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Vec:   
Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Handlová v zmysle §192 ods. 
(2) Zák. č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  
 
 
Dňa 02.11.2022 doručila Mgr. Silvia Grúberová písomné odmietnutie zloženia sľubu poslanca, nakoľko vo voľbách do 
orgánov samosprávy obcí zo dňa 29.10.2022 bola zvolená za poslankyňu Mestského zastupiteľstva mesta Handlová 
a zároveň aj za primátorku mesta Handlová. Z dôvodu výkonu verejnej funkcie primátorky mesta, ktorá je podľa § 13          
ods. 3 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nezlučiteľná s funkciou 
poslankyne mestského zastupiteľstva, a ktorú bude vykonávať, sa týmto aktom vzdala prijatia poslaneckého mandátu. 
 
Podľa § 192 ods. (1) zákona č. 180/2014 Z. z. 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. 
Na základe výsledkov volieb z 29. 10. 2022 do orgánov samosprávy mesta Handlová bolo prvému náhradníkovi vo 
volebnom obvode č. 2 Ing. Ladislavovi Važanovi oznámené, že je ďalším náhradníkom vo volebnom obvode č.2 so 
žiadosťou o písomné vyjadrenie, či poslanecký mandát prijíma.  
 
Dňa 02.11.2022 bolo mestu Handlová doručené písomné oznámenie Ing. Ladislava Važana o tom, že mandát poslanca 
Mestského zastupiteľstva mesta Handlová prijíma.  
 
Zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Handlová pre volebné obdobie 2022-2026 zloží 
nový poslanec spolu s ostatnými novozvolenými poslancami na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
mesta Handlová dňa 28. 11. 2022, kde mu bude odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal poslancom ako náhradník vo 
volebnom obvode č. 2.   
 
 
 
 
 


