
Komentár k OZ – bohužiaľ je to čoraz horšie! 
 

Máme za sebou ďalšie OZ. Rokovanie začalo s minimálnym počtom poslancov – päť. Nervozita 
starostu aj jeho štyroch poslancov bola zjavná. Nervózne im šepkal, že Miro Beharka možno príde neskôr 
ale, že nevie, kde je Ľuboš Bobrik. Za nás som zastupiteľstvo štartoval sám. Filip to z Mníchova stihol až 
na bod Rôzne a diskusiu, ale aj to bolo super. Jano mal rodinné povinnosti. 

V zmysle rokovacieho poriadku som desať dní pred zasadnutím predložil osobne do podateľne 
obecného úradu žiadosť troch poslancov o doplnenie programu OZ o dve body. Boli to body:  
Príklad z praxe developera Regionálny rozvoj Liptova pri realizáciách IBV na Liptove a upozornenie na 
povinnosti obce vyplývajúce zo zákona o odpadoch od 1.1.2016. Opäť neboli do programu zaradené  a 
opäť bez uvedenia dôvodu, preto som o ich zaradenie požiadal pri schvaľovaní programu. Starosta nedal 
hlasovať o mojom návrhu na zmenu programu, vraj tak káže zákon. Pozrime sa teda, čo je napísané 
v zákone: Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o 
jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. 
Takže asi takto. Aj keby som na toto upozornil, nič by sa nezmenilo, jeho poslanci by to na milión percent 
nepodporili. Ale uznajte, porušovanie zákona počas rokovania OZ  a ignorovanie návrhu troch poslancov sú 

dôvody opustiť rokovanie OZ. Znamenalo by to, že zastupiteľstvo by nebolo uznášania schopné 

a okamžite by skončilo. Urobil by som len to, čo starostovi poslanci urobili päť krát za sebou. Ale 
neurobil som to a ani to neurobím. Nie preto, že by som sa tým znížil na ich úroveň, ani preto, že by som 
mohol zamedziť zlým rozhodnutiam a uzneseniam, ktoré prinieslo toto zastupiteľstvo. Dôvod je úplne 
prostý. Zodpovednosť za stav obce nesú oni šiesti so starostom a nie jeden poslanec, a preto som si 
povedal nech si ďalej zdvíhajú ruky. Zdvíhajú ruky je bez urážky, lebo o ich rokovaní nemôže byť ani 
slovo. Vlastne jediný kto sa obhajuje je sám starosta a navyše zmenil stratégiu. Vytvoril si akýsi vlastný 
priebeh rokovania OZ a po hlasovaní si začal brať posledné slovo, aby už nemohol nikto reagovať.  

Ešte si dovolím pár slov k bodom, ktoré sme navrhovali. V prvom navrhovanom bode programu 
mal vystúpiť zástupca developera, ktorý realizuje IBV v Uhorskej Vsi, a za jeden rok sa mu podarilo 
zazmluvniť výstavbu 36tich rodinných domov. V druhom bode som chcel poslancov poinformovať aké 
resty má obec voči povinnostiam vyplývajúcim zo zákona o odpadoch. Opäť nám hrozí pokuta, za to, že 
nemáme spracovaný program odpadového hospodárstva, ale čo je dôležité, tak tento program je veľmi 
prospešný a pomáha obci neprodukovať odpad na nezákonné skládky a lepšie hospodáriť s odpadmi. 
K obom bodom nebola potrebná žiadna dôvodová správa ani návrhy na uznesenia. Ich cieľom bola 
informácie pre poslancov a verejnosť ako sa to v iných obciach dá. Bohužiaľ strach z týchto dvoch bodov 
bol tak silný, že ich radšej neschválili. 

Po schválení starostovho programu OZ nasledoval bod záverečný účet obce a tradičná formálna 
kontrola hlavného kontrolóra. Ja som si v záverečnom účte všimol niekoľko zaujímavých skutočností. 
Oproti minulým rokom prvýkrát obsahuje aj položky z podnikateľskej činnosti obce, teda ATC a nákladná 
doprava.  

Nielen k záverečnému účtu som vybral to dôležité čo na OZ odznelo: 

Staroba vs. YouTube. 
Veľmi pôsobivá je kapitola  STAROBA, ktorá sa v roku 2017 plnila len na 14% z plánovaných 

5.424Eur bolo minutých 763Eur. Ale pri kapitole VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY sa z plánovaných 
9.881Eur plnilo až 97% a bolo minutých 9.629Eur. Toto je najmä kameraman Miroslav Števček, ktorý za 
obecné vysiela na súkromnom YouTube kanáli. Možno by si toto mali uvedomiť najmä starší voliči 
súčasného starostu, že na starobu ide z obce 12x menej ako na vysielanie. 

  

Žumpy v ATC. 
Absolútne neúmerná bolo pre mňa suma, ktorú ATC a autodoprava minula na likvidáciu splaškov. 

Rovných 24,03Eur!!! Otázka znie: Akým spôsobom sa teda likvidujú odpadové vody, obsah žúmp v ATC? 
Podľa mňa je toto číslo ukazuje, že sa tam odpad likviduje nezákonným spôsobom. Alebo máte iné 
vysvetlenie ako sa dá za 24 Eur legálne zbaviť stoviek kubíkov odpadových vôd z ATC?  

 



Smetiarske auto. 
Určite ste si všimli, že smeti vyváža „nový“ Mercedes. Ale on vôbec nový nie je. V zmluve to síce 

nenájdete, ale podľa výrobného čísla má už pekných desať rokov. A tu je zaujímavá suma, ktorú sme zaň 
zaplatili. Najskôr bol v nájme za 2.123Eur a potom ho obec kúpila BEZ ZÁRUKY za 63.888Eur. Aby to 
nebolo málo tak za pár mesiacov bol nefunkčný a za opravy sme dali viac ako 6.000Eur. Toto „nové“ 
smetiarske auto nás už teda stálo viac ako 72.000Eur, ale pritom rovnako staré auto viete na internete 
kúpiť za 24.000Eur! Tento nákup starostu a jeho zástupcu nie pre obec vôbec dobrý, najmä ak si 
uvedomíme, že neprebehla žiadna súťaž. Podľa toho, čo som na OZ počul, tak jednoducho prišli na dvor 
firmy REDOX a vybrali si auto! 

Okrem toho, že si myslím, že obec mohla kúpiť staré auto omnoho lacnejšie a SO ZÁRUKOU, tak 
je tu aj iná možnosť. Kúpiť nové auto. Ak si teraz pozriete ponuku predajcu MERCEDES na nete, tak 
ponúka nové auto za 98tis Eur bez DPH, to je 117tis Eur s DPH, o ktorej sa dá jednať, dá sa to platiť 
postupne, atď. (https://autoline.sk/-/smetiarske-auta/MERCEDES-BENZ---18051114533157124000) 
Kedy minulý rok obec kúpila nové auto, tak za päť rokov, by sme mali za rovnaké investície na dvore 
skoro nové auto, ale rozhodnutím starostu budeme vlastniť pätnásť ročnú kazovú mašinu.  

Pri diskusii o kúpe tohto auta som si všimol, že starosta povedal jeden mýtus. Vraj smetiarske 
auto obec nestálo ani euro, lebo všetko išlo zo zisku v ATC. Ale pozrime aká je realita. Celkový zisk 
podnikateľskej činnosti nie je možné rozdeľovať ATC a autodopravu, lebo obec má jedno spoločné 
podnikanie. S celej podnikateľskej činnosti obce máme od roku 2007 naozaj „zaúčtovaný“ zisk pred 
zdanením 69.500Eur, čo je po zdanení skoro 58.000Eur. Ale zároveň za rovnaké obdobie sa v ATC 
realizovali veľmi nákladné investície, ktoré sme zaplatili všetci. Suma investícií je viac ako 85.000Eur 
(vybavenie kuchyne 6tis eur, bar 27tis eur, rozvodné skrine 7tis Eur, nové WC 25tis Eur, oprava WC 8tis 
Eur, strecha .....). Čiže je to naozaj tak, že sa smetiarske auto kúpilo zo zisku v ATC alebo je to skôr tak, že 
ako občania financujeme veľké investície v ATC? Prečo sa tu obec tak úzkoprso nedrží len investícií 
z fondov, z programov rozvoja vidieka? Investície v ATC sa robia automaticky, ale keď sa jedná o školu, 
tak tu len z fondov!!! Myslím, že netreba jasnejší dôkaz, čo je a čo nie je pre súčasné vedenie obce 
prioritou. 

Druhá etapa kanálu a vody na IBV alebo biznis 
Po niekoľkých neúspešných žiadostiach na Enrironmentálnom fonde sa starosta rozhodol, že pár 

mesiacov pred koncom svojho mandátu pustí 240tis Eur do hornej časti IBV. Jeho odôvodnenie je, že sa 
to musí robiť. Pozrel som sa podrobne, čo to znamená, že sa niečo musí robiť. Postupne som si prešiel 
niekoľko položiek z výkazu výmer víťaznej ponuky. Vyberám tie, ktoré detailne poznám lebo rovnaké 
materiály predávam: 
40m oplotenia pletivom výšky 1,6m nás bude stáť 2000Eur, čo je 50Eur na 1m najobyčajnejšieho 

plota! Komplet strešná krytina BRAMAC na stavbu 5x5m v cene 1900Eur. Bežná cena je za tento 

komplet je 1100Eur. Ceny klampiarskych prvkov sú napríklad pre kotlík aj 4x drahšie a celkovo viac 

ako dvojnásobné. Difúzna fólia musí byť asi zo zlata lebo jej cena je 8,10e/m2 bez DPH, pritom 

výborná fólia BRAMAC sa predáva za 1,30E/m2. Plastové okno 60x120cm budeme mať za 157Eur bez 

DPH, ale rovnaké kvalitné okno z nemeckých profilov sa bežne predáva za 57Eur bez DPH. Lešenie na 

maličkej prízemnej stavbe nás bude stáť 783Eur bez DPH. Murivo nosné Poroterm 1m3 budeme mať 

za 120Eur bez DPH, ale bežne sa predáva za 65Eur/m3 bez DPH. Jednoducho povedané len na pár 

položkách zaplatíme o niekoľko tisíc EUR viac ako by to vedel kúpiť hocikto z nás! Predpokladám, že 

rovnaké rozdiely sú aj vo zvyšku ponuky. 
 Okrem toho som sa bol na urbáre opýtať ako to vyzerá so záujmom o horné pozemky. Zistil som, 
že tri najvyššie pozemky, ktoré sú vedené ako obsadené sú voľné a ďalšie dva rezervované pozemky sú 
tiež voľné. Čiže záujem o výstavbu v tejto oblasti je opäť menší ako bol pred rokom. 
  

Zriaďovacia listina školy a prevod správy majetku 
Zastupiteľstvo prijalo už tretiu zriaďovaciu listinu jednej základnej školy. Prvú jedinú správnu 

vydala starostka obce dňa 27.6.2002 a naša ZŠ pracuje pod obcou nepretržite od tohto roku 2002. 
Ďalšiu vydal starosta obce 8.11.2007, a aby toho nebolo málo tak, teraz poslanci prijali ďalšiu. Pritom aj 



sieť základných škôl a školských zariadení k máju 2018 uvádza, že naša ZŠ pracuje pod obcou už od 
23.7.1996. Jednoducho povedané tento guláš, keď starosta vydáva ďalšie a ďalšie zriaďovacie listiny 
jednej ZŠ odporuje zákonu 596/2003, kde v § 22 odsek 3 je uvedené: Zmeny údajov v zriaďovacej listine 
sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine. Jednoducho povedané, platná je len prvá zriaďovacia 
listina a k nej majú byť od roku 2003 vydávané dodatky. Jednoducho povedané právny stav po zriadení 
našej ZŠ nebol doteraz dobrý, a odteraz je to ešte horší. Ja len dúfam, že to nie je niekoho zámer! 

 Vo vzťahu k majetku obce sú ale ešte závažnejšie iné skutočnosti. Starosta si vymyslel, že chce 
majetok obce nanútiť riaditeľke školy akýmsi protokolom, ktorý vraj musí podpísať. Pritom zákon 
o majetku obcí 138/1991 hovorí úplne jasne ako sa majetok zveruje do správy: Prevod správy majetku 
obce medzi správcami sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Na platnosť zmluvy o prevode správy 
sa vyžaduje súhlas obce, ak to určia zásady hospodárenia s majetkom obce. V našich zásadách 
hospodárenia s majetkom obce má obecné zastupiteľstvo takto vyhradené právo. Čiže ak nebude 
majetok zverený do správy zmluvou a táto nebude odsúhlasená zastupiteľstvom, tak každý iný právny 
akt, teda aj jeho protokol je len kus bezcenného a zbytočného papiera. Toto musí vedieť aj on. A ešte 
jedna pikoška. Asi viete, že naša obec investovala minulý rok do materskej školy skoro 700tis Eur, ale 
hodnota tejto budovy k 31.12.2017 je 1.441,58Eur. Tak toto hádam ani nemá obdobu a je to úplne 
mimo. 

Zásady vybavovania sťažností 
Tento materiál bol predložený už druhý krát. Ja som namietal ich nezrozumiteľnosť pre bežného 

občana. Obsahujú veľké množstvo odkazov na paragrafy zákona, a preto sú nepraktické. Ak by podľa 
nich podával sťažnosť občan, tak si musí najskôr naštudovať zákon, čo ho znevýhodňuje v postavení voči 
úradu. Navrhol som prijať zásady podľa príkladu inej obce, ktoré sú praktické a obsahujú prílohy, ktoré 
stačí pri podávaní sťažnosti vyplniť. Teraz ho štyria poslanci bez mrknutia oka schválili. Ale najväčší gól 
bolo to, že poslanci zásady síce prijali, ale zrejme ich ani nečítali, lebo najdôležitejšou časťou smerníc je 
vytvorenie špeciálnej komisie, ktorá musí byť zriadená, ale ich vôbec netrápilo, že my žiadnu nemáme. 

 
Záverom môžem povedať ani na tomto OZ sa neprijalo nič čo by reálne obci pomáhalo. Chválime 

sa ako sa šetrí na centoch a inde utekajú tisíce. K bodom rokovania neexistujú dôvodové správy, 
materiály idú mailom a my si ich za svoje doma tlačíme. Niektoré správy sa hlásia stále dookola, ale to 
aby ľudia vedeli, čo môžu pripomienkovať nenájdete nikde. Deklaruje sa záujem, ale reálny záujem je 
niekde úplne inde. Biznis na IBV a ATC je dôležitejší ako služby pre najzraniteľnejších: deti, starých ľudí, či 
ľudí v núdzi. 
           Martin Jurčo 
  


