
Zákon jasne pomenúva, kto môže a kto nemôže byť poslancom. Ak sa niekto odvoláva na 

etickú nezlučiteľnosť, rada by som vedela, ktorý etický kódex považuje to, čo zákon povoľuje, za 

"neetické". Kladiem si už dlho otázku, na ktorú nepoznám odpoveď: "Do akej miery je p. Malík 

odborne zdatný na to, aby označil možnosť danú zamestnancom príspevkových a rozpočtových 

organizácií mesta byť poslancom MsZ , za "nedokonalosť zákona" . A tiež by som rada vedela, čo je

neetické na tom, keď zamestnanec niektorej mestskej organizácie, ktorý je zároveň aj poslancom, 

presadzuje zlepšenia pre prospech všetkých občanov v oblasti, v ktorej je odborníkom, alebo na 

základe požiadaviek svojich voličov. Bohužiaľ, niektorí ľudia si naozaj o sebe myslia, že sú 

"pápežskejší, ako pápež". 

Škoda, že Evka Wernerová necítila etickú nezlučiteľnosť poslanca, keď presadzovala ako 

poslankyňa svoj projekt Revitalizácie Dubovej, za ktorý jej boli vyplatené peniaze  - a pri tom ju 

vtedy významne podporili nezávislí poslanci vrátane mňa. Takže môžem ubezpečiť všetkých, ktorí 

mi vo voľbách do mestského zastupiteľstva prejavili dôveru, že si p. Wernerovú nezoberiem, podľa 

želania p. Malíka,  za svoj vzor a budem naďalej presadzovať ako poslankyňa oprávnené 

požiadavky našich občanov.

Ing. Eliška Gocká, manažérka strediska Pietnych služieb, poslankyňa MsZ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rád odpoviem na otázky, lebo iné web stránky v našom kúpeľnom meste to „spoločne“ 

krútia vo svoj prospech. Áno, ide o etiku, ktorá tu bola vždy. Súhlasím s pani Wernerovou. Avšak 

skladal som sľub poslanca trikrát. Hovorí sa v ňom o dodržiavaní Ústavy Slovenskej republiky a jej 

zákonov.... Stále platí zákon č. 369 z roku 1990, že zamestnanci samosprávy môžu byť poslancami 

(s výnimkou zamestnancov v pracovnom pomere s mestským úradom). Som len zamestnanec 

organizácie, ktorej zriaďovateľom je mesto.  V minulosti hlasovali o rozpočte 6 poslanci - 

zamestnanci samosprávy, teraz sme 2 poslanci - zamestnanci organizácii zriadených mestom.

Ak sa zmení zákon v NR SR, budem ho plne rešpektovať. 

Občania mi dali dôveru vo voľbách a verím, že voliči nemajú záujem, aby som neeticky 

hlasoval za niečo, čo nie je etické ani pre mňa. Najprv sa riadim zákonom. Výkon činnosti 

samosprávy robia úradníci mestského úradu. Kolegyňa na februárovom zastupiteľstve predniesla 

svoju reč, ale o tom, že by sa v zmysle zákona vzdala mandátu nemám informácie. V minulosti 

mala poslankyňa ako podnikateľka obchodný vzťah s mestom Piešťany. Zdôrazňujem, že ako 

poslanec som nemal nikdy obchodný vzťah s mestom. Som vďačný voličom za dôveru a budem 

v mene zákonov a etiky vykonávať mandát poslanca, aj keď mi nebolo umožnené pre toto volebné 

obdobie ani len kandidovať do komisie kultúry, o čom tiež hovorí zákon č. 369. A vtedy  „etika“ 



dotyčného nového poslanca  bola úplne opačná – ako medzi Indiánmi - povedal som: 

howgh! A lakťom to potvrdil udrením do stola... nebudeš v komisii! A je etické, aby poslanci mesta 

boli zároveň aj poslancami samosprávneho kraja? Nemôžu sa pri určitých hlasovaniach dostať do 

konfliktu záujmov? Budú hlasovať v záujme mesta (ako poslanci okresu) alebo v záujme 

samosprávneho kraja (ako poslanci kraja)? Tieto záujmy totiž nemusia byť vždy vo 

vzájomnom súlade.  

Avšak  zákon to nezakazuje a je dodržaná zákonnosť. Je to odvážne, ako kolega Malík 

hovorí o nedokonalosti zákona. Mal už dávno podať návrh na jeho úpravu. Inak jeho vyjadrenia sa 

stávajú len formou. Je zakladateľ občianskeho združenia Spoločne pre Piešťany a členom jediného 

klubu v piešťanskom zastupiteľstve, tak nech spoločne koná v zmysle platnej legislatívy a nie inak, 

prípadne načierno, s dodatkom, že veď koná konajú pre občanov. Účel svätí prostriedky, žiaľ, 

žijeme v takej dobe, že o každej činnosti sa urobí fotografia a text a rozposiela sa to na sociálne 

siete, mailom, do médií. 

Každá činnosť sa dá opísať najmenej dvoma spôsobmi. Ak by som sa chcel vzdať mandátu 

poslanca, nebudem to verejne hovoriť vopred na zastupiteľstve. Ale to urobím podľa zákona. 

Písomne a až potom budem o tom hovoriť. Priestoru na osobnú prezentáciu po vzdaní sa mandátu je

dosť. Ale takto?

Martin Valo, vedúci galérie Fontána, poslanec MsZ


