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Dôvodová správa 
 
     Dňa 15.11.2012 doručila Mgr. Renáta Kaščáková Mestskému úradu v Trenčíne písomné 
vzdanie sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Toto vzdanie sa mandátu 
bolo urobené v súlade s § 25 ods.2 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Dňom doručenia mestskému úradu nastali účinky vzdania sa funkcie.   
 
     Mestskému úradu v Trenčíne dňa 15.11.2012 doručil Mgr. Ladislav Pavlík písomné vzdanie 
sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Toto vzdanie sa mandátu bolo 
urobené v súlade s § 25 ods.2 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Dňom doručenia mestskému úradu nastali účinky vzdania sa funkcie.    
 
      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).“ 
 
      Mgr. Renáta Kaščáková bola zvolená vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných 
dňa 27.11.2010 za poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za politickú stranu Sloboda 
a Solidarita vo volebnom obvode č. 3. - Sihoť I-IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica. 
V tomto volebnom obvode je podľa výsledkov volieb uvedený ako prvý náhradník na funkciu 
poslanca mestského zastupiteľstva s najvyšším počtom získaných hlasov 929 pán JUDr. 
Richard Hulín, ktorý kandidoval za politickú stranu SMER – sociálna demokracia.       
 
      Mgr. Ladislav Pavlík 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. 4 – Zámostie, Zlatovce, Istebník, Orechové, 
Záblatie. V tomto volebnom obvode je podľa výsledkov volieb uvedený ako prvý náhradník na 
funkciu poslanca mestského zastupiteľstva s najvyšším počtom získaných hlasov 601 pán Mgr. 
Bc. Josef Kolář, ktorý kandidoval za politickú stranu SMER – sociálna demokracia.       
 
     Vyhlásením doručeným mestu Trenčín dňa 19.11.2012 Mgr. Bc. Josef Kolář oznámil, že 
nastupuje na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom 
obvode č.4. 
 
     Telefonickým vyhlásením zo dňa 23.11.2012 JUDr. Richard Hulín oznámil, že nastupuje na 
uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom obvode č.3. 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
1. berie  na vedomie   
a) zánik mandátu poslankyne  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Mgr. Renáty Kaščákovej vo 
volebnom obvode č.3 písomným vzdaním sa mandátu zo dňa 15.11.2012 s účinkami ku dňu 
15.11.2012 
b) zánik mandátu poslanca  Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Mgr. Ladislava Pavlíka  vo 
volebnom obvode č.4 písomným vzdaním sa mandátu zo dňa 15.11.2012 s účinkami ku dňu 
15.11.2012 

  
 
 
 
 



2. vyhlasuje   
a) nastúpenie náhradníka JUDr. Richarda Hulína na uprázdnený mandát  poslanca  Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom obvode č.3 
b) nastúpenie náhradníka Mgr. Bc. Josefa Kolářa na uprázdnený mandát  poslanca  Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom obvode č.4 
 
3. konštatuje, že: 
 
a) JUDr. Richard Hulín sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zložením  
zákonom predpísaného sľubu poslanca 
b) Mgr. Bc. Josef Kolář sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zložením  
zákonom predpísaného sľubu poslanca 
 
4. konštatuje   
a) začlenenie poslanca JUDr. Richarda Hulína do Výboru mestskej časti SEVER  
b) začlenenie poslanca Mgr. Bc. Josefa Kolářa  do Výboru mestskej časti ZÁPAD  
 

 

 


