Obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán a ako taký môže prijímať rozhodnutia (uznesenia
alebo všeobecne záväzné nariadenia) výlučne za podmienky dostatočného kvóra prítomných
poslancov.
Chápem preto, že dlhodobá neúčasť jedného z poslancov obecného zastupiteľstva môže
spôsobovať v obci určité problémy.
Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva patrí medzi základné povinnosti
poslanca a s jej porušením spája zákon č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov prísnu sankciu, ktorou je zánik funkcie poslanca (§ 25 ods. 2
písm. g)). Aby však došlo k uvedenému následku, nesmie sa poslanec počas jedného roka
zúčastniť ani jediného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo a na ktoré
bol preukázateľne pozvaný.
Pripomínam, že v tomto prípade nejde o obdobie jedného kalendárneho roka (januárdecember). Je to lehota, ktorú dáva zákonodarca a ktorá začína plynúť prvou neúčasťou
poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva. To teda znamená, že sa táto lehota počíta
odo dňa kedy sa prvýkrát nezúčastnil rokovania obecného zastupiteľstva.
Ak sa poslanec od tohto momentu ďalších 365 dní nezúčastní ani jedného ďalšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva, dochádza uplynutím jednoročnej lehoty k zániku
jeho funkcie priamo zo zákona (ex lege).
.
Podľa § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení
neskorších predpisov v prípade, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva,
nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom
obvode, v ktorom zanikol mandát. Súčasne zákonodarca ukladá starostovi obce povinnosť
oznámiť nastúpenie náhradníka do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce
a odovzdať tomuto náhradníkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného
zastupiteľstva.
V prospech riadneho a efektívneho výkonu správy obce a uspokojovania oprávnených
potrieb jej obyvateľov je, samozrejme, potrebné doplniť zastupiteľský zbor obce čo
najrýchlejšie.
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