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#záleži mi.... Politikou pre ľudí

Ako Vyšnej Šebastovej zarobiť cca 2000eur za jeden deň

Občianska moc je skrytá aj 
v spoločenskej angažovanos-
ti. Tá znamená predovšet-
kým nebyť ľahostajným aj 
mimo volieb. Súčasná doba 
ukazuje, že vonkajšie okol-
nosti a podmienky nášho 
verejného, spoločenského a 
politického života nám nie 
sú ľahostajné a žiadajú si 
náš aktívny postoj. Všetci 
žijeme politickú realitu a jej 
vyspelosť a sloboda sa pozná 
podľa občianskej uvedome-
losti. „Malá“ politika správy 
miest a obcí, na rozdiel od 
tej „veľkej“ – parlamentnej 
politiky riadenia štátu – sa 
nás priam hmatateľne, by-
tostne a každodenne dotýka. 
Nie vždy však rieši záujmy 
samosprávy a jej občanov. 
Chceme, aby sa komunálna 
politika stala synonymom 
priorít Vášho života – má 
riešiť problémy, zlepšovať 
život, hľadať riešenia. Má 
byť transparentná, demokra-
tická, zákonná a postavená 
na hodnotách a normách. 
Náš každodenný, dedinský, 
spoločenský život je poli-
tický – na rozdiel od toho 
súkromného. Politika je tak 
naším každodenným chle-
bom. Iniciatíva  #záleží mi... 
si za cieľ stanovuje zlepšenie 
podmienok pre zavedenie 
novej kultúry komunálnej 
demokracie, kde sa politika 
tvorí podľa kvality návrhov 
a kde sa tvorí na základe po-
stojov, postrehov a skutoč-
ných potrieb občanov a kde 
aj konštruktívna a podnetná 
opozícia dostáva priestor.
Šebešské novinky sú jej 
súčasťou.

ŠEBEŠSKÉ
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Vyšný Šebeš objektívne

Mandát vnímame aj ako 
politiku zodpovednosti 
za chod obce a zodpoved-
nosti za iniciovanie toho, 
aby obec fungovala ako 
celok, ako komunita, ako 
spoločenstvo; na princípe 
vzájomnosti a spolupat-
ričnosti, na spoločne strá-
venom čase, na verejnom 
mieste so spoločným 
cieľom.   

Politika v demokracii je 
vždy súbojom. Bohužiaľ 
stále menej súbojom ideí, 
nápadov, cieľov a zlepšení 
a stále viac sporom tábo-
rov a jednotlivcov.  
Je preto logické, že snáď 
nie je samospráva nikde 
na svete, kde by komunál-
na politika nerozhádala 
občanov. Avšak je  
po voľbách a chceme... 

...pokračovanie na str. 3 ...pokračovanie na str. 6

Ešte v roku 2017 sa naša 
obec obrátila na Okresný 
úrad v Prešove ako  
na príslušný orgán štátnej 
správy, v prvom stupni  
vo veciach ochrany príro-
dy a krajiny, so žiadosťou 
na výrub 36 ks Tují Zá-
padných. Výrub bol povo-
lený 14.6.2017 a na obec 
bolo rozhodnutie doruče-
né 30.6.2017. 31.3.2019 by 
termín výrubu definitívne 

vypršal. Bolo by potrebné 
opätovne začať konanie 
o výrube. Výrub by bol 
možný najskôr 1.11.2019
Dňa 27.3.2019 sme svoj-
pomocne realizovali 
výrub týchto stromov  
na cintoríne, ktoré ohro-
zovali hroby. Bolo vyre-
zaných 36 ks Tují Západ-
ných. Akcie sa zúčastnili 
Jaroslav Platko, Ondrej 
Cina, Rastislav Mitaľ, 
Matúš Ivanecký, Jaroslav 

Mižanin, spolu s Antonom 
Jankaničom, Vincentom 
Semanom, Máriom  
Igazom a Marcelom Po-
lákom. Cenová ponuka, 
s ktorou obec rátala znela 
na sumu 15eur/h za piľčí-
cke práce a 17eur/h  
za plošinu plus cena za 
odvoz konároviny a cena 
za spracoanie drevnej 
hmoty. Akcia trvala  
10 hodín.

Prenájom  
obecných pozemkov  

IS-LOM Maglovec

Zámerom nového riadenia 
obce je zaviesť nové prístupy 
k správe obecného majetku. 
A to také, aby tento maje-
tok buď prinášal relevantný 
úžitok a zisk, ktorý z pohľa-
du rozpočtu obce za to stojí, 
trhový – podľa aktuálnych 
trhových precedensov a je 
použiteľný pre rozvoj obce.

autor: Rastislav Mitaľ
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Silný mandát – veľká zodpovednosť
Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku  
v roku 2018, v obci Vyšná Šebastová: 
Počet zapísaných voličov 

Počet vydaných obálok 

Počet odovzdaných obálok 

Počet platných hlasovacích lístkov  
odovzdaných pre voľbu starostu

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku  
v roku 2018, v obci Vyšná Šebastová:
Počet platných hlasov Mgr. Marián Beluško

 
1 014 

719 

719
 

714

518

Poslanci:
1. Ing. Jozef Hudák NEKA 397
2. Slavko Muška NEKA 378
3. Jaroslav Platko NEKA 328
4. Ondrej Cina NEKA 268
5. PaedDr. Katarína Okuľárová NEKA 253
6. Júlia Magdová NEKA 232
7. Jaroslav Mižanin NEKA 243
8. Matúš Ivanecký SME RODINA 194
9. Ing. Rastislav Mitaľ SNS 194

0902 498 358
0903 920 660
0905 308 176
0905 263 638
0905 927 638
0948 259 210
0903 716 973
0908 402 931
0907 948 844

jozef.hudak77@gmail.com
slavko.muska@gmail.com
jaroslav.platko@slovanet.sk
ondrejcina12@gmail.com
katarina.okularova@gmail.com
julinka.magdova@gmail.com
jarko1515@azet.sk
ivanecky.m@gmail.com
rastislavmital@azet.sk

Starosta:
Mgr. Marián Beluško 
kontakt: 0905 227 943, starosta@vysnasebastova.sk,  
Interpelácie poslancom a starostovi každú stredu od 16:00-17:00 na obecnom úrade.  
Bližšie informácie na internetovej stránke www.vysnasebastova.sk.

S pokorou ďakujeme a máme vyhrnuté rukávy do práce.

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku  
v roku 2014, v obci Vyšná Šebastová
Počet platných hlasov Bc. Stanislav Šváby

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku  
v roku 2010, v obci Vyšná Šebastová
Počet platných hlasov Bc. Stanislav Šváby

347

261

518 hlasov

72,54%
Mgr. Marián Beluško Bc. Stanislav Šváby

24,22%

173 hlasov
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Politikou pre ľudí

Sviatok sv. Mikuláša,  
alebo rozbeh tradície  
podujatí v obci

Spoločné privítanie 
Nového roka 2019

...oddeliť výkon správy 
obce a problémy úradu 
od občianskeho života 
a spájať. To neznamená, 
že obyčajný život nie je 
politický. Práve naopak. 
Je, ale našim zámerom 
je vytvárať aj také príle-
žitosti a stretnutia, kde 
cieľ nie je politický, ale 
kde cieľom je budovanie 
komunity, radosť a dobrá 
nálada Šebeščanov.  
Trendom súčasnej doby 
je individualizácia a ano-
nymita. Stavajú sa ploty. 
V bytovkách a predovšet-
kým v mestách sa jeden 
o druhého nestarajú. 
Sused nepozná svojho 
suseda.  

Vidiek a dedina sú po-
slednými držiteľmi výsady 
vzájomnosti, spolupatrič-
nosti a života v komunite. 
Na Šebeši vždy platilo, že 
ak treba, pomôžeme si na-
vzájom. Našim cieľom je 
budovať komunitu a spo-
ločnosť Vyšnej Šebasto-
vej  a Severnej. Budovať 
ju aj podujatiami ako je 
rozdávanie mikulášskych 
balíčkov deťom, či priví-
tanie nového roka, ktoré 
možno len symbolicky, ale 
o to viac úprimne ukážu, 
že ak sa chce, vieme uro-
biť radosť deťom, alebo sa 
spoločne stretnúť, poroz-
právať sa, pospomínať, či 
spolu a vzájomne vzhliad-
nuť k novému roku...

...pokračovanie zo str. 1

1.1.2019 – spoločné priví-
tanie nového roka. Spolu 
s občanmi sme oslávili 
príchod Nového roka  na 
školskom dvore so začiat-
kom o 15:00 hod s prí-
hovorom starostu obce. 
Šebešský bežecký klub 
MTC zorganizoval novo-
ročný beh pre všetkých 

autor: Slavko Muška

autor: Jozef Hudák

Môžeme povedať, že 
sviatok sv. Mikuláša je 
druhým dňom detí. Snáď 
nie je dieťa, ktorému by 
tento sviatok – či skôr 
sladkosti s ním spájané -  
nevyčarilo úsmev na tvári 

a nerozžiarilo oči. Keď-
že deň, ktorý je tomuto 
sviatku vyhradený, sme 
chceli ponechať plne v ré-
žii rodín, rozhodli sme sa  
naše balíčky rozdať deťom 
nasledujúci deň, siedme-
ho decembra. Ak píšeme 
naše, veríme, že tým 

občanov. Folklórny súbor 
Šebeš nás podporil aj pri 
tejto príležitosti a príjem-
ným vystúpením spestril 
program.  Punčom a vare-
ným  vínom sme sa mohli 
zohriať vďaka Jarovi Plat-
kovi, hlad zahnať štrúdľou 
vďaka Rasťovi Mitaľovi 
a ohňostroj zabezpečoval 
Slavko Muška.

nenarušíme vieru tých, 
ktorí stále veria, že balíč-
ky so sladkosťami nosí sv. 
Mikuláš... Ale vážne, naše 
balíčky, znamená slad-
kosti, ktoré sme – v tom 
čase ešte stále len budúci 
poslanci – sami zakúpili 
a svojpomocne pripravili. 
Dohromady sme dali sto 
dvadsať  balíčkov  
a Šebešsko – Severnianske 
deti tak podvečer, pred 
kostolom Sv. Kataríny 
obdaroval sv. Mikuláš,  

aj za asistencie Anjela. 
Decembrové počasie 
nebýva vľúdne a zvyčaj-
ne ani teplé. Na rodičov 
rozradostených detí, ale aj 
okoloidúcich čakal ho-
rúci punč a varené víno. 
O spríjemnenie atmosféry 
medzi zúčastnenými sa 
postaral folklórny súbor 
Šebeš. Vďaka tak patrí 
všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom pričinili 
o toto podujatie...
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Ostrý nástup, alebo ako predísť riziku na cestách v obci...

Mandát na výkon  
správy obce sme  
prevzali a do úradu sme 
nastúpili 10.12.2019. 
Prvý ostrý deň bol hneď 
nasledujúci, kedy sa 
objavil prvý problém 
a bola ohrozená bez-
pečná premávka v obci 
a tým aj zdravie Šebeš-
čanov. Vodiči, vieme aká 
zradná a nebezpečná 
môže byť neupravená 
a namrznutá cesta.

Obec Vyšná Šebastová mala mať 
zmluvu s externou firmou,

 zabezpečujúcou zimnú údržbu 
už v novembri 2018, 

teda ešte v období mandátu 
predchádzajúceho starostu.

Zmluva a ani firma, ktorá mala 
zabezpečiť údržbu ciest v obci 

však nebola... 

Je nespochybniteľné, že 
občania najviac vnímajú 
tie záležitosti obce, ktoré 
sa ich priamo týkajú – 
bezpečné cesty, bez ľadu 
a snehu sú jednou z nich. 
Keďže zmluva, ktorá mala 
byť už dávno, nebola, na-
stúpil krízový režim. Hneď 
jedenásteho decembra bol 
Slavko Muška vo firme IS-
LOM Maglovec pre posy-
pový kameň, ktorý spolu 
s Danielom Muškom 
zviezli na obvyklé miesta 
v obci. To bol aj posledný 
kameň z Maglovca pre 
posyp. Viac sme, napriek 

memorandu o spolupráci, 
nedostali. Viac menej sa 
zimnú údržbu podarilo 
realizovať svojpomocne, 
vo vlastnej réžii. Bolo 
celkom zaujímavé všímať 
si poslancov lopatujú-
cich  soľ do traktora a po 
nociach obchádzajúcich 
zákutia Vyšnej Šebastovej 
a Severnej. Ruku k die-
lu priložili a po nociach 
mrzli Jaroslav Platko, 
Ondrej Cina a Rasťo Mitaľ. 
Strojové vybavenie trak-
tor s pluhom a posypové 
zariadenie dodal AGRO 
SPOL – Marcel Polák.

Obec Vyšná Šebastová  
mala ako súčasť zmluvy 

s IS LOM-Maglovec o prenájme 
obecných pozemkov 

aj  memorandum o dodávke  
kameňa z Maglovca pre obec

 v maximálnej výške 6 500 € ročne. 
Pred začiatkom sezóny  

zimnej údržby
 už bol daný kameň vyčerpaný
 a nenašli sme žiadne údaje,  

ani zmluvy, 
kam sa daný kameň  
v roku 2018 podel...

autor: Jaroslav Platko

Zaujímavé čísla

Suma neoprávnených  výdavkov pre ktorú bol 
zamietnutý projekt Vodovod na Severnú.  
Samotné zamietnutie bolo doručené obci  

už 23.7.2018 rozhodnutím o neschválení ŹoNFP  
z dôvodu zníženia bodov v odbornom hodnotení  

a ocitnutia sa pod hranicou disponibilnej  
alokácie výzvy.

Suma v eurách, ktorú poslanci a dobrovoľníci z obce 
ušetrili obci za svojpomocný výrub tují na cintoríne 

vo Vyšnej Šebastovej dňa 27.3.2019.

93 763,58

2000
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Šebešská charitatívna zbierka pre rodiny v núdzi

Bol koniec novembra 2018 
a už bolo po voľbách. 
Čas bežal tak rýchlo, že 
na eufóriu z volebného 
víťazstva nejako nezvýšil. 
Všetci sme si uvedomova-
li akurát nástojčivosť zod-
povednosti za našu obec. 
Nie je našim cieľom haniť, 
kritizovať, ani sa vracať 
do minulosti. Pravda však 
je, že sme vedeli, že nás 
čaká kus roboty. Že sú po-
trebné mnohé zmeny. Že 
očakávania, a verte, že aj 
tie naše, sú veľké. Že naj-
podstatnejšie je okresať 
hrany táborov politicky 
rozdelených Šebeščanov. 
Od začiatku nám bolo 
jasné, že obec potrebuje 
sceliť a vedeli sme, že 
chceme politiku ukázať 
nie len ako výkon moci 
a správu vecí verejných, 
ale aj ako angažovanosť 
a záujem jeden o druhé-
ho a tiež ako pomoc tým 
najslabším. Ondrej Cina, 
ktorý sa v takejto pomoci  
angažuje už dlhodobo, 

prišiel s nápadom pomôcť 
sociálne slabým rodinám 
Slovákov žijúcich v Srbsku 
(predovšetkým deťom) 
a vytvoriť charitatívne 
Mikulášske balíčky.
Bolo 21. novembra, keď 
sme sa stretli v zostave 
Marián Beluško, Jana 
Kopiľcová, Slavko Muška, 
teta poľovníkova (Micha-
lenková), Ondrej Cina 
a dali dohromady dary 
pre tých, na ktorých sa 
šťastie usmieva menej. 
Nové hračky, detské oša-
tenie, trvanlivé potraviny 
a sladkosti... Podarilo sa 
nám urobiť 5 balíčkov, 
ktoré veríme, že urobili 
radosť 5 deťom. 
Bolo po voľbách, ktoré 
sme vyhrali. Kampaň, ani 
imidž sme si nepotre-
bovali robiť. Chceli sme 
začať symbolicky. Lebo 
politika, to je aj spôsob 
myslenia. Bez empatie 
a citu pre pomoc tým, 
ktorí sú odkázaní, sa 
politika spravodlivo nedá 
robiť. 

autor: Ondrej Cina

Počet rokov,  
po koľkých bude 
v našej obci opäť 

farnosť.

Dátum, z ktorého 
pochádza rozhodnutie 

pre súhlas na výrub tují 
na cintoríne  

vo Vyšnej Šebastovej  
od mesta Prešov, ktoré 

sme svojpomocne  
vyrúbali 27.3.2019.

Suma v eurách, ktorou 
obec Vyšná Šebastová 

dotuje ročne  
Združenie športu, 

ktoré má 23 členov.

Počet áut Tatra 
815, naložených 

podľa normy 12timi 
tonami kameňa, 
ktoré by odviezli 

451 ton frakcie 4/8.

Suma v eurách, 
ktorú stáli obec 

Vyšná Šebastová 
dodatky a prerábky 
projektu pre real-
izáciu vodovodu 

v Severnej.

Suma v eurách,  
za ktorú mala podľa 

memoranda  
o spolupráci dodať 
spločnosť IS LOM 

Maglovec kameň obci 
Vyšná Šebastová každý 

rok od roku 2013 do 
roku 2018.

Cena v eurách  
za meter štvorcový, 

ktorú požadovala obec 
Vyšná Šebastová  

od IS LOM Maglovec 
za prenájom obecných 

pozemkov, využívaných 
spoločnosťou  

IS LOM Maglovec. 

Množstvo kameňa 
v tonách frakcie 4/8 

podľa cenníka IS LOM 
Maglovec, ktoré sa dalo 

zakúpiť za 6500eur, 
podľa cenníka  
v roku 2018.

370

14.6.2017

10 000

36 1,5

19 273,40

6500

436
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...Alebo, ak by ponúkaný 
výnos z pozemkov nebol 
adekvátny rozsahu pod-
nikateľských aktivít, pre 
ktorý slúži a výška toh-
to výnosu by vo vzťahu 
k ekologickým dopadom 
na život v obci bola za-
nedbateľná, aby tento ma-
jetok (predmetné pozem-
ky) aspoň nebol súčasťou 
aktivít, ktoré sa podieľajú 
na zhoršení kvality života 
v obci, životných podmie-
nok, životného prostredia 
a ktoré znehodnocujú 
majetok občanov. Napr. 
ničením (praskanie ne-
hnuteľností kvôli prejazdu 
ťažkých kamiónov a pri 
odstreloch), zaprášenie, 
znečistenie ciest a z toho 
vyplývajúce bezpečnostné 
riziko cestnej premávky, 
ale aj tým, že potenciálny 
kupci vnímajú, že v obci 
je kameňolom a tým klesá 
renomé lokality a klesajú 
ceny pozemkov  
a nehnuteľností.  
Vnímame, že vlna občian-
skeho nepokoja a odporu 
voči ťažiarským aktivitám 
je v obci Vyšná Šebastová 
silná. Vieme, že je to aj 
pre dlhodobé neriešenie 
problémov, alebo nesysté-
mové riešenia a odsúvanie 
problému na tretie strany.

Prenájom obecných pozemkov IS-LOM Maglovec

Spoločnosť  
IS-LOM Maglovec platila 

doteraz 0,24 eura  
za meter štvorcový 

pozemkov,ktoré 
využívala a ktoré sú 

v majetku obce.

Dňa 10.9.2018. 
Rastislav Mitaľ podal  

na OcÚ sťažnosť občan-
ov Vyšnej Šebastovej  
na kvalitu životného 

prostredia v okolí   
IS LOM Maglovec 

s priloženými  
podpisanými  

13-mi hárkami  
občanov. Na tento pod-

net obec žiadala  
vykonať kontrolu 

dodržiavania opatrení  
na obmedzenie 

znečisťovania ovzdušia 
adresovaný  

Inšpektorátu ŽP v Koši-
ciach. Slovenská inšpek-
cia životného prostredia  
konštatovala porušenie 

§15, ods. 1, písmeno 
l zákona o ovzduší 

a oznámila, že bude 
pokračovať v zmysle 

tohto zákona o ovzduší, 
uložením opatrenia  

na nápravu a uložením 
pokuty firme   

IS-LOM Maglovec. 

Našim zámerom je však 
nájsť kompromis a sym-
biotické fungovanie – tak, 
aby podnikateľské akti-
vity spoločnosti ťažiacej 
kameň v Maglovci fungo-
vali, ale tak, že prenájom 
pozemkov, ktorý môže byť 
potenciálne predĺžený, 
prinášal trhový a spolo-
čensky adekvátny zisk 

Na základe predbežne 
dohodnutého konsenzu 
v obecnom zastupiteľstve 
navrhujeme cenu za pre-
nájom vo výške 1,50 eur/
m2/rok.
Sama obec Vyšná Šebas-
tová aktuálne platí za 
súkromné pozemky, ktoré 
užíva na obecnú, absolút-
ne nekontroverznú a ne-
komerčnú činnosť 1,0eur/
m2/rok.
Suma 1,50 eur/m2/rok 
je podľa informácii do-
stupných na internete 
bežnou trhovou cenou za 
prenájom, čomu približne 
zodpovedá aj znalecký 
posudok.

Meraním a revíziou 
v znaleckom konaní sa 
zistilo, že spoločnosť  

IS-LOM Maglovec 
dlhodobo užívala viac 

pozemkov, než ktoré boli 
predmetom zmluvy. 
Obec koná v zmysle  
platnej legislatívy 

pre nápravu daného 
stavu.

Dňa 4.3.2019 obec  
podala žiadosť  

o vykonanie Štátneho 
stavebného dohľadu 

vo veci užívania stavby 
“mostovej“ váhy,  

pre stavebníka  
IS LOM Maglovec s. r. o

užívanej bez ko-
laudačného rozhodnutia 

od roku 2012-(vydané 
stavebné rozhodnutie). 

Zisťujeme presný termín 
úžívania.

Stavebný úrad konšta-
toval porušenie zákona

 užívaním váhy  
bez kolaudácie. 

Obec Vyšná Šebastová 
koná ďalej v zmysle  

zákona. 

Našim zámerom je nájsť 
kompromis a symbiotic-
ké fungovanie – snažíme 
sa o dohodu a nájdenie 
spoločného spôsobu 
koexistencie a to tak, aby 
podnikateľské aktivity 
spoločnosti ťažiacej ka-
meň v Maglovci fungovali, 
ale tak, aby cena za pre-
nájom pozemkov bola tr-
hová, zodpovedala mone-
tárnym a podnikateľským 
súvislostiam ich využitia 
a tiež s uvedomením, že je 
potrebné upriamiť pozor-
nosť na všeobecne aktu-
álnu potrebu uplatnenia 
spoločenskej a ekologickej 
zodpovednosti v pod-
nikateľskej praxi firmy 
IS-LOM, s.r.o., Maglovec 
na území obce Vyšná 
Šebastová. 

Vychádzame tiež z údajov 
dostupných na webo-
vom sídle www.finstat.
sk, z ktorých vyplýva, že 
IS-LOM, s.r.o., Maglovec 
dosiahol za rok 2017 tržby 
viac ako 3,2 mil. €, vlastní 
majetok v hodnote 4,8 
mil. € a jeho zisk v roku 
2017 predstavoval 674 
tis. €, pričom samotná 
obec Vyšná Šebastová 
platí súkromným vlast-
níkom vyššie nájomné 
za pozemky, ktoré užíva, 
než platí IS-LOM, s.r.o., 
Maglovec obci.

Obec (v zastúpení poslan-
cov a starostom) je zo 
zákona povinná chrániť 
a zveľaďovať svoj majetok 
– teda aj pozemky, či vý-
nos z nich. Je nám ľúto, že 
sa napriek našej prejave-
nej vôli nepodarilo dôjsť 
ku kompromisu a doho-
de. Našou prioritou však 
zostáva, je a bude najviac 
v zmysle zákonov chrániť 
záujmy obyvateľov obce 
a trvať na procesoch, kedy 
ťažba nebude ohrozovať 
ich majetok a zdravie.

a tiež tak, že je potrebné 
v zmluve zaviesť a uplat-
ňovať  klauzuly a do-
hody napĺňajúce okrem 
monetárneho rozmeru 
zmluvného vzťahu medzi 
obcou Vyšná Šebastová  
a lomom Maglovec aj roz-
mer spoločenskej zodpo-
vednosti lomu Maglovec, 
kompenzujúce radikálne 
a nezvratné zásahy do ge-
omorfológie krajiny obce 
Vyšná Šebastová a jej 
okolia a kompenzujúce 
sekundárne externality 
podnikania – hlučnosť, 
prach, zhoršená estetika 
životného prostredia, 
ekologické dosahy a zhor-
šená kvalita života  
obyvateľov.

...pokračovanie zo str. 1
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Vážení majitelia zaburi-
nených, nepokosených 
pozemkov, obyvatelia. 
Obec Vyšná Šebastová Vás 
v y z ý v a na starostlivosť 
o svoje nehnuteľnosti,  
v tomto prípade  
na vykosenie zaburine-
ných pozemkov. Vzhľa-
dom na veľký počet 
pozemkov, kde burina 
dorastá do značných 
výšok, semenia sa na nej 
rastliny, ktorých výtrusy  
a semená sa šíria do oko-
lia a znehodnocujú pri-
ľahlé pozemky, vyzývame 
vás týmto k odstráneniu 
nežiaduceho stavu. Veľ-
kým rizikom zaburinenia 
je aj šírenie semien aler-
génov, často inváznych 
rastlín, ktoré najmä našim 
najmenším a starším 
občanom spôsobujú veľké 
zdravotné riziká. Okrem 
toho na takýchto pozem-
koch je zvýšené nebezpe-
čenstvo vzniku požiarov. 
Prikladáme Vám informá-
cie o povinnosti udržia-
vať vaše nehnuteľnosti. 
Nedodržiavaním týchto 
pravidiel sa dopúšťate 
porušenia zákona a hrozia 
vám sankcie. Zákon  
č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
a využívaní poľnohospo-
dárskej pôdy a o zmene 
zákona č. 245/2003 Z.z. 
o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania 
životného prostredia  
a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov ukladá 
podľa § 3ods.1 písm. b) 
vlastníkom, nájomcom  
a správcom poľnohospo-
dárskej pôdy povinnosť 
predchádzať výskytu a ší-
reniu burín na neobrába-
ných pozemkoch. V zmys-
le zákona č. 193/2005 Z.z.  
o rastlinolekárskej sta-
rostlivosti a zákona  
č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny – kaž-
dý je povinný zo zákona 
chrániť prirodzené funk-
cie poľnohospodárskej 
pôdy, ktorá je nezastu-
piteľnou zložkou život-

ného prostredia. Aby sa 
zabránilo nežiaducemu 
stavu, žiadame vlastníkov 
(užívateľov) poľnohospo-
dárskych i nepoľnohospo-
dárskych pozemkov  
na dodržiavanie citova-
ných zákonných ustano-
vení a realizáciu opatrení 
proti šíreniu burín, príp. 
inváznych rastlín a nále-
tových drevín, čo spočíva 
najmä v pravidelnom 
udržiavaní trávnatých 
plôch ich kosením v čase 
pred kvitnutím, (najmenej 
2 x do roka v termínoch 
apríl – jún a september), 
čím sa zabráni ďalšiemu 
šíreniu burín a škodcov. 
Na tie pozemky, ktoré sú 

zaburinené a nebudú udr-
žiavané, môže podať kto-
rýkoľvek občan podnet na 
príslušný orgán ochrany 
poľnohospodárskej pôdy 
– Okresný úrad v Prešove, 
odbor pozemkový a lesný 
na začatie konania vo veci 
nedodržiavania platných 
právnych predpisov.  
Za nesplnenie zákon-
ných povinností môže byť 
fyzickej osobe uložená 
pokuta za priestupok až 
do výšky 333,- EUR  
a právnickej osobe alebo 
fyzickej osobe oprávnenej 
na podnikanie uložená 
pokuta až do výšky 166,- – 
33 000,- EUR za jeden ha 
pozemku. 

Chybou projektanta 
chýba pri realizácii 

projektu  
Revitalizácia  

verejnej zelene 
v centre obce 

 
zámkovej dlažby.

VÝZVA NA KOSENIE ZABURINENÝCH POZEMKOV

50m2  



8 | 

December 2018 v skratke

Stručný výber z aktivít

Január 2019 v skratke

Krízový režim zimnej údržby. Keďže na obci chýbal 
posypový materiál, Slavko Muška bol  vo firme  
IS-LOM Maglovec pre posypový kameň, ktorý spolu 
s Danielom Muškom zviezli na obvyklé miesta v obci. 
Pre zabezpečenie krízových miest (križovatiek a auto-
busových zastávok) a zabezpečenie plynujej  
prevádzky MHD.

Druhá časť stolnotenisového turnaja - turnaj  
neregistrovaných hráčov a detí.  
Ľuboš Baran zabezpečil ceny pre dospelých  
a občerstvenie. Obec sa spolupodieľala zabezpečením 
cien pre deti, diplomov a sladkých maškŕt pre deti.

Spolu s občanmi sme oslávili príchod nového roka  
na školskom dvore. Punčom a vareným  vínom sme 
sa mohli zohriať vďaka Jarovi Platkovi, hlad zahnať 
štrúdľou vďaka Rasťovi Mitáľovi a ohňostroj zabez-
pečoval Slavko Muška. Tento deň sa udial aj Noročný 
beh (Šebeš hýb sa), s prispením MTC Vyšná Šebastová 
a za účasti folklórneho súboru Šebeš. V oboch prípa-
doch fotodokumentáciu zabezpečoval Jožko Hudák.

Obec zorganizovala vytvorenie ľadovej plochy aj 
s členmi DHZO vo Vyšnej Šebastovej na asfaltovom 
ihrisku. Zúčastnili sa a ruku k dielu pripojili Jožko  
Hudák, Jaroslav Mižanin, Matúš Ivanecký a tiež  
členovia dobrovoľného hasičského zboru vo Vyšnej 
Šebastovej a pár aktívnych mládežníkov našej obce.  
Bol vytvorený prvotný ľad ( základná vrstva ľadu) 
a boli dodané drevené mantinely, ktoré zaplatil  
Jaroslav Platko. 

Zabezpečovali sme opäť posypovú soľ -  1700 kg. 
Kedže všade na okolí bol jej nedostatok, kúpili sme  
až z obce Dvorianky. Autodopravu zabezpečil vo vlast-
nej réžii Slavomír Muška a bezodplatne a vo vlastnom 
voľnom čase to naložili  Ondrej Cina, Jaro Platko  
a Rastislav Mitaľ.

Poslanec Rastislav Mitaľ vybavil posypový materiál, 
ktorý dodala spoločnosť Ekoprim. Dovezený bol  
firmou Cauner s.r.o.

V Maglovci bolo stavebné konanie ohľadne odprašo-
vania pri prevádzke lomu. Za obec sa ho zúčastnili: 
Marián Beluško a Jaroslav Platko. Účastné bolo aj  
vedenie ťažiara IS-LOM Maglovec a tiež banský  
inžinier. Prejednávala sa nová odprašovacia linka.

Boli vyhlásené voľby hlavného kontrolóra obce, keďže 
doterajší hlavný kontrolór  Ing.Milan Marchevský   
ku dňu 30.11.2019 odstúpil.

Všetci poslanci, spolu so starostom sme podpísali  
a adresovali otvorený list spoločnosti IS-LOM Maglo-
vec, s cieľom nájsť kompromis ohľadne nájmu obec-
ných pozemkov, ktoré spoločnosť užíva a tiež ohľadne  
ekologických a bezpečnostných súvislostí ich ťažby.

Obec organizovala stolnotenisový turnaj počas 
dvoch dní. 

Prvá časť - Turnaj registrovaných hráčov. Ľuboš  Baran 
zabezpečil ceny. Obec zabezpečila stravu súťažiacich 
po turnaji.

Stretnutie členov MAS Šafran. Za obec boli účastní 
Jaro Platko a Rastislav  Mitaľ. Prejednávaná bola  
možnosť získania prostriedkov na financovanie  
rekonštrukcie autobusových zastávok v obci.

Vzhľadom na to, že sme nedospeli k dohode, dala 
obec Vyšná Šebastová spoločnosti IS-LOM Maglovec 
výpoveď z nájmu. Tomuto kroku predchádzala písom-
ná komunikácia s nájomcom v snahe nájsť kompro-
mis, právna analýza zmluvy, vypracovanie odborného 
posudku znalcom v oblasti stavebníctva – odvetvie 
pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností  
a  zazmluvnenie právnika pre zastupovanie obce 
v tomto prípade pred súdom.

11.12.2018

31.12.2018

1.1.2019

3.1.2019

16.1.2019

14.12.2018

17.12.2018

20.12.2018

27.12.2018

29. a 31.12.2018

29.12.2018

12.12.2018

30.12.2018
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Február 2019 v skratke

Marec 2019 v skratke

Kultúrna komisia usporiadala detský karneval.

V našej obci vystúpila so svojou monodrámou herečka 
a spisovateľka, rodáčka z neďalekej Okružnej   
Milka Zimková.

Vzhľadom na neúnosný stav okolia OcÚ sa nechala 
vedľa úradu a predajne  COOP Jednota rozhrnúť hlina 
a plochy sa spevnili makadamom, aby bola možnosť 
aspoň núdzovo parkovať a aby sa blato neroznášalo  
po celej obci.

Prebehlo na pôde OcÚ rokovanie s JUDr. Ing. Cupákom 
ohľadom právnych postupov vo veci IS-LOM Maglo-
vec, o čom boli následne dňa 22.2.2019 na spoločnom 
stretnutí informovaní všetci poslanci a boli podrobne 
oboznámení so stavom a možnými postupmi  
v tejto veci.

Svojpomocne boli zmontované vitríny  
pre trofeje športových a kultúrnych združení, ktoré 
pôsobia v obci. Skrášlením vstupnej chodby sme dali 
možnosť pochváliť sa úspechmi tým, ktorí svojou  
činnosťou reprezentujú aj obec.

V danom čase prebiehalo svojpomocné čalúnenie  
stoličiek poslancami, ktoré obec používa pri slávnost-
ných podujatiach a plesoch. Zaplatila sa len cena ma-
teriálu. Obec Vyšná Šebastová touto prácou poslancov 
a Tóna Jankaniča a Pavla Vardzíka ušetrila 1320 eur 
(132 stoličiek á 10eur).

Boli realizované pohovory  na obsadenie pozície - 
údržbár OcÚ.

Prebehlo zriadenie dočasnej Komisie pre krízový stav 
výstavby obecného vodovodu v časti Severná. Pred-
sedom sa stal Jaroslav Platko. Členmi sú: Ondre Cina, 
Rastislav Mitaľ, Ľuboš Olejník, Martin Ježko, Daniel 
Lánik.

Stretnutie Komisie pre krízový stav výstavby obecné-
ho vodovodu v časti Severná za prítomnosti poslan-
cov. Predseda Jaroslav Platko informoval, že došlo zo 
strany Ministerstva  vyjadrenie k odvolaniu, kde kon-
štatovali zamietnutie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na realizáciu vodovodu v Severnej, pretože  
v požadovanej výške nenávratneho finančného prí-
spevku 638 829,21 €, boli identifikované neoprávnené 
výdavky vo výške 93 763,58eur.

Kontrolný deň  projektu Revitalizácia plôch verejne 
zelene v centre obce, ktorý bol zároveň prvou ofici-
álnou konfrontáciou nových poslancov s realizáciou 
projektu. Zároveň prebehol kontrolný deň v škôlke. 

Prebehlo rokovanie so spoločnosťou IS-LOM Maglo-
vec za účasti poslancov a starostu obce, v snahe nájsť 
kompromisné riešenie ohľadne prenájmu obecných 
pozemkov a opatrení pri ťažbe v Maglovci. 

Arcibiskup Bernard Bober nás informoval o svojom 
zámere zriadiť od 1. júla 2019 vo Vyšnej Šebastovej 
rímskokatolícku farnosť s filiálkami Severná  
a Podhradík. Málokto možno vie, že naša obec  
sa stane opäť farnosťou presne po 370 rokoch.

2.2.2019

3.2.2019

20.2.2019

20.2.2019

23.2.2019

25.2.-1.3.2019

27.2.2019

28.2.2019

1.3.2019

23.1.2019

23.1.2019

27.1.2019
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Prebehli personálne rozhovory s administratívnymi 
zamestnancami úradu ohľadom ich náplne práce, ich 
vízie zlepšenia chodu úradu, zjednodušenia práce 
a organizačného poriadku úradu. Za obec sa zúčastnili 
Marián Beluško a Rastislav Mitaľ. Vzhľadom  
na odchádzajúcu p. Oravcovú bolo vypísané výberové 
konanie na uvoľnenú pozíciu, do ktorého sa prihlásilo 
82 uchádzačok, z ktorých na pohovor bolo pozvaných 
20 uchádzačok. 

Jarom Platkom bolo iniciované stretnutie občanov 
z časti Severná, ulice zvanej „Hokejka“, ohľadne 
hľadania riešenia zapracovania tejto časti do nového 
projektu vodovodu na Severnej. V diskusii bolo pouká-
zané na vysporiadanie si pozemkov a ošetrenenie od 
tiarch. 

Sme svojpomocne realizovali výrub stromov na cin-
toríne, ktoré ohrozovali hroby. Bolo vyrezaných 36 ks 
Tují západných. Akcie sa zúčastnili Jaroslav Platko, 
Ondrej Cina, Rastislav Mitaľ,  Matúš Ivanecký, Jaroslav 
Mižanin spolu s Antonom Jankaničom, Vincentom 
Semanom a Máriom Igazom.

V tomto termíne prebiehali personálne pohovory na 
obsadenie voľnej pozície na OcÚ. Každá uchádzačka, 
ktorá sa zúčastnila dostala karafiát v rámci MDŽ. 

Oslávili sme MDŽ. Obec zakúpila karafiáty. Marián 
Beluško ich rozniesol ženám a dievčatám, ktoré stre-
tol v obci a v časti Severná.  Matúš Ivanecký, ako člen 
rady škôlky si kvietkom uctil ženy a dievčatá v škôlke. 

Marián Beluško spolu s Jožkom Hudákom a Rastisla-
vom Mitaľom navštívili areál združenia športov, kde  
im bola predstavená krátka história združenia,  
predstavenie jeho  činnosti a bol odprezentovaný   
Memoriál J. Hudáka.

Po zime prebehlo prvé rokovanie so spoločnosťou 
Eurovia – zhotoviteľom stavby chodníka na Záhumní, 
kde sa dohodlo, že pred začatím prác obec zvolá verej-
né zhromaždenie majiteľov pozemkov priľahlých  
ku chodníku, aby sa vyjadrili k predmetnej veci,  
tak aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam 
a konfrontáciám medzi občanmi a zhotoviteľom  
ako tomu bolo v minulosti.

Sme, opäť svojpomocne, opravili chybné elektroinšta-
lácie na OcÚ a v materskej škole. 

Prebehlo stretnutie s p. Jakubkom, novým predstavi-
teľom spoločnosti firmy N-tel, ktorá poskytuje  
internet v obci.

Poslanci Matúš Ivanecký a Jaroslav Mižanin svojpo-
mocne asanovali suché, nebezpečné a deti ohrozujúce 
stromy na dvore materskej škôlky. 

Prebehol kontrolný deň projektu Revitalizácia plôch 
verejnej zelene v centre obce. 
Stretnutie sa uskutočnilo za účasti: Viliam Čech –  
majiteľ firmy realizujúcej projekt, stavebný dozor 
p. Petz a projektant p. Mochnacký. Za obec Marián 
Beluško, Jaroslav Platko, Jozef Hudák, Ondrej Cina, 
Rastislav Mitaľ,  Júlia Magdová, Matúš Ivanecký a 
Slavko Muška.

6.3.2019 22.3.2019

27.3.2019

7.-8.3.2019

8.3.2019

12.3.2019

11.3.2019

12.3.2019

13.3.2019

14.3.2019

18.3.2019

Obecný úrad usporiadal Obecný Ples.
2.3.2019
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autor: Jaroslav Platko

autor: Ondrej Cina

Priorita: štandardizácia procesov 
tvorby územného plánu obce

Priorita: vodovod v časti Severná

Územný plán v našej obci 
bol otváraný nesystémovo 
a za peniaze občanov, 
čím vytváral podmien-
ky, situácie a súvislosti, 
ktoré mohli generovať nie 
úplne šťastné riešenia pre 
urbanistický rozvoj obce.
Otvorenie územného 
plánu: tvorba jeho zmien 
a doplnkov nebolo odpre-
zentované  štandardným 
spôsobom, bolo odpre-
zentované bez toho, aby 
občania mali dostatočný 
priestor pre svoje vyjadre-
nie sa k zmenám a neboli 
dostatočne informovaní 
(či už verejným rozhla-
som, alebo oznamom 
na úradnej tabuli).
Príkladom zlého  
informovania, zlej osvety 
procesov  bolo  aj to,  
že na verejnom zhro-
maždení  pri prezentácii 
územného plánu bolo  
zúčastnených pár  

občanov, z ktorých tvorili 
prevažnú časť občania 
priamo zúčastnení na 
procesoch. Dalo sa ich 
spočítať na prstoch  
dvoch rúk.
Proces prebiehal za neob-
vyklých podmienok, čomu 
nasvedčuje aj iniciova-
nie stretnutia zo strany 
prokuratúry s poslancami, 
starostom a zhotoviteľom 
územného plánu obce, 
ohľadne procesu navrho-
vania a schvaľovania.
Zámerom nového  
vedenia obce je pracovať 
s územným plánom obce 
koncepčne, systematicky 
a stanoviť jasnú, nekon-
fliktnú a kvalitnú urbanis-
tickú víziu rozvoja obce, 
pri dodržaní všetkých 
zákonných postupov. 

Vaše návrhy ohľadne 
tvorby územného plánu 
konzultujte s vedením 
obce v predstihu.

Keďže rozumieme nalie-
havosti situácie ohľadne 
absencie vodovodu v časti 
Severná, rozhodla sa obec 
dňa 28.2.2019 zriadiť 
Komisiu pre krízový stav 
výstavby obecného vodo-
vodu v časti Severná.  
Komisia funguje v zlo-
žení: predseda: Jaroslav 
Platko. Členovia  
za poslancov:Ondrej Cina, 
Rastislav Mitaľ. Členovia 
za občanov obce:  Ľuboš 
Olejník, Martin Ježko, 
Daniel Lánik.
Ak sa pozrieme na fakty, 
tak len prerábky projektu 
pre výstavbu vodovodu  
na Severnú stáli obec  
od 28.5.2012 do 1.1.2018 
sumu 19 273,40 €. 
Projekt vo výške 638 
829,21eur bol zamietnutý 
a zamietnutie projektu 
bolo odôvodnené  
neefektívnosťou a bolo 
konštatované, že projekt 
obsahoval neoprávnené 
výdavky vo výške 

93 763,58eur. 
Po zamietnutí príspevku 
firma ULTIMA RATIO, 
ako zhotoviteľ projektu 
vrátila celú dokumentáciu 
projektu Vodovod  
na Severnú. Samotné  
zamietnutie bolo 
doručené obci už 
23.7.2018 rozhodnutím  
o neschválení ŹoNFP  
z dôvodu zníženia bodov 
v odbornom hodnotení  
a ocitnutia sa pod hrani-
cou disponibilnej alokácie 
výzvy, keďže v žiadosti 
boli identifikované neo-
právnené výdavky.
Aktuálne obec požiadala 
nového projektanta 
o aktualizáciu projektu 
v rámci všetkých zmien, 
ku ktorým došlo a hľadá 
možnosti realizácie vodo-
vodu v Severnej. Ukazuje 
sa niekoľko možných spô-
sobov ako to realizovať. 
Rozhodovať bude predo-
všetkým finančná  
a časová náročnosť. 
O všetkom Vás budeme 
informovať. 
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Súťaž Šebešských noviniek
Vyšná Šebastová a Severná očami detí

Šebešské novinky vyhlasujú súťaž o:
1.) najkrajšie umelecky spracovaný obrázok, obraz, kresbu   
s námetom z Vyšnej Šebastovej a Severnej - v kategóriách 
žiaci materských škôl a žiaci základných škôl

2.) najlepšiu fotografiu z Vyšnej Šebastovej a Severnej  
- v kategórii žiaci stredných škôl

Pre vizuálne stvárnenia ponúkame nasledujúce inšpirácie na témy: príroda; ľudia 
v pohybe; obec žije, pracuje, tvorí; život najmenších; naši seniori; podoby viery; 
šport; architektúra; detail architektúry; zákutia; zaujímavé miesta a body; okolie; 

Výhercov odmeníme, najkrajšie diela budeme publikovať v nasledujúcom čísle 
a z vybraných diel urobíme výstavu s vernisážou v priestoroch obecného úradu.

Uzávierka súťaže je 31.5.2019

SÚŤAŽ
Ďakujeme Folklórnemu súboru Šebeš za príjemnú atmosféru na Obecnom plese.

Nulté číslo spoločenského štvrťročníka pre občanov Vyšnej Šebastovej, Severnej a okolia.


