
OZNÁMENIE 

o zániku mandátu poslanca  

a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca 

 Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom. 

 

      Starostka obce Radvaň nad Laborcom Jana Svičinová oznamuje, že s účinnosťou od 29.januára 2020 

zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom  podľa § 25 ods. 2, písm. j) 

zákona Slovenskej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pánovi Petrovi 
Minďarovi.  

        V súlade s § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. 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. 

        V zmysle § 192 ods. 2 zákona 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, starostka obce Radvaň nad Laborcom oznamuje nastúpenie náhradníka – 

kandidáta, ktorý získal vo voľbách do orgánov samosprávy obce Radvaň nad Laborcom, ktoré sa konali dňa 

10. novembra 2018 najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode č. 1.  

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

volieb na poslanca obecného zastupiteľstva uverejnených Okrskovou volebnou komisiou a uvedených 

v zápisnici Okrskovej volebnej komisie, umiestnil v poradí podľa počtu získaných platných hlasov ako 

náhradník – kandidát, ktorý nebol zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1, 

a to s počtom platných hlasov 109, pán  Ing. Peter Zubaľ  – Most Híd.  

          Na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom nastupuje ako 

náhradník  

pán Ing. Peter Zubaľ, Most Híd 

s počtom platných hlasov 109 

trvale bytom Radvaň nad Laborcom č. 232, 067 01. 

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení sľubu poslanca na prvom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní. 

 

 

                                                                                                                                 Jana Svičinová                                                                               

                                                                                                                                  starostka obce 

Radvaň nad Laborcom 11.februára 2020 
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