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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
 schvaľuje 
 
predložený návrh náhradníka na uvoľnené miesto poslanca mestského zastupiteľstva v Spišskej 
Novej Vsi. 
                                                                 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
 Nastúpenie náhradníka, na uvoľnené miesto poslanca mestského zastupiteľstva v Spišskej 
Novej Vsi, je z dôvodu, že v zmysle § 25, ods. 2, písm. c., zákona č. 369/1990 Zb.  sa poslanec 
mestského zastupiteľstva za volebný obvod číslo 6, pán Ing. Karol MITRÍK  svojím listom zo dňa 
6. 9. 2010, doručenom na Mestský úrad 13. 9. 2010, vzdal mandátu poslanca mestského 
zastupiteľstva.  
 
      Na uvoľnené miesto v zmysle § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy nastupuje náhradník, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom 
sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. 
 
      Pri voľbách do orgánov samosprávy v roku 2006 boli vo volebnom obvode č. 6 za poslancov 
mestského zastupiteľstva zvolení: 
 

1) Ing. Janka BRZIAKOVÁ, s počtom hlasov .... 422 
2) Ing. Karol MITRÍK, s počtom hlasov ............. 372 

 
Za poslancov v tomto obvode neboli zvolení : 
 

1) Mgr. Rastislav JAVORSKÝ, s počtom hlasov ...... 285 
2) Ján KLAPÁČ, s počtom hlasov ............................. 224 
3) Ladislav ŠPERNAKOVIČ, s počtom hlasov ......... 152 

 
 Na základe  týchto skutočností sa v zmysle § 51 zákona č. 346/1990 Zb., stáva pán 
 
 Mgr. Rastislav JAVORSKÝ  dňom :...........  poslancom mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Novej Vsi za volebný obvod č. 6 (...do 15 dní od doručenia MsÚ písomného vyjadrenia Ing. Mitríka 
o vzdaní sa mandátu poslanca) 
 
 Poslancovi Mgr. Rastislavovi JAVORSKÉMU bude po zložení sľubu v tomto znení: 
 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie 
poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia“ 
 
  odovzdané OSVEDČENIE O ZVOLENÍ a tým sa stane poslancom mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Novej Vsi. 
 
 V zmysle § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je poslanec povinný najmä: 

1) zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní, 
2) zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov do ktorých bol zvolený, 
3) dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania 

poslancov, 
4) obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov. 

 
 
Za spracovateľov: JUDr. Jozef Biroš 



 
 
 


