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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
1.   berie na vedomie 

správu mandátovej komisie 
a)  o strate mandátu poslanca pána Petra Ágostona
b)  o  nastúpení  náhradníka  Róberta  Lamprechta  za  poslanca  miestneho  zastupiteľstva 

mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto na základe výsledkov volieb do orgánov sa-
mosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 overených zo zápisnice Miestnej volebnej 
komisie pri mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2.   konštatuje, že 
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zverejnil :
a) oznámenie  o zániku  mandátu  poslanca  Miestneho zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava-

Nové Mesto Petra Ágostona 
b) oznámenie  o  nástupe  náhradníka  Bc.  Róberta  Lamprechta  v súlade   §  192  ods.  (1),  (2) 

v zmysle zákona číslo  180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov

a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami
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Dôvodová správa

Doručením Rozsudku Okresného súdu Bratislava III  do podateľne Miestneho úradu Brati -
slava-Nové Mesto dňa 12.05.2017 nastali účinky zániku mandátu poslanca  podľa § 25 ods. 2. Naplni-
la  sa  tým skutková  podstata  zániku  poslaneckého mandátu  podľa  §  25  ods.2  písm.  d)  zákona  č.  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Mandátová  komisia  predkladá  správu  o výsledkoch  volieb  do  orgánov  samosprávy  obcí 
v súlade s § 192 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

„(1) Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal naj-
väčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. 
(2) Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce a  
odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta  
obce.“

Mandátová komisia na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava III, sp. Zn. 3T/66/2015-
173 zo dňa 12.07.2016 (právoplatnosť nadobudol 14.07.2015), ktorým bol Peter Ágoston uznaný za 
vinného z prečinu nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zá-
kona, za čo bol odsúdený k peňažnému trestu vo výške 1.500 € a pre prípad, že by výkon peňažného 
trestu mohol byť úmyselne zmarený, súd uložil náhradný trest odňatia slobody v trvaní 1 rok, 

konštatuje,
že mandát poslanca Petra Ágostona, ktorý  bol v komunálnych voľbách dňa 15.  novembra 2014 riad-
ne zvolený ako kandidát koalície Sieť, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická 
strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, MOST-HÍD, Strana zelených, NOVA, 
Občianska konzervatívna strana v 3. volebnom obvode s počtom platných hlasov 1082 

z a n i k o l

podľa § 25 ods. 2 a  naplnila sa skutková podstata zániku poslaneckého mandátu podľa § 25 ods.2 
písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

"Mandát poslanca zaniká právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za  
trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený". 

Na základe právnej analýzy a stanoviska Ministerstva vnútra SR je potrebné skonštatovať, že trestný 
čin nevyplatenia mzdy a odstupného je úmyselný trestný čin a preto nadobudnutím právoplatnosti od-
sudzujúce  rozsudku  za  tento  trestný  čin  došlo  k zániku  poslaneckého  mandátu.  Ide  o objektívnu 
skutočnosť a zánik mandátu priamo zo zákona, bez ohľadu na skutočnosť, aký trest bol uložený a či ho 
odsúdený neskôr vykonal alebo nie.

Podľa § 192 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

„(1) Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal naj-
väčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. 
(2) Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce a  
odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta  
obce.“
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Z výsledkov komunálnych volieb  konaných dňa  15.  novembra  2014 do  Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava Bratislava-Nové Mesto uvedených v zápisnici Miestnej volebnej komisie pri  
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vyplýva, že najväčší počet platných hlasov v ďalšom poradí v 3. 
volebnom obvode získal náhradník: 

Róbert Lamprecht, 53-ročný, bytom Cesta na Kamzík č. 39, 831 01 Bratislava, podnikateľ, nezá-
vislý kandidát, s počtom platných hlasov 1008. 

V súlade s § 25 ods. 1 písm. a) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov je poslanec povinný najmä zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa 
zúčastní.
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