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     Noviny Pribylina Občanom prinášajú hlavne informácie z verejného diania v našej obci. Sme veľmi 
radi, ak môžeme prinášať aj iné dobré správy a dúfame, že ich bude čoraz viac. Od vydania posledného 
čísla novín nás potešili viaceré kultúrne i športové podujatia.  Tradičné športové akcie ako volejbalový 
turnaj a lyžiarsky pochod tento rok Klub Pribylinských turistov a lyžiarov doplnil aj o sánkovačku na 
Kopaniciach. Novinkou boli aj Vianoce v Račkovej, ktoré spolu s vianočnými trhmi pripravili OZ Pribylina 
občanom, Penzión Sileo, horský hotel Akademik a RC Medovníkový domček. Na prelome rokov dedinu 
opäť potešilo divadelné predstavenie Tri letušky v Paríži v podaní členov Divadelného súboru Klások. My 
sme tento rok reprezentovali našu obec už Piatym Pribylinským plesom. Organizovali sme ho už ako 
občianske združenie Pribylina Občanom. Aj posledný fašiangový víkend bol bohatý. Najskôr v piatok sa 
deti v maskách vyšantili počas Veľkého detského karnevalu a fašiangy ukončila Pribylinská fašiangová 
sobota. Karneval organizoval RC Medovníkový domček a fašiangovú sobotu DS Klások. Jarné počasie 
prišlo s letnými teplotami a nedeľné popoludnie je opäť spoločenskou a športovou udalosťou, keď naši 
futbalisti reprezentujú obec. Možno ste v týždenníku My Liptov zachytili aj článok o hokejistoch z Pribyliny, 
ktorý sa tento rok zapojili do Liptovskej hokejovej ligy. Niekoľkokrát boli na čele v divízii C a po náročnom 
štvrťfinále obsadili 5.miesto. Okrem toho v obci  pracujú aj ďalšie aktívne združenia, ktorí zabezpečujú iné 
nevyhnutné činnosti a zaslúžia si pochvalu. 
 
     Asi sme nespomenuli všetky pozitívne príklady, ale aj tieto ilustrujú, že naša obec má naozaj veľa 
aktívnych ľudí, ktorí sa nezištne podieľajú na spoločenskom, športovom a kultúrnom živote obce.  
 
      Bohužiaľ dobrých správ, ktoré majú plynúť  z práce samosprávy našej obce je naopak minimum. 
Pritom práve tie najpodstatnejšie oblasti má ku spokojnosti všetkých spravovať dobrá samospráva. 
Žiadne aktívne združenie či ľudia nedokážu nahradiť úlohu samosprávy na úrovni kvalitného životného 
prostredia, školstva, medziľudských vzťahov, zamestnania, starostlivosti o znevýhodnené skupiny, či 
rozvoja podnikania a cestovného ruchu. Len aktívna samospráva s jasným cieľom dokáže byť atraktívna 
pre súčasných aj nových občanov. Vo všetkých týchto oblastiach obec naopak dlhodobo zlyháva.  
 
     Nasledujúcich pár stránok, na ktoré ste si už vo svojich schránkach zvykli a na ktoré dostávame veľa 
pozitívnych odoziev, nemá za cieľ len pripomenúť, čo sa urobiť malo a neurobilo sa. Ale má Vám priniesť 
náš pohľad a návrhy ako by sa to dalo robiť inak a lepšie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VYDÁVA: OZ PRIBYLINA OBČANOM, ULICA MATEJA ŠUŇAVCA 426/30, 032 42 PRIBYLINA IČO: 50944029 
PERIODICITA VYDÁVANIA: 4X V ROKU, DÁTUM VYDANIA:  26.04.2018 

BEZPLATNÉ V NÁKLADE 300KS, EV. ČÍSLO: EV 5553/17, BEZ ISSN 

www.pribylinaobcanom.sk 

NOVINYNOVINYNOVINYNOVINY    

Vydanie 1/2018Vydanie 1/2018Vydanie 1/2018Vydanie 1/2018    



    

ČO STAROSTAČO STAROSTAČO STAROSTAČO STAROSTA    OBCE OBCE OBCE OBCE UROBIŤ CHCEL ALE...UROBIŤ CHCEL ALE...UROBIŤ CHCEL ALE...UROBIŤ CHCEL ALE...                                                
     Pred nejakým časom sme Vám priniesli príhovor kandidáta na starostu obce Ing. Kohúta z roku 2006. 
Pomaly sa bude končiť dvanásty rok jeho pôsobenia vo funkcii starostu. A teda právom sa môžeme 
pozrieť na hodnotenie obce a plánov starostu od jeho nástupu až po súčasnosť v tých oblastiach, ktoré 
správne pomenoval. A ktoré naozaj boli a sú „Achillovou pätou“ Pribyliny. 

    Ako prvé sa zaviazal, že aj riešením bytovej otázky zastaví odchod mladých z obce. Nielen odchod 
mladých, ale aj prilákanie občanov do obce malo pomôcť materskej aj základnej škole. Spomínal 
mnohé opatrenia, ale zrealizoval len výstavbu druhej nájomnej bytovky, ktorá bola pripravená už jeho 
predchodkyňou. Okrem toho pokračoval v jej diele aj na IBVečke. Pôvodné usporiadanie z roku 2006 sa 
zmenilo na jednu dlhú, predlhú ulicu. Dnes tu z plánovaných 56 rodinných domov stojí jedna stavba. 
Smutný pohľad na IBVečku a stavebný chaos, ktorý znehodnotil dva stavebné obvody asi nikoho z nás 
neteší, ale zodpovednosť nie je na pleciach stavebníkov. Je o zlyhaní obce.    

     Ďalšou oblasťou, na ktorú sa chcel sústrediť  bola Rómska osada. Chcel čo najskôr pracovať, aby 
nebolo neskoro. Plánoval zaviesť poriadok, zastaviť nelegálnu výstavbu, realizovať výstavbu v Rómskej 
osade a zlepšiť komunikáciu. Nič z toho sa neuskutočnilo, ba dokonca ani nezačalo riešiť. Stav je taký zlý, 
že nelegálne skládky odpadu už rieši obvodný úrad životného prostredia. Nemali sme záujem o 
prostriedky z eurofondov a ani z Envirofondu. A tak sa môže stať, že 1400m3 odpadu budeme musieť 
odstrániť za obecné peniaze. 

     Môžeme mať na veci rôzne názory, môžeme hľadať rôzne výhovorky, či alibi, ale či sa to niekomu páči 
alebo nie toto sú neúspechy obce. Dokumentujú to aj čísla, ktorými Obecný úrad disponuje.                     
Aj keď čísla nemusia byť úplne presné, sú veľmi blízko reality. Sú obce, ktoré vymierajú, ale náš prípad to 
nie je. Od roku 2007 sa u nás viac ľudí narodilo ako zomrelo. Tu je bilancia pozitívna a máme prirodzený 
prírastok  plus 12 obyvateľov. Horšie je to však pri počte vysťahovaných z našej obce. Tu je bilancia 
záporná a vysťahovalo sa 43 obyvateľov obce. Avšak úplne najhoršie je to v oblasti, ktorá nás trápi 
najviac. Čísla z rómskej osady vykazujú približný prírastok plus 70 Rómov a my zaznamenávame rapídny 
úbytok. Za posledných 10 rokov je to asi mínus 150 obyvateľov. To je úbytok o 15%! To tu ešte nebolo a 
inak ako hazard s dedinou sa to ani nazvať nedá. 

     Niekto by mohol namietať, že dedina to nie sú len tieto dve oblasti. Skúsme sa teda zamyslieť nad tým, 
čo sa urobilo v iných sférach obce. Áno, máme krásne námestie a takto to vnímajú aj návštevníci obce. 
Ale akosi sa zabudlo, v ktorom roku a aký projekt pre stavebné povolenie bol zastupiteľstvom v roku 2006 
schválený. Bola to pani starostka, ktorá získala dotáciu na projekt námestia. Dokonca tu mali zostať aj 
niektoré pôvodné javory. V roku 2007 boli rozbehnuté aj ďalšie akcie: ROEPka, príprava na druhý 
nájomný bytový dom, dobudovanie poslednej etapy kanalizácie, technológia pre zvýšenie kapacity 
čističky odpadových vôd, vodovod do rómskej osady a samozrejme od roku 2004 aj projekt IBVečky. 
Pravda je taká, že toto všetko našiel nový starosta na stole a len to dokončil.  

     Naopak mnohé plány s ktorými prišiel sám sa nezrealizovali ani za dvanásť rokov. Okrem výstavby v 
Rómskej osade plánoval prestavbu novej požiarnej zbrojnice a podkrovia kultúrneho domu na bytové 
jednotky, parkovacie plochy, parkovisko pri Skanzene, stravovacie zariadenie - slovenskú kuchyňu, 
úpravy obecných budov pre rozvoj podnikateľských aktivít. Chcel dobudovať zariadenie pre starších  
občanov obce a tiež zabrániť tvorbe nelegálnych skládok odpadu. Pritom sa jeho funkčné obdobie kryje 
s obdobím preplneným možnosťami čerpať eurofondy a je pre samosprávy veľmi štedré.  

     Určite sú akcie, ktoré sú výsledkom jeho práce. Patrí sem: multifunkčné ihrisko či obecný traktor s 
príslušenstvom. Ďalej detské ihrisko a najmä chodníky a cesty zo zámkovej dlažby. Ale nič z toho 
nesmeruje k riešeniu priorít, ktoré sám pomenoval a na ktoré dostal od nás mandát.  Od začiatku je 
veľmi aktívny ako vedúci Autokempingu. Tu išlo a stále prúdi veľa investícií, ale naopak základná škola a 
materská škola neboli nikdy prioritou. Jedine, ak by sme to boli ochotní vidieť tak, že priority sa robia až v 
desiatom roku starostovania. A aj to až po dlhom a súvislom tlaku rodičov a verejnosti. Už sme si zvykli, že 
ak poukážeme na zlý stav budovy  a areálu školy, tak svoju zodpovednosť prekrýva školskými výsledkami. 
Toto je naozaj úbohé a pre školu škodlivé, lebo kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu hodnotia na to 
určené inštitúcie. A výsledky našej školy sú nadpriemerné. 
    

    

    

    

    



    

MARTIN JMARTIN JMARTIN JMARTIN JURČOURČOURČOURČO    ––––    KAM BY OBEC MALA SMEROVAŤ?KAM BY OBEC MALA SMEROVAŤ?KAM BY OBEC MALA SMEROVAŤ?KAM BY OBEC MALA SMEROVAŤ?    
     Určite sa aktuálne nájde veľmi veľa ľudí, ktorí tušia, že štýl riadenia nášho                          
štátu je veľmi zlý. Zo všetkých strán prichádzajú signály, že sympatickí vládni       
politici si robia hlavne biznis a zrejme ak by nepotrebovali hlasy, tak by          
robili len biznis. Je neuveriteľné aké obrovské množstvo prešľapov a            
škandálov sa objavovalo. Jedna kauza striedala druhú. Praktický každý                          
významnejší z prostredia strany má niečo za ušami. Je úplne nepredstavi-                        
teľné, že aj po ohavnej vražde novinára a jeho snúbenice je ich popularita           
ešte stále blízka 20tim percentám. Obludnosť vraždiť kvôli biznisu, ale            
priniesla aj nádej na slušné Slovensko. Máme nádej, že sa nevráti vláda                 
jednej strany, jednej politickej firmy a samovláda „našich ľudí“. Opäť tu                 
máme nádej  na vieru, že problémy ľudí budú dôležitejšie ako biznis a šou         
sympatických a uhladených politikov.  

     Ešte pred pár mesiacmi žal prepracovaný politický marketing úspechy       
a šíril sa ako choroba aj do samospráv. Plagiátori politických elegánov           
rástli ako huby po daždi. Naša obec nie je výnimkou. Slušnosti sa tu už      dlho 
nedarí, ale až teraz sa neslušnosť ukázala v plnej sile. Bolo to na             
začiatku roka ešte pred vraždou novinára, keď koordinované              
koaličné vedenie našej obce dehonestovalo obecné zastupiteľstvá.            
Veď ako inak sa dá nazvať päťkrát zopakovaná neúčasť šiestich poslancov na zasadnutí zastupiteľstva. 
Darmo tam chodili rodičia či zamestnanci školy. Poslanci mohli rozhodnúť o skrášlení našej školy. Mohli 
vyslať jasný signál všetkým rodičom aj rodičom predškolákov, že si školu nedáme a že si vážime prácu rúk 
našich predkov. Ich neúčasť podporil aj starosta a spolu ukázali svoj postoj ku škole. Zachovali sa presne 
opačne ako keď išlo o biznis pri schvaľovaní rozpočtu. Vtedy si sami zvolali zastupiteľstvo bez diskusie. 
Zúčastnili sa všetci do nohy a za pár minút rozdelili viac ako 500tis Eur.  

     Škola: Je pár dní po zápise do prvého ročníka a dnes koalícia žne, čo zasiala. Z veľkého počtu 
predškolákov sa ich zapísalo málo... Faktom je, že starosta a poslanci za SMER-SD a SNS opäť neurobili 
nič, čo by pritiahlo rodičov a žiakov. Nič sa nezmenilo a škola je aj v treťom volebnom období starostu na 
vedľajšej koľaji. Ešte jasnejšie sa starosta vyjadril na slávnostnej rade školy, keď povedal, že „on nevie, čo 
by sa malo na škole robiť“. Tieto jeho slová priamo odradili rodičov troch predškolákov. Určite jestvujú aj 
iné dôvody prečo sa tak rodičia rozhodli, ale objektívne, mala obec za posledných desať rokov pre školu 
urobiť viac, omnoho viac. Určite áno, veď budova školy a okolie nedokáže konkurovať  iným školám a jej 
stav nikoho na prvý pohľad neupúta. Okrem toho naša škola stále kúri uhlím.  

     Detské ihrisko: S našimi deťmi súvisí aj detské ihrisko, ktoré je opäť neprístupné pre verejnosť. Obecné 
ihrisko s pár nebezpečnými zvarenými prvkami bolo v roku 2014 doplnené z dotácie, ale naozaj ožilo až 
neskôr, keď tu pribudla zaujímavá drevená konštrukcia. Bohužiaľ práve táto sa stala tŕňom v oku starostu. 
Najskôr cez svoje kanály ovplyvnil verejnú mienku, a potom sa postavil do útoku a ihrisko zavrel. Keď som 
sa ho pred pár dňami opýtal, čo môžem urobiť, aby sa tu mohli hrať všetky deti, tak povedal, že „nič, že 
takto je to v poriadku“. 

Úplne odmietam takýto prístup, farizejstvo a sebaklam, lebo to niekomu takto vyhovuje. Toto nikam 
nevedie. Nikto netvrdí, že za školu je zodpovedná len obec, ale nepochybne to koľko a ktorých žiakov sa 
do nej môže zapísať je len a len v rukách obce. Práve škola je v tomto zmysle zrkadlom autoritatívneho 
riadenia obce a ignorovanie problémov Rómov. Rovnako to platí aj pre detské ihrisko. Potvrdil to sám 
starosta, keď povedal, že: „prevádzka materskej školy a základnej školy je závislá na počte žiakov, ktorí ju 
navštevujú. A čím viac mladých ľudí bude z obce odchádzať, tým menej žiakov bude navštevovať tieto 
zariadenia“  

     Noviny Pribylina Občanom sa snažia prinášať informácie a fakty. Chceme vzbudiť záujem občanov o 
svoju obec. Vyvolať slušnú výmenu názorov, lebo či sa nám to páči alebo nie, stav obce nie je dobrý. 
Záleží na každom z nás, či budeme len automaticky preberať informácie, ktoré sa nám na podnose 
prinášajú, alebo sa dokážeme zamyslieť nad ich pravdivosťou a logikou.  

     Ja som presvedčený, že naša obec má drvivú väčšinu dobrých a slušných ľudí. Bohužiaľ je veľmi 
polarizovaná. Často krát bohužiaľ nie konštruktívnymi návrhmi, ale ohováraním a neslušnými postupmi. 
Niekedy počúvam, že polarizujem túto obec a že sa trasiem na pozíciu starostu. Ale skúste sa na chvíľku 
zamyslieť aká je naozaj pravda... Na úvahu pád príkladov: V roku 2013 sme organizovali petíciu za 
riešenie rómskej problematiky. Pozitívne motivovanú na podporu plánu, ktorý ani jedinej osobe nijako 
neubližoval. Neskôr sa však v obci organizovali dve petície proti mojej osobe. Petície nie ako riešenie 
nejakého problému, ako napr. petícia za znovuobnovenie káblovky, či petícia za celoročný prístup 
k dedinskému potoku, ale petícia proti občanovi obce. Ja si myslím, že ľudí rozdeľujú hlavne výzvy proti 
niekomu alebo niečomu, a nie tie ktoré sú za niečo a nikomu neubližujú.  

      



     Moja osoba je spájaná s tým, že obec už nemohla ďalej prevádzkovať káblovku. Plne sa hlásim k 
tomu, že mi nezákonné vysielanie ublížilo. Na čo som aj upozornil volebnú komisiu. Hlásim sa aj k tomu, čo 
síce nie je moja zásluha, že obec musela prestať z nezákonným mesačným vysielaním. Toto mi pokojne 
môže ktokoľvek pripísať. Avšak ľudia začali byť nahnevaní, až po tom ako starosta ohlásil, že vraj budeme 
musieť prestať aj s nezákonnou retransmisiou (teda, že prídeme o všetky programy v káblovke: STV, 
Markíza, Joj a tak ďalej). Až vtedy si ľudia začali kupovať konkurenciu a odhlasovali sa. Faktom však je, že 
kvôli retransmisii nás žiadny štátny úrad neriešil a nič nám v tom čase nehrozilo. A teda ten kto spojil 
retransmisiu s vysielaním to urobil zámerne. Vyvolal tak pocit, že sú to spojené nádoby a že aj za stratu 
televíznych programov nesiem zodpovednosť. Pravdou je, že nikto nepodal žiadne podanie na 
neoprávnenú retransmisiu a je nesporné, že tu bola len výzva od televízie Markíza. Tieto stránky však nie 
sú priestorom na všetky dokumenty a zistenia. Tie podrobne zverejňujeme na našej stránke: 
www.pribylinaobcanom.sk   

 

     V poslednom období sa udialo v spoločnosti aj v obci mnoho udalostí, ktoré demonštrujú silu a štýl 
autoritatívneho riadenia. Nie sú to len zistenia ako to bolo naozaj s našou káblovkou. Omnoho viac ma 
trápi, že naša obec je v slepej uličke pri riešení problémov svojich občanov či už v obci alebo „Pod 
Brehom“. Že namiesto ponúkanej spolupráce pri riešení základnej školy sa politikárči a starosta je v 
neustálom napätí s riaditeľmi našej školy. Že obec nevyužila obdobie lacných peňazí na zvrátenie úteku 
rodín z obce, ale skôr problém eskaluje. Dokonca sa nedarí riešiť ani iné veci: zanedbané obecné 
budovy, zlepšenie zimnej údržby, minimum parkovacích plôch, nelegálne skládky odpadu či skutočný 
záujem o najstarších občanov. A keď vidím ako vyzerajú stavebné obvody v obci, či automatickú bránu 
na Troch vodách  dá sa povedať, že „je toho už dosť...“ 

      

     Starosta obce musí mať víziu a občanov orientovať a motivovať. A nie naopak. Je úplne neprijateľné 
zámerne ľudí  dezorientovať a potom sa tváriť ako nástroj verejnej mienky. Toto všetko sú dôvody, pre 
ktoré som sa rozhodol kandidovať na starostu obce v tohtoročných novembrových voľbách.     

     Uvedomujem si, že obec je v slepej uličke. Je dezorientovaná a polarizovaná. Uvedomujem si , že 
žiadna kritika, nech je akokoľvek správna a podložená faktami nemôže spojiť všetkých ľudí. Práve preto 
začnem prezentovať viac riešení a návrhov ako kritiky. Najlepšie je s tým začať čím skôr a preto Vám 
skúsim teraz predstaviť môj pohľad na dve oblasti, o ktorých sa teraz veľa diskutovalo: 

     Škola: K dnešnému dňu treba zabudnúť, že tu bolo okolo 20 predškolákov s potenciálom nastúpiť do 
prvého ročníka. Okamžite by som informoval, že oprava budovy ZŠ v tomto roku je jasným signálom 
záujmu obce. Reči o výzvach by sa zmenili na skutky. Oprava fasády ZŠ, tmavého vstupného vestibulu by 
išla v najkratšom možnom čase. Hlavne výmena podlahy a viac prirodzeného svetla. Autá rodičov dnes 
parkujú v priestore  autobusovej zastávky, to je úplne zlé. Nové oplotenie by sa posunulo do areálu ZŠ. 
Smetné  nádoby by sa presunuli , a tak by sa zvýšila bezpečnosť a aj počet miest pre parkovanie rodičov, 
občanov a návštevníkov. Je logické, že ak sa do školy investovalo minimum, tak to teraz bude v súčte 
stáť viac, ale ja zastávam názor, že Pribylina musí mať bezpodmienečne obidve školy a musia byť 
výkladnou skriňou obce.  

     IBV: Opäť treba zabudnúť na to, čo je na tabuli pred IBV. Viaceré parcely, ktoré sú tam zobrazené 
ako rezervované sú v skutočnosti voľné. Okamžite treba nasledovať postupy šikovnejších v iných 
obciach, napr. Uhorská Ves predala 36 pozemkov za jeden rok. Jednoznačne treba zmeniť znenie zmluvy 
o príspevku na siete. Celková cena za nájom pozemkov a siete musí byť lákavá pre záujemcov a nie 
naopak. Treba osloviť realitné kancelárie, lebo či chceme alebo nie práve cez ich trh sa predáva najviac 
pozemkov. Dispozícia IBV ako jedna dlhá ulica nie je veľmi šťastná, a treba uvažovať aj o možnosti, že by 
sa mohli pripojiť aj nové ulice. Energiu by som sústredil na prvú časť IBV, kde je väčšina vecí pripravená. 
Najmä spevnené cesty. Je úplne neprijateľné, že tu obec vyváža stavebný odpad. Na takomto podloží 
sa predsa nedá nič postaviť. 

  

   Tieto návrhy nie sú len z mojej hlavy. Viete, že na riešeniach nepracujem sám, ale sme viacerí.         
Určite ste zvedaví aké by boli okamžité kroky v osade Pod Brehom. Tu je náš tím širší, lebo spolupracujeme 
aj s ľuďmi, ktorí majú výsledky v iných obciach a ja sa teším, keď Vám budeme môcť predstaviť celý 
materiál, ktorý je upravený na naše podmienky a súčasný stav. Dúfam, že to bude čoskoro. 

 

„SOM PRESVEDČENÝ, ŽE NESTAČÍ ROBIŤ TO ČO JE JEDNODUCHÉ, ALE TREBA ZAČAŤ ROBIŤ TO ČO JE 
SPRÁVNE.“ 

    


