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otázky, na ktoré sa ho pýtam ja, alebo ľudia
z obecenstva, odpovedá, že nie je povinný
nikomu odpovedať, resp. neodpovie, lebo sa
ho vraj snažím zosmiešniť. Na októbrovej
schôdzi si dokonca trúfol vyhlásiť „My
(poslanci) nemusíme nič, keď nechceme.“ (OZ
- 15.10.2019 – čas 7:40). Na poslednej
schôdzi na otázku dôchodkyne, čo poslanci
urobili pre obec od začiatku roka odmietol
odpovedať, odkázal jej nech si prečíta zákon,
načo som mu ja prečítal paragraf, podľa
ktorého je povinný na túto otázku

odpovedať, no z jeho strany prišiel len útok
na dôchodkyňu (7.OZ - 19.02.2020 – čas
1:42:53). Nech sa pán poslanec zamyslí
nad svojím správaním, a to, že chceme po
ňom argumenty nie je pokus o jeho
zosmiešnenie, ale pokus o konštruktívnu
debatu. A argumentom nie je odmietnutie
vyjadrenia, ani drzá odpoveď, ani
osočovanie a urážanie. Touto cestou tiež
vyzývam všetkých občanov, aby sa správali
slušne aj na internete, aby verejné osoby
nepomenúvali
hanlivými
výrazmi

a vulgarizmami. Situácia v obci je
vyhrotená, ale to nedáva priestor na
vzájomné
osočovanie,
vulgarizmy
k ničomu lepšiemu neprispejú a tiež iste
nikto nechce mať na krku žalobu za
osočovanie. Žijeme v jednej malej obci,
pretvarovať
sa
nemusíme,
ale
elementárna slušnosť by nemala chýbať
v našom vystupovaní.

Slavkovské
zvesti
1/2020
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PRÍHOVOR STAROSTU

PREČO SA NESTRETNETE A NEDOHODNETE SA NA KOMPROMISE?
Tu sa vyjadrím, k otázke, ktorú od Vás
počúvam dosť často: „Prečo si spolu
nesadnete a nedohodnete sa?“ Poslanci už
dlhšie tvrdia, že budú jednať len spolu,
lebo oni sú celok. Podotýkam, že poslanci
neboli volení ako celok, ale ako
jednotlivci. Ja sa odmietam stretávať so
všetkými naraz mimo OZ, lebo takéto
stretnutie som už absolvoval a bola to
chyba. Tri hodiny na mňa útočilo sedem
poslancov, mediátori nezvládli situáciu,
nezasahovali do debaty, a výsledkom je
stav ešte horší ako predtým. Vy, čo mi
kladiete túto otázku, opýtajte sa samých
seba, aký význam má stretávať sa spoločne
s ľuďmi, ktorí sa nedokážu ozvať voči
veciam, s ktorými evidentne nesúhlasia,
vedia že nie sú správne, resp. pravdivé, ale

nevystúpia proti tomu len preto, lebo to
vraví niekto z ich „celku“. Zoberte si už
spomenutú situáciu z OZ, keď poslanec
Gajdoš útočil na dôchodcov. Ako
reagovali zvyšní poslanci? Nikto sa predsa
neozval, všetci s tým súhlasili? Čo taký
J. Barabás, súhlasil s výrokmi M. Gajdoša,
páčili sa mu? Verím, že nie. Ale prečo sa
potom nedokázal nikto ozvať? No preto,
lebo to povedal niekto z nich, a oni si
nedovolia verejne vyjadriť nesúhlas
s niekým z ich „celku“. Ako môže byť
takáto diskusia niekedy prínosná? Ako
to môže mať zmysel, keď človek nesúhlasí
s tým, čo niekto hovorí, a aj tak sa voči
tomu nedokáže ohradiť? A zastať sa
dôchodcov, to je úplne základná vec,
ktorú by každý slušný človek dokázal.

Keď sa nedokázali ohradiť voči tomuto,
nedokážu sa ohradiť asi nikdy. Takýchto
skúseností mám s nimi viac. Dalo by sa
stretnúť, keby sme boli kolektív vyspelých
ľudí, ktorí si dokážu obhájiť svoje názory
a nehanbia sa ozvať, zo zastupiteľstiev je
však jasné, že tento zbor nie je schopný
normálnej spoločnej diskusie na úrovni.
Oni si myslia, že keď sú spolu siedmi, tak sú
silnejší. Omyl, sú akurát hlučnejší. A mám
reálnu skúsenosť, že keď som sa s nimi
stretol jednotlivo, vystupovali inak, dalo sa
s nimi diskutovať, nechali si veci vysvetliť,
všetko však padá, ako náhle sú spolu.
Najväčšiu zásluhu na rozbíjaní majú dvaja
poslanci – Fábry a Josko.

AKTIVITY KLUBU DÔCHODCOV VO VEĽKOM SLAVKOVE
Aj keď náš klub je založený len
krátko a nemá zelenú od poslancov
OZ, aj napriek tomu pracujeme
úspešne. Akcie klubu dôchodcov p os e denie
pr i
kapustnici
zorganizoval pán starosta. Robilo sa
už niekoľko búrz. Zorganizovali sme
fašiangové posedenie, napiekli sme
koláče a pozvali hostí. Boli sme na
výlete na Hrebienku v ľadovom
dome. Aj teraz naše ženičky doma
šijú, háčkujú a vyrábajú všelijaké
ozdoby. Všetci v klube sú šťastní
a usmiati.
S pozdravom vedenie klubu.

FRAJER NA ZÁVER
Pre pousmiatie na záver Vám odporúčame pozrieť si, ako poslanci overovali podpisy petície na poslednom OZ, keď zvolili zaujímavý,
pomerne netradičný postup overovania a odozva po zverejnení videa bola najväčšia práve na tento 7-minútový úsek videa.
(7.OZ – 19.02.2020 – čas od 1:10:20)

Vážení spoluobčania, opäť sa k Vám
prihováram pomocou obecných novín.
Od začiatku roka máme za sebou veľmi
rušné mesiace. Vo februári sme zažili
predvolebnú politickú kampaň, ktorá bola
ostrá ako ešte nikdy predtým a jej
stredobodom sa stali videá, kde sa
spomínala práve naša obec, čo nám

rozhodne neprinieslo zlepšenie imidžu.
No a po voľbách, keď už sme sa tešili, že je
tomu všetkému koniec, nám skrížil plány
koronavírus a obmedzenia s ním spojené.
Momentálne, keď už aj tu je vidieť svetlo
na konci tunela, tak aby toho na Vás
nebolo náhodou málo, sú tu ešte obecné
problémy a škriepky. O tom, že skupina
okolo Ladislava Joska sa ma snaží zosadiť
z funkcie už iste viete, na poslednom
zastupiteľstve 19.02. sa tieto plány stali
oficiálnymi a bolo vyhlásené miestne
referendum o odvolaní starostu, ktoré
poslanci vyhlásili na 25.4. Vírus však tieto
plány prerušil a na istú dobu oddialil,
nemusíte sa však báť, možnosť odvolať ma
Vám bude poskytnutá a nový termín bude
spresnený neskôr, keď vládne opatrenia

pominú. Aby ste však zatiaľ neupadli do
hlbokej skepsy, máme pre Vás aj dobré
správy, prvou je to, že sme ako obec boli
úspešní so žiadosťou o dotáciu na
vybudovanie
kanalizácie
na
ul.
Záhradnícka, ďalšou je, že vďaka partii
šikovných chlapov máme vynovené detské
ihrisko pri škole. Taktiež v najbližších
dňoch začíname s opravovaním požiarnej
zbrojnice, na ktorú sme vybavili dotáciu
koncom minulého roka. Práce tak máme
vyše hlavy, ale ideme ďalej.

Ing. Slavomír Pucci, starosta obce

150 tis. €
sme získali ako dotáciu na vybudovanie kanalizácie na ul. Záhradnícka

DOČKAJÚ SA KONEČNE OBYVATELIA ZÁHRADNÍCKEJ ULICE
KANALIZÁCIE?

Viacerí sa asi pýtate, čo je to za otázku, žiaľ, je na
mieste. Pretože samotnú investíciu ako aj rozpočet
musia schváliť poslanci OZ, keďže spoluúčasť pri
tomto projekte presahuje môj limit, počas
rozpočtového provizória tiež nemôžeme stavať
a potrebujeme mať schválený rozpočet. Takže to, či
budú mať na Záhradníckej kanál už závisí len od
poslancov, a za tých ja ruku do ohňa nedám.
V decembri mi zamietali za radom návrhy prospešné
pre obec a jej obyvateľov a potom si svoje konanie
nevedeli ani zdôvodniť. Ja už si ozaj netrúfnem
povedať, či Vám ten kanál doprajú alebo nie.
Vyzývam však obyvateľov tejto ulice, aby sa teraz
intenzívne zaujímali o dianie v obci, na najbližšom
OZ 13.05.2020 budeme tieto veci riešiť. Dostávame
sa už do časovej tiesne, lebo potrebné náležitosti
musíme na ministerstve doložiť do konca mája, inak
nám dotáciu zoberú. Verím však, že ideme do finále
a problém s kanálom bude v dohľadnej dobe
minulosťou.
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ĎAKUJEME
Dovoľte mi touto cestou poďakovať tým občanom, ktorí vo svojom voľnom čase spravili
niečo pre obec alebo pre občanov.
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od p. Gurku, takže túto budovu opravíme
ako prvú a dáme ju hasičom do užívania.
Pripájam
vizualizáciu
starého
a
navrhovaného stavu – viď fotografie.
Prišla pandémia, tak sme nakúpili
ochranné rúška pre osoby od 60 rokov,
ktoré sme Vám rozdali. Po uvoľnení
opatrení sme zabezpečili aj 19 kontajnerov
pre jarné upratovanie. To nie je
samozrejmosť, sme v rozpočtovom
provizóriu, ale čo sme mohli, to sme
spravili. Mrzí nás, keď nachádzame
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v kontajneroch odpad, ktorý v obci
triedime, nakoľko je tento spôsob
finančne náročný, sú to zbytočne
vyhodené peniaze. Keby sme všetci viac
triedili odpad, tých kontajnerov by bolo
menej, a ušetrili by sme peniaze na iné
veci. Ďalej máme v zálohe výstavbu novej
materskej škôlky. Roboty tak máme do
konca
volebného
obdobia
dosť,
samozrejme, ak sa ešte niečo vyskytne,
budeme podávať aj iné žiadosti. Už aj bez
toho sme úspešní až nadmieru. Je tu máj,

teda bez rozpočtu fungujeme už 5 mesiacov.
Snažíme sa pre vás zabezpečiť maximum, čo
sa dá. Pozrite sa na záverečný účet obce za
minulý rok – úspora takmer 139 tis. €.
Bude to presunuté do rezervného fondu na
investície. Dobrým gazdovaním sme
vytvorili rezervný fond vo vysokej výške,
takže je to aj na kúpu pozemku pre park,
aj na začiatok opravy Obecného domu.
Keby sme boli jednotní, dokázali by sme
ešte viac. Ale neviem, či to niektorí niekedy
pochopia.

odmietli o tomto bode čo i len rokovať,
a nedali ho ani do programu, čím
pripravili hasičov o dotáciu cca 1500 € od
štátu. Gratulujeme! Tí istí poslanci však
vzápätí odsúhlasili, aby z obecných
prostriedkov bola poskytnutá dotácia
občianskemu združeniu OFK Veľký
Slavkov, ktorú riadia súkromné osoby.
Pritom hasiči nechceli nič, len súhlas na
formálny vznik, aby vôbec mohli žiadať
štát o peniaze na svoju činnosť. Kto v tom
nájde logiku si zaslúži aj Nobelovu cenu.
Teším sa na ďalšie zastupiteľstvo, keď sa
ich na to budem pýtať. O tento hanebný
čin sa pričinili títo poslanci - členovia
hasičského výboru: Jaroslav Barabás,
Marcel Gajdoš, Ľubomír Pára a Ladislav
Barabas. K nim sa pridal ďalší hasič
a bývalý predseda - poslanec Peter Fábry.
No a samozrejme nepodporil to ani
poslanec Martin Josko. Zaslúžia si títo
poslanci byť hasičmi, či dokonca byť

vo výbore? Posúdenie nechám na Vás.
(7.OZ - 19.02.2020 – čas 37:36)1
Našťastie sú však medzi hasičmi ľudia, ktorí
to berú poctivo. Som rád, že predsedom sa
stal Rudo Glatz, ktorý robí čo môže. Verím,
že sa mu podarí zoskupiť okolo seba partiu,
ochotnú pomôcť kedykoľvek každému. Sám
ide príkladom, keď sa zapojil do dezinfekcie
verejných priestranstiev v boji proti
koronavírusu. Naposledy zachránil život p.
Marte Pavličkovej. Ďakujem aj tým, ktorí sa
zapojili do šitia a rozdávania ochranných
rúšok. A ďakujem aj tým, ktorí vo svojom
voľnom čase opravujú našu hasičskú
techniku. Toto nie je o funkciách,
o prázdnych rečiach, nie je to o predvádzaní
sa na verejnosti v uniforme, toto je o srdci –
byť hasičom, v zmysle ich hesla „Bohu na
slávu, blížnemu na pomoc“.

ZO ŽIVOTA HASIČOV

• V prvom rade ďakujem chlapom, ktorí spravili dobrú partiu
a podujali sa opraviť detské ihrisko pri škole. Poverený
prácami bol Z. Husanica, sponzorsky aj pracovne sa pridali
J. Karolčík, J. Rindoš, ďalej J. Čuban, J. Andráš, J. Tornoš
a T. Husanica. Týchto 7 šikovných chlapov nám dalo
dokopy detské ihrisko, aby sa naše deti mali kde hrať
a rodičia sa nemuseli báť, že si ublížia na prehnitých
preliezkach. Je radosť vidieť, keď ide chlapom práca od ruky,
výsledok ozaj stojí za to. Posúďte sami. Ďakujeme!!!
• Ďakujem p. M. Langovej, J. Barabásovi a M. Zavackému,
ktorí ako členovia DHZ zareagovali na mimoriadnu situáciu
a mnohým z vás rozdali ochranné rúška.
• Ďakujem rodine Jána Konečného za vyrobenie a osadenie
kríža na hornom konci obce.
• Ďakujem predsedovi DHZ R. Glatzovi za jeho činnosť podrobnosti v inom článku.
• Ďakujem chlapom, ktorí opravujú požiarnu techniku (otec
a syn P. Pavolkovci, J. Čuban, Z. Husanica).
• Ďakujem J. Dlouhému za poskytnutie zeminy pre detské
ihrisko.

INFORMÁCIE Z ÚRADU
Od začiatku roku máme nového údržbára –
je ním Z. Husanica. Nastúpil v ťažkom
období, keď nie je schválený rozpočet, ale aj
tak za tých pár mesiacov je už za ním vidieť
kus riadnej roboty a budovu obecného
úradu dáva postupne do poriadku. Začal
suterénom, ktorý prevzal od predchodcu
v neutešenom stave, kde sa roky nič nerobilo
a priestory len chátrali a plesneli. Dnes je to
už plne funkčný priestor. Následne nám
zrekonštruoval tri kancelárie, tieto náklady
obec nič nestáli, nakoľko idú zo získanej
dotácie. Teraz plánujeme začať práce vonku
– opravy schodov pri kostole v rozsahu, čo
nám limit umožní, my si už nejako
poradíme, obec tak bude aj bez rozpočtu

skrášlená. A postupne pôjdeme ďalej. Cez
leto by sme radi zorganizovali brigády
vnútri Obecného domu, dúfam, že sa
pridajú hlavne mladí, ktorí sa nemajú kde
stretávať. Príďte, pridajte sa k nám, priložte
aj vy ruky k dielu, dokončí sa to skôr, a
bude to opäť pre Vás - občanov. Máme
novú prednostku obecného úradu,
skúsená pani, vážim si jej doterajšiu prácu.
My sme v situácii, kedy potrebujeme
každého schopného človeka, ochotného
priniesť obci svoje skúsenosti. Očakávam
od nej, že vnesie na úrad aj poriadok a
systém, ktorý tu roky chýbal. Ako som
spomenul, začíname s rekonštrukciou
požiarnej zbrojnice, budú to robiť chlapci

Za normálnych okolností by sa na tomto
mieste mohli hasiči sami pochváliť, čo
robia. To, čo sa udialo na poslednom OZ,
nie je normálne a myslím, že to nemá
obdobu široko-ďaleko. Poslanci, ktorí sú
vo výbore hasičov, priamo hlasovali proti
hasičom. Čo sa stalo? Pri tvorbe
programu schôdze som navrhol zaradiť do
rokovania bod, ktorým by sa zriadil v obci
Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO),
lebo hasičský zbor sa síce obnovil, no jeho
riadne fungovanie je potrebné potvrdiť
uznesením OZ. Existencia DHZO je
nutnou podmienkou toho, aby boli hasiči
zaradení do kategórie C, na základe čoho
by dostávali od štátu finančnú podporu
pre svoju činnosť. Zaradením tohto bodu
do programu nešlo o žiadne financie
z obecného rozpočtu, išlo o čisto formálnu
vec. Poslanci sú však nastavení tak, že to
čo predkladá starosta automaticky
zamietajú. A tak úplne nepochopiteľne
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Takto odkazované situácie si môžete pozrieť na
videách zverejnených na obecnej stránke, resp. na
obecnom kanáli na stránke youtube.com

KORONAVÍRUS
Prišlo to náhle a zmenilo život nám všetkým.
Nikto z nás nemá s niečím podobným
skúsenosti, ide ozaj o nebezpečnú situáciu.
Nevieme, ako dlho to bude celé trvať. Ale
jedno môžeme s istotou povedať – dĺžka
trvania závisí na disciplinovanosti všetkých
ľudí. Každý z nás chce, aby to netrvalo dlho,
aby sme sa vrátili do normálu, tak spravme aj
my čo sa dá a čo je v našich silách. Preto je
potrebné dodržiavať všetky nariadenia
vlády a iných orgánov. Je to zároveň aj o
rešpekte
a
úcte
voči
ostatným
spoluobčanom. Naše životy ubiehali príliš
rýchlo a ani sme si neuvedomovali, aká
krehká je celá rovnováha, a ako málo stačí,
aby sa to celé zmenilo. Charaktery sa ukážu
predovšetkým v takýchto situáciách.
Dovoľte mi, aby som touto cestou poďakoval
všetkým, ktorí sa zodpovedne postavili
k situácii a rešpektujú prijaté opatrenia,

pomáhajú obci a jej občanom. Tí, ktorí
tieto opatrenia nerešpektovali (napr.
karanténa, nosenie ochranných rúšok),
ohrozili nielen seba ale aj iných, najmä
starších občanov. Vďaka Pánovi, že sme
zatiaľ v obci nezaznamenali prípad
nakazenia sa, preto aj naďalej dodržujte
vládne nariadenia.

V OBDOBÍ
OD 14.12.2019
DO 4.5.2020
SME SA NAVŽDY
ROZLÚČILI S TÝMITO
NAŠIMI OBČANMI:
• Jaroslav Martinko
• Barbora Gorcovská

S úctou spomíname,
odpočívajte v pokoji.
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povzdychnúť slovami klasika „Mě by
jenom zajímalo, kde udělali soudruzi
z NDR chybu.“ Aj keď sa poslanci pred
schôdzou radili s právnikom, ako to celé
spraviť, výsledkom ich postupu je iba

Z DENNÍKA STAROSTU
Od posledného čísla nášho časopisu sa toho v obci udialo
veľa. Začnem koncom roka – spolu s poslancami
A. Živčákom a J. Čubanom sme zorganizovali Vianočné
posedenie pre dôchodcov, pri kapustnici a horúcom
punči. Hneď po Novom roku pre Vás p. Gurka a p. Maťaš
pripravili Vianočný koncert mladých umelcov, ktorí
prítomným divákom ponúkli nádherný umelecký
zážitok. Ďakujem im za zorganizovanie tejto krásnej
akcie. V kultúre sme pokračovali počas fašiangov, kde sa
nám v obci podarilo zorganizovať dve divadelné
predstavenia – prišlo Divadlo zo Šuňavy s hrou Ženský
zákon, a Strážske divadlo s hrou Kamenný chodníček.
Dnes, v čase zákazu hromadných podujatí, môžeme
s radosťou spomínať na tieto akcie, tí ktorí neboli, môžu
o to viac banovať a nabudúce jednoducho prísť, veď je to
o spoločnom stretávaní sa. Medzitým bolo množstvo
práce pri žiadostiach o dotácie, ktoré sme žiadali.
Bohužiaľ, niektorí občania robia sústavne všetko preto,
aby mi sťažili situáciu a odobrali čas a sily, ktoré by som
inak využil v prospech obce. Veľmi ťažko sa robí v takých
podmienkach. No a nakoniec v marci prišiel koronavírus
a vyhlásenie mimoriadnej situácie – tomu sa venujem
v samostatnom článku. Rovnako k vyhláseniu referenda
na odvolanie starostu. Taktiež, čo som zažil okolo
prekládky bocianieho hniezda, bolo na pokraji
trpezlivosti. Pritom obec s tým nič nemala, zapojil som sa
do toho s cieľom pomôcť, nakoniec to všetko aj vyšlo
a prekládka sa podarila včas. Tí, ktorí útočili, sa ani
neprišli poďakovať... A tak ozajstným ocenením ostáva to,
že bociany na jar prišli a do nového hniezda sa
nasťahovali. A vtedy si poviete – stálo to za to.

a hlavne prehľadné – priamo na našej
stránke. Po zavedení videozáznamov z OZ
je to ďalšie veľké stransparentnenie, čím
napĺňam svoj predvolebný sľub. Každý si
teraz bude môcť ľahko nájsť veci priamo
za našu obec. Sú tam vidieť aj údaje za
obec z minulosti. Verte, že niektoré veci,
ktoré boli skryté v zhluku všetkých
informácií a dokladov, prekvapili aj mňa,

Vrchol
schôdze
však
neprišiel
so samotným vyhlásením referenda, ale
v diskusii, keď sa začali pýtať občania. Túto
pasáž odporúčame pozrieť každému, je to
istotne jeden z hlavných dôvodov, prečo si
samotné video ani nedali na svoju stránku.
(7.OZ - 19.02.2020 – čas od 1:51:55). Jeden
z občanov sa ich začal pýtať na to, prečo
v decembri nepodporili návrh VZN
o daniach z nehnuteľností. Štyria poslanci
odpovedali, že návrh nepodporili preto,
lebo sa plánovalo zvýšenie sadzieb, ďalší
dvaja uviedli, že to vtedy tak cítili. Na ich
veľké prekvapenie im však občan uviedol,
že sa v danom návrhu neplánovalo žiadne
zvýšenie sadzieb, z čoho hneď vyplynulo,
že si nikto z nich ten návrh ani neprečítal a
nepodporili ho len preto, lebo ho predložil
starosta. Podľa platného VZN je viacero
výnimiek, ktoré vyhovujú cudzím, a nie
Slavkovčanom. Zo zákona má poslanec
hájiť záujmy obce a jej obyvateľov. Nie je

zavolali aj políciu, aby im pritom
asistovala. Ale nie vždy sa všetko podarí
tak, ako si naplánujete. A v tomto prípade
to nebolo inak. Od začiatku začala škrípať
réžia schôdze. Keď to nešlo podľa plánov,
viditeľne znervózneli a z publika sa občas
ozýval aj smiech. Normálne mi ich bolo
miestami ľúto. Najviac nervózny bol
poslanec Martin Josko. Tak okaté skákanie
do reči, prerušovanie starostu, ktorý

tam písané, aby hlasoval proti starostovi,
ani to, aby zastával záujmy investorov.
Výsledkom tejto hanby bolo, že sa
postupne začali zo schôdze potichučky,
bez ospravedlnenia jeden po druhom
vytrácať. Prvý zdupkal Ladislav Barabas.
Ten, čo dostal najviac hlasov vo voľbách
ako poslanec, ten, čo deň predtým dal
slovo, že to podporí. Ten, ktorý svoje
zamietavé konanie zdôvodnil vetou, že
„v tú chvíľu to tak cítil“... Pán poslanec,
cítili ste, že je to prospešné pre obec a jej
občanov? V čom? Hneď za ním sa vytratil
Marcel Gajdoš. Ten, ktorý opakovane
odchádza zo schôdze, aby sa vyhol
diskusii s občanmi. Ďalší utečenec bol
Ľubomír Pára. Ten, ktorý na výzvu aby
ostal, lebo na neho budú ešte otázky,
odpovedal, že sa vráti, ale už sa viac
nevrátil... A posledný čo ušiel, bol Jaroslav
Barabás. Ten, čo vyhlasoval, že obecné
zastupiteľstvo bude vždy plniť vôľu

občanov. Bola toto ozaj vôľa občanov? Ten
poslanec, ktorý vystupuje ako jeden
z najväčších hasičov, ten, ktorý však
nehlasuje za vznik DHZO, čím obec
a samotní hasiči prišli o peniaze. Ten, ktorý
tri dni po zastupiteľstve, na ktorom hlasoval
proti hasičom, sa obliekol do hasičskej
uniformy a bez hanby sa išiel zabávať na
hasičský ples do Mlynice... V tejto súvislosti
je namieste otázka, či vyššie menovaným
poslancom stojí za to, že sú pranierovaní za
svoje správanie na verejnosti. Nevidia,
alebo nechcú vidieť, že sa stali nástrojom
vôle iných, ktorí by si to pranierovanie viac
zaslúžili. Nevidia, že poškodzujú mená aj
svojich blízkych, že robia hanbu obci.
Zamietaním návrhov, ktoré sú v prospech
obce, poškodzujú obec aj samotných
občanov. Už si ani nevedia obhájiť svoje
konanie. A to neboli ani položené všetky
otázky, lebo už nebolo komu...

KTO TU ODVOLÁVA STAROSTU

možno prekvapia aj Vás. Pokiaľ ide o obsah
stránky (texty, fotografie), tie sú preklopené
z doterajšej stránky, hlavne fotografie sú
staršie, postupne to budeme inovovať.
Privítame pomoc a spoluprácu v tejto
oblasti, aby naša stránka bola ozaj
reprezentatívna. Naša obec si ju zaslúži.

POSLANCI A VYHLÁSENIE REFERENDA
Mal to byť ich veľký deň. Deň veľkého
víťazstva. Deň, kedy sa konečne ich ročná
snaha mala pretaviť do poníženia starostu.
Veď referendum na odvolanie starostu sa
nevyhlasuje každý deň, a práve teraz mali
mať všetko pripravené. Petíciu, ktorú
inicioval Ladislav Josko - otec jedného
z poslancov. Schôdzu, ktorú si sami
zvolali. Zhromaždili sa pred budovou,
a spoločne vstúpili do budovy. Dokonca si

fraška, ktorá znamená ďalšiu hanbu pre účet. Nezainteresovaní sa chytajú za hlavu,
obec. Áno, sme na smiech celému len naši poslanci to nechápu a žijú si
Slovensku. Lebo také overovanie vo svojej vatičke, akí sú šikovní.
podpisov, aké predviedli poslanci, je ozaj
iba na pobavenie. Sú to však žarty na náš

KEĎ SA NEHLASUJE PRE OBEC A PRE ĽUDÍ, ALE PROTI STAROSTOVI

BUDEME MAŤ NOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU
O pár dní chystáme spustenie novej
webovej stránky obce. Podstatne sme
zmenili grafiku, prispôsobili súčasným
trendom, a hlavne – zjednodušili prístup
k informáciám. Doteraz sa informácie
o faktúrach a zmluvách zverejňovali na
serveri, kde boli aj iné obce, čo robilo
hľadanie ťažším a menej prehľadným. Po
novom to bude úplne jednoduché,
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zasadnutie viedol, sa len tak nevidí.
Arogancia sa prejavila v plnej sile. Ale ani
ostatní z poslancov sa nedali zahanbiť,
dokonca aj niektorí z prítomných občanov.
Našťastie všetko je zaznamenané na
kamerách, je to zverejnené na webe obce,
takže si to môže pozrieť každý, a spraviť
úsudok sám, bez toho, aby mu o tom niekto
iný rozprával, čo sa tam dialo. Pri pohľade
na schôdzu nezostáva človeku nič iné, len si

Dovoľte mi, aby som sa vyjadril k situácii
v obci, ktorá vyústila do vyhlásenia
referenda na odvolanie starostu. Už po
polroku vo funkcii sa o mne začali šíriť
špinavé, nepravdivé veci a zaznel hlas po
referende. Vyvolala to skupina ľudí, ktorá
nebola spokojná s výsledkom volieb
a
vôb e c
jej
ne v y hovovalo
stransparentnenie obecných vecí, ktoré
som vo funkcii zaviedol. K tejto skupine sa
pridali tí, ktorým sa urobili škrty cez
rozpočet pri ich plánoch na rýchle
obohatenie. Všetkých týchto ľudí spája
spoločný menovateľ – nový starosta,
ktorého je potrebné čím skôr odvolať.
Odvolať ma chcú za to, že hájim záujmy
obce, že plním presne to, čo som prisľúbil
vo svojom predvolebnom letáku – že
budem vystupovať proti investorom, ak
budú chcieť zneužívať obec na svoje
súkromné ciele. Dlhé roky sa tu kopili
problémy a nikto ich neriešil, čo bol stav,
ktorý viacerým vyhovoval, a tak keď som
tieto problémy začal riešiť, stal som sa im
tŕňom v oku. Tieto osoby, aj s temnou
minulosťou, začali o mne šíriť nepravdivé
veci, klamstvá, pritom sa jedná aj o ľudí,

ktorí tu boli doposiaľ považovaní za
vážených a serióznych. Viacerým sa však
už odvtedy otvorili oči, lebo vážený,
seriózny človek jednoducho niektoré veci
neurobí. V prvom rade si váži vlastné
slovo a keď má voči niečomu výhrady,
argumentuje vecne, priamo, neklame
a nerobí z ľudí hlupákov presviedčaním
ich o svojich klamstvách. Títo „odborníci“
citujú zákon, do ktorého si bez hanby
dopíšu veci, ktoré tam nie sú, a tak ľahko
ovplyvnia ľudí, ktorí im dôverujú
a podsúvané informácie si neoveria.
Vezmite si len dôvody uvedené v petícii na
moje odvolanie – jeden za druhým samé
klamstvá. Aby ste vedeli, s čím bojujem,
poukážem na najnovší prípad – na Úrad
pre ochranu osobných údajov odoslala
jedna osoba z našej obce list, v ktorom
ukradla identitu môjho syna, a podpísala
sa jeho menom na udavačský podnet,
v ktorom mal môj syn udať svoju matku,
že porušuje zákon o ochrane osobných
údajov, keď pomáha otcovi na úrade...
Komu sa toto v hlave zrodilo, musí byť
chorý človek. Bolo to postúpené na
políciu. Aj s týmto sa tu stretávam.

Doposiaľ som nereagoval, keď išlo o útoky
na mňa, ale útoky na mojich blízkych sú
ďaleko cez čiaru. Aj podľa stanoviska
právnika, uvedené presahuje to, čo je
starosta ako verejný funkcionár povinný
strpieť. Týmto oznamujem že som zozbieral
všetky klamstvá o mne a o mojich blízkych,
a podávam žalobu na súd voči osobám,
ktoré toto šíria. Majú veľký problém –
dôkazné bremeno bude na nich, a tak budú
musieť dokázať všetky tie klamstvá, a som
zvedavý, ako hrdinsky sa k tomu postavia.
Ak to nedokážu – na to sú už trestné sadzby
a zaslúžená odmena. A verte, tých bodov
v žalobe je ozaj mnoho. A pokiaľ ide o moje
stanovisko k samotnému referendu, pred
termínom jeho konania ho zverejním,
spolu s ďalšími zisteniami, ktoré niektorým
osobám budú veľmi, veľmi nepríjemné.
P.S. Otázka – kto zaplatí to referendum?
Keď som sa na to pýtal poslancov, M. Josko
odpovedal, že obecný úrad. Ja sa pýtam,
prečo by sa to malo platiť z peňazí nás
všetkých, nemali by to platiť tí, čo si to
vymysleli? Sme v rozpočtovom provizóriu.
Tie peniaze by sme mohli použiť na
prospešnejšie veci...
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VÝVOJ SITUÁCIE PO POSLEDNOM OZ
Na poslednom OZ sa v bode diskusia
preukázala jasná nevôľa poslancov
schvaľovať veci v prospech obce iba kvôli
tomu, že ich predložil starosta. O týždeň
na to bola zvolaná Rada školy, kvôli
finančným problémom, v ktorých sa škola
ocitla neschválením rozpočtu. Na tejto
rade som prítomným rodičom a piatim
poslancom
uviedol,
že
svojim
rozhodnutím ublížili hlavne našim deťom.
Taktiež som sa vyjadril k samotnému
rozpočtu a prítomných poslancov
upozornil, že na jeho prijatie stačia práve
hlasy týchto piatich poslancov z rady
školy. Sedeli tam dvaja, čo hlasovali proti
rozpočtu. Poslanec Pára bol celý čas ticho
a poslanec Gajdoš, ktorý argumentoval
stanoviskom nejakého svojho osobného
ekonóma, čo tiež naznačuje, že poslancov
riadia neznáme osoby z pozadia. Ponuku
na konzultácie, vznesenú aj na Rade školy,
nikto nevyužil. Najnovšie poslanec Fábry
prišiel na úrad s 10 žiadosťami
o poskytnutie informácií. Žiada také veci
práve v čase pandémie, a v takom rozsahu,
ktorých príprava by zabrala množstvo
času
celému
štábu
pracovníkov,
nehovoriac že celá republika je v krízovom
režime, a úrad nemá pracovníkov, ktorí by

sa venovali iba jemu. Poslanec Fábry nám
za necelý rok poslal skoro 60 listov
a žiadostí! Je tu jasný zámer - zahltiť
starostu nezmyselnými požiadavkami, aby
nemal čas na obecné veci, a potom ho
obviniť, že pre obec nepracuje. Necháme
sa prekvapiť, s čím poslanci vyrukujú na
najbližšom OZ. Sú ešte v ťažšej pozícii –
pretože sme získali dotáciu 150 tis. € na
výstavbu
kanalizácie
na
ul.
Záhradnícka. Po dlhých rokoch, kedy sa
to nedarilo, som za jeden rok vo funkcii
pre obec túto dotáciu vybavil. Tým ešte
úbohejšie vyznieva celá snaha na moje
odvolanie, keď jedným z údajných
dôvodov je neriešenie kanalizácie na tejto
ulici. Ako sa teraz cíti p. M. Jančo, ktorý
bol 16 rokov zástupcom predošlého
starostu, a ktorý za toto dlhé obdobie
nebol schopný spraviť niečo v tejto veci
(ešte aj projekt bol nepoužiteľný), ale
nanominoval sa do petičného výboru na
moje odvolanie. Najsmutnejšie na tejto
veci je to, ako bola správa o získaní dotácie
v obci prijatá. Človek by čakal, že sa budú
všetci radovať, že sa konečne vyrieši
najvážnejší problém, ktorý sme tu mali,
no reakcie neboli len pozitívne. Viacerých
ľudí táto správa nepotešila, pretože im

evidentne nehrá do karát. Predsa nie je
možné, aby tak neschopný starosta, že ho
musíme odvolať v referende, dokázal niečo
v tejto veci urobiť. Keď sa táto správa
objavila na Internete, po chvíli ju stiahli
a dokonca označili za konšpiračnú! Dúfam,
že aj obyvatelia Záhradníckej videli, koľkí
sa úprimne tešili, že sa vybavila dotácia
a koľkým to pokazilo náladu a skrížilo
plány. Aspoň je vidieť, že celý krik v tejto
veci bola iba zámienka a o samotný kanál
pre ľudí z tejto ulice im vôbec nešlo. Nikto
zo siedmych poslancov to neocenil,
dokonca ani p. Lichvárová, ktorá býva na
tejto ulici a je každý deň na obecnom úrade.
Teraz sú v situácii, že je to len na nich, či
Vám tu kanalizáciu doprajú, alebo nie.
A veľa času na rozmyslenie nemajú. Tu si už
poslanci
nemôžu
klásť
žiadne
podmienky, žiadne výhovorky, buď to
schvália alebo nie. Preto opakovane
vyzývam hlavne obyvateľov tejto ulice,
aby pozorne sledovali najbližšie dianie
v obci. Ak to poslanci schvália, v lete kanál
staviame, a obyvatelia sa konečne dočkajú,
ak nie, potom... Ja som spravil, čo som
mohol.

KORUPCIA A POSLANCI
Na začiatku zastupiteľstva 6.11.2019
zaznela okrem iných informácií aj jedna
mimoriadne
závažná
–
priame
podozrenie
na
korupciu
dvoch
poslancov OZ. Upozornenie na korupciu
prišlo priamo z tábora opozičných
poslancov od p. Lichvárovej, ktorá tieto
slová nepoprela, ale odmietla uviesť mená,
o koho sa jedná. Bol som tak nútený podať
trestné oznámenie na NAKA vo veci
korupcie verejných osôb. Je zaujímavé, že
nikto z poslancov nepodal trestné
oznámenie, hoci to bola ich povinnosť.
Vrcholom tohto prístupu bola otázka
poslanca Fábryho, ktorý si vo februári
overoval, či som to trestné oznámenie

podal. Po mojom potvrdení a otázke na
nich, či urobili to isté, ostali všetci ticho.
Verím tomu, že medzi siedmymi
poslancami sa nájdu takí, ktorých sa to
netýka. Potom ale nechápem ich mlčanie,
lebo takto sú do toho zaťahovaní aj oni.
Tak tu máme minimálne 4 osoby z radu
poslancov, ktoré majú problém so
zákonom – tých dvoch korupčných, ďalej
p. A.Lichvárovú, ktorá mená odmieta
uviesť a p. M. Joska, ktorý porušil
poslanecký sľub ešte na začiatku
volebného obdobia. Skoro polovica
poslancov má problém so zákonom, a čo
s tým, občania? Sú to Vaši poslanci, ste
spokojní, ako napĺňajú mandát, ktorý ste

im dali? Alebo je Vám to jedno? Lebo takto
to ďalej nejde. Poslanci bezdôvodne
zamietajú veci, ktoré sú pre obec prospešné.
A to len preto, že ich predkladá starosta.
Nemáme schválený rozpočet, ale všetci
chcete, aby obec fungovala bez problémov.
To je však nemožné. Správanie poslancov
má črty organizovanej trestnej činnosti.
Konajú v zhode, proti obci, v prospech
súkromných investorov. Je čas sa ozvať,
vytvoriť na nich verejný tlak, veď ich
denne stretávate na ulici. Nie násilím, ale
slušnou formou. Vašou zbraňou nech sú
slová (Ján Pavol II). A tí čo ostanú ticho,
nech potom nič nepožadujú.

ich súkromných aktivít s vidinou veľkého
zisku. Títo investori vyvíjali na obec
nátlak na urýchlené stavebné konanie,
nakoľko už za predošlého vedenia si
presadili zmeny územného plánu vo svoj
prospech. Nikoho z nich nezaujímalo, že

obec nie je pripravená na tak prudký
investičný rozmach. Je tu množstvo
nevyriešených problémov z minulosti,
ktoré potrebujú svoj čas na riešenie. Boli
nám tu podsúvané názory, že nie je čas na
koncepčné riešenia, a preto musíme ísť do

OBEC A INVESTORI
Ako investične zaujímavá obec s krásnym
výhľadom na Tatry a nevysporiadanou
pôdou po nemeckých obyvateľoch sme
boli (aj budeme) zaujímaví pre rôzne
skupiny, ktoré sa tu dostali k pozemkom.
Za cieľ však nemali rozvoj obce, ale rozvoj

čiastkových, ktoré sú z celkového pohľadu
horšie. No a Nebo to nakoniec celé
vyriešilo za nás – s príchodom pandémie
prichádza aj finančná kríza, ktorej dopad
bude môže byť väčší ako ten z krízy pred
11 rokmi. Dnes už je jasné, že minimálne
do konca volebného obdobia sa nikto
z investorov nepohne, osobne to
odhadujem ešte na dlhší čas. Obec teraz
musí riešiť vlastné problémy a nebude
riešiť nič pre nich. My tie ich investície
nepotrebujeme tak ako oni, a už vôbec
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nie v takom rozsahu. Týmto sa vytvoril
priestor aj pre spomínané koncepčné
riešenia a na čiastkové môžeme zabudnúť.
Obec si bude sama určovať svoje
priority a spôsoby riešenia. Tým pádom
sa aj poslanci stávajú menej zaujímaví pre
investorov, nehovoriac o tom, že útlmom
investícií si neprídu na svoje ani tí, čo išli
do komunálnej politiky s cieľom obohatiť
sa. Teraz už musí byť každému jasné, že
bez spolupráce so starostom sa nepohne
nikto. Pokiaľ sa budú chcieť investori so

starostom
stretnúť,
platí
zásadná
podmienka na stretnutie – predtým
požadujem mená tých dvoch korupčných
poslancov. Bez toho žiadne stretnutie
nebude, je zbytočné ma čo i len
kontaktovať. Je to zároveň výzva pre
serióznych investorov, aby sa dištancovali
od osôb s korupčnými praktikami. Nemá
zmysel ďalej týchto poslancov kryť, stávajú
sa pre investorov nežiaducou ťarchou. Čas
hrá v prospech obce a jej záujmov.

dotácie za rok 2019 už nie je možné.
Môžu si za to sami, lebo odmietli
ponúknutú ruku na spoluprácu. Na
tomto mieste treba uviesť, že odkedy je
OFK súkromné občianske združenie,
získali za 3 roky (2017-2019) z verejných
zdrojov vyše 47 tis. €. Predtým za tri roky
(2014-2016), keď bol ešte klub pod obcou,
si vystačili so sumou 16,5 tis. €. Z týchto
údajov je zrejmé, že klub má dostatok
finančných prostriedkov a nie je nutne
závislý na dotácii od obce. To nemôžeme
tvrdiť o ostatných združeniach ako sú
hasiči a klub dôchodcov. Zdôrazňujem, že
nebolo zámerom nedať dotáciu na futbal,
ale v situácii, keď nie je schválený
rozpočet a poslanci zamietnu dotácie
každému, okrem futbalu, ktorý to zjavne
nepotrebuje - nebolo by to fér voči
ostatným a naviac, sú zjavné pochybnosti,
či by to bolo hospodárne. V auguste 2019
M. Josko tvrdil, že nemajú za čo nastúpiť
na zápas. Keď sme zistili, že tých 47 tis. €
bol združeniu reálne poskytnutých,
namieste je otázka, kam tie peniaze išli?
Alebo M. Josko opäť klamal, ako už
neraz? Aj na poslednej schôdzi si dovolil
vyhlásiť, že nie je pravda, že takú sumu
získali. Opäť klame, a vieme to veľmi
ľahko preukázať. Ale k čomu to všetko

slúži? Je futbal len zámienkou pre vedenie
klubu vytiahnuť peniaze od štátu vo svoj
prospech? Zistili sme, že občianske
združenie už nie je ani prijímateľom 2%
dane na rok 2020, takže hlavný dôvod pre
existenciu občianskeho združenia sa stratil.
Poslanec M. Josko vyhlásil, že možno je čas
položiť futbal. Takže vážení, kľudne to
položte, obec sa bez Vás zaobíde, ale žiadnu
dotáciu od obce nedostanete. Na tú totižto
nemáte nárok. Boli ste na to upozornení,
ale opäť prichádzate s touto požiadavkou
s cieľom robiť peklo. Šport má spájať, u nás
rozdeľuje. Viacerí ľudia odmietali už na
futbal chodiť, kvôli nepriateľskej atmosfére
a vulgárnostiam, čo tam videli a počuli. Tak
nech futbal prejde pod obec, bude obecný
futbalový klub ako v minulosti, nech to
vezmú do rúk ľudia, čo chcú robiť a nie sa
hádať. Obec bude vedieť, na čo peniaze dá
a ako bude klub stáť, lebo bude mať
možnosť kontroly, čo teraz nemá. Len
nastavujete ruky – dajte. Ale iným nie, len
nám – to je filozofia súčasného vedenia
klubu. Takto to ďalej nepôjde. Peňazí mali
futbalisti aj bez dotácie od obce dosť, aby
mohli bez problémov fungovať. A my dáme
peniaze tým, ktorí ich pre svoju činnosť
nemajú.

opakovane na zastupiteľstvách vyskakuje
na dôchodcov. Na novembrovej schôdzi v
diskusii vyzývala jedna dôchodkyňa na
lepšie zbieranie odpadkov a zapojenie sa
do tejto činnosti načo jej poslanec Gajdoš
odpovedal „čo by sa stalo vám dôchodcom,
keď máte toľko času aby ste to robili vy?“
(5.OZ - 6.11.2019 - 2. časť – čas 1:24:20) Je
to nehoráznosť, povedať dôchodcom nech
zbierajú odpadky po obci, a následne
odvetiť dôchodkyni, že je to také isté

riešenie ako dala ona. Odporúčam si nájsť
túto pasáž na internete a pozrieť si, ako na
to reagovali ostatní poslanci. Poslanci
Ľubomír Pára a Ladislav Barabas mali
z toho dobrú zábavu a poslanec Jaroslav
Barabás, člen dôchodcovskej komisie,
ticho mlčal, nijako sa neohradil voči
takémuto vyjadreniu jeho najbližšieho
spolusediaceho. Je to hanba. Ako ten výrok,
tak aj reakcie týchto poslancov. Poslanec
Gajdoš opakovane odmieta odpovedať na

DOTÁCIA PRE OFK
Dostal som list od predsedu občianskeho
združenia OFK Veľký Slavkov Ladislava
Joska, v ktorom ma bezodkladne vyzýva
na čerpanie dotácie 4000 €. Na
decembrové OZ som prišiel s nádejou, že
sa schváli rozpočet na rok 2020, a ponúkol
som riešenie pre OFK, spočívajúce
v uzatvorení zmluvy o nájme obecných
pozemkov a budovy. Tomuto kroku
predchádzala z mojej strany legalizácia
nehnuteľnosti budovy šatne, nakoľko sa
taktiež jednalo o čiernu stavbu, ktorú
v minulosti nikto neriešil. Svoj záväzok
som splnil, predložil veci na schválenie,
avšak poslanci pod vedením Martina
Joska zamietli všetky mnou predložené
návrhy na rozpočet a VZN, čím spôsobili
obci značnú škodu. Ale čerešničku
v podobe dotácie pre OFK a zmluvy si
samozrejme nechali schváliť. A tak títo
poslanci nechali bez financií obec, deti
v škole, dôchodcov, hasičov. Odsúhlasili
financie len a len pre futbal, čo je pre
obec neprijateľné. Pre OFK sa opakovane
domáhajú dotácie, no ostatným ju
odmietajú dať. Rozpočtové hospodárenie
roku 2019 bolo ukončené 31. decembrom
2019, a týmto dňom skončila možnosť
čerpania dotácie v starom roku pričom
nijako nechcú pochopiť, že vyplatenie

ÚCTA SA VYTRATILA
Na zastupiteľstvách nastávajú situácie, keď
človek nechce veriť vlastným ušiam, čo si
dovoľujú niektorí poslanci. Vytratila sa
všeobecná úcta k starším. Vyzývam preto
všetkých ľudí v obci, aby sa správali úctivo
k starším, je to vec elementárnej slušnosti,
ktorá je nutná pre pokojné spolužitie
v obci. Nie je žiadne hrdinstvo vyskakovať
na dôchodcov a odvrkávať im nech sú
ticho. Pri týchto slovách myslím v prvom
rade na poslanca Marcela Gajdoša, ktorý

