
Obec Turček 123, 038 48 

 

V ..Turčeku...... dňa ...13. 1. 2014....... 

 

 

VEC: Vyjadrenie Hlavného kontrolóra k – Vzdaniu sa mandátu poslanca Obecného 

zastupiteľstva (OZ) pánom poslancom Miroslavom Bugárom v zmysle zákona 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v zn. neskorších predpisov.  

 Vyjadrenie Hlavného kontrolóra k – Overeniu mandátu náhradníčky Boženy Lackovej 

a jej nástupu na uvoľnený mandát poslanca OZ v Turčeku v zmysle zákona 346/1990 Z. z. o voľbách 

do orgánov samosprávy obcí v zn. neskorších predpisov.  

 

Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Turčeku  

 

a) uznesením č. 55/2013 berie na vedomie zánik mandátu poslanca Miroslava Bugára v zmysle § 25 

ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 13. 12. 

2013 

 § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. hovorí o povinnostiach a oprávneniach 

poslancov OZ. V odseku (2) formuluje zánik mandátu poslanca: „Mandát poslanca zaniká 

(okrem iného aj) vzdaním sa mandátu (pís. c). Keďže p. poslanec Bugár sa svojho mandátu 

vzdal dobrovoľne (písomne), týmto úkonom jeho mandát automaticky zaniká.  

 

b) zároveň tým istým uznesením č. 55/2013 po overení mandátu náhradníčky Boženy Lackovej berie 

na vedomie jej nástup na uvoľnený mandát poslanca OZ v Turčeku v zmysle § 51 ods. 1  zákona č. 

346/1990 Z. z.  o voľbách do orgánov samosprávy obcí v zn. neskorších predpisov.  

 § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Z. z. hovorí: „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. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje 

primerane podľa § 44 ods. 2 a 3.“  

 

 



c) OZ uznesením č. 56/2013 podľa § 25 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do 

orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov berie na vedomie zloženie zákonom 

predpísaného sľubu poslanca (poslankyne) obecného zastupiteľstva Boženy Lackovej.  

 § 25 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zn. n. 

p. : „Poslanec je povinný najmä a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

ktorého sa zúčastní.“ 

 § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí , v zn. n. p. (viď 

vyššie citáciu bod b/) 

 

 

 

 

Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a nástup novej poslankyne na uvoľnený mandát poslanca 

OZ v Turčeku prebehlo v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky. Z dôvodu mojej 

neprítomnosti na mimoriadnom OZ dňa 17. 12. 1013 som si vypočul audio záznam zo zastupiteľstva 

a konštatujem právoplatnosť a zákonnosť vykonaných právnych úkonov samosprávy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

          Mgr. Ondrej Veselovský  

           hlavný kontrolór obce Turček 


