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 Ak dáte dôveru demokratickej opozícii: 

 

Bez zaváhania zavedieme do obce optický internet/televíziu 

a vybudujeme protipovodňovú ochranu 
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Odkaz mladým Lutilčanom – Optický Internet a televíziu v Lutile 

nemáte hlavne kvôli Knoppovi a Pružinovi  

Optický internet je v našej dedine veľká téma medzi mladými i staršími obyvateľmi. Teraz by sme 

chceli uviesť veci na správnu mieru, pretože nie je pravda čo sa hovorí, že za jeho nerealizáciu 

môže člen opozície Peter Imriš alebo jeho rodina. Pravdou je, že vedenie obce nielen omeškalo 

celé konanie o niekoľko mesiacov, aby dotiahli internet na ihrisko, ale tiež nevydali zákonné 

povolenie na stavbu internetu.  
 

Omeškanie internetu pre celú dedinu len preto, aby mali internet 

“kamaráti“ v autoservisoch?    Starosta jeho neuváženým krokom, dotiahnuť optiku až na ihrisko, sám spôsobil 

prerušenie konania  a zdržanie niekoľko mesiacov. Na strane č.12 verejnej 

vyhlášky (96/2021-5 z 28.02.2022), sa píše, citujeme:  „Stavebný úrad na 

základe výsledkov ústneho pojednávania, vykonanej miestnej obhliadky a 

pripomienok obce územné konanie rozhodnutím č. 96/2021-3 zo dňa 30.06.2021 

prerušil a vyzval navrhovateľa na jeho doplnenie.“.  Vo verejnej vyhláške zo 17. 

06. 2022 OU-BB-OVBP2-2022/019708-002 čítame: “Z ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania spísal stavebný úrad dňa 

29.06.2021 protokol. Na predmetnom konaní si uplatnila námietky obec 

Lutila, ktorá požadovala dopracovať trasu až po ihrisko...”. Keby 

starosta Pružina a predseda stavebnej komisie Knopp boli spolupracovali 

s investorom od začiatku, mohli zapracovať toto už v prípravnej fáze projektu a nemuselo k takému prerušeniu a 

oneskoreniu vôbec dôjsť. Pritom Knopp ani nezvolal stavebnú komisiu, ktorej je predsedom, kde by sa zaoberal 

projektom internetu. No, keď sa jednalo o porovnávanie družstiev v katastri tak zvolával komisie, ako na bežiacom páse. 

No zároveň sa pýtame, či skutočne bolo dôvodom dotiahnuť internet na ihrisko, kde nikto nebýva, alebo skôr 

k „autoservisu“ Zimana a možno aj Murgaša?  A len kôli tomu nemá celá dedina optiku?  Nehovoriac o tom, že 

autoservisy v športovo rekreačnej zóne tam nemajú vôbec čo hľadať. 
 

Povolenie na stavbu internetu, ktoré vydala obec, bolo NEZÁKONNÉ  
Obec pod vedením starostu Pružinu a Knoppa nielen že zdržala celé konanie, no nakoniec nedokázala vydať ani 

povolenie na výstavbu internetu zákonným spôsobom. Nadriadený stavebný úrad v sídle kraja preto rozhodnutím OU-

BB-OVBP2-2022/019708-002 zo dňa 17.06.2022 zrušil rozhodnutie  o umiestnení stavby internetu: 

Ako vyplýva z uvedeného odôvodnenia tak, rozhodnutie, ktorým sa povolila výstavba internetu, nebolo ani v súlade so 

stavebným zákonom ani so  zákonom o správnom konaní, teda nesúviselo to s odvolaniami občanov ako tvrdil starosta. 
 

OHVÁRANIE opozície ako predvolebná kampaň? 
Pri týchto všetkých pochybeniach obce starosta, namiesto toho,  aby si chlapsky priznal chybu a zodpovednosť, 

zhadzoval zbabelo vinu za nerealizáciu internetu na iných, t.j. na rodinu člena opozície Dr. Petra Imriša a to úbohým 

spôsobom na obecnom Facebooku takto:  

“Každý z nich samostatne opakovane podáva pripomienky rôzneho druhu, čo spôsobuje niekoľkomesačné prieťahy v 

stavebnom konaní. V dôsledku toho sa odďaľuje aj samotná výstavba optických rozvodov. O ktorých občanov ide a aké 

pripomienky k výstavbe optického internetu v našej obci uvádzali, si môžete prečítať na str. 8-15 verejnej vyhlášky 

zverejnenej na obecnej stránke.”. 
 

Starosta KLAME, až sa práši... 
K omeškaniu na základe pripomienok a odvolaní občanov nemohlo dôjsť, keďže  s tým sa  v takomto konaní zo zákona 

vždy počíta a lehoty sú dané zákonom. Obec musí počítať s tým, že si občania uplatnia pripomienky. Čo keby navrhli 

Vám internetový kábel cez Vašu záhradu? Súhlasili by ste? Značné omeškanie teda nemohli spôsobiť pripomienky, nech 

už boli akékoľvek, ale boli spôsobené hlavne samotnou obcou ako uvádzame vyššie, ktorá nakoniec nevydala ani 

zákonné rozhodnutie na jeho realizáciu. Viacerí občania nás preto už kontaktovali, aby sme sa bránili voči takémuto 

ohováraniu, nielen vysvetlením situácie, ale aj podaním trestného oznámenia a žaloby na ochranu dobrého mena. Veríme, 

že to nebude potrebné a že občania to vyriešia rýchlejšie a to vo voľbách. 
 

Obecné ihrisko Plocha vlastnená 

poslancom        

Ing. Murgašom 

Autoservis 

ZIMAN 
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Kto je teda zodpovedný?  
Či sa na to pozrieme sprava alebo zľava, jedno je jasné. Obec zatiaľ nemá  optický internet/televíziu len kvôli vedeniu 

obce (teda kvôli Pružinovi a Knoppovi), ktorí nepripravili projekt dostatočne a ani nevydali zákonné povolenie na jeho 

výstavbu. Pritom Pružina je vo funkcii starostu tri desaťročia a Knopp zástupcom starostu dve volebné obdobia a ešte 

navyše pôsobí ako predseda stavebnej komisie v obci. Už dávno tak mohol optický  internet v Lutile byť, ak by títo páni 

konečne začali robiť veci zákonne a pre všetkých občanov, a neobetovali by internet v celej obci, ako sa zdá, len pre 2 

„kamarátov-servisákov“.  

 

 

 

 

Prečo Lutila nemá doteraz protipovodňovú ochranu? 
 

„Ako sa do hory volá...” 
Patrónom proti živelným pohromám najmä 

povodní je Sv. Ján Nepomucký. Je preto až 

symbolické, že  obec vytopilo v roku 2010 po 

tom, čo rok predtým starosta Pružina nechal 

odstrániť sochu tohto svätca z námestia.  Pred voľbami 

v roku v roku 2014 Vám Pružina so svojimi poslancami 

vrátane P.Knoppa, J.Meliška, S.Pružinu a ďalšími, 

sľubovali v predvolebnom letáku (viď časť 

predvolebného letáku z roku 2014), že sú istota, že 

nemútia vodu a že postavia protipovodňovú ochranu. 

Kde je? Do teraz nikde! Tak asi ozaj len mútili vodu, 

a nič viac....nemyslíte? 
 

Prázdne sľuby 
Dotiahli do obce “odborníkov”, ktorí chceli doslova 

obetónovať kopernický potok, čo ide cez dedinu múrom 

vysokým asi 1 m. Možno aj preto tento návrh občania nazvali posmešne “TOBOGÁN”. Tento nezmyselný projekt 

kritizovalo veľa odborníkov ale aj občanov, najmä Dr. Peter Imriš, ktorý požadoval, aby sa za obcou spravili poldre, 

ktoré vodu zachytia. Vtedy sa vedenie obce smialo a terajší poslanec “kapelmajster“ E. Čierny spustil kampaň voči 

Imrišovi na Facebooku, ktorá sa zvrhla na verejné povzbudzovanie nenávisti voči Imrišovi. Tento model ochrany obce 

by bol však veľmi neúčinný  a nehovoriac o tom, že by obec prišla 

o všetky stromy pri potoku a tiež o jeden z mála lužných lesov, 

ktoré ešte v Európe zostali - medzi futbalovým ihriskom a obcou. 

Našťastie kompetentné orgány na tento nezmysel nedali eurofondy 

a tak sa nerealizoval. Ale to už bolo po voľbách. Do obecného parlamentu 

ich toto klamstvo vynieslo a mohli, kľudne  robiť politiku hlavne pre 

kraviara a továrnika... 
 

Nasmerovali sme obec dobrým smerom 
Keď sme videli túto nekompetentnosť vo vedení obce, tak naše 

združenie pozvalo do obce -  Ing. M. Kravčíka, CSc., svetovo 

uznávaného odborníka v tejto oblasti. Ten na prednáške v kultúrnom 

dome, počas včelárskych dní 2016, odborne zdôvodnil, prečo sú 

poldre nevyhnutné.  
 

Vedenie obce si myslí, že je múdrejšie ako odborníci 
Poldre boli pôvodne navrhnuté odborníkmi na najlepšom možnom mieste - 

v Jelšinách. No, ani to nezabránilo obecným “expertom“ Pružinovi, 

Knoppovi a koaličným poslancom, aby ich premiestnili na obecné pozemky 

v Hôstí (viď obrázok). Sú tam však oveľa menej efektívne, pretože 

Páni Knopp a Pružina „ĎAKUJEME“, že sme v 21. storočí stále bez optického 

internetu/televízie. Veríme, že Vám to nespokojní občania spočítajú tým 

najdemokratickejším spôsobom,  vo voľbách. 

 

Značne odlesnené plochy  

(niekoľko sto-hektárov) – 

voda z nich sa nezadrží novo 

navrhnutými poldrami 

Nový návrh umiestnenia 

poldrov „Hôstie“ 

Pôvodný návrh  

umiestnenia 

poldrov –“Jelšiny“ 

Kopernický potok 

LUTILA 

Smer Kopernica 
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nezachytia vodu z niekoľko 100 hekrátov plochy - značne odlesneného lesa (Dúbrava a pod-Klapy, čiarkovaná čiara). 

Na obrázku je znázornené: pôvodný návrh poldrov a tiež miesto, kde poldre navrhli premiestniť. Za zmienku stojí, že 

kapacita prvého mosta v dedine, je oveľa menšia ako plánovaný výpust z poldrov. Teda obec by aj tak vytopilo. 
 

Ničenie životného prostredia im nič nehovorí 
V novej oblasti, do ktorej „premiestnili“ poldre, sú chránené biotopy európskeho a 

národného významu (viď obrázok). Štátna ochrana prírody preto uviedla, že uvedené 

návrhy sú v rozpore s ochranou prírody. Akoby toho nebolo dosť, nachádza sa tam aj 

významný vodný zdroj, ktorý má potenciál využitia do budúcna, keď bude voda 

nedostatkom. No realizácie protipovodňovky a naplaveniny z povodne by ho mohli 

znehodnotiť. 
 

Bol záujem tunelovať EU-FONDY? 
Vedenie obce sa rozhodlo tento ďalší nezmysel realizovať napriek vyššie uvedeným 

závažným pripomienkam. Z ničoho nič sa objavila  Onexo s.r.o, ktorá ale  nikdy 

predtým nerobila protipovodňové ochrany. Takejto neskúsenej spoločnosti obec 

nakoniec prenajala tieto pozemky na 10 rokov, aby projekt uskutočnila. Mimochodom, 

v tom čase čelný predstaviteľ tejto s.r.o. (teraz vo vedení firmy už nie je), kandiduje 

v župných voľbách. Teda už je „odborníkom“ okrem hydrológie aj v politike? Na 

tento projekt navrhli značne prehnaný rozpočet, približne 5 miliónov Eur. Aj obyčajnému lajkovi je nad slnko jasné, že 

na vybudovanie 3 poldrov, defakto 3 -„kopcov hliny“, ani zďaleka toľko peňazí netreba. Ale ako ukazuje prax, na 

Slovensku si mnohé firmy a ich politickí kamaráti spravili z eurofondov zlatú baňu pre seba. Z takéhoto nafúknutého 

rozpočtu, cez nastrčené firmy, by sa dalo kľudne ukradnúť aj 3 milióny Eur. No tak sa pýtame, ide skutočne 

o protipovodňovú ochranu pre občanov alebo o tunel eurofondov? Odpovedzme si každý sám... 
 

Majú slúžiť poldre ľudom alebo ťažiarom BENTONITU? 
Každý súdny človek sa pýta, prečo obec navrhuje 

poldre v mieste, kde aj tak nezabránia povodni a tiež 

majú zásadný dopad na životné prostredie? Odpoveď 

možno nájdeme v ťažbe bentonitu. V blízkej lokalite, 

kde vedenie obce po novom navrhuje poldre 

umiestniť, sa totiž nachádzajú ložiská bentonitu. 

Napriek námietkam opozície  poslanci v decembri 

2021 schválili doplnenie  územného plánu, kde sa poldre navrhujú 

v tomto nelogickom mieste. Je pozoruhodné, že už v roku 2013 mali 

o jednu z uvedených parciel záujem aj samotní ťažiari. (viď. obrázok). 

Podľa nás nejde vôbec o ochranu obce pred povodňou, ale skôr o 

skrytý zámer vytvoriť odkaľovacie nádrže pre bentonit, pre niektoré 

súkromné zahraničné ťažiarenské spoločnosti a možno aj o tunel na 

eu-fondy. Ďalším paradoxom je, že súčasne tiež dovolili výstavbu 

rodinných domov na Gočovej (na Štefánikovej ulici smerom k 

ihrisku) tam, kde počas povodne v roku 2010 bolo cca 1 m vody (viď 

obrázok). Kde si majú ísť títo občania, ktorí si draho kúpia pozemky 

a postavia domy, pýtať odškodné ak ich vytopí? K Pružinovi alebo 

Knoppovi? Alebo snáď si majú aj títo občania za vlastné prostriedky postaviť múr proti vode, ako to urobili viacerí na 

Ohrade, keď obec nebola schopná zrealizovať projekt protipovodňovej ochrany? Babráci, ktorí nehľadia na potreby 

občanov ale len na vlastné obohatenie narobia vždy len škody. Zväčša ale niekomu inému. 

 

 

 

 

Naše predošlé letáky evidentne zabrali. Na niektorých našich spolupracovníkov už bol vyvíjaný nátlak. My sme si už 

ale na nepríjemnosti tohto druhu zvykli a budeme písať pravdu aj naďalej, aby mala obec a občania šancu sa zachrániť 

pred totálnym rozkradnutím a ekonomickým kolapsom. 

Vďaka prázdnym sľubom Pružinu, Knoppa a ďalších poslancov, obec stále nemá ochranu proti povodni. Ak 

nám dáte dôveru, zastavíme kradnutie a vybudujeme poldre v Jelšinách ako boli pôvodne navrhnuté, aj bez 

dotácií, a obec už nikdy nevytopí. Kde sa nekradne, všetko sa dá spraviť rýchlejšie a oveľa lacnejšie... 

Časť zápisnice z  12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile konaného dňa 13.06.2013.  

Biotopy európskeho významu 

priamo v lokalite navrhovaných 

poldrov 

Hranice územia navrhovaných 

poldrov 

Tu dovolilo naše „múdre“ vedenie obce stavať domy! (Gočová). 

Kto sa asi “nabalí“ na predaji stavebných pozemkov?  

Povodeň v roku 2010, 

Vstup do obce 

Možno Vám budú tvrdiť, že sú slušní a nezávislí. No dodávame, že kradnúť sa dá aj, keď sa niekto navonok 

správa slušne. A to, že niekto nekandiduje za politickú stranu, ešte ho nerobí automaticky nezávislým na 

podnikateľoch a oligarchoch. 
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