
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VÁŽENÍ OBČANIA PRIBYLINY 
 
Uplynulé štyri roky mi boli školou, ktorú si nesmierne cením.  

Množstvo prijatých informácií za krátke obdobie môžem porovnať len  
s vysokou školou. Štúdium obecných vecí bolo nevyhnutné, lebo bez  
znalosti zákonov a záväzných regulatívov z oblasti samosprávy, školstva,  
životného prostredia by sme nedokázali pripraviť kvalitný materiál a  
predložiť uznesenie. Niekedy však nestačilo ani to, a pomohli nám stretnutia 
 s ľuďmi, ktorí už veľa  dosiahli a títo nám vždy ochotne poradili. Je šťastie,  
že aj dnes máme šikovných, energických a pritom nestrojených ľudí.  
Ich jasné odpovede nás naviedli na cestu riešenia problému, nech bol  
akýkoľvek.  Pozícia poslanca počas týchto štyroch rokov bola  pre mňa  
plnohodnotným druhým pracovným úväzkom. K tomu treba prirátať aj  
množstvo prejazdených kilometrov či vytlačených materiálov. Je trochu  
škoda, že hodiny takejto práce nie sú tak veľmi na očiach, a viac sa propaguje 
naša nevyhnutná kontrola v samospráve alebo fámy. Vždy informujeme 
najskôr poslancov a pýtame sa starostu a kontrolóra obce. Zatiaľ sme sa  
len raz, aj to až po ich odporučení obrátili vyššie. Vieme, že nielen návrhy,  
ale aj kontrola je povinnosťou poslanca a občana, a nič na to nehodláme meniť. 
 

So životom obce súvisia aj regulatívy: územný plán obce, program rozvoja, VZNká a aj iné dokumenty, z 
ktorých viaceré naša obec ani nemá. Napríklad nezverejnený územný plán z roku 1996, ktorý stále platí 
hovorí aj o zámeroch obce na najväčšom obecnom pozemku v autokempingu. Mrzí ma, že plán na šiestich 
hektároch obecného autokempingu existuje už viac ako 20rokov, ale nič podstatné z neho sa tu nerobí. Tento 
priestor mohol už dávno dávať prácu viac ako pár občanom obce, a to nielen sezónne, ale celoročne. Bohužiaľ 
pre tento priestor akoby výzvy na zdroje pre obec ani neexistovali. 

 
Som rád, že ste po minulom vydaní viacerí reagovali a poslali ste nám do emailu informácie o tom, čo 

Vás trápi. Teší ma, že aj v osobných rozhovoroch nám už dlhšie prezentujete vaše postrehy. Nie je to o 
požiadavkách na státisícové investície, ktoré sú akousi mantrou mnohých samospráv. Ľudia naopak často 
apelujú na menšie veci, ktoré akoby rokmi unavená samospráva vôbec nevidela. Pritom ide o nefunkčné až 
nebezpečné odvodnenie ciest, ešte stále niektoré „poľné“ obecné ulice, hanba skládky biologického odpadu a 
jej okolia, nevyznačené priechody pre chodcov, parkovanie na štátnej ceste pri kostoloch, trčiace gágorce, 
rozbité či pomaľované autobusové zastávky alebo zanedbané stromy. Pýtate sa ma, že ak sú pre obec 
problém takéto veci, tak ako sa potom môžu riešiť tie podstatné. Odpoveď tkvie nielen v obecnej firme. 
Dobrá samospráva je aj o zapojení čo najväčšieho počtu ľudí do aktívnej pomoci pre obec. A to nie je fráza.  

 
Dnes je aktivita aj dobrovoľná pomoc skôr pozitívnou výnimkou, ktorú si treba vážiť, odmeňovať a nie 

trestať. Alebo dokonca selektovať, kto je správne aktívny a kto nie. To je neprijateľné!  Preto tu rád 
pochválim občianske združenie Medovníkový domček, v ktorom sú aktívne najmä mamičky. Združenie má za 
sebou okrem kultúrnych  a športových akcií aj investície, o ktorých možno neviete: prvky detského ihriska 
pri MŠ,  nová interaktívna tabuľa do novovzniknutej triedy v MŠ, ihrisko pre deti v ZŠ, stojany na bicykle pri 
MŠ aj ZŠ. A najnovšie zrealizovali nové detské ihrisko pri požiarnej nádrži. Chválim, že opäť pomohlo PSBU, 
ktoré poskytlo nevyužitý priestor. Takto pomáha obci združenie, ktoré nezlikvidovala ani 1000 Eurová 
sankcia od obce. Toto samozrejme nie je jedinou aktivitou dobrovoľníkov v obci. Len je zrejme ojedinelou, za 
ktorú obec odmeňovala trestom – sankciou.   

 
Už o dva týždne sú tu voľby a Vy počas pätnástich hodín rozhodnete o osude obce na ďalšie štyri roky. 

Chcem Vám povedať, že neverím na náhody, a preto považujem za šťastie, že sme tak silný tím. Sme tím 
ôsmich otcov mladých rodín, ktorý mohli bývať úplne niekde inde, ale naše srdcia sú jednoducho tu.  Sme 
spolu, lebo nás spája tá najsilnejšia motivácia. Je to túžba opäť Pribylinu vrátiť tam, kam patrí, medzi 
najatraktívnejšie slovenské obce pre dobrý život.  

 
Vieme, že úspech vo voľbách bude len začiatkom a verejným záväzkom na ťažkú prácu.  Ale aj 

ten najťažší maratón je o prekonaní každého metra a po každom metri je to bližšie k cieľu.          
PRÍĎTE VOLIŤ, KRÚŽKUJTE NAŠE ČÍSLA A PODPORTE SILNÚ PRIBYLINU. 

 

                                   
ING. MARTIN JURČO 

Kandidát na starostu obce 
 

vek 44 rokov, ženatý, 
2 deti (Karin (13), Oliver (10)) 

Vedúci pobočky stavebnín 
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ING. MATEJ CHLEBOVÝ 
 

vek 38 rokov, ženatý, 
2 dcéry (Alžbetka (5), Anička (2)) 

Manažér strategického nákupu 
 
 „Prisťahoval som sa do Pribyliny pred 8 
rokmi. Spolu s manželkou sme si vybrali 
Pribylinu na stavbu nášho rod. domu.  
Mohli sme si vybrať ktorúkoľvek inú obec 
na Slovensku, keďže sme tu nemali 
žiadnu rodinu, ani známych. No išli sme 
do pre nás neznámeho prostredia, lebo 
sme boli presvedčení, že Pribylina by 
mohla byť pre nás ideálnym miestom pre 
život. Že je obcou do ktorej sa mladí 
ľudia musia hrnúť bývať. Že sa v nej 
starší ľudia tešia na  prežívanie staroby a 
ostatní návštevníci sa do nej radi vracajú. 
Rovnako sme boli presvedčení, že Rómov, 
ktorých sme stretávali je možné ľahko 
začleniť a sú slušnými spoluobčanmi.  
Avšak po 8 rokoch života v nej zisťujem, 
že to tak nie je. Vnímam, že sa v nej hľadí 
len na potreby skupiny ľudí a zatvárajú 
sa oči pred jej najväčšími problémami, 
akoby ani neboli. 
 
Chcel by som, aby sa okamžite začala 
riešiť situácia spolužitia s Rómami, ktorá 
nás začína dobiehať. Rovnako chcem 
urobiť všetko pre to aby sme do obce 
pritiahli mladých a ovplyvnili jej 
skutočný rozvoj. Chcem sa zasadiť za to, 
aby sa v obci žilo lepšie každému; aby 
sme hľadeli na potreby každého jedného 
jej obyvateľa.“ 

MIROSLAV JURÍK 
 

vek 33 rokov, ženatý, 
2 synovia (Oliver (8), Bruno (6)) 

Office manažér 
 

„V Pribyline žijem od roku 1998, keď som 
mal 13 rokov.  Avšak aj do tej doby som 
tu ako dieťa strávil veľa krásnych chvíľ 
pri starých rodičoch. Postupom času som 
si založil rodinu a bývam tu s manželkou, 
synmi a mojimi rodičmi.  
 
Kandidujem hlavne preto, lebo ma trápia 
dôležité témy v našej obci, ktoré 
bohužiaľ, ostávajú nepovšimnuté a 
postupom času budú mať čoraz väčší 
negatívny dopad na nás všetkých. Nebaví 
ma stále počúvať odpovede: nedá sa, 
nemôžem, nechcem, nebudem…  
 
Nezabúdajme, že každý človek je 
strojcom svojho šťastia, ale aj nešťastia. 
To iste platí pre našu obec – to čo teraz 
zanedbáme sa nám časom vráti.“ 

ING. JÁN MIKUŠ 
 

vek 38 rokov, ženatý, 
1 syn (Janko (3)) 

Programátor 

„Narodil a vyrastal som v Pribyline. Až na 
pár rokov, keď som žil v zahraničí 
a Bratislave, som tu prežil celý  život. Vo 
svojom rodič. dome žijem s manželkou, 
synom a matkou. Pred desiatimi rokmi 
som sa rozhodoval či si kúpim byt v 
Bratislave alebo sa vrátim domov do 
našej obce, kde som mal rodinu, známych 
a  kamarátov. Keďže naša firma mi 
umožnila pracovať aj doma, rozhodol 
som sa pre návrat.  
 
S odstupom rokov zisťujem, že väčšina 
priateľov a známych sa odsťahovala, 
hoci pôvodne mala záujem bývať v 
Pribyline. Namiesto privítania novej 
rodiny sa im dostalo odpovedí ako sa to 
nedá. Postupne zisťujem, že nie námestia, 
či opravené staré obecné úrady nám 
vytvoria prostredie, v ktorom chcem žiť, 
ale podstatou sú hlavne ľudia. Mladé 
rodiny s deťmi by pomohli našej obci rásť 
a napredovať a to tu začínam po strádať.  
 
Preto by som chcel prispieť k tomu, aby 
sme sa v Pribyline mali lepšie.“    
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FILIP BENKO 
 

vek 34 rokov,  
2 deti (Amelie (10), Alex (7)) 

Vedúci dopravy, profesionálny vodič 
 
 

DUŠAN MORES 
 

vek 42 rokov, ženatý, 
2 deti (Michal (15), Andrej (7)) 

Manažér recepcie 
 

ING. JÁN VRBIČAN 
 

vek 42 rokov, ženatý, 
3 deti (Boris(16), Laura(12), Janko(10mes)) 

Konateľ 

„Som občanom obce Pribylina, 
bývam tu od narodenia, navštevoval 
som tu škôlku aj zákl. školu. V 
Pribyline som pracoval na 
Pozemkovom spoločenstve, po 
vyštudovaní na Poľnohosp. 
univerzite som pracoval na 
miestnom  Roľníckom družstve. Som 
aktívnym členom PR Bystrá. Založil 
som si rodinu, zrekonštruoval 
rodinný dom a spoločne s manželkou 
a našimi troma deťmi bývame na 
Tatranskej Ulici v Pribyline. 
Chcel by som sa opäť aktívne 
podieľať ako poslanec  na riešení 
zložitých problémov obce, prinášať 
návrhy, riešenia a tým zlepšiť 
kvalitu a bezpečnosť života v obci. Je 
načase postaviť sa veľkým  
problémom ako je IBV, rómska 
osada, školstvo, cest. ruch priamo 
a začať ich rozumne riešiť. Pritom 
netreba zabúdať ani na maličkosti, 
ktoré sú dôležité v každodennom 
živote obce. Byť poslancom je 
obrovská zodpovednosť, je to 
poslanie, ktoré občania s dôverou 
zveria svojmu zástupcovi, ktorý ich 
nesmie sklamať. Rozumné spoločné 
rozhodovanie poslancov ako tímu  
prinesie našej obci  pozitívnu zmenu. 
Je načase dať Pribyline šancu na 
rozvoj. Po štyroch aktívnych  rokoch  
v obecnom zastupiteľstve som získal 
obrovské skúsenosti v samospráve a 
prehľad v obecnej legislatíve. 
Svojimi návrhmi  by som chcel  do 
obce priniesť nový a mladý 
racionálny nadhľad, prospešný pre 
všetky vekové skupiny občanov 
obce.“ 

                          

 

„Žijem v Pribyline  už viac ako 
40 rokov v rodičovskom dome 
spolu so svojou rodinkou -s 
manželkou Magdalénou, s 
dvomi synmi a tiež s mojimi 
rodičmi Libušou a Dušanom.                                                                 
Po absolvovaní  škôlky a  školy v 
Pribyline a strednej hotelovej 
školy v Brezne už 20 rokov                                                                 
pracujem v cestovnom ruchu 
v Jasnej.  
 
Kandidujem aj preto, že sa už 4 
roky pravidelne zúčastňujem 
zasadnutí Obec. zastupiteľstva a 
myslím si, že obec má veľký 
potenciál sa zmeniť a zlepšiť vo 
všetkých odvetviach. (cest. ruch, 
školstvo, sociálny rozvoj , 
rómska problematika, stavebný 
rozvoj, šport, odchod mladých 
rodín,  práca pre občanov 
Pribyliny  atď.) Obec dlhodobo 
nerieši tieto veci a nemá ani 
žiadny systém riešenia. Ak sa 
stanem alebo všetci z tímu 
staneme poslancami  budeme 
predkladať  návrhy , ktoré 
pomôžu k zlepšeniu podmienok 
života každému občanovi v 
Pribyline a  nielen jednotlivcom 
ako je to doteraz. Spoločne 
budeme  s Vami občanmi viac 
diskutovať o problémoch obce a 
budeme vďační za všetky vaše 
návrhy a aktivity,  ktoré 
nezmetieme zo stola ako sa to 
deje teraz.    
 
Verím, že väčšina obyvateľov 
obce  pochopila, že je čas na 
zmenu.“ 

„V Pribyline žijem od 
narodenia, okrem dvoch rokov, 
keď som žil v Lipt. Mikuláši. 
Žijem v rodičovskom dome 
spolu s družkou, našimi deťmi 
a mojou starou mamou. 
 
Kandidujem hlavne preto, že tu 
chcem s rodinou žiť. 
Kandidujem preto, lebo si 
pamätám, ako Pribylina 
vyzerala, keď som bol chlapec. 
Kandidujem preto, že sa 
nemôžem pozerať na to, ako sa 
nám pár ľudí snaží nahovoriť 
ako výborne všetko v obci 
funguje a že lepšie to už ani 
robiť nejde. Kandidujem preto, 
lebo som nezabudol a nebojím 
sa priznať si, že obec smeruje 
veľmi zlým smerom... 
Spomínam na to, ako veľa detí 
hralo futbal na lúčke na Plave, 
ako sme hrávali hokej večer 
pod lampami, aké boli plné 
krčmy v piatok a sobotu, ako 
stavali máj regrúti... Stačí si len 
spomenúť a porovnať.  
 
Keďže momentálne som 
poslancom obec. zastupiteľstva 
a uchádzam sa o Váš hlas už 
druhý krát, prehlasujem, že ak 
nenastane zmena na poste 
starostu obce a ja budem znovu 
zvolený za poslanca OZ, tak na 
svoju funkciu rezignujem. 

JAROSLAV JURÍK 
 

vek 35 rokov, ženatý  
2 deti (Matúš (9), Simona (5)) 

Montážnik 
 
 „Pribylina mi bola od malička 

veľmi blízka. Aj napriek tomu, 
že som býval v neďalekej obci, 
veľa času som trávil tu, pri 
starých rodičoch, príbuzných. 
Pred 10 rokmi som sa oženil, 
kúpil tu starší rodinný dom a 
takto som sa stal jedným z Vás, 
občanom tejto obce. 
Rozhodnutie usadiť sa tu, 
vybudovať domov pre moju 
rodinu neľutujem. Možno len s 
odstupom času som si začal 
všímať veci, ktoré mi doposiaľ 
unikali...  
 
Žijeme v obci s veľmi dobrou 
polohou a výbornými 
možnosťami na rozvoj, no aj 
napriek tomu sme sa zastavili a 
nenapredujeme, ako veľa iných 
okolitých obcí. Teraz je 
jedinečná príležitosť prebudiť 
sa a spoločnými silami sa 
pustiť do rozvoja. Treba sa viac 
zamerať na občanov našej 
obce, ich potreby a urobiť 
všetko preto, aby sa kvalita 
života v Pribyline zvyšovala. 
Obec treba zveľaďovať a nie ju 
nechať ničiť. Naša obec si to 
predsa po rokoch spánku 
zaslúži!!!  
 
Nie sú mi ľahostajné problémy 
obce, teda problémy nás 
všetkých, a z toho dôvodu som 
sa rozhodol kandidovať za 
poslanca a prispieť takýmto 
spôsobom k zvýšeniu kvality a 
úrovne života tu.“ 

16 10 2 6 

      

 



NAŠIMI SPOLOČNÝMI PRIORITAMI SÚ: 
 

1. OKAMŽITE ZAČAŤ RIEŠIŤ RÓMSKU PROBLEMATIKU 
o  Vysporiadanie pozemkov pod osadou do nájmu obce, riešenie čiernych stavieb 
o  Komunikácia s mikrosprávou Rómov (stanovenie jasných pravidiel spolužitia s občanmi   

 a komunikácie s obcou) 
o  Likvidácia nelegálnych skládok a zverenie zodpovednosti za čistotu pozemku rodinám 
o  Vytipovanie rodín pre podnájom pozemkov  
o  Zriadenie Obecnej firmy 
o  Komunitné centrum, terénna sociálna práca a poriadkové hliadky  

 
Pozn. pri riešení spolužitia s Rómami sa budeme plne inšpirovať úspešným modelom obce Sp. Hrhov 
a práce jej starostu PhDr. Vladimíra Ledeckého, s ktorým sme v kontakte.   
  

2. SPRAVIŤ PRIBYLINU PRÍSTUPNOU A ATRAKTÍVNOU LOKALITOU PRE NOVÝCH OBYVATEĽOV 
A MLADÝCH ĽUDÍ Z OBCE, ALE ROVNAKO I PRE NÁVŠTEVNÍKOV OBCE 
o  IBV na Plave  

 Prehodnotenie systému predaja pozemkov v réžii obce, tak aby sa v lokalite KONEČNE 
ZAČALO stavať  

 Vybudovanie prístupovej komunikácie a zmena zmluvy na inžinierske siete so 
stavebníkmi 

 Aktívna propagácia lokality  
o  Školstvo  

 Kompletná rekonštrukcia budovy Základnej školy a podpora existencie Zákl. školy v 
obci 

o  Obec  
 Tlak na rekonštrukciu budovy Jednoty 
 Rekonštrukcia Domu služieb a Kultúrneho domu 
 Rekonštrukcia ciest v dezolátnom stave a vybudovanie parkovacích miest  
 Obnovenie legálneho vysielania TV Pribylina v káblovom rozvode 

o Cestovný ruch  
 Oprava cesty do Račkovej doliny 
 Analýza maximálneho prospechu Autokempingu pre obec a jej obyvateľov, a z toho 

vyplývajúci Projekt do budúcnosti  
 Vybudovanie izby histórie obce (exponáty z histórie obce)   

o  Šport 
 Oplotenie areálu ihriska pod Brehom 
 Dobudovanie Hokejového ihriska 
 Dobudovanie detských ihrísk v obci 

 
3. ZABEZPEČIŤ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE MLADÝCH, OBČANOV V STREDNOM VEKU I STARŠÍCH.   

o  Zabezpečíme obedy pre starších a zdravotne postihnutých občanov dotované obcou 
o  Zabezpečíme fungujúcu sociálnu/opatrovateľskú službu v obci pre starších   

 a zdravotne postihnutých občanov 
o  Zabezpečíme fungovanie liekovej služby / lekárne v obci  
o  Vytvoríme priestor pre voľno časové aktivity mladých a zabezpečíme podporu obce pre  

 talentované deti a študentov 
(Práve súčasní mladí ľudia budú raz dôchodcovia, ak nám dovtedy navždy neodídu. Myslieť dopredu 
znamená nezabúdať na nich a aj im vytvoriť priestor na ich aktivity) 
 
 

 

POZVÁNKA 

POZÝVAME VŠETKÝCH VÁS - OBČANOV OBCE NA DISKUSIU S NAMI O NAŠICH 
RIEŠENIACH PROBLÉMOV OBCE DŇA 3.11.2018 O 17:00 V PREDSÁLÍ KULT. DOMU 

V PRIBYLINE. BUDEME DISKUTOVAŤ O TOM, AKO MY VIDÍME BUDÚCNOSŤ NAŠEJ OBCE 
A ČO PRE TO CHCEME UROBIŤ. DO DISKUSIE TÝMTO POZÝVAME I VŠETKÝCH 

KANDIDÁTOV NA STAROSTU OBCE A POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA. 
TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI... 

 
 
 

 

„SME PRESVEDČENÍ, ŽE NESTAČÍ ROBIŤ TO ČO JE JEDNODUCHÉ, ALE TREBA ZAČAŤ ROBIŤ TO ČO JE SPRÁVNE.“ 
Objednávateľ/dodávateľ: Filip Benko, Ing. Matej Chlebový, Ing. Martin Jurčo, Jaroslav Jurík, Miroslav Jurík, Ing. Ján Mikuš, Dušan Mores,  Ing. Ján Vrbičan, Pribylina 


