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Vážení občania obce Rokycany prinášame Vám rekapituláciu udalostí 

v našej obci za rok 2020. Určite mi dáte za pravdu, že rok 2020 bol plný 

zvratov a nepredvídaných udalosti. Stretli sme sa v ňom s niečim, s čím 

pravdepodobne nikto ani nerátal. Prekvapila nás pandémia COVID-19, 

ktorá vo veľkej miere ovplyvnila naše životy, správanie a zamyslenie sa 

nad vlastnými životmi. Doba covidová nám zmenila často životy od 

základu. Mnohým rodinám sa obrátil život naruby, keď došlo k strate jedného alebo viacerých 

členov rodiny z dôvodu ochorenia. Ani našej obci sa táto situácia nevyhla. Aj v našej obci 

sme sa stretli s úmrtím na toto ochorenie a hľadiac na to, že rodina sa nemôže dôstojne 

rozlúčiť so svojimi blízkymi nás chytalo za srdce. 

Spomínané ochorenie nám narušilo aj pracovné zámery, prinášalo nám 

množstvo problémov, ktoré bolo nutné operatívne riešiť. V tomto článku 

Vám prinášam veľmi stručný prehľad aktivít a problémov, s ktorými 

som sa ako starosta obce stretov v priebehu roku 2020 pri riadení obecného úradu a obce 

Rokycany, a ktoré sme spoločne ako jeden tím riešili a vyriešili, alebo tie, ktoré nám ostali 

doteraz nedokončené a plánované do roku 2021. 

Už začiatkom roka 2020 sme sa domnievali že prebiehajúce práce na našom Komunitnom 

centre budú dokončené v dohľadnej dobe. Ako sa však vraví „Človek mieni, Pán Boh mení“... 

toto moje tvrdenie vysvetlím neskôr. 

Začiatkom marca roku 2020 sme sa stretli s prvými príznakmi 

ochorenia COVID-19. Ochorenie sa v našej republike raketovo 

šírilo a prišli aj prvé opatrenia zo strany našej vlády. Začali sme 

pociťovať strach o vlastné zdravie a životy. Rovnako tak sme sa 

obávali aj o životy svojich blízkych. Nikto z nás nevedel, čo nás čaká... V danom okamihu 

nám bol nápomocný aj štát, ktorý uvoľnil svoje rezervy na ochranu zdravia. V obci sme 

situáciu riešili veľmi operatívne. Obrátil som sa so žiadosťou na pána Pavla Hajduka zo 

spoločnosti RH-TEX a pani Martinu Šoltisovú o ušitie ochranných rúšok pre našich 

obyvateľov. Rúška slúžili na prekrytie horných dýchacích ciest z dôvodu zabránenia rýchlemu 

sa šíreniu ochorenia a ochrany vlastného zdravia, aj svojho okolia. Ochranné rúška aj 
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jednorazové rukavice boli roznášané do domácností na území obce. Z roznášaním rúšok boli 

nápomocné pracovníčky TSP. Z dôvodu opatrení zo strany štátu, boli všetky hromadné 

podujatia zakázané. Rúška a dezinfekcia, bola priebežne roznášaná aj seniorom. Museli sme 

teda pristúpiť k tomu, že oslavu pri príležitosti dňa matiek sme museli zrušiť. V letnom 

období sa počet pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 rapídne znížil a opatrenia boli 

postupne uvoľňované. Ďakujem aj príslušníkom miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí 

sa zapojili do udržiavania poriadku v obci aj v priebehu testovania. V súvislosti s ochorením 

COVID-19 ĎAKUJEM aj občanom, ktorí dodržiavali nariadenia vlády a v prípade potreby 

ostávali v domácej karanténe a boli zodpovední k sebe samým, svojim blízkym aj okoliu. 

V priebehu I. vlny ochorenia COVID-19, prebehlo v obci Rokycany testovanie, pri ktorom 

obec zabezpečovala materiál, dezinfekciu, rúška, jednorazové rukavice, overaly a mnohé 

ďalšie špeciálne materiály. Veľké ďakujem patrí aj celému testovaciemu tímu (zdravotníkom, 

administratívnym pracovníkom), ktorí aj napriek osobnému voľnu, únave a občasným atakom 

zo strany testovaných pristupovali ku testovaným osobám s láskou a pochopením. Prípadnú 

mrzutosť ospravedlnili z dôvodu, že jednotlivec sa nachádzal v ťaživej situácii, strachu a pod. 

Veľké ďakujem patrí aj DHZ, ktorí sa zapojili do pomoci obecnému úradu 

v priebehu I. vlny šírenia sa COVID-19. Náš dobrovoľný hasičský zbor 

predovšetkým dezinfikoval verejné priestranstva. Členovia DHZ tak v tej 

dobe, kedy z nás nikto nevedel o aké ochorenie sa jedná nasadzovali vlastné zdravie. VEĽKÉ 

ĎAKUJEM. 

Konečne sme sa mohli voľne nadýchnuť. A tak som ako starosta 

uvažoval, ako oživiť našich seniorov. Rozhodol som sa, že pôjdeme na 

výlet. Aby sa nám ľahšie dýchalo, vybrali sme výlet do okolitých 

jaskynných systémov. Navštívili sme Kaštieľ Betliar, ktorý nás očaril 

svojou bohatou expozíciou. Po prehliadke kaštieľa sme navštívili jaskyňu Betliar, Ochtinskú 

aragonitovú jaskyňu a Domicu. Na výlete je potrebné doplniť energiu a tak sme sa zastavili na 

obedňajšiu prestávku. Verím, že všetci, ktorí sme sa výletu zúčastnili odchádzali z krásnymi 

zážitkami, unavený, ale aj napriek chôdzi odpočinutí na duchu.  

V materskej škôlke sme sa pustili do rekonštrukcie. V priestoroch 

materskej školy bola vymenená podlaha. Staré parkety, ktoré boli 

v dezolátnom stave sme vymenili za gumenú podlahu. 

Obecný úrad na základe prijatého uznesenia prispel finančnou čiastkou 3.000€ evanjelickú 

cirkev, ktorá vykonala rekonštrukciu chodníka ku kostolu, ktorý slúži aj pre rodičov s deťmi 

navštevujúcich MŠ.  

V obci je potrebné urgentne opraviť svah pri oboch osadách, kde sa svah zosúva. 

Z estetického hľadiska je potrebná oprava verejného parku a chodníka pred obecným úradom. 

Zámerom pre obec je vybudovanie prístreškov na 1100 l kontajnery využívané na triedený 

odpad. 
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Obecný úrad sa zapojil do projektu výstavba Komunitného centra v obci 

Rokycany. Stavba je nadstavbou obecného úradu. V dokončení stavby 

nemáme šťastie. Od prvého momentu narážame na mnohé problémy, akými 

boli napr. nesprávne vypracovaná projektová dokumentácia, oneskorenie 

v začatí stavby, vytopenie kancelárií obecného úradu a TSP z dôvodu odkrytia stavby, 

nedostatočného zaistenia strechy zo strany stavebnej firmy a následnými búrkami zatečenie 

do objektu. Na naše upozornenie a spísanie zápisnice a vytvorení fotodokumentácie sa 

spoločnosť STAVKOMPT, s. r. o. zaviazala, že vykoná nápravu a kancelárie dá do 

pôvodného stavu, no nestalo sa. Stavba bola a je pomalá, spoločnosť sa stále domáhala 

a domáha finančných prostriedkov, ktoré potrebuje na dokončenie stavby. Na zastupiteľstve 

boli účastní aj konatelia tejto spoločnosti niekoľko krát. Pri ich poslednej návšteve obecného 

zastupiteľstva dali prísľub, že ak im bude uhradená faktúra vo výške nad 78.000€, stavbu do 

15 dní ukončia a odovzdajú. Rokovanie bolo v tejto veci veľmi búrlivé a to aj zo strany 

niektorých obyvateľov. Na zasadnutí bol účastný aj právny zástupca obce, ktorý upozorňoval 

všetkých zúčastnených, ako je potrebné s daným problémom naložiť. Lenže aj právnik ako 

nežiaduca osoba niektorých poslancov a kontrolóra je osobou podľa nich nekompetentnou, 

aby tento problém riešil. Zo strany právneho zástupcu padol aj návrh vložiť peniaze do 

depozitu a uvoľniť ich v okamihu, keď bude stavba pripravená na odovzdanie. No nestalo sa. 

Podľa uznesenia poslanci Rastislav Jarkovský, Mgr. Marián Dolinský, Róbert Šoltis 

a Miroslav Mihaľ odsúhlasili úhradu faktúry vo výške nad 78.000€. Poslanec Pavol Godla 

ako jediný hlasoval proti. Finančné prostriedky boli teda poukázané na účet spoločnosti 

STAVKOMPT, s. r. o. 

Od tejto chvíle však spoločnosť STAVKOMPT, s. r. o. na stavbu 

nenastúpila a práce nie sú do dnešného dňa dokončené. Kto za to nesie 

zodpovednosť??? Obecný úrad niekoľkokrát vyzval spoločnosť 

STAVKOMPT, s. r. o. o to, aby na stavbu nastúpili a riadne ju dokončili. 

Nestalo sa. Opakovane sme sa obracali s našou žiadosťou a priam až 

bezmocnosťou na stavebný dozor, ktorá však na naše urgencie nereagoval. Podobne aj 

projektový manažér zo spoločnosti Interprofis, s. r. o. sa priamej odpovedi vyhýbal. Zaviazali 

sme teda hlavného kontrolóra výkonom kontroly faktúr od spoločnosti STAVKOMPT, s. r. o. 

Hlavný kontrolór však túto kontrolu odmietol vykonať s odôvodnením, že toto nie je jeho 

parketou a kompetenciou. Hlavný kontrolór sa uznesením sám vyjadril, že všetko je 

v poriadku. Podotýkam však, že faktúry do dnešného dňa od tejto spoločnosti nevidel. 

Obec Rokycany sa zapojila do projektu vykurovanie na OcÚ 

a MŠ. Jedná sa o dotáciu podporovanú z Eurofondov. Ďalším 

projektom bola vyhlásená výzva vybudovania obecného 

vodovodu, do ktorej sa obec znova zapojila. Projekt bol 

podaný a obecný úrad čaká na vyjadrenie kompetentných. Jedným z mnohých 

rozpracovaných projektov bola aj dotácia na zakúpenie nádob na triedený odpad a traktorik 

s vlečkou. V súčasnosti aj u tohto projektu čakáme na vyjadrenie kompetentných. 

Rozpracovaným projektom s dotáciou je vysporiadanie pozemkov pod stavbami v osade 

Jastrabie a za Svinkou. Ďalším podaným projektom je vybudovanie cesty do osady a výstavba 
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materskej škôlky. Výmena stĺpov verejného osvetlenia. U všetkých spomínaných projektoch 

čakáme na rozhodnutie príslušných orgánov o schválenie dotácie. Zvyčajne sa jedná 

o projekty so spoluúčasťou obce vo výške 5%-10% u jedného projektu. 

Obec so súhlasom obecného zastupiteľstva odkúpila potrubie 

a vodojem od spoločnosti Agrovýroba, s. r. o. Tento objekt bude 

slúžiť pre DHZ a požiarne auto TATRA a IVECO. Znížia sa tým 

náklady na cestovné za vodou a čas v prípade ohrozenia života 

a majetku obyvateľov obce Rokycany. Voda z vodojemu bude 

čerpaná aj v prípade, aj samotní obyvatelia obce nebudú mať dostatok vody vo vlastnej 

studni. DHZ vodu prepraví. Do modernej techniky, ktorú využíva DHZ je možné čerpať iba 

čistú vodu, pretože kaly a nečistoty vo vode by mohli spôsobiť kazovosť.  

Plánovanou investíciou pre obecný úrad je odkúpenie pozemku alebo dlhodobý prenájom na 

výstavbu DHZ garáže pre autá Tatra a Iveco. K plánovanej investícii radíme aj výstavbu 

k verejno-prospešnej stavby. Jedná sa o sálu so skladovými priestormi tak, aby sme dokázali 

odstrániť plechové garáže, ktoré nie sú tou správnou vizitkou obce. Plánovanou investíciou je 

odstránenie starej zastávky, ktorá je staticky nestabilná a vybudovanie novej presklenej 

zastávky. 

O čistotu obce Rokycany sa postarali obyvatelia pracujúci na menších 

obecných službách a deti zo ZŠ Rokycany. Ďakujem. 

Za pomoci dobrovoľníkov boli vyčistené oba brehy v okolí povodia 

Svinky. V tomto smere musím podotknúť, že veľká časť neporiadku 

pochádza z obcí Jarovnice, Svinia, Chminianske Jakubovany, 

Chmiňany, Fričovce, Kojatice, Hermanovce o čom svedčí tá skutočnosť, že po našom 

uprataní vo veľmi krátkom čase a hlavne po daždi boli brehy znova znečistené. Poriadok 

v našej obci tak vo veľkej miere záleží aj od starostlivosti o životné prostredie okolitých obcí. 

A tak si dovolím tvrdiť, že aj ostatní starostovia okolitých obcí sa musia postarať o svoje 

čierne skládky. 

ZŠ bola v roku 2020 tŕňom oku mnohých zainteresovaných aj 

nezainteresovaných osôb. V tejto problematike padali na moju hlavu 

mnohé obvinenia, ktoré aj v súčasnej dobe odmietam. Bol som 

obviňovaný, že ZŠ nemala výplaty kvôli mne. Chcem to dať na pravú 

mieru aj touto cestou. Základnej škole boli finančné prostriedky 

preposielané, o čom svedčia Avíza o úhrade platby, aj samotné výpisy 

z účtov. Nemal som dôvod peniaze nepoukazovať. To, že ZŠ nemala osobu poverenú na 

spracovanie tejto agendy, ja ako starosta obce ani zďaleka nemôžem. K problému môžem 

povedať iba toľko, že bývalá riaditeľka ZŠ si svojvoľne zriadila 5-ty ročník. Toto veľké 

a z môjho pohľadu veľké pochybenie, som musel ako zriaďovateľ riešiť. Školský obvod pre 

ročníky 5-9 má obec Rokycany zriadení v obci Bajerov. K danému existujú listiny o zriadení 

školského obvodu, ktoré boli podpísané ešte mojim predchodcom. Týmto krokom pani 

bývalej riaditeľky došlo k problémovej situácii aj v ZŠ Bajerov. Pedagogickí pracovníci v ZŠ 

Bajerov nevedeli identifikovať prípadné záškoláctvo u žiakov povinnej školskej dochádzky, 
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keďže nemali informáciu zo strany ZŠ Rokycany, ktoré deti nastúpili do ZŠ Rokycany. 

V tejto problematike došlo k ostrému stretu s vedením ZŠ Rokycany, niektorými poslancami 

a pod. Celý vzniknutý problém je v súčasnosti na súde. Pre mňa nepochopiteľnou situáciou 

bola skutočnosť, že všetci zamestnanci ZŠ Rokycany podpísali čestné prehlásenie o tom, že 

vedenie školy neprevezme nikto. V prvom kole súdneho pojednávania bol predbežne 

dohodnutý zmier s tým, že na obecnom úrade sa uskutoční stretnutie. Avšak nestalo sa. Nebol 

záujem zo strany vedenia ZŠ. Právny zástupca ZŠ Rokycany volal právnemu zástupcovi obce, 

že mám vymenovať dočasným riadením ZŠ niektorého zo zamestnancov. Na základe toho, 

som poveril Mgr. Bednárovú dňa 16.12.2020 riadením ZŠ Rokycany na základe poverovacej 

listiny. Jedna časť agendy bola protokolárne odovzdaná pani Mgr. Bednárovej, kde sa zároveň 

dohodlo odovzdanie druhej časti agendy, ktoré mala vykonať Mgr. Šebejová. Do dnešného 

dňa som ako zriaďovateľ ZŠ nebol vyzvaný k preberaciemu konaniu II. 

Pre nabaľujúce sa problémy a osočovanie zo strany zamestnancov ZŠ bol hlavný kontrolór 

poslancami obecného zastupiteľstva poverený výkonom kontroly. Kontrola však do dnešného 

dňa nebola ani len začatá. 

Problematika ZŠ je rozsiahla a v prípade záujmu, som ochotný ju osobne vysvetliť a vlastné 

tvrdenia podložiť písomnými dokumentmi. 

 Zostatky na účtoch k 31.12.2021 

Účet VUB SK64 0200 0000 0000 1982 9572 = 39.288,68€ 

        Účet: VUB SK98 0200 0000 0011 7102 1759 = 71.314,25€ 

 Účet VUB SK57 0200 0000 0016 3145 0651 = 721,03€ 

 Účet Prima banka SK      =21.272,58€ 

Dňa 09.11.2020 a konalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom poslanci schváli 

okrem iného aj odmeny pre poslancov. Zastupiteľstvo sa konalo 

z epidemiologických dôvodov spôsobom online (videokonferencia 

prostredníctvom SKYPE). Musím povedať, že niektorí poslanci spoločne 

s hlavným kontrolórom takýto spôsob komunikácie odmietajú, čo v konečnom dôsledku 

napadli aj na prokuratúre. Z daného dôvodu bolo obci doručené upozornenie prokurátora, 

z ktorého citujem: „Na základe podnetu hlavného kontrolóra obce k spôsobu zvolávania 

a vedenia zasadnutí obecného zastupiteľstva v čase mimoriadnej situácie, vyplynuli z obcou 

predložených podkladov viaceré porušenia.“ Mám za to, že dôvody na konanie zastupiteľstva 

takouto formou mali svoje opodstatnenie a nikdy neboli vedené tak, aby sme porušili zákon. 

Na vyjadrení pre prokuratúru sa v súčasnosti stále pracuje. Pravdepodobne z dôvodov 

nesúhlasu sa poslanci Róbert Šoltis a Rastislav Jarkovský spoločne s hlavným kontrolórom 

odmietajú zúčastňovať na zastupiteľstvách vedených formou online. Z daného dôvodu pri 

odsúhlasení odmeny pre poslancov za ich predchádzajúcu prácu sa obaja poslanci vyjadrili 

v tom zmysle, že svoje odmeny vrátia. Avšak nestalo sa. V obci sa v poslednom období dejú 

veci, ktorým ako starosta obce nerozumiem. Aj napriek našľapnutom pracovnom nasadení sa 

niektoré indivíduá snažia dehonestovať prácu všetkých, ktorí nejakým spôsobom prispievajú 
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k chodu obecného úradu a zveľaďovaniu obce. Ekonómka je nedobrá – lebo, referentka 

obecného úradu je v kolektíve neobľúbená – lebo, starosta obce je na obecnom úrade nevítaný 

– lebo, terénne sociálne pracovníčky si nerobia svoju prácu – lebo, MOPS sú nekompetentní – 

lebo, menšie obecné služby nerobia – lebo. O celej atmosfére a nenávistnom správaní svedčia 

aj správy, rýchlo sa šíriace na sociálnej sieti, či letáky, ktoré sú podsúvané Vám obyvateľom 

Rokycan. Ak si náhodou niekto schránku nepozerá, tak ich pre istotu vylepíme na verejné 

priestranstva, aby každý pochopil, aká nenávisť a nie kontrola obecného úradu panuje v tejto 

obci. 

Riešenie vidím v obnovení komunikácie. Som otvorený rozdebatovať každý problém, 

z ktorého som neprávom osočovaný. V prípade, že ktokoľvek nadobúda pocit neistoty, či 

zavádzania je potrebné prísť na obecný úrad, kde Vám bude všetko vysvetlené. Nechcem sa 

uchyľovať k spôsobom, ktoré si zvolila protistrana. Chcem si len dobre vykonávať svoje 

povolanie a poslanie starostu obce Rokycany. Verte mi, že večné osočovanie a vždy nové 

a nové podnety na prokuratúre, či polícii nám ako kolektívu obecného úradu na pracovnom 

eláne nepridáva. Vzhľadom na množstvo rozpracovaných projektov je na mieste venovať 

svoju energiu týmto smerom, aby sme obec dokázali zveľadiť a vytvorili sami sebe vhodné 

podmienky pre náš život a život našich detí. 

Koncom roka sme sa ako obec zapojili do projektu Koľko lásky sa vojde do 

škatule od topánok. Škatuľky, ktoré vyrobili deti spolu so svojimi rodičmi, 

učiteľmi sme roznášali každému seniorovi v obci. Niekedy darček od Ježiška 

meškal, pretože opatrenia v našej republike nám nedovoľovali návštevy.... 

Ďakujem všetkým, ktorí sa do tejto krásnej akcie zapojili a verím, že sme na mnohých tvárach 

vyčarili úsmev. Darčeky dostali aj naši najmenší, na ktorých myslel Mikuláš a doniesol im 

balíčky. 

Ďakujem Vám všetkým obyvateľom, ktorí ste mojim hnacím motorom aj v tejto 

neľahkej dobe. Ďakujem Vám za dôveru, ktorú mi preukazujete. Ďakujem 

všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú obci a jej obyvateľom. 

Ďakujem zamestnancom, dobrovoľníkom, dodávateľom a všetkým, s ktorými obecný úrad 

spolupracuje. Ďakujem DHZ, ďakujem zamestnancom materskej škôlky aj základnej školy, 

ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva aj hlavnému kontrolórovi, pretože každý z Vás 

ma niečím obohatil.  

Prajem všetkým mnoho zdravia a šťastia v osobnom aj pracovnom živote a pokoj a lásku 

v každom dome tejto obci. 

Starosta obce 

 Miloš Jaš 


