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OBEC HOLÈÍKOVCE ÈELÍ PODOZRENIAM Z PODVODU
Ešte 19. decembra 2013 Obecné zastupitel'stvo v Holèíkovciach schválilo návrh na
predaj budovy zdravotného
strediska firme Grund Vranov.
Obec nadobudla budovu od
štátu bezodplatne na základe
zmluvy z 20. decembra 2001
uzatvorenej s Fondom národného majetku SR. Zákon síce
ukladá obci o svoj majetok sa
riadne stara/, ale nestalo sa tak
a obec nechala budovu schátra/. Dôvodom predaja budovy
malo by/ ohrozenie zdravia a
bezpeènosti obèanov a nedostatok financií v rozpoète obce na
jej obnovu. Cena za objekt o
rozmeroch cca 11 x 60 metrov
a pozemok o výmere 793 m2

bola stanovená objednaným
znaleckým posudkom na sumu
20 700 €. Spoloènos/ Grund
mala budovu zrekonštruova/,
prerobi/ ju na malometrážne
byty a potom ju obci naspä/
preda/ za 670 116 €. Vyplýva
to zo zmluvy o budúcej zmluve,
ktorú starosta Holèíkoviec Mgr.
Michal Flešár podpísal s firmou
Grund v júli 2014. Na opätovnú
kúpu budovy mali by/ použité
finanèné zdroje zo Štátneho
fondu rozvoja bývania (ŠFRB)
a z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR (MDVaRR SR). Žiados/ o
úver a dotáciu schválili poslanci na mimoriadnom zasadnutí
30. januára 2015. Už vtedy sa

objavili úvahy, preèo obec budovu zdravotného strediska tak
lacno predáva a tak draho ju
chce kúpi/, veï jeden byt vychádzal v prepoète na 52 až 55
tisíc €. Bola tu však zrejme prekážka. V prípade rekonštrucie
zabezpeèenej obcou by musela by/ vypísaná verejná sú/až, a
to zainteresovaným zrejme nehralo do karát, lebo sú/až by
mohla vyhra/ iná firma. Starosta
Holèíkoviec Mgr. Michal Flešár
vydal 27. novembra 2014 kolaudaèné rozhodnutie, v ktorom
povolil firme Grund rekonštruova/ stavbu. Hospodárenie obce
kontroloval v roku 2014 Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Zistil
síce porušenie zákona o roz-

poètových pravidlách, napr. že
obec nemala záväzky vyplývajúce zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zabezpeèené v rozpoète na bežný rozpoètový rok
a že tieto ju budú za/ažova/
nasledujúce roky, ale to neboli
zákonné dôvody na zrušenie
uznesenia budovu preda/ a následne ju draho kúpi/. NKÚ totiž
neskúmal vlastnícke vz/ahy.
Pod¾a písomného vyjadrenia
starostu Mgr. Michala Flešára z
28. novembra 2014, obec po
prevode vlastníckeho práva k
nehnute¾nostiam mala požiada/
ŠFRB a MDVaRR SR o poskytnutie dotácie a úveru na obstaranie 12 bytov. Podmienkou na
(Pokraèovanie na 2. strane)
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OBEC HOLÈÍKOVCE ÈELÍ PODOZRENIAM Z PODVODU
(Pokraèovanie z 1. strany)
získanie dotácie je vlastnícke
právo k nehnute¾nostiam.
Doteraz sa zdá by/ postup v
súlade s legislatívou, a to napriek výhradám o kúpnej a predajnej cene. Dokonca nemuselo by/ vypísané ani verejné obstarávanie, lebo zákon sa týka
len nákupu tovarov, služieb èi
stavebných prác. Na predaj budovy za takú cenu sa nevz/ahuje.
Objekt bol vlani zrekonštruovaný, do pár bytov sa nas/ahovali nájomcovia a obec Holèíkovce požiadala MDVaRR o
dotáciu na obstaranie 12 bytov.
A tu vznikol prvý vážny problém.
Pod¾a predloženého projektového riešenia, ktoré je súèas/ou
žiadosti, deliace steny medzi
bytmi sú navrhnuté v hrúbke 15
cm z plynosilikátových tvárnic.
Takáto konštrukcia deliacej
steny medzi bytmi nespåòa akustické a bezpeènostné požiadavky. Tento defekt by stavebník mohol napravi/, lenže boli
tu aj ïalšie výhrady voèi poskytnutiu štátnej dotácie. Predovšetkým výhrada, že pod¾a listu
vlastníctva èíslo 1810 viazne na
bytovom dome èíslo 42 postavenom na parcele 11/8 plomba
obmedzujúca disponovanie s

V bytovom dome sa nachádza osem dvojizbových bytov a štyri
trojizbové byty. Niektoré sú už užívané. Avšak bez platného kolaudaèného rozhodnutia sa byty nesmú užíva?. Snímka: L. Krivda
nehnute¾nos/ou. Plomba bola
zaevidovaná z dôvodu podania
protestu prokurátora voèi rozhodnutiu katastrálneho odboru
Okresného úradu Vranov nad
Top¾ou, ktorým bolo zapísané
vlastnícke právo v prospech kupujúceho. Z toho dôvodu dotácia obci nemôže by/ poskytnutá. Obec podala voèi tomuto
rozhodnutiu námietku a predložila potvrdenie, že plomba je už
odstránená, ale MDVaRR dòa
1. júla 2015 svoje predchádzajúce rozhodnutie potvrdilo.
Kolaudaèné rozhodnutie, ktoré podpísal starosta Mgr. Michal

Flešár, spochybnili dòa 17. septembra 2015 poslanci Bc. Milan
Zajac, Bc. Jozef Lukáè a Michal
Bartko s tým, že pri hlasovaní
boli uvedení do omylu, nemali
potrebné informácie a v rámci
interpelácie upozornili starostu
Mgr. Michla Flešára, že Stavebný úrad Holèíkovce jednoznaène pochybil vo fáze stavebného
konania tým, že naò naprizval
všetkých dotknutých úèastníkov
konania. Poslanci totiž na základe výpisu z listu vlastníctva
è. 477 zistili, že pozemky priamo pod èas/ou budovy a susediace pozemky patria ïalším

19 vlastníkom. A to znamená,
že obec nie je výluèným vlastníkom tejto nehnute¾nosti, nemohla ju preda/ a vydané kolaudaèné rozhodnutie bolo protizákonné. V interpelácii zároveò upozornili, že im ako poslancom bolo odopreté naštudova/ materiály k uvedenej problematike a žiadali starostu
Mgr. Michala Flešára prehodnoti/ tieto skutoènosti. A to nemali robi/, lebo na všetkých troch
poslancov sa zaèali šíri/ osoèovania, že škodia obci. Poslanci sa preto mandátov vzdali.
Kauzou sa opätovne zaoberala okresná prokuratúra. Dòa
26. januára 2016 rozhodla, že
Obec Holèíkovce ako stavebný
úrad viacnásobne porušila zákon, lebo nesprávne zistila skutkový stav. Obec preto musela
stavebné povolenie aj kolaudaèné rozhodnutie zruši/. Tým
sa však prípad nekonèí.
Keïže obec žiadala ŠFRB a
MDVaRR o štátnu dotáciu a úver a k žiadosti predložila kolaudaèné rozhodnutie vydané v
rozpore so stavebným zákonom, je tu vážne podozrenie zo
spáchania trestného èinu subvenèného podvodu. Prípadom
sa zaoberá krajská prokuratúra.

ÈO VIEDLO TROCH POSLANCOV OZ V HOLÈÍKOVCIACH, ABY ODSTÚPILI Z FUNKCIE?

NEVLÁDALI UNIES URÁŽKY A OSOÈOVANIA
Z piatich poslancov Obecného zastupite¾stva v Holèíkovciach, riadne zvolených v komunálnych vo¾bách v novembri
2014, sa svojich mandátov
vzdali štyria poslanci. Naposledy
tak urobili Bc. Milan Zajac, Bc.
Jozef Lukáè a Michal Bartko.
Naša redakcia oslovila starostu
Holèíkoviec Mgr. Michala Flešára viacerými otázkami, medzi
nimi aj s tým, aké dôvody uviedli
odstupujúci poslanci. Z obecného úradu sme dostali nepodpísané stanovisko, že: V zmysle
ustanovenia § 25 ods. 2 písm.
c) zákona 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisom mandát
poslanca zaniká vzdaním sa
mandátu, èo uèinili písomne.
Keïže túto odpoveï naša redakcia nepovažovala za dostatoènú aj vzh¾adom na vlastné
zdroje informácií, že sa po Holèíkovciach šíri neznámou osobou napísaná výzva na odstúpenie poslancov, oslovili sme
priamo odstupujúcich poslancov. Tu je ich stanovisko:
K tomuto rozhodnutiu sme

dospeli po uvažovaní nad podmienkami, v ktorých vykonávame výkon poslancov Obecného
zastupite¾stva Holèíkovce. Máme za to, že sú nám úmyselne
zatajované informácie, bez ktorých nemôžeme kvalifikovane
prijíma? dôležité rozhodnutia
obce. Opakovane sme sa osobne èi už na zastupite¾stvách,
prostredníctvom mailov alebo
listov pokúšali získa? informácie, no tie nám doteraz neboli
sprístupnené. Písomnú žiados?
(ako poslednú, lebo sme o to v
roku 2015 žiadali viackrát) o
poskytnutie materiálov potrebných k výkonu poslanca OZ
Holèíkovce sme zaslali 26. novembra 2015 a žiadali sme o
zaslanie všetkých materiálov
aspoò jednému z nás. Odpoveï prišla iba Michalovi Bartkovi 10. decembra 2015, avšak
nie materiály, ako sme o ne žiadali v listinnej podobe! Napísali
sme nieko¾ko interpelácií, no na
èas? z nich nám do dnešného
dòa neprišla žiadna odpoveï.
Za toto sme èelili len útokom,

urážkam a osoèovaniam. Boli
sme nútení zasiela? podnety na
preverenie zákonnosti postupu
obce, vo väèšine z nich na konanie starostu obce. Boli vydané protesty prokurátora a upozornenia vo veciach nezákonnosti zvolávania zasadnutí Obecného zastupite¾stva v Holèíkovciach v penzióne Goral, celkového zvolávania zastupite¾stva starostom obce, nepozvania poslanca na zasadnutie obecného zastupite¾stva, oh¾adom ?ažby dreva v RO Domaša,
èas? Po¾any, Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s
majetkom obce, platnosti rokovacieho poriadku, nevzdanie
sa mandátu bývalým poslancom a vyhlásenie náhradníka.
Starosta pod¾a § 13, ods. 10
Zákona o obecnom zriadení è.
369/1990 Z. z. si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu. V prípadoch týchto podnetov je však jasné, že
jediní, ktorí chceli dosiahnu? zákonný stav v obci, sme boli my.
Nemožno spomenú? aj spísanie

akejsi petície a výzvy na odstúpenie, v ktorej sme oznaèení za
akési indivíduá, ktoré porušujú
zákony a škodia obci. Touto petíciou a výzvou na odstúpenie
bol v celej obci na naše osoby
cielene vyvíjaný nátlak, a to v
koneènom dôsledku aj na našich blízkych príbuzných. Poèas
tejto akcie pre nás neznámej
osoby, ktorá do dnešného dòa
nenašla v sebe ani štipku svedomia a cti, aby sa postavila
pred nás a pozrela sa nám do
oèí. Táto osoba sa radšej zakrýva pod hlavièkou petièného výboru - bez uvedenia mien. Radi
by sme poznali osobu, ktorá
našich spoluobèanov kàmila
nezmyslami a dezinformáciami,
ktoré znaènou mierou ohrozili
našu vážnos? na verejnosti. Z
uvedených dôvodov sme sa
rozhodli, že vykonáva? funkciu
poslanca za daných podmienok je pre nás neprijate¾né!!!
Váženým obèanom ïakujeme
za prejavenú dôveru, ktorú nám
odovzdali.
Bc. Milan Zajac,
Bc. Jozef Lukáè, Michal Bartko
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K PSYCHIATROM DNES CHODIA AJ VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Liga za duševné zdravie SR
upozoròuje na nárast poètu
psychických ochorení a zároveò ponúka návod, ako problémy zvládnu/. Na orientáciu môžu poslúži/ najèastejšie otázky
pri psychických problémoch.
- Ako zistím, že potrebujem
pomoc psychológa alebo
psychiatra? - Život so sebou
prináša rôzne problémy a /ažkosti, ktoré vyvolávajú smútok,
hnev, úzkos/, neistotu. Pokia¾
tieto nepríjemné stavy dokážeme zvládnu/ sami alebo za pomoci blízkych ¾udí, odborník nie
je potrebný. Ale pokia¾ duševné
/ažkosti pretrvávajú dlhšiu dobu, dlhodobo ovplyvòujú náš
výkon, vz/ahy (napr. uzatvoríme
sa do seba, alebo naopak, svojich blízkych, napr. deti, neprimerane za?ažujeme), je dobré
vyh¾ada/ odborníka. Vždy radšej skôr ako neskoro. Návštevou odborníka niè nepokazíte.
Prax ukazuje, že ¾udia prídu do
poradne, keï sa cítia zúfalí
alebo keï si nevedia rady.
- Na koho sa mám obráti%
cez deò? Kto mi poradí? - Cez
deò existuje ve¾a možností ,
napr. navšteva psychológa v
nemocnici, v poradni alebo v
súkromnej praxi, alebo ambulantného psychiatra. Ak neviete
o žiadnej možnosti, dobré je zaèa/ u obvodného lekára, ktorý
vám poradí najvhodnejšieho odborníka v miestnom dosahu.
- Kam mám ís% veèer, v
noci? - V noci je k dispozícii pohotovos/ v nemocniciach (v akútnych prípadoch aj Rýchla
zdravotnícka pomoc), kde je
vždy v službe aj psychiater,
ktorý odporuèí postup.
- Potrebujem odporúèanie
praktického lekára? - V zdravotníctve sa teraz opä/ zaviedol
systém písomného odporúèania od obvodného lekára, ale
momentálne ho k psychiatrovi
nepotrebujete. Dlhodobo registrovaní pacienti a akútne stavy
papier od obvodného lekára nepotrebujú nikdy.
- Mám akútny problém, nie
som schopný ís% k odborníkovi. Na koho sa môžem aspoò telefonicky obráti%? Funguje telefónna linka v Košiciach 055 - 644 11 55 nonstop a v Prešove 051 - 773 10
00 v pracovnom èase. V Bratislave funguje aj Linka detskej
istoty Unicef 0800 500 500. Je
síce urèená de/om, ale dokážu
poradi/ v organizaèných otázkach a poskytnú/ psychologickú
prvú pomoc aj dospelým. Liga

za duševné zdravie SR má internetového psychológa na adrese: poradna@dusevnez.sk.
Napíšte mu svoju otázku a v
priebehu nieko¾kých dní dostanete od odborníka odpoveï.
- Má ís% so mnou niekto k
psychológovi/psychiatrovi,
napríklad rodinný príslušník
alebo priate¾? - Pokia¾ ste plnoletý, nie je potrebné, aby s
vami išiel k psychológovi niekto
blízky. Samozrejme, pokia¾ takú
potrebu sami necítite. V takom
prípade je lepšie, ak vás niekto
aspoò prvýkrát sprevádza.
- Beriem dlhší èas lieky,
ale môj stav stále nie je dobrý. Èo mám urobi%? - Urèite o
tom treba informova/ svojho
psychiatra, ktorý vám môže lieèbu upravi/. Úèinok viacerých liekov sa dostavuje až po dlhšom
èase. Ve¾mi dôležité je tiež vedie/, že lieèba mnohých duševných porúch nespoèíva len v
liekoch. Dôležitou metódou je
psychoterapia. Preto je v takomto prípade naèase pouvažova/
o vyh¾adaní psychoterapeuta.
Taktiež je dôležitá zdravá životospráva, najmä pohyb, prechádzky, cvièenie, pitný režim,
vynechanie alkoholu, sociálne
kontakty a primerané zamestnávanie sa rôznymi èinnos/ami.
- Lekár nemá vo¾ný termín
a chce ma objedna% až o 10
dní. Vydržím dovtedy? - Pokia¾
je váš stav nato¾ko neznesite¾ný, že 10 dní nevydržíte, informujte o tom lekára a trvajte na
skoršom termíne.
- Bol som dlho v nemocnici
na psychiatrickej klinike, a
stále nie som v poriadku. Èo
ïalej? - Psychiatrická klinika nezabezpeèí vylieèenie choroby.
Je skôr pomocou v akútnej kríze. Ak vás duševné problémy
privedú na psychiatrickú kliniku, je pravdepodobné, že lieèba sa òou nekonèí. V opaènom
prípade možno oèakáva/ len opakovanú sériu hospitalizácií.
Preto je nevyhnutné po prepustení z nemocnice v lieèbe pokraèova/ u ambulantného psychiatra, psychológa, prípadne u
oboch. Tiež treba rešpektova/
všetky odporúèania psychiatra,
a to dlhodobo.
- Máme v rodine èlena rodiny, ktorý je „urèite“ chorý.
Ako postupova%? - Je dobré,
pokia¾ sa s týmto èlenom rodiny
dá o jeho probléme rozpráva/.
Povedzte mu o svojich obavách, vyjadrite mu podporu a
povzbuïte k vyh¾adaniu pomoci. Ak však váš blízky pomoc,

dokonca existenciu svojich problémov odmieta, je to /ažšie.
Pokia¾ trpí vážnymi poruchami,
ako bludy alebo halucinácie, je
nutná okamžitá pomoc. Tá je
možná aj proti vôli pacienta len
vtedy, pokia¾ ohrozuje seba
alebo svoje okolie. Èasto sú to
prípady ve¾mi chúlostivé, treba
da/ pozor, aby ste nestratili jeho
dôveru. Radšej vyh¾adajte odborníka a poraïte sa s ním o
najvhodnejšom postupe v konkrétnom prípade.
- Poèul som, že sa možno
lieèi% aj bez liekov. Je to tak?
- Sú typy duševných porúch,
ktoré lepšie ako na lieky reagujú na iný typ lieèby, napr. na
psychoterapiu. Je to metóda využívajúca psychologické metódy (rozhovor, práca s telom, relaxácia, predstavy...) na odstránenie duševných problémov.
- Služby psychoterapeuta
sú pre mòa ve¾mi nákladné.
Èo môžem urobi%? - Pois/ovòa
v súèasnosti prepláca 25 psychoterapeutických sedení, pri odôvodnení terapeuta môže aj
viac. Terapeuti, ktorí majú zmluvu s pois/ovòou, by mali by/
registrovaní v príslušnej pois/ovni. Dobre je teda informova/
sa tam. Ale aj ostatní odborníci
v oblasti duševného zdravia
(súkromní terapeuti alebo psychiatri) by vám mali vedie/ odporuèi/ odborníkov, ktorí majú
zmluvu s pois/ovòou (a teda vy
neplatíte). Tiež môžete vyh¾ada/ obèianske združenia èi iné
neziskové organizácie v regióne, ktoré pracujú bezplatne.
- Ako je chránená anonymita pacienta? Môžem ís% niekam inkognito? - Odborníci v
oblasti duševného zdravia sú
viazaní mlèanlivos/ou, ktorá sa
viaže na všetky údaje o pacientovi. Keï ale vašu starostlivos/
prepláca pois/ovòa, je nevyhnutná dokumentácia - aj s osobnými údajmi. Avšak ak vašu
starostlivos/ nehradí pois/ovòa,
je na uvážení odborníka, èi starostlivos/ môže prebieha/ inkognito. Urèite je v takomto prípade
dôležitý dôvod takejto potreby.
Pri riešení vašich duševných
problémov však odborníci nevyhnutne potrebujú vedie/ osobné, niekedy priam intímne
údaje. Pokia¾ vo svojho psychológa (alebo psychiatra) nemáte
dôveru, že vaše údaje nezneužije, je ve¾mi pravdepodobné,
že vám nebude môc/ pomôc/.
Lieèba duševnej choroby sa totiž zakladá na dôvere. Referáty
poradensko-psychologických

služieb na úradoch práce, o
ktorých už bola reè, umožòujú
aj príjem anonymných klientov.
- Mám starších rodièov, o
ktorých sa starám. Robím to
dobre? - Neviem, na èo konkrétne sa vz/ahuje táto otázka,
je príliš široká. Starostlivosti o
starnúcich a nevládnych rodièov sa neraz nedá vyhnú/. Skôr
je dôležité, aby bola primeraná
stavu a potrebe rodièov a aby
ste popritom nezabúdali ži/ aj
svoj vlastný život. Niekedy sa
stane, že kvôli starostlivosti o
rodièov zabúdame na svoj život. Dokonca to môže by/ spôsob, ako od vlastného života
utiec/. Takáto cesta je ale zradná. Ani najobetavejšia starostlivos/ nás nezachráni pred vlastným životom a zodpovednos/ou
zaò. Stara/ sa o starých a chorých rodinných príslušníkov je
sèasti manažérska práca: h¾ada/ všetky dostupné štátne i privátne formy pomoci, ktoré vám
v konkrétnom prípade môžu by/
užitoèné, a využi/ ich.
- Nie som spokojný s „ošetrením“. Èo môžem urobi%? Na túto otázku je opä/ /ažké
odpoveda/, pretože je ve¾mi široká. Všeobecne možno poveda/, že vo¾ba lekára je dobrovo¾ná. Záleží na pacientovi: ak
nie ste spokojný so svojím lekárom, môžete si vybra/ iného.
- Podozrievam die%a, že užíva drogy. Potrebujem sa s
niekým poradi%. - Toto je vec
na návštevu poradne, napr.
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva alebo priamo školského psychológa, ktorý má na starosti psychologickú
starostlivos/ o deti a mládež a
má k dispozícii testery na drogy.
- Môžem si sám naordinova% lieky, ktoré lekáreò predáva? - Lieky, ktoré nie sú na
predpis, ale na vo¾ný predaj, si
možno ordinova/, ale opatrnosti
nikdy nie je nazvyš! Dnes už
takmer všetky takéto lieky majú
v príbalových letákoch upozornenie: Poraïte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Môžu
sa neznáša/ napríklad s inými
liekmi, ktoré užívate.
- Platí rajonizácia? Nechcem,
aby ma niekto v ambulancii
spoznal. Smiem ís% inde? Rajonizácia platí. Úplne sa tomu vyhnú/ nedá, ale dá sa dohovori/ vhodný termín návštevy.
Vždy sa treba objedna/ vopred.
K psychiatrovi dnes chodia aj
prepracovaní podnikatelia a významné osobnosti napríklad so
syndrómom vyhorenia.
(lpz)

