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Názov materiálu 
 

Informácia o uprázdnení mandátu poslanca 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

a nastúpenie náhradníka na zaniknutý 

mandát poslanca Obecného zastupiteľstva 

obce Bellova Ves 
 

 

Dôvod predloženia materiálu 

- - vzdanie sa mandátu poslanca Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves p. Romana Husára 

 

Materiál spracoval a predkladá 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

starostka obce Bellova Ves 

 

 

 

Materiál obsahuje 

1. Dôvodová správa 

2. Návrh uznesenia  

3. Vzdanie sa mandátu poslanca  Obecného 

zastupiteľstva obce Bellova Ves p. Romana 

Husára zo dňa 02.01.2020  

4. Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov 

samosprávy obce Bellova Ves, ktoré sa konali 

dňa 10.11.2018 
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obecného zastupiteľstva dňa/k bodu č. 

 

17. 01. 2020 

 

k bodu č. 2 

  

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 

 

 

Uznesenie č. ......../OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 

 

 

 

 



 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k informácií o uprázdnení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva  

obce Bellova Ves 

 

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (ďalej len „obecné 

zastupiteľstvo“) sa predkladá na základe písomného vzdania sa mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva p. Romana Husára v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zákona č. 180/2014  

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o podmienkach výkonu volebného práva“). 

 

Dňa 02.01.2020 bolo do podateľne obecného úradu doručené písomné vzdanie sa 

mandátu poslanca  obecného zastupiteľstva p. Romana Husára (ďalej len „vzdanie sa mandátu 

poslanca“) z dôvodu veľkého pracovného vyťaženia, čím došlo podľa § 25 ods. 2 písm. c) 

zákona o obecnom zriadení k zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva vo volebnom 

obvode č. 1. 

V zmysle zákona o obecnom zriadení, (...) pri písomnom vzdaní sa mandátu poslanca, 

jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť. 

Podľa § 192 ods. 1 zákona o podmienkach výkonu volebného práva  ak zanikol 

mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal 

najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.  

Podľa § 192 ods. 2 zákona o podmienkach výkonu volebného práva 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.  

Vo voľbách do orgánov samosprávy obce,  ktoré sa konali dňa 10. 11. 2018 sa podľa 

výsledkov volieb na poslanca obecného zastupiteľstva uvedených v zápisnici Miestnej 

volebnej komisie, umiestnil ako náhradník – kandidát, ktorý nebol zvolený za poslanca 

obecného zastupiteľstva  vo volebnom obvode č. 1, v poradí podľa počtu získaných platných 

hlasov na prvom mieste pán Peter Sova, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 65. 

Podľa § 25 ods. 2  zákona o obecnom zriadení, poslanec je povinný najmä zložiť sľub 

na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. 

 

Náhradník kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva p. Peter Sova bol písomne 

informovaný  o uprázdnení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

listom zo dňa 07.01.2020 (č.sp. 02/2020). Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca obecného 

zastupiteľstva bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 07.01.2020. 

 

Navrhujeme obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie obecného zastupiteľstva 

v predloženom znení. 

 



NÁVRH UZNESENIA 

(k mat. č. 2/2020) 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves  

k bodu č. 2 návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 17. 01. 2020 o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi 

 

Názov bodu č. 2 návrhu programu zasadnutia: 

Informácia o uprázdnení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves 

a nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova 

Ves 

 

Uznesenie č. ........../OZ/2020 zo dňa 17. 01. 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves 

A. Berie na vedomie 

1. Písomné vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves                   

p. Romana Husára, ktoré bolo doručené Obecnému úradu v Bellovej Vsi doručené 

dňa 02.01.2020. Uvedeným dňom došlo podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov k zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 

2. Informácie starostky obce Bellova Ves Ing. Márie Jankovičovej, MBA: 

a) Informáciu o písomnom informovaní náhradníka kandidáta na poslanca 

obecného zastupiteľstva p. Petra Sovu o uprázdnení mandátu poslanca 

Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (č.sp. 02/2020 zo dňa 07.01.2020). 

b) Informáciu o zverejnení oznámenia o zániku mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca 

obecného zastupiteľstva v zmysle § 192 ods. 2 zákona o podmienkach výkonu 

volebného práva na úradnej tabuli obce dňa 07.01.2020 a webovom sídle obce. 

B. Konštatuje, že 

1. na základe písomného vzdania sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce 

Bellova Ves p. Romana Husára zo dňa 02.01.2020 došlo volebnom obvode č. 1        

k uprázdneniu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 

2. p. Peter Sova, nezávislý kandidát, ako prvý náhradník v poradí: 

a)  v súlade s § 192 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov nastúpil 

ako náhradník na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce 

Bellova Ves vo volebnom obvode č. 1, 

b)  v súlade s § 192 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevzal 

osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva, podpísané 

starostkou obce Bellova Ves Ing. Máriou Jankovičovou, MBA. 

c) v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva, ktorý potvrdil svojim podpisom. 

Návrh uznesenia môže byť zmenený v zmysle záverov z diskusie poslancov obecného zastupiteľstva vo veci. 



Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obce Bellova Ves 

konaných dňa 10. 11. 2018 

 

 

 

 

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov   244 

Počet voličov, ktorým  boli vydané obálky    186 

Počet odovzdaných obálok      186 

 

Počet platných hlasovacích  lístkov odovzdaných pre voľby 

do obecného zastupiteľstva      186 

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť    5 

Počet zvolených poslancov      5 

 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 

získaných platných hlasov: 

 

1. Soňa Pinzíková, PhDr., Mgr., nezávislá kandidátka  s počtom platných hlasov     132 

2. Katarína Blehová Horonyová, nezávislá kandidátka s počtom platných hlasov     108 

3. Roman Husár, nezávislý kandidát  s počtom platných hlasov         95                                     

4. Miriam Morihlatko, nezávislá kandidátka  s  počtom platných hlasov        68 

5. Jozef Labaš, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov         67                

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 

v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: 

 

1. Peter Sova, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov         65 

2. Luboš Lukács, nezávislý kandidát s počtom platných hlasov         61 

3. Marian Zirig, nezávislý kandidát  s počtom platných hlasov         60 

4. Adriana Berešová, nezávislá kandidátka  s počtom platných hlasov        56  

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu 

obce: 

 

1. Michaela Baloghová, nezávislá kandidátka s počtom platných hlasov        52 

2. Mária Jankovičová, Ing., MBA, nezávislá kandidátka s počtom platných hlasov    130 

 

Za starostu obce bola zvolená: 

 

Mária Jankovičová, Ing., MBA, nezávislá kandidátka s počtom platných hlasov     130 

 

 

V Bellovej Vsi  12. 11. 2018 

 


