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Poslancovi Mestského zastupitelstva v Bardejove Ing. Jozefovi Kuchtovi, PhD.,
zanikol dna 18.5.2017 mandát poslanca Mestského zastupitelstva v Bardejove vo volebnom
obvode C. 6 v zmysle § 25 ods. 2 písm. j) zákona c.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Podla ustanovenia § 192 ods. 1 zákona c.180120 14 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak
zanikne mandát poslanca obecného zastupitelstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý
získal najväcší pocet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. Podla
Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Bardejov, ktoré sa uskutocnili
dna 15.11.2014, sa ako prvý náhradník vo volebnom obvode C. 6 s poctom platných hlasov
226 umiestnil Ing. Štefan Eller, ktorý uvolnený mandát prijal.
Podla § 192 ods. 2 zákona C. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nastúpenie
náhradníka oznámil primátor mesta dna 30.5.2017 na úradnej tabuli mesta, teda v zákonnej
15 dnovej lehote potom, co zanikol mandát poslanca.
Poslanec je povinný v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona SNR C. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložit slub na prvom zasadnutí ,mestského
zastupitelstva, ktorého sa zúcastnÍ.
Doterajší poslanec Ing. Jozef Kuchta, PhD., bol zároven clenom mestskej rady,
clenom financnej komisie, clenom komisie výstavby a územného rozvoja mesta a jeho casti,
clenom - náhradníkom v komisii pre prešetrovanie stažností a tiež bol poverený výkonom
funkcie sobášiaceho. Ako zástupca mesta bol clenom rady školy pri ZŠ a MŠ Pod Vinbargom
1 a clenom predstavenstva obchodnej spolocnosti EKOBARD, a.s ..
Ing. Štefan Eller je navrhovaný do funkcií clena financnej komisie, clena komisie
výstavby a územného rozvoja mesta a jeho casti, clena - náhradníka
komisie pre
prešetrovanie stažností a tiež je navrhovaný na delegovanie do funkcie clena Rady školy ZŠ
s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov, ako zástupca mesta. Clenovia komisií MsZ sa podla
Rokovacieho poriadku MsZ v Bardejove volia na návrh poslanca verejným hlasovaním
prostredníctvom hlasovacieho zariadenia.

