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Dôvodová správa 
 
Spôsob nominácie odborníkov do stálych komisií MsZ v Trenčíne nie je v súčasnosti 
nijako definovaný ani zakotvený v Štatúte Mesta Trenčín a v platných Všeobecných 
záväzných nariadeniach Mesta Trenčín. Predkladaný návrh systému nominácie 
odborníkov do stálych komisií zriadených podľa § 15 zákona č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vytvára otvorený, transparentný a 
vyvážený model, ktorý reaguje na potreby otvorenosti samosprávy voči občanovi. 
Zákon síce neupravuje konkrétny počet odborníkov v komisiách, ale podľa nášho  
názoru počet odborníkov do jednotlivých stálych komisií MsZ v Trenčíne má byť 
menší ako počet členov komisie z radov poslancov a to z toho dôvodu, aby sa 
zachoval princíp zastupiteľskej demokracie pri správe vecí verejných v oblasti 
samosprávy. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u j e 
 
novelizáciu Štatútu mesta Trenčín nasledovne: 
 
1. Doplniť znenie čl. 19 ods. 2 takto: 
 
Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených 
mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Odborníci do komisií sú nominovaní 
na základe výberového konania, za prípravu ktorého zodpovedá garant komisie po 
dohode s predsedom komisie. Za vyhodnotenie výberového konania zodpovedá 
komisia na základe hlasovania. Počet odborníkov v jednotlivých komisiách musí byť 
menší ako počet členov komisie z radov poslancov.  Poslanec mestského 
zastupiteľstva a ďalšia osoba zvolená mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov 
môže byť členom jedinej stálej komisie zriadenej podľa § 15 zákona č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe § 24 ods. 1 písm. c) zákona 
č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

s c h v a ľ u  j e 
 
novelizáciu Štatútu mesta Trenčín nasledovne: 
 
1. Doplniť znenie čl. 19 ods. 2 takto: 
 
Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených 
mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Odborníci do komisií sú nominovaní 
na základe výberového konania, za prípravu ktorého zodpovedá garant komisie po 
dohode s predsedom komisie. Za vyhodnotenie výberového konania zodpovedá 
komisia na základe hlasovania. Počet odborníkov v jednotlivých komisiách musí byť 
menší ako počet členov komisie z radov poslancov. Poslanec mestského 
zastupiteľstva a ďalšia osoba zvolená mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov 
môže byť členom jedinej stálej komisie zriadenej podľa § 15 zákona č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
      

2. Táto novelizácia štatútu bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 
20.01.2015 a nadobúda účinnosť dňom účinnosť dňom jej schválenia. 

   

 

 

 

 

        Mgr. Richard Rybníček  

                    primátor mesta 

 

 

 

 


