Okrem toho tu každý rok pribúdajú stavby a odpad. Už šesť rokov predkladáme návrhy, ktoré už mohli 
mnohé vyriešiť a pomohli by každému. Návrhy neprechádzajú a situácia sa len zhoršuje. Posledná 
aktivita starostu obce je z roku 2008, keď zaradil túto oblasť do územného plánu a intravilánu obce. 
V tomto priestore navrhol prestavbu rómskej osady na 45 jednotiek sociálneho bývania. Územný plán 
s výstavbou bytových jednotiek a strediskom sociálnych služieb v rómskej osade je platný. Platí od 
decembra 2008, kedy ho starosta podpísal. Od vtedy neurobil nič, akurát zmenil názor a spochybňuje 
svoj vlastný územný plán, keď hovorí, že je to záplavová oblasť. V mape povodňového rizika pritom túto 
oblasť nenájdete! Je isté, že dnes už starosta nepovažuje svoj územný plán za tak populárny ako vtedy. 

Zmeny v Rómskej osade sú pre nás a budúcnosť obce prioritou, a preto sme už 26.2. požiadali 
o zvolanie zastupiteľstva. Chceli sme diskutovať o pozemkoch pod rómskou osadou, tak aby sme na 
zhromaždenie PSBU obce Pribylina mohli predložiť stanovisko poslancov. Ako viete poslanci aj toto 
zastupiteľstvo odignorovali, a tak starosta zvolal ďalšie. Na poslancov, ktorí ignorujú jednu oblasť za 
druhou už asi názor máte a nebudem to rozoberať.  

Takže starosta zvolal zastupiteľstvo na utorok 20.3. o 15:30. Minule svojvoľne spojil dva 
zastupiteľstvá do jedného a teraz chýba bod o rekonštrukcii budovy a areálu ZŠ. Obec teda ani po dvoch 
mesiacoch nijako neprispela k záujmu rodičov o našu školu a pár dní pred zápisom do školy sa už nič 
nezmení. Horší signál už obec ani nemohla vyslať a bude to opäť len na rodičoch, či aj takýto nezáujem 
obce prekonajú.  

Dňa 12.12.2017 zvolal starosta posledné uznášaniaschopné OZ. Vtedy mu išlo o rozpočet. Urobil 
tak obratom za najkratší možný čas. Bolo to na žiadosť jeho šiestich poslancov a zastupiteľstvo sa konalo 
týždeň po predošlom OZ.  OZ bolo v piatok o 18hod. Teda na štandardný termín aj hodinu. Čiže ak 
starosta teraz určil ako deň OZ utorok a hodinu 15:30, tak vyslal jasný signál ako mu (ne)záleží na účasti 
na rokovaní. Poslanci aj verejnosť sme zamestnancami a máme pracovnú dobu.  Dá sa predpokladať, že 
jeho poslancom je to jedno, a tak skorá hodina rokovania má obmedziť nielen našu účasť, ale najmä 
záujem verejnosti. 

Okrem nezmyselného dňa a hodiny pre rokovanie OZ je podstatnejší bod rokovania OZ: 
„Stanovisko obecného zastupiteľstva k pozemkom pod rómskou osadou v súvislosti so Zhromaždením 

vlastníkov PSBU obce Pribylina, ktoré sa bude konať dňa 17.3.2018“. Najmä v časovej súvislosti je to 
úplne absurdné. Starosta sa vôbec neponáhľal a do programu rokovania na 20.3. dal bod, ktorý sa týka 
rokovania PSBU 17.3.2017. To nie je vtip, toto starosta naozaj urobil. 

Pritom po štvrtom zmarenom OZ 7.3. mal starosta k dispozícii 5 možných termínov, tak aby 
rokovanie zastupiteľstva uskutočnilo ešte pred zhromaždením PSBU, ale on ho zvolal 3 dni po. Pritom už 
z bodu programu je jasné, že smeruje k termínu 17.3. 2018. Toto považujem za jasný signál ako 
pristupuje k tomuto problému, k poslancom aj k vlastníkom urbáru. Je to doslova pohŕdanie. 

 

Ale chcem Vás upozorniť aj na iné súvislosti. Od 8.12. sa neuskutočnilo jediné plánované OZ. Už 
viac ako tri mesiace nedostal jediný občan obce možnosť povedať svoj návrh či názor! Už viac ako tri 
mesiace nemal starosta potrebu zvolať zastupiteľstvo z vlastnej vôle?! Dokonca ani hlavný kontrolór 
nepredložil do 60 dní od začiatku kalendárneho roka správu o kontrole za rok 2017. Pritom mu to 
vyplýva zo zákona!  

Podľa informácií od občanov je obec od jesene riešená obvodným úradom životného prostredia. 
Obec nemá spracovaný program odpadového hospodárstva a zrejme bola za to pokutovaná. Poslanci nie 
sú o ničom informovaní. Minimálne my traja. A ktovie, čo všetko sa tu deje, keď sa tak boja zvolať 
alebo prísť na vlastné zastupiteľstvo.       

Ing. Martin Jurčo 

  


