
Vážený pán Zuberec, 

 

     patrím do skupiny novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Ružomberku, kde som kandidoval preto, aby som pomohol nášmu mestu 
vyriešiť problematické veci jednak v mojom volebnom obvode, na Plavisku 

(vybudovanie plavárne), ale aj pomôcť zrealizovať viaceré celomestské 
programy v záujme rozvoja mesta. 

     Veľmi si vážim mojím voličov,  ktorí mi dali dôveru a príležitosť preukázať 
moju skutočnú ambíciu a vôľu napĺňať ich záujmy rozvoja mesta. Chápem svoju 
poslaneckú funkciu ako službu občanom a nie teda ako sebaprezentáciu samého 
seba. 

     Priznám, že som bol prekvapený, keď som od Vás, pán Zuberec, tak ako aj 
ostatní poslanci MsZ, dňa 29.04.2019 dostal e-mailovú správu, že „Po 
starostlivom zvážení ste sa vzdali funkcie poslanca MsZ, keďže takúto funkciu 
chcete vykonávať v prospech nášho mesta občanov len vtedy, ak bez obáv 
a slobodne môžete sa vyjadrovať k veciam verejným a takto rozhodovať 
o spôsobe svojho hlasovania. 

     Priznám sa, že som bol zaskočený hlavne dôvodmi vášho vzdania sa 
poslaneckého mandátu. Možno na sociálnych sieťach niekoľko občanov Vám 
vyslovilo pochopenie, že ste si zachovali „svoju tvár“ alebo, že medzi tými 
„bojovými psami“ sa už nedalo vydržať a podobne. 

     Ja však medzi tých, ktorí by vyslovili pochopenie pre tento Váš krok 
nepatrím. Zapísali ste sa pán Zuberec v novodobej histórii po roku 1989 do 

histórie Ružomberskej samosprávy tým, že ste jediný poslanec, ktorý sa 
dobrovoľne vzdal poslaneckého mandátu, a to už po piatich mesiacoch od volieb 
do MsZ. Dôvodom, že sa nemôžete slobodne vyjadrovať k veciam verejným, 

a teda slobodne hlasovať sa možno niekomu na sociálnych sieťach páči, ale mne 
ako aj mnohým ďalším poslancom a občanom Ružomberka rozhodne nie.  

     Uvedomujete si pán Zuberec, že všetkých ostatných poslancov okrem vás 
hádžete do jedného vreca s tým, že im nevadí, že „nehlasujú slobodne“ a že sa 
nemôžu slobodne vyjadrovať k veciam verejným?“ Ja sa však domnievam, že 
podľa môjho názoru ste jednoducho odišli alebo ušli od zodpovednosti pred 

svojimi voličmi. 

     Poslanec podľa zákona  369/90 Z.z. o obecnom zriadení má právo predkladať 
Mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom svoje návrhy, iterpelovať 
primátora a členov Mestskej rady za ich prácu, požadovať od riaditeľov, 



právnických osôb vysvetlenie, požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov pre 
riadny výkon poslaneckej funkcie a podobne. Poslanec Mestského zastupiteľstva 
má však aj právo obhajovať záujmy mesta a jeho občanov a na požiadanie 
voličov ich informovať o svojej činnosti a činnosti Mestského zastupiteľstva. 

     Chcem sa Vás teda spýtať pán Zuberec v čom v rámci týchto poslaneckých 
kompetencií ste sa nemohol dobrovoľne vyjadrovať a hlasovať a čo Vám v tom 

bránilo? Mne sa skôr zdá pán Zuberec, že na prvom mieste ste zrejme skôr 
vnímali sám seba ako niekoho kto mal ovplyvňovať chod mesta a až potom 
svojich voličov. Možno ste mali dojem, že keď neprejde hlasovaním každý Váš 
návrh tak poslanecká funkcia pre vás stráca význam. 

     Ja osobne vnímam krok bývalého poslanca Zuberca vzdať sa svojho 
poslaneckého mandátu za krok, ktorým deklaroval neúctu k svojim voličom, že 
dôveru, ktorú mu dali vo voľbách si nevážil tak ako mal. Kto si však neváži 
poslanecký mandát, tak si neveľmi váži aj svojich voličov, lebo každý poslanec 
bez ohľadu, či v orgánoch mesta pracuje alebo nepracuje má možnosť na 
Mestskom zastupiteľstve veľmi citeľne ovplyvňovať rozhodnutie o chode mesta. 

Nie všetky návrhy ktoréhokoľvek poslanca či už skúsenejšieho alebo 

začínajúceho musia byť vždy akceptované, ale o tom je zastupiteľská 
samosprávna demokracia. Ak ju niekto nechce rešpektovať a sám seba vníma 
ako poslaneckú „nadelitu“, potom nepochopil základné princípy samosprávnej 
demokracie. Zároveň to svedčí aj o tom, že si pán Zuberec nie veľmi vážil 
aj svojich poslaneckých kolegov, ktorí na mnohé veci mali a majú svoj iný 
autonómny názor. 

     Poslanecký zbor Mestského zastupiteľstva môže mať rôzne politické 
zázemie, ale v konečnom dôsledku poslanci musia tvoriť jeden tím, ktorý 
napomáha primátorovi mesta riešiť mestské problematiky a zlepšovať kvalitu 
života jeho občanov. Ak niektorý poslanec nedokáže takto premýšľať, potom je 
naozaj lepšie prenechať svoju funkciu niekomu inému, ale bez toho, aby zo seba 
robil pred občanmi martýra, pretože ním určite nie je. 

 

        Stanislav Javorka 

       Poslanec Mestského zastupiteľstva 


