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Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a vyhlásenie 

nastúpenia jeho náhradníka, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 58/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

 

I/ BERIE NA VEDOMIE 

 

1/ Informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca Dušana Blahuta vo volebnom obvode č. 1 

dňom 12. 6. 2019 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov písomným oznámením doručeným obecnému úradu. 

 

2/ Informáciu zapisovateľa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy 

obcí konaných 10. 11. 2018, v ktorých kandidát na poslanca Ing. Peter Bánik  vo volebnom 

obvode  č. 1 , bytom Valaská, Pod Hrbom č. 7 sa stal prvým náhradníkom vo volebnom obvode 

č.1, v ktorom sa uprázdnil mandát. 

 

II/ VYHLASUJE 

 

v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov pre volebné obdobie 2018 - 2022 

nastúpenie náhradníka Ing. Petra Bánika,  narodeného 30.07.1959, bytom Valaská    976 46,  

Pod Hrbom č. 7 za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Valaská vo volebnom obvode číslo 1. 

 

III/  KONŠTATUJE, že 

 

1/ Náhradník vo volebnom obvode č. 1 Ing. Peter Bánik,  narodený 30.07.1959, bytom Valaská 

976 46, Pod Hrbom č.7 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

2/ Náhradník vo volebnom obvode č. 1 Ing. Peter Bánik, narodený 30.07.1959, bytom Valaská 

976 46, Pod Hrbom č.7 prevzal z rúk starostu obce osvedčenie obecného zastupiteľstva o tom, 

že sa stal dňa 13.06.2019 poslancom Obecného zastupiteľstva obce Valaská vo volebnom 

obvode číslo 1. 
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Dôvodová správa: 

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mandát poslanca 

zaniká vzdaním sa mandátu len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom 

vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Mandát poslanca Blahuta  teda zanikol dňa 

12.06.2019. 

 

Podľa § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý 

získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa 

postupuje primerane podľa § 189 ods.2 a 3.  

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa 15. august 2019     ................................... 

        Mgr. Peter Jenča v.r. 

                     starosta obce 


