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Dôvodová správa 
 
      

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 12.decembra 2012 na 
Mestskom úrade v Trenčíne uložilo hlavnému kontrolórovi Mesta Trenčín Uznesením č. 652 
k Návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na I. polrok 2013 doplniť 
bod 6) – vykonať kontrolu zamestnávania podľa zmlúv na dohodu od januára 2010 až po 
dnešok. Kontrola by mala byť vykonaná v prvom kvartáli 2013 a mala by určiť počet zmlúv, 
počet beneficientov, celková suma vyplatená a spôsob reportovania pri týchto vyplatených 
dohodách. Hlavný kontrolór Mesta Trenčín vykonal kontrolu v zmysle uloženého uznesenia, 
kontrola bola ukončená dňom 26.marca 2013.  
 

Vzhľadom na predloženú správu z tejto kontroly primátor mesta zistil, že traja poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne mali s Mestom Trenčín uzavreté dohody o pracovnej 
činnosti. Sú to títo poslanci: 
1. JUDr. Rastislav Kudla (dohoda sa vzťahovala na obdobie od 10.07.2012 do 31.12.2012) 
2. Bc. Tomáš Vaňo (dohoda sa vzťahovala na obdobie od 01.09.2012 do 31.12.2012) 
3. Patrik Burian (dohoda sa vzťahovala na obdobie od 10.07.2012 do 31.12.2012). 
 

Podľa § 11 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov platí, že: „Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou: 
a) starostu, 
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, 
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, 
v ktorej bol zvolený, 
d) podľa osobitného zákona. 10b).“ 
 
 Poslancom podľa § 25 ods. 3 zákona o obecnom zriadení  vyplývala povinnosť túto 
skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť mestu, čo však nebolo zo strany týchto poslancov 
splnené. 
 
 Na základe vyššie uvedených skutočností sa primátor mesta domnieva, že existujú 
okolnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k zániku mandátu poslancov nasledovne:  
a) k zániku mandátu poslanca  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne JUDr. Rastislava Kudlu  vo 
volebnom obvode č.3 v súlade s § 25 ods.2 písm. h) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov s účinkami ku dňu 10.07.2012 
b) k zániku mandátu poslanca  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Bc. Tomáša Vaňa vo 
volebnom obvode č.4 v súlade s § 25 ods.2 písm. h) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov s účinkami ku dňu 01.09.2012 
c) k zániku mandátu poslanca  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Patrika Buriana vo 
volebnom obvode č.4 v súlade s § 25 ods.2 písm. h) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov s účinkami ku dňu 10.07.2012. 
 
 

Podľa § 51 ods. 1 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov „ak sa uprázdni v obecnom (mestskom) zastupiteľstve mandát, 
nastupuje za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý 
získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol 
zvolený za poslanca. 
 

Podľa § 51 ods. 2 citovaného zákona „nastúpenie náhradníka vyhlási obecné (mestské) 
zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa 
stal poslancom. Osvedčenie podpíše starosta obce (primátor).“ 
 

JUDr. Rastislav Kudla bol zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných 
dňa 27.11.2010 za poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za politickú stranu SMER – 
sociálna demokracia vo volebnom obvode č. 3. - Sihoť I-IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubrá, 
Kubrica. V tomto volebnom obvode je podľa výsledkov volieb uvedený ako náhradník na funkciu 
poslanca mestského zastupiteľstva s najvyšším počtom získaných hlasov 925 pán Kamil 
Bystrický, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát.       



 
Bc. Tomáš Vaňo bol zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 

27.11.2010 za poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za koalíciu 
Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko vo 
volebnom obvode č. 4 – Zámostie, Zlatovce, Istebník, Orechové, Záblatie. V tomto volebnom 
obvode je podľa výsledkov volieb uvedený ako náhradník na funkciu poslanca mestského 
zastupiteľstva s najvyšším počtom získaných hlasov 551 Ing. arch. Milan Rožník, ktorý 
kandidoval ako nezávislý kandidát.       
 

Patrik Burian bol zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 
27.11.2010 za poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za koalíciu 
Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko vo 
volebnom obvode č. 4 – Zámostie, Zlatovce, Istebník, Orechové, Záblatie. V tomto volebnom 
obvode je podľa výsledkov volieb uvedený ako náhradník na funkciu poslanca mestského 
zastupiteľstva s najvyšším počtom získaných hlasov 528 Ing. Pavol Gáborík, ktorý kandidoval 
za koalíciu Slovenská demokratická a kresťanská únia- Demokratická strana, MOST - HÍD.       
 

Podľa § 10 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov platí, že: „Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo 
dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň 
práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon. 
10a)“ 
 

Na základe uvedeného a v súlade s odbornými názormi (napr. časopis Právo pre 
ROPO a Obce, č. 4/2013, str. 16,17, autor: Mgr. Ladislav Briestenský, vydavateľstvo IURA 
EDITION, s.r.o.) navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne zriadilo Mandátovú 
komisiu, ako svoj dočasný poradný orgán, z poslancov, ktorých zvolí Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne a ktorej úlohou bude preskúmať, či nastali  zákonom stanovené podmienky pre zánik 
mandátu poslanca a následne podľa výsledku komisia informovala zastupiteľstvo, ktoré vykoná 
prípadné ďalšie potrebné kroky.  Mandátovej komisii budú pre potreby splnenia jej úlohy 
predložené k nahliadnutiu doklady a dokumenty (najmä originály podpísaných dohôd pre účely 
identifikácie zmluvných strán).  

 
Pre potreby získania relevantných informácii nevyhnutných pre rozhodnutie, Vám 

v prílohe zasielame: 
a) texty príslušných dohôd s anonymizovanými osobnými údajmi 
b) analýzu AK Garant partner legal, s.r.o. k vzniknutej situácii. 
 
Podľa § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

„nastúpenie náhradníka vyhlási obecné (mestské) zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa 
uprázdni mandát...“. Vzhľadom k tomuto dátumu navrhujeme, aby táto komisia splnila svoju 
úlohu pred hlasovaním o ďalších bodoch programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne konaného dňa 10.05.2013 (po oboznámení sa s potrebnými podkladmi) a tým sa 
chránili oprávnené záujmy dotknutých osôb. 
 
Návrh na uznesenie: 

I. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
zriaďuje  
 
Mandátovú komisiu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ako svoj dočasný poradný orgán, z 
poslancov, ktorých zvolí Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne a ktorej úlohou je pred hlasovaním 
o ďalších bodoch programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne konaného dňa 
10.05.2013 preskúmať, či nastali zákonom stanovené podmienky pre zánik mandátu poslancov: 
1. JUDr. Rastislava Kudlu, 
2. Bc. Tomáša Vaňa, 
3. Patrika Buriana. 
 



V prípade, ak Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne zriadi Mandátovú komisiu Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, navrhujeme, aby si následne Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne určilo 
počet a zvolilo členov Mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.  

 
II. 

 
Po prerokovaní veci v Mandátovej komisii Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

a oboznámení sa s výsledkami jej zistení zastupiteľstvom navrhujeme, aby Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovalo o nasledovnom uznesení:  

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne:  
 
1. berie  na vedomie   
a) zánik mandátu poslanca  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne JUDr. Rastislava Kudlu  vo 
volebnom obvode č.3 v súlade s § 25 ods.2 písm. h) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov s účinkami ku dňu 10.07.2012 
b) zánik mandátu poslanca  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Bc. Tomáša Vaňa vo 
volebnom obvode č.4 v súlade s § 25 ods.2 písm. h) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov s účinkami ku dňu 01.09.2012 
c) zánik mandátu poslanca  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Patrika Buriana vo volebnom 
obvode č.4 v súlade s § 25 ods.2 písm. h) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov s účinkami ku dňu 10.07.2012. 
   
2. vyhlasuje   
a) nastúpenie náhradníka Kamila Bystrického  na uprázdnený mandát  poslanca  Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom obvode č.3 
b) nastúpenie náhradníka Ing. arch. Milana Rožníka  na uprázdnený mandát  poslanca  
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom obvode č.4 
c) nastúpenie náhradníka Ing. Pavla Gáboríka  na uprázdnený mandát  poslanca  Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom obvode č.4 
 
 

III. 
 
V prípade, ak Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schváli uznesenie, ktorým vyhlási  
a) nastúpenie náhradníka Kamila Bystrického  na uprázdnený mandát  poslanca  Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom obvode č.3 
b) nastúpenie náhradníka Ing. arch. Milana Rožníka  na uprázdnený mandát  poslanca  

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom obvode č.4 
c) nastúpenie náhradníka Ing. Pavla Gáboríka  na uprázdnený mandát  poslanca  Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom obvode č.4 
navrhujeme, aby sa pristúpilo k zloženiu sľubov vyššie uvedených náhradníkov a následne, aby 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne prijalo nasledovné uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne:  
 
1. konštatuje, že: 
a) Kamil Bystrický  sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zložením  zákonom 
predpísaného sľubu poslanca 
b) Ing. arch. Milan Rožník sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zložením  
zákonom predpísaného sľubu poslanca 
c) Ing. Pavol Gáborík sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zložením  
zákonom predpísaného sľubu poslanca 
 
2. konštatuje   
a) začlenenie poslanca Kamila Bystrického  do Výboru mestskej časti SEVER  
b) začlenenie poslanca Ing. ach. Milana Rožníka do Výboru mestskej časti ZÁPAD  
c) začlenenie poslanca Ing. Pavla Gáboríka do Výboru mestskej časti ZÁPAD.  


