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- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.03.2011 uznesením č.31,účinnosť: 
10.03.2011 
- novelizácia schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.10.2015 uznesením č.299 
bod 1, účinnosť: 21.10.2015 

 
 

ZÁSADY 
PRE VYTVÁRANIE A PRE ČINNOSŤ POSLANECKÝCH KLUBOV POSLANCOV MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA V TRENČÍNE 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v súlade s  § 27 ods. 5 Štatútu Mesta Trenčín  vydáva 
 

Zásady pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Účelom týchto zásad je úprava podmienok vytvárania a činnosti poslaneckých klubov 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (ďalej len „poslanecké kluby“), najmä vznik 
poslaneckého klubu, členstvo poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (ďalej len poslanec“) 
v poslaneckom klube, zastupovanie poslaneckého klubu navonok, zabezpečenie podmienok pre 
činnosť poslaneckého klubu.  
 

§ 2 
Vznik a zánik poslaneckých klubov 

 
1. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti alebo na základe svojho 

rozhodnutia na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej 
spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy1.  

 
2. Poslanecký klub musí mať najmenej 3 členov. Poslanci spoločnej politickej príslušnosti môžu 

vytvárať jeden poslanecký klub. Poslanci rôznej politickej príslušnosti alebo poslanci bez 
politickej príslušnosti  môžu vytvárať spoločný poslanecký klub. Poslanci sú povinní pri 
vytvorení poslanecký klub pomenovať. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého 
klubu. 

 
3. Poslanecký klub vzniká na základe písomného oznámenia o vytvorení poslaneckého klubu 

(Príloha č. 1), podpísaného všetkými členmi novovytvoreného poslaneckého klubu, 
doručeného primátorovi mesta dňom podpísania oznámenia o vytvorení poslaneckého klubu 
pri splnení podmienok pre vznik poslaneckého klubu podľa § 2 a 3 týchto zásad. Prílohu 
oznámenia o vytvorení poslaneckého klubu tvoria vyhlásenia členov o vstupe do 
poslaneckého klubu podľa § 3 ods. 1 týchto zásad. 

 
4. Poslanecký klub zaniká na základe písomného oznámenia o zrušení poslaneckého klubu 

(Príloha č. 2), podpísaného nadpolovičnou väčšinou členov poslaneckého klubu, doručeného 
primátorovi mesta, dňom podpísania oznámenia o zrušení poslaneckého klubu. 

 
5. Poslanecký klub ďalej zaniká v prípade ak počet členov poslaneckého klubu klesne pod 

minimálny počet členov v zmysle § 2 ods. 2 zásad. 
 
6. Vytvorenie spoločného poslaneckého klubu, prijatie člena bez politickej príslušnosti, vnútornú 

organizáciu a rokovanie poslaneckého klubu môžu podrobnejšie upraviť stanovy, resp. 
rokovací poriadok poslaneckého klubu, schválený poslaneckým klubom.  

 

                                                           
1 § 27 ods.5 Štatútu Mesta Trenčín 
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§ 3 
Členstvo v poslaneckom klube 

 
1. Členstvo v poslaneckom klube vzniká na základe vyhlásenia poslanca o vstupe do 

poslaneckého klubu (Príloha č. 3).  
 
2. Členstvo v poslaneckom klube pri vytvorení poslaneckého klubu vzniká podpísaním 

vyhlásenia o vstupe do poslaneckého klubu. Členstvo v poslaneckom klube v ďalšom období 
vzniká dňom doručenia vyhlásenia predsedovi poslaneckého klubu. 

 
3. Vyhlásenie poslanca o vstupe do poslaneckého klubu v jednom vyhotovení sa pri vytvorení 

poslaneckého klubu pripája k oznámeniu o vytvorení poslaneckého klubu. Vyhlásenie 
poslanca o vstupe do poslaneckého klubu sa v ďalšom období doručuje predsedovi klubu, 
ktorý vyhlásenie v jednom vyhotovení doručí primátorovi mesta.  

 
4. Členstvo v poslaneckom klube zaniká na základe písomného vyhlásenia poslanca 

o vystúpení z poslaneckého klubu (Príloha č. 4). Vyhlásenie poslanca o vystúpení 
z poslaneckého klubu sa doručuje predsedovi klubu a v jednom vyhotovení primátorovi mesta, 
pričom členstvo v poslaneckom klube zaniká dňom doručenia oznámenia predsedovi 
poslaneckého klubu. 

 
5. Členstvo poslanca v poslaneckom klube môže zaniknúť vylúčením poslanca, ak to umožňujú  

stanovy poslaneckého  klubu. 
 

§ 4 
Činnosť poslaneckých klubov 

 
1. Poslanecký klub si zvolí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu poslaneckého klubu. 
 
2. Predseda zastupuje poslanecký klub navonok. Predseda poslaneckého klubu najmä:  
 
a) zúčastňuje sa na rokovaniach v mene poslaneckého klubu, 
b) predkladá iniciatívne, pozmeňovacie alebo iné návrhy v mene poslaneckého klubu, 
c) vedie aktuálny zoznam členov poslaneckého klubu. 
 
3. Predsedu v jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti pre výkon funkcie zastupuje 

podpredseda alebo iný poverený člen poslaneckého klubu. 
 
4. Rokovanie poslaneckého klubu môže podrobnejšie upraviť rokovací poriadok poslaneckého 

klubu, schválený poslaneckým klubom. 
 
5. Podmienky pre činnosť poslaneckého klubu poslancov zabezpečuje Mesto Trenčín 

v priestoroch Mestského úradu Trenčín (ďalej len „MsÚ“).  
 

§ 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tieto zásady boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.03.2011 a  

nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
                            
2. Novelizácia zásad bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.10.2015 

a nadobúda účinnosť dňom jej schválenia Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
 

 
 
                               Mgr. Richard Rybníček v.r. 

                                                                                                    primátor mesta 
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Príloha č. 1 
Oznámenie o vytvorení poslaneckého klubu 
 
 

__________________________________________________________________________ 
(názov poslaneckého klubu) 

 
 
 
 
Mesto Trenčín 
do rúk primátora mesta 
Mierové námestie č.2 
911 64 Trenčín 
 
 
 
 
Vec:    Oznámenie o vytvorení poslaneckého klubu  
 
 Podpísaní členovia poslaneckého klubu, v súlade s § 27 ods. 5 Štatútu Mesta Trenčín a 
§ 2 ods. 3 Zásad pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne oznamujeme vytvorenie poslaneckého klubu s názvom   
.....................................................   
 
 
V Trenčíne dňa ........................... 
 
Predseda poslaneckého klubu: 
(meno, priezvisko)       (podpis) 
 
Podpredseda poslaneckého klubu: 
(meno, priezvisko)       (podpis) 
 
Členovia poslaneckého klubu: 
 
(meno, priezvisko)       (podpis) 
 
 
 
Prílohy: 
Vyhlásenie poslanca o členstve v poslaneckom klube       x 
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Príloha č. 2 
Oznámenie o zrušení poslaneckého klubu 
 
 

__________________________________________________________________________ 
(názov poslaneckého klubu) 

 
 
Mesto Trenčín 
do rúk primátora mesta 
Mierové námestie č.2 
911 64 Trenčín 
 
 
 
 
 
Vec:    Oznámenie o zrušení poslaneckého klubu  
 
 Podpísaní členovia poslaneckého klubu, v súlade s § 27 ods. 5 Štatútu Mesta Trenčín a 
§ 2 ods. 4 Zásad pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne oznamujeme zrušenie poslaneckého klubu s názvom   
.......................................,  vytvoreného dňa ......................  
 
 
V Trenčíne  dňa ......................... 
 
Predseda poslaneckého klubu: 
(meno, priezvisko)       (podpis) 
 
Podpredseda poslaneckého klubu: 
(meno, priezvisko)       (podpis) 
 
Členovia poslaneckého klubu: 
 
(meno, priezvisko)       (podpis) 
 
 
 
 
Prílohy: 
Zoznam členov poslaneckého klubu       x 
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Príloha č. 3 
Vyhlásenie o vstupe do poslaneckého klubu 
 

 
 

V Y H L Á S E N I E 
 
 
 

 Podpísaný  …………….., narodený ……….., trvale pobytom ………………, poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za politickú stranu .........................................................  –  
nezávislý poslanec  

vyhlasujem,  
 
že vstupujem do poslaneckého klubu .............................................. 
 
 
 
Trenčín dňa 
 
 
 
 (Meno, priezvisko)      (podpis)    
 
 
 
 
 
Odovzdáva sa pre: 
 
1. poslanecký klub 
2. primátora mesta 
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Príloha č. 4 
Vyhlásenie o vystúpení z poslaneckého klubu 
 
 

 
 

V Y H L Á S E N I E 
 
 
 

 Podpísaný  …………….., narodený ……….., trvale pobytom ………………, poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za politickú stranu .........................................................  –  
nezávislý poslanec  

vyhlasujem,  
 
že vystupujem z poslaneckého klubu .............................................. 
 
 
 
Trenčín dňa 
 
 
 
 (Meno, priezvisko)      (podpis)     
  
 

 

 

 

 

Odovzdáva sa pre: 
 
1. poslanecký klub 
2. primátora mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


