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D ô v o d o v á   s p r á v a  : 

    Hlavným dôvodom navrhovanej zmeny Zásad pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov 

poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (ďalej len „Zásady“) je zníženie počtu poslancov  

potrebných k vytvoreniu poslaneckého klubu a výslovné uvedenie, že aj poslanci bez politickej 

príslušnosti môžu vytvárať poslanecké kluby na základe svojho rozhodnutia a to najmä vzhľadom na 

to, že nezávislí poslanci tvoria väčšinu v súčasnom  zložení mestského zastupiteľstva.  Preto 

navrhujem do Zásad tieto zmeny: 

- § 2 ods.1: doplniť, že poslanecké kluby môžu vytvárať aj poslanci bez politickej príslušnosti na 

základe svojho rozhodnutia 

- § 2 ods. 2: znížiť počet členov klubu zo 6 na 3 a doplniť poslancov bez politickej príslušnosti   

Len pre informáciu aj v iných mestách je stanovené, že poslanecký klub musí mať minimálne 3 členov, 

napr. Rožňava (úprava v štatúte mesta), Senec (úprava v rokovacom poriadku MsZ), Dubnica nad 

Váhom (úprava v rokovacom poriadku MsZ).  

Vzhľadom k tomu, že podobná úprava poslaneckých klubov (bez nezávislých poslancov)  je 

obsiahnutá aj v Štatúte mesta Trenčín, je potrebné upraviť aj jeho znenie, t.j. znenie čl. 27 ods. 5. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

1.novelizáciu Zásad pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne v zmysle predloženého návrhu 

2. novelizáciu Štatútu mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu 

 

       

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v súlade s § 27 ods. 5 Štatútu Mesta Trenčín schvaľuje 
novelizáciu Zásad pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne 

 
takto: 

 
1.V § 2 ods. 1 sa za slovné spojenie „politickej príslušnosti“ dopĺňa slovné spojenie „alebo na základe 
svojho rozhodnutia.“ 
 
2.V § 2 ods.2 znie: 
 
„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. V § 2 sa vypúšťa ods. 3. Pôvodne označené ods. 4 – 7 sa označujú ako ods. 3-6. 
 
4. Znenie § 5 sa označuje ako ods.1 a zároveň sa dopĺňa nový ods. 2, ktorý znie: 
 
 „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  
                  primátor mesta 
 
 
 

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

s c h v a ľ u j e 
 
novelizáciu Štatútu mesta Trenčín  nasledovne: 
 
1. V  čl. 27 ods. 5 prvá veta znie: 
 
„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 iniciatívy.“  
 
2. Táto novelizácia štatútu bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.10.2015 
a nadobúda účinnosť dňom jej schválenia Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
 
 
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček  
                  primátor mesta 
 
 



 
 

 
Príloha č.1 -  Zásady pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne - výňatok 
 

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 6 členov. Poslanci spoločnej politickej príslušnosti môžu 
vytvárať jeden poslanecký klub. Poslanci rôznej politickej príslušnosti môžu vytvárať spoločný 
poslanecký klub. Členom poslaneckého klubu môže byť aj poslanec bez politickej príslušnosti. 
Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu. 
 
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.V názve poslaneckého klubu sa uvádza názov politickej strany, resp. politického hnutia (ďalej len 
„politická strana“) podľa politickej príslušnosti členov poslaneckého klubu. V prípade, ak poslanecký 
klub vytvárajú poslanci rôznej politickej príslušnosti, v názve klubu sa uvádza názov každej politickej 
strany, príslušník ktorého je členom poslaneckého klubu. 
 
3. 4.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. 5.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. 6.Poslanecký klub ďalej zaniká v prípade ak počet členov poslaneckého klubu klesne pod 
minimálny počet členov v zmysle § 2 ods. 2 zásad. 
 

                                                           
1 § 27 ods.5 Štatútu Mesta Trenčín 



 
 

6. 7.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.  
 

§ 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 
 
Príloha č.2 -  Štatút Mesta Trenčín - výňatok 
 

Článok 27  
Práva a povinnosti poslancov  

 
1. Poslanec je oprávnený najmä:  
a) predkladať mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,  
b) interpelovať primátora a členov mestskej rady, ak je zriadená,  vo veciach týkajúcich sa výkonu ich 
práce,  
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom, prednostu 
mestského úradu a náčelníka mestskej polície vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,  
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste 
podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,  
 
e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré uskutočňujú 
orgány mesta,  
f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej 
funkcie.  
 
2. Poslanec je povinný najmä:  
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,                                                          
b) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,                                                                                                                             
c) dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania 
poslancov, 
d) obhajovať záujmy mesta a jej obyvateľov.  
 
3. Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát poslanca zanikne aj v 
týchto prípadoch:  
a) vzdaním sa funkcie,  
b) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný 
čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,  
c) ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola 
obmedzená,  
d) ak zmení trvalý pobyt mimo územia mesta,  
e) ak počas jedného roku sa nezúčastní ani raz  na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,  
f) zrušením mesta,  
g) smrťou,  
h) uplynutím funkčného obdobia,  
i) v prípade ak nastane nezlučiteľnosť funkcie poslanca podľa osobitného predpisu. 18a)  
 
4. Mandát poslanca mestského zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo 
urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú 
doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.  
 



 
 

5. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie 
poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu 
poslaneckej iniciatívy. 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 iniciatívy.  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
zásady pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov mestského zastupiteľstva a 
minimálny počet členov poslaneckého klubu. 
 


