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Dôvodová správa 

 

V utorok 17.8.2021 nečakane zomrel starosta obce Bernolákovo Mgr. Richard Červienka. 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli o tejto skutočnosti bezodkladne informovaní zástupcom 

starostu  Bc. Miroslavom Tureničom a na porade poslancov 24. 8. 2021 bol predložený 

poslancom originál úmrtného listu.  

Mandát starostu obce zanikol s poukazom na ustanovenie § 13a ods. 1 písm. i) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení: ,,Mandát starostu zaniká i) smrťou.'' 

Zástupca starostu Bc. Miroslav Turenič tak preberá úlohy starostu obce Bernolákovo v plnom 

rozsahu podľa ustanovenia § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. ,,Ak zanikne mandát starostu 

pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak 

sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli 

poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného 

starostu.'' 
 

Po zániku mandátu starostu (z akéhokoľvek zákonného dôvodu podľa ustanovenia § 13a zákona 

č. 369/1990 Zb.) patrí zástupcovi starostu rovnaký plat, ako plat starostu vypočítaný na základe 

ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest. 

V zmysle ustanovenia § 181 ods. 3 písm. d) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva: ,,Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby do orgánov 

samosprávy obcí aj vtedy, ak d) zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva a na toto 

miesto nie je náhradník alebo ak zanikol mandát starostu obce.''  

Je nutné ďalej postupovať v zmysle ustanovenia § 181 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z.: ,,Žiadosť 

o vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa odseku 3 písm. d) predkladá obec 

ministerstvu vnútra.'' 

Podľa § 181 ods. 7 zákona č. 180/2014 Z. z. sa voľby nevykonávajú v posledných šiestich 

mesiacoch ich volebného obdobia. Do konca volebného obdobia 2018-2022 ostáva približne 

15 mesiacov.  

Postup bol konzultovaný a overovaný aj s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekcia 

verejnej správy, odbor volieb, referenda a politických strán. 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č: ../13/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie zánik mandátu starostu 

obce Mgr. Richarda Červienku smrťou.  

 

Uznesenie č. ../13/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo žiada predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásenie 

volieb do orgánov samosprávy obcí. 


