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Transparentnosť podľa Knoppa? 

    Peter Knopp aj so svojimi kolegami hlasoval v roku 2015 za tzv. „náhubkový“ rokovací poriadok 

obecného zastupiteľstva. Tento odňal občanom právo sa vyjadrovať k prejedávaným bodom. 

Rovnako hlasoval spolu s kolegami za zrušenie vyhotovovania audio-video záznamov z rokovaní zastupiteľstva. 

Je toto tá transparentnosť, ktorú chcú občanom ponúknuť aj ďalej? Čoho sa boja keď nechcú, aby sa 

občania vyjadrovali na zastupiteľstve? Prečo nechcú nakrúcať a zverejňovať videá zo zastupiteľstva na obecnej 

web-stránke ako dnes už skoro všade na Slovensku? Ak si myslí pán Knopp, že v Lutile vedú obec 

a zastupiteľstvo najtransparentnejším spôsobom, tak mu odporúčame navštíviť obec Trnavá Hora, ktorá  získala 

v rámci Slovenska 1. cenu za pro-občiansky prístup a transparentné zverejňovanie (https://www.trnavahora.sk/). 

Iste tam nájde mnoho inšpiratívneho, medzi iným aj videá zo zasadnutí. Pripomienkami občanov a opozície sa 

častokrát v Lutile vôbec nezaoberajú. Neslušnosť, drzosť až ponižujúce správanie voči občanom sme častokrát 

zažívali na zastupiteľstvách. Žeby potrebovali niečo skrývať, alebo sa snáď boja, že dopadnú ako vo 

Fekišovciach? (https://www.youtube.com/watch?v=3m8QeW4wQ9Q). Viacerí kandidáti z Knoppovej kandidátky 

svojou činnosťou dokázali, že transparentnosť je pre nich len slovo v slovníku a nič viac.  
 

Zákonnosť podľa Knoppa? 
    V Lutile už viac krát zasahovala prokuratúra pre nezákonnosť. Jedným z prípadov bolo vydanie 

nezákonného povolenia na oplotenie 300ha lesa pri Lutile, plotom v dĺžke 7,5 km. Peter Knopp priznal 

na zastupiteľstve, že o tom vedel. Prečo to ale nepovedal poslancom a verejnosti, je záhada. Našťastie, 

nakoniec rozhodnutie starostu Pružinu zrušila prokuratúra a k oploteniu nedošlo. Bude teda aj v 

budúcnosti tajiť  Knopp pred poslancami a občanmi takého podstatné skutočnosti? Pozrite si reportáž TA3: 
 https://www.ta3.com/clanok/87923/investor-chce-pri-lutile-oplotit-les-obyvatelia-maju-obavy  
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     Podľa svetového rebríčka korupcie sa Slovensko nachádza na 57. mieste,       

nad nami je Namíbia a pod nami Kuba. Preto sa niet čo čudovať, že občan sa 

s korupciou stretáva na dennom poriadku. Ako sa Lutilčan stretne s dvojakým 

metrom? Uvedieme príklad. Istá Lutilčanka si podala žiadosť na obecný úrad 

o odkúpenie obecného pozemku, ktorý mala pri dome a o ktorý sa dlhodobo 

starala. Žiadosť podala v zmysle vtedy platného obecného cenníka pozemkov 

(uznesenie č. 27/2017). Pri vyhotovovaní znaleckého posudku však neoslovila 

„dvorného“ obecného odhadcu, ktorý má také schopnosti, že po telefóne Vám 

povie cenu pozemku: 10 Eur/m2. Posudok urobil iný znalec, ktorý nie je z nášho 

kraja, aby nebola pochybnosť o objektivite. Znalec určil cenu pozemku niečo nad 

3 Eur/m2. Obec túto cenu neakceptovala a požadovala 10 Eur/m2. Prečo 

nepredali pozemok občianke, ktorá splnila všetky kritériá obecných pravidiel? 

Bolo to snáď len preto, že sympatizuje a spolupracuje s opozíciou? Zaujímavá 

spravodlivosť. Len pripomíname, že asi v rovnakom čase došlo k zámene 20 ha 

obecných pozemkov a obec nepožadovala minimálnu hodnotu zamieňaných 

pozemkov 10 Eur/m2 ale uspokojila sa s hodnotou pár Centov/m2. Teda rovnosť 

asi len ťažko v obci nájdeme. Navyše zámenou obec dostala pozemky roztrúsené po celom katastri, mnoho krát 

s ťarchami, hoci sama dala do zámeny pozemky v jednej lokalite. Paradoxom zostáva to, že takmer okamžite 

po tom, ako sa uskutočnila zámena 20ha pozemkov, obec 

doplnila obecný cenník, že ak je cena zo znaleckého posudku  

menšia ako 10 Eur musí byť 10 Eur (uznesenie č.79/2018). Teda 

defacto potvrdili, že v čase, kedy si občianka žiadala odkúpenie 

za menej ako 10 Eur/m2, mala na to aj nárok. Rovnakým metrom 

sa ale nepostupovalo pri zámene 20ha pozemkov. Teda obec 

nežiadala minimálnu cenu 10 Eur/m2. Prečo? V Lutile to funguje 

asi tak, že bežný občan dá za 10 árov asi toľko, čo jeden 

podnikateľ za 20ha. V jednom článku sa predstavitelia obce 

chvastali, že v Lutile sa „platí srdcom“... Vážne? Zdá sa, že 

v Lutile ak ide o obecné pole, tak netreba dosiahnuť maximum 

pre obec a občanov ale len najmenšie možné minimum? Aj keď 

obec získala viac plochy, považujeme takúto zámenu 20ha 

pozemkov za „podvod storočia“. Poslanci hlasovali aj za 

územný plán, ktorý dal jednému podnikateľovi (cez kamaráta 

a blízku osobu) kontrolu nad výstavbou IBV. V obci sa naplánovalo niekoľko 100 domov 

smerom na Žiar aj na pôvodných farských pozemkoch, ktoré „niekto“ záhadne získal 

v pozemkovej úprave. Farské pole sa posunulo smerom od obce. Budú si v Lutile konečne 

všetci rovní alebo niektorí si budú stále a vždy 

rovnejší? Aj o tomto sú podľa nás nasledujúce 

voľby. 
 

„Slušnosť“ podľa Knoppa a spol.? 
    Za opozičnú prácu sa spustil na nás teror nevídaného rozmeru, aj voči našim rodinám. Ohováranie, pokusy 

podplatiť, podnecovanie k nenávisti, dokonca aj vyhrážky sa stali bežnou praxou voči opozícii. Hoci pán Pročka 

má doktorát, dnes pracuje ako robotník, aby uživil svoju rodinu a ešte ušetril pár korún na pomoc občanom. 

Vzhľadom k svojej odbornosti sa posledné obdobie uchádzal o viacero pracovných pozícií, no všade bol 

vyvíjaný nátlak (lutilskou oligarchiou) na zamestnávateľov, aby ho nezamestnali. A to len  pre politické názory 

a aktivity v Lutile? Doktor Pročka napriek tomu si radšej zarába na živobytie takouto prácou, akoby za 

pár judášskych grošov, predal svoju obec a stotožnil sa s jej rozkrádaním. Celá rodina Imrišová si toho tiež 

vytrpela dosť. Musela 5 rokov zápasiť na súde, aby neprišla o záhradu a možno aj dom, len pre 

„náhodné“ pochybenie katastra/okresného úradu. Aj keď nakoniec spor Imrišovci vyhrali, hrozba, že sa stanú z 

nich bezdomovci, tu bola celé roky. Stupňovanie tlaku na opozíciu vrcholilo 2 fyzickými napadnutiami Dr. 

Imriša a poškodením jeho LPG zariadenia na aute, ktoré evidentne mohlo spôsobiť katastrofálne dôsledky, keby 

nespozoroval včas zápach plynu. Nehovoriac o tom, že istý “auto-opravár“ z Lutily ho fyzicky napadol.              

Občania „nachystajte“ si občianske preukazy.... ak to 

takto pôjde aj ďalej, bude sa asi obec premenovávať 

na „Kraviarovo“, alebo „Beenijakovo“? 

Ing. Miloš, Pittner 

Kvetoslava Beniaková 

Vlastníci niektorých pozemkov pod 

plánovanou obytnou zónou v Lutile 

Ostatné vyznačené  pozemky 

obec Lutila zámenou získala 

Tieto pozemky dala do 

zámeny obec Lutila 

Je obec pre všetkých alebo len pre jedného podnikateľa? 

http://www.lutila.eu/
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Dr. Imriš tak nakoniec nemohol ani nastúpiť na pracovnú pozíciu na prestížnej univerzite v zahraničí, na ktorú 

vtedy vyhral konkurz. Vedenie obce pokojne prenajímalo človeku usvedčenému z napadnutia obecný majetok 

na podnikanie. Imrišovcov tento dlhoročný teror pripravil o niekoľko 10 tisíc Eur, nehovoriac o pohodlí bývania 

a pohybu v našej obci. Kolesá na aute pána Pročku, autách  jeho manželky  a  detí, boli už viac krát povolené 

zásahom cudzích osôb. 

    Keď Imriš viackrát vyzval na zastupiteľstve poslancov, aby odsúdili stupňujúce násilie voči opozícii, tak ani  

Knopp ani ostatní z koalície (Slavomír Pružina, Ján Meliško, Jozef Murgaš, Andrea Žiaková, Eduard Čierny a 

ďalší) za to nehlasovali. Prečo sa vtedy Peter 

Knopp nezastal opozície, keď im hrozila 

nielen strata majetku ale aj ujma na zdraví 

a možno životoch? Veď je okrem zástupcu 

starostu aj predsedom Komisie Výstavby 

a Verejného poriadku. Alebo pán Knopp 

a jeho súputníci dokážu súcitiť len s tými 

občanmi, ktorí ich volia a nepýtajú sa na 

výsledky ich práce? Máme to chápať tak, že  súhlasili s tým, aby sa používalo násilie na opozíciu ako bežná 

metóda? Alebo nebodaj s tým majú niečo spoločné?   

    Okrem vrcholných predstaviteľov opozície a ich rodín  si zažívajú svoje aj občania sympatizujúci s opozíciou. 

Za všetko spomenieme pána, ktorý išiel na obecný úrad a vrcholný predstaviteľ obce ho privítal osočovaním, 

že je “farizej“ a „podvodník“. A to len preto, že podpísal petíciu, ktorú organizovala opozícia. V obci sa za 

ostatné desaťročia vytvorila totálna atmosféra strachu, mnohí občania sa boja verejne vyjadriť 

akúkoľvek kritiku voči vedeniu obce alebo sympatiu s opozičným hnutím, osobne alebo na sociálnych 

sieťach, aby sa nestretli s represiou. Preto nám príde veľmi trápne, že teraz niektorí kandidáti kŕmia občanov 

prázdnymi rečami o slušnosti. Po tomto všetkom si snáď ešte stále myslia, že za vecnú kritiku od opozície sú 

mučeníkmi? V obci sú ľudia, ktorí za svoju nepodplatiteľnosť,  túžbu pomôcť obci a životnému prostrediu platia 

oveľa vyššiu cenu. Bol by toho schopný Peter Knopp alebo osoby na jeho kandidátke? Svoje sme si prežili 

a odpor, ktorý sme zažili a zažívame nás nezlomil, ale posilnil a uistil, že našu prácu robíme dobre. Nepíšeme 

toto preto, aby nás niekto ľutoval, ale preto, aby sme vedeli zabrániť tomu, že takto sa raz 

bude narábať s každým občanom Lutily.  Knoppovi a jeho kandidátom sa  žiadne podobné 

„náhody“ nedejú. No vyrušuje ich objektívna kritika? Občania si z toho môžu vyvodiť závery 

sami. Dosť bolo mafiánskym praktikám v Lutile! Ak nám dáte dôveru, skončíme s týmto 

typom „slušnosti“, aký sa tu zaviedol. A zabezpečíme, aby občan Lutily nebol 

prenasledovaný za svoju kritiku vedenia obce. Voľby sú tajné, OBČANIA, nebojte sa za 

plentou vyjadriť svoj názor   S L O B O D N E! 
 

 
 

Nikto nie je dokonalý  
    Keď sme sa dozvedeli, že kandiduje na funkciu starostu Peter Knopp a súčasní poslanci Slavomír Pružina, 

Ján Meliško, Jozef Murgaš, Andrea Žiaková, Eduard Čierny, tak sme si mysleli, že prvým letákom, ktorý 

občanom pošlú, sa ospravedlnia za ich doslova „vyčíňanie“ vo vedení obce za posledné roky.  Hlavne preto, 

aby sme si ich ako súperov mohli vážiť. No namiesto toho Knopp vyjadruje len nespokojnosť s kritikou od 

opozície a od nášho občianskeho združenia. My sme na rozdiel od nich neboli vo funkciách, nebrali plat a aj 

napriek tomu sme toho možno urobili viac pre občanov ako oni. Aj keď sme nemali dostatok poslancov v 

zastupiteľstve, cez naše pripomienky, podnety, súdne žaloby, sa nám podarilo viac ako im. Chránili sme obec 

pred ne-hospodárnosťou, ne-transparentnosťou, ne-zákonnosťou a ničením životného prostredia.  V živote sme 

iste urobili aj chyby, ako každý, ale poučili sme sa z nich a žiadne nezakrývame. Na druhej strane máme mnoho 

skúseností nielen zo Slovenska ale aj zahraničia. A čo druhá strana? Oni sú dokonalí? Alebo sú možno slušní k 

druhým len preto, aby sa nehovorilo o  výsledkoch ich práce? Prosím,  nech na nás vytiahnu všetko, čo majú, 

my sa nebojíme! Dokonca ich povzbudzujeme, nech podajú žaloby, trestné oznámenia atď., ak sú presvedčení, 

že majú pravdu. My sme presvedčení, že svoju pravdu obhájime.  Peter Knopp nie je  „nepopísaný papier“. Čo 

za 8 rokov ako zástupca starostu vlastne  urobil resp. neurobil? Nech sa neuráža za kritiku a  začne konečne 

vysvetľovať svoje pôsobenie vo vedení obce a dá konečne odpočet! My nemáme čo vysvetľovať, lebo nikto z 

nás vo významných obecných funkciách nebol. Ak sa chcú vŕtať v našich súkromných životoch, prosím..., nás 

ale ich súkromné životy nezaujímajú, venujeme sa čisto len ich politickej činnosti. (Aj keď by nás ozaj 

zaujímalo, koľko asi stojí úplatok, keď sa „nafúka“ za volantom). 
 

Povedzme STOP  

násiliu v Lutile 

http://www.lutila.eu/
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Naša odvaha už priniesla ovocie nielen pre Lutilu ale aj pre Slovensko 
Svojou nezlomnosťou sme pre Lutilčanov vydobyli množstvo úspechov. Zabránili sme umiestneniu veľmi 

vysokého napätia 2x400kV pri obci, došlo k odkloneniu chráneného ložiskového územia z intravilánu obce, 

zabránili sme zbytočnému výrubu 1600 stromov. Prispeli sme k tomu, že nebude oplotený les a zastavili sme 

žalobami aspoň dočasne ťažbu bentonitu. Na základe našej aktívnej a neúnavnej práce došlo aj k zmene 

legislatívy, kedy sa na každé ďalšie rozšírenie ťažby bentonitu bude musieť robiť EIA. Malo to teda veľký 

význam aj pre iné časti Slovenska.  Všetko sa dá, ak v našich radoch sú ľudia ako PhDr. Ján Pročka, ktorý 

v minulosti úspešne podnikal. No ako mnoho podnikateľov na Slovensku, aj on sa stal predmetom vydierania 

tzv. „výpalného“ v 90. rokoch. Napriek rizikám sa nepoddal a výpalníkov nahlásil štátnym orgánom a polícii 

a pomohol ich aj dolapiť. Aj vďaka jemu sa tak podarilo  rozložiť jednu z odnoží najväčšej mafiánskej skupiny 

na Slovensku, blízku tzv. “Černákovcom“. Sme na to patrične hrdí. Ako iste viete, reči po dedine sú úplne iné 

a pýtame sa, kto nepravdivé klebety poroznášal a prečo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutilská opozícia ponúka občanom na kandidátke ľudí, ktorí svojím životom dokázali, že sa nedajú ani 

zastrašiť ani kúpiť, ale vytrvalo a dlhodobo obhajujú záujmy občanov. 

Otvorený list Petrovi Knoppovi 
    Lutila, 26.09.2022 

 

Pán Knopp, 

     v súvislosti s Vaším listom, adresovaným občanom, Vám ako kandidát na starostu obce za demokratickú 

opozíciu v Lutile píšem nasledovné vyjadrenie. 

     O akej slušnosti to vlastne píšete, ak máte odvahu sa čo i len nepriamo vyhrážať Vašim protikandidátom? 

A teraz Vás citujem: „ ... veď možností, ktoré sa ponúkajú v spojitosti s našimi protikandidátmi je 

nespočetne.“  A verte, v opozícii sme už na vlastnej koži pocítili ako vážne tieto slová dokážete premieňať 

na skutky. Tadiaľ slušná cesta určite nevedie.  My si to uvedomujeme a pozitívne vyznieva, že si to 

uvedomujete aj Vy.   Ťažko však uveriť Vašej ponuke „pre budúcnosť našej obce, ktorá sľubuje pokoj 

a spoluprácu“ ak doteraz takýto prístup k občanom u poslancov absentoval. Správanie niektorých 

poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa kultivovane nedá nazvať ani s prižmúrením oka. 

Osočovanie, ponižovanie, zosmiešňovanie a útoky na opozíciu či podnecovanie verejnej nenávisti a násilia  

za iný názor nie je Vašou výhrou, ale je negatívnou vizitkou, ktorá poškodzuje všetkých občanov našej 

obce. Tých občanov, ktorých záujmy opozícia chráni. 

     Slušná a pokojná cesta nie je o „hraní sa na mŕtveho chrobáka“ ale o konfrontácii, pretože aj vzájomná 

konfrontácia môže byť pokojná a slušná. Nie je o osočovaní ale o ochote diskutovať, o hľadaní 

presvedčivých argumentov a o ochote dosiahnuť konsenzus, tjs. optimálne riešenie pre občana i obec.          

A takáto je aj naša cesta.  

 

Výzva: Ak si stále myslíte pán Knopp, že o svojich protikandidátoch šírime klamlivé informácie a naše 

argumenty sú len neobjektívna kritika, tak Vás vyzývam na verejnú diskusiu. V televízii, rádiu alebo 

v kultúrnom dome, za podmienky moderovania neutrálnym moderátorom, za rovnakej účasti publika /čo 

do počtu/ podporujúceho jednotlivých kanditátov a za podmienky živého vysielania cez internet. Navyše 

budete mať príležitosť obhájiť svoje 8 ročné pôsobenie vo vedení obce. Pevne verím, že túto moju ponuku 

neodmietnete. Vašu odpoveď čakám do 7.10.2022. 

 

S úctou 

                                                                                                         PhDr. Mgr. Ján Pročka 

                                                                                                    Kandidát na starostu obce Lutila 

                                                                                                       Za Slovenské Hnutie Obrody 
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