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Dôvodová správa  
 
      Zákon o obecnom zriadení v § 14 ods. 1 určuje, že „Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť 
obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé 
funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. 
Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.“ Zákon teda zakotvuje 
zásadu, podľa ktorej je mestská rada fakultatívnym orgánom mestského zastupiteľstva, t.j. 
orgánom, ktorý sa nemusí zriadiť. Ak je mestská rada zriadená, má charakter stáleho orgánu 
a je zložená výlučne z poslancov volených mestským zastupiteľstvom. Mestská rada je zo 
zákona iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy 
podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu 
primátora. Jej účelom nie je pôsobiť ako samostatný orgán. Nikdy nemôže rozhodovať 
samostatne o tých veciach a v tých oblastiach, ktoré patria do výhradnej právomoci 
zastupiteľstva a primátora. Ďalej je zákonom stanovené, že „obecná rada sa schádza podľa 
potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca 
starostu, ak tak neurobí starosta.“   
 
     Konkrétne úlohy Mestskej rady v Trenčíne sú vymedzené v Štatúte mesta Trenčín (článok 
18), podľa ktorého mestská rada najmä:                                                                                                                
a)rozpracováva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva,  
b) rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých odborov a oddelení mestského 
úradu,  
c)podieľa sa na príprave rozpočtu mesta,  
d) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, 
miestnych daní a poplatkov a podáva k nim návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,  
e) pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,  
f) organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich 
prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokovávanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok,  
g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva 
mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,  
h) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.  
 
      Vzhľadom k uvedenému zákonnému vymedzeniu postavenia mestskej rady ako 
nesamostatného orgánu (nerozhoduje, len odporúča a  zaujíma stanovisko), k časovej záťaži 
jednotlivých členov mestskej rady (zasadnutia, materiály), k existencii komisií mestského 
zastupiteľstva ako odborných orgánov a v neposlednom rade aj k  potrebe zníženia 
rozpočtových nákladov mesta (podľa Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne je odmena člena MsR  8% z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za 
predchádzajúci kalendárny rok, t.j. € 65,92 x 8 členov (vrátane dvoch viceprimátorov) x 12 

zasadnutí = € 6326,40, čiže úspora nákladov mesta by predstavovala cca 5000 - 6000 € ročne) 
navrhujeme zrušiť, resp. nezriadiť  Mestskú radu v Trenčíne. Máme za to, že aj bez mestskej 
rady bude zabezpečené odborné prerokovanie materiálov na dostatočnej úrovni (komisie, 
výbory mestskej časti).  
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

1. r u š í  (n e z r i a ď u j e)    

Mestskú radu v Trenčíne ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán  

2. o d p o r ú č a  

primátorovi mesta Trenčín, aby poveril prednostu Mestského úradu v Trenčíne vykonaním 

revízie predpisov schválených mestským zastupiteľstvom, ktoré sa týkajú postavenia a činnosti 

mestskej rady a predložil ich úpravu, resp. zrušenie na schválenie mestskému zastupiteľstvu na 

niektorom z najbližších zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

   


