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Dôvodová správa 

 

Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Bardejove MUDr. Andrejovi Havrillovi zanikol dňa 

8.1.2021 mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove vo volebnom obvode č. 2 v zmysle § 

25 ods. 2 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Podľa ustanovenia § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zanikne mandát 

poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet 

platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. Podľa Zápisnice miestnej volebnej 

komisie v meste Bardejov, ktoré sa uskutočnili dňa 10.11.2018, sa ako prvý postupujúci náhradník vo 

volebnom obvode č. 2 s počtom platných hlasov 474 umiestnil Jaroslav Terpitko, Bc., DiS.art, ktorý 

uvoľnený mandát prijal. 

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 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 dňa 19.1.2021 na úradnej tabuli mesta, teda v zákonnej 15 dňovej lehote 

potom, čo zanikol mandát poslanca. 

Poslanec je povinný v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, 

ktorého sa zúčastní. 

Doterajší poslanec MUDr. Andrej Havrilla bol zároveň členom mestskej rady, predsedom 

komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva, členom komisie podnikateľských aktivít, 

regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, členom komisie spoločenských vecí a kultúry. Taktiež bol 

delegovaný ako zástupca Mesta Bardejov do rady školy pri ZŠ Wolkerova 10, Bardejov.  

Odporúčame, aby na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Jaroslav 

Terpitko , Bc., DiSart zložil poslanecký sľub. Na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 

25.3.2021 sa uskutoční voľba za člena komisii, v ktorých pracoval doterajší poslanec MUDr. Andrej 

Havrilla. Voľba člena mestskej rady a predsedu komisie  bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva sa 

uskutoční na najbližšom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (jún 2021). 

   

 

 

 

 

 

 



Príloha: 

 

Návrh na uznesenie 

z 18. mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Bardejove  dňa 23.3.2021 

 

 

A/  berie na vedomie 

1. Zánik mandátu poslanca MUDr. Andreja Havrillu vo volebnom obvode č. 2, zánik funkcií 

člena mestskej rady, predsedu komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva, člena 

komisie podnikateľských aktivít, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, člena komisie 

spoločenských vecí a kultúry, člena rady školy pri ZŠ Wolkerova 10, Bardejov.  

2. Nastúpenie náhradníka Jaroslava Terpitka, Bc., DiS.art na uvoľnený mandát poslanca 

Mestského zastupiteľstva v Bardejove vo volebnom obvode č. 2 s počtom získaných 474 

hlasov. 

 

B/ konštatuje, že 

1. Jaroslav Terpitko, Bc., DiS.art zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského 

zastupiteľstva v Bardejove. 

  


