
POSOLSTVO  POSLANCOV MsZ  TRENČÍN   PRE  VŠETKÝCH OBČANOV MESTA : 

 

Poslanci Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri MsZ v Trenčíne, ktorej 

zasadnutia sú podľa rokovacieho poriadku „NEVEREJNÉ“ mi dali dňa 15.4. 2014 možnosť zúčastniť sa jej 

zasadnutia pri prerokovaní bodu programu o petícií a prezentovať jej účel, teda výstavbu chodníka na 

Opatovskej ulici.  

Komisia prijala záver, ktorý zatiaľ nie je podstatný, cit. zo zápisnice z jej rokovania „Realizáciu chodníka 

NAVRHUJE ZARADIŤ do investičných akcií pre rok 2015.“ (Hlasovanie: Za .. 5, Proti .. 0, Zdržal sa 

hlasovania .. 0).  Dôležité je to, aké písomné stanovisko k petícií zaujme orgán verejnej správy, ktorému 

bola petícia adresovaná, teda Mesto Trenčín (MsÚ) a to zatiaľ nemám.  

 

VIETE ČO POKLADÁM ZA PODSTATNÉ ? 

POSOLSTVO POSLANCOV  

ako odkaz pre všetkých obyvateľov mesta Trenčín. (Aké?) 

 

Od začiatku rokovania komisie o petícii som nemohol byť prítomný. Nechali ma čakať pred dverami 

(rešpektujem). Po cca 30-40 min. čakania som dostal možnosť vyjadriť sa k petícii a následne som musel 

opätovne opustiť zasadnutie komisie(rešpektujem).  

Predpokladal som, že o petícii (o chodníku) budú členovia komisie rokovať a hlasovaním príjmu nejaký záver.   

Záver prijali. Prijali ten, čo som uviedol vyššie, hlasovaním (5-0-0). Demokraticky (rešpektujem).  Prijali ho 

však s jedným POSOLSTVOM, ktoré nie je len o petícii a chodníku na Opatovskej ulici.  

 

PÁNI POSLANCI, VOLENÍ OBYVATEĽMI TRENČÍNA VÁM 

ODKAZUJÚ, ŽE VÁŠ NÁZOR ICH NEZAUJÍMA. (snažím sa byť slušný) 

 

Nie preto AKO hlasovali. Rešpektujem, že mandát poslanca nie je viazaný nejakou petíciou. Ich posolstvo je 

však v tom, KEDY hlasovali.  

Bolo to predtým, ako som mal možnosť na komisii vystúpiť, teda keď som čakal pred dverami. Asi tak, že 

„Občan, aj keby si mal niečo zásadné mi sme už pred chvíľou o tom rozhodli, Váš názor nás nezaujíma“.  

 

Poslanci, ktorí sú členmi komisie nemali ani štipku úcty alebo pokory k tým, čo podpísali petíciu. Nechali ma 

vysvetliť to, čo chvíľu predtým už prerokovali a o čom už hlasovali. Vôbec mi to nepovedali. Úplne inak 

by som sa bol zariadil. Keby aspoň z najzákladnejšej elementárnej slušnosti hlasovali až po mojom vyjadrení 

sa k petícii a po mojom odchode. Mohli tak urobiť, aj keď už vopred vedeli ako budú hlasovať. Neučinili tak.  

 

JE TO TOTÁLNA AROGANCIA MOCI A VÝSMECH DO OČÍ OBČANOV.  

DÁ SA TO INAK NAZVAŤ? 



 

Uvedené som pokladal za povinnosť zverejniť, nakoľko som sľúbil, že budem informovať o priebehu petície. 

 

Až teraz, po 3 týždňoch zverejňujem postup poslancov na zasadnutí komisie konanej dňa 15.4. 2014. Činím tak 

preto, aby ma nikto nemohol obviniť, že som vyvíjal na niekoho nejaký nátlak ešte pred vybavením petície. 

Včera uplynula zákonom stanovená lehota, takže toto už za nátlak nemožno chápať. Predpokladám, že písomné 

stanovisko Mesta Trenčín k petícii je na poštovej preprave.   

 

Zastupujúc všetkých čo podpísali petíciu alebo s ňou súhlasia si myslím, že poslancom sme vyslali tiež jedno 

POSOLSTVO : Na rozdiel od nich rešpektujeme elementárne právo orgánu verejnej správy na nezávislé 

posúdenie petície v zákonom stanovenej lehote. Myslím, že to nie je len obyčajné posolstvo, to posolstvo vidím 

v rešpektovaní vzájomných pozícii, úcte a kompetenciách. Pripomínam, že jedna kompetencia občanov je 

nezastupiteľná a opakujúca sa každé 4 roky.     

 

 

Poznámka : 

 Zasadnutia komisie som sa zúčastnil ako osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy 

pri vybavovaní petície podľa § 3 ods. 4 zákona o petičnom práve. 

 Zloženie Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania : 

1. Ing. Emil Košút (predseda) – kandidoval za SMER - SD 

2. Vladimír Gavenda (poslanec) – kandidoval za SMER - SD 

3. Ing. Michal Urbánek (poslanec) – kandidoval za SDKÚ DS 

4. Ing. Peter Gašparovič (poslanec) – kandidoval za SMER - SD 

5. Patrik Burian (poslanec) – kandidoval za KDH a ĽS HZDS 

6. Mgr. Marián Rendek (odborník)  

7. Ing. František Matečný (odborník) 

Pre objektívnosť dodávam :  

Zasadnutia komisie dňa  15.4. 2014 sa nezúčastnil Ing. Michal Urbánek a Patrik Burian.  

 

ČISTO SÚKROMNE :  

Poslancov, ktorých sa to netýka sa týmto ospravedlňujem.  

Väčšiu verejnú degradáciu úcty poslanca k občanovi som nezažil. Neviem si ani spomenúť o niečom 

obdobnom. Moje pocity pred komisiou boli v pohode. Neviem si však predstaviť, aké mali oni. Pre mňa je to 

nepredstaviteľné. Ako sa vlastne na mňa pozerali? Počúvali vôbec čo som hovoril? Nechali ma kecať o niečom, 

čo pred chvíľou prakticky zavrhli.  

Mám iba jedno. Pre dosiahnutie cieľa to prehliadnem. Budem pokorný a pokračujem ďalej. Ten chodník na 

Opatovskej ulici bude. Či to bude teraz alebo neskôr, ale bude. Mojou snahou bude to, aby bol čo najskôr.   

Uvedené je môj názor a nikomu ho nevnucujem.  

 

V Trenčíne dňa 8. mája 2014          Ing. Miloš Mičega, v.r. 


