
Zápisnica č. 1/2017 
zo zasadnutia Mandátovej komisie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

zo dňa 20.11.2017 

 

 

Účasť členov na zasadnutí  Mandátovej komisie Z TSK: podľa prezenčnej listiny. 

Prítomní členovia MK pri ZTSK: 4 

Neprítomní členovia KSPZ: 1 

Prizvaní: 0 

 

Mandátnej komisie sa zúčastnila nadpolovičná väčšina hlasujúcich členov. Mandátová 

komisia v súlade s článkom 10 ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej „Z TSK“) je spôsobilá prijať stanovisko vtedy, 

ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie  - poslancov. 
 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie Správy Mandátovej komisie Zastupiteľstva Trenčianskeho  

samosprávneho kraja 

3. Diskusia. 

4. Záver. 
 

K bodu 1) 

 

Zasadnutie Mandátovej komisie viedol predseda komisie Ing. Miroslav Žiak, ktorý 

privítal prítomných členov komisie  a následne požiadal o odsúhlasenie  programu 

rokovania. 

 

Hlasovanie: jednohlasne za návrh 

 

K bodu 2) 

 

 Predseda komisie oboznámil členov komisie so Správou Mandátovej komisie 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja . Spolu so Správou Mandátovej komisie 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja bola členom predložená aj Zápisnica 

volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja ako aj  listina  a kronika so znením 

sľubu a podpismi novozvoleného predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja  a poslancov 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 

  Členovia Mandátovej komisie po oboznámení sa a preskúmaní predložených 

materiálov konštatovali, že predsedovi a všetkým poslancom, ktorí boli zvolení vo voľbách do 

orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo odovzdané osvedčenie o zvolení, zložili 

zákonom predpísaný sľub bez výhrad a spĺňajú zákonné predpoklady pre výkon funkcie 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.  

 



  Mandátová komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja  následne overila  platnosť 

voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslancov Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja zvolených do Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja vo voľbách konaných  4. novembra 2017. 

 

 Predseda Mandátovej komisie zároveň prítomných upozornil, že schválením Správy 

Mandátovej komisie Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja, dôjde k overeniu 

platnosti voľby predsedu a poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

 

Stanovisko Mandátovej komisie Z TSK č.1/2017: 

 

Mandátová komisia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja odporúča 

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

schváliť 

 

Správu Mandátovej komisie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

Hlasovanie: jednohlasne za návrh 

 

 

K bodu 3,4)  

Nakoľko po vyčerpaní programu rokovania komisie neboli žiadne ďalšie návrhy, predseda 

komisie poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na tomto zasadnutí a rokovanie komisie 

ukončil. 

 

Zápisnica bola vypracovaná dňa 20.11.2017 

 

 

 

Zapísala dňa: 20.11.2017 Schválil: 

Mgr. Lenka Masláková Ing. Miroslav Žiak 

zástupkyňa tajomníčky MK predseda MK 

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

 

1. Prezenčná listina zo dňa 20.11.2017 

2. Správa Mandátovej komisie Z TSK 

3. Zápisnica volebnej komisie TSK 

 


