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Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 51 ods. 2 zákona 346/1990 Zb. o voľbách 

do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 

 

A. berie na vedomie 

 

zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Bernarda 

Berbericha; 

 

B. vyhlasuje 

 

nastúpenie Mgr. Bernarda Berbericha za poslanca mestského zastupiteľstva na uprázdnený 

mandát vo volebnom obvode č. 11 po poslancovi Ing. Mariánovi Gálovi, PhD. 

 

 

 

 

Dôvodová správa 
 

Dňa 26. 5. 2015 došlo k úmrtiu poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Mariána Gála, 

PhD., ktorý bol v komunálnych voľbách dňa 15. 11. 2014 zvolený vo volebnom obvode č. 11 

(mestská časť Košice – Nad jazerom). 

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení 

neskorších predpisov mandát poslanca zaniká (...) smrťou (...). 

Podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

v znení neskorších predpisov ak sa uprázdni v obecnom (mestskom) zastupiteľstve mandát, 

nastupuje za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý 

získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol 

zvolený za poslanca. 

Podľa § 51 ods. 2 cit. zákona nastúpenie náhradníka vyhlási obecné (mestské) 

zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že 

sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše starosta obce (primátor). 

Podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. poslanec je povinný najmä zložiť 

sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní (odmietnutím sľubu 

jeho mandát zaniká). 

Na základe správy mandátovej komisie o overení skutočnosti, že ako náhradník 

za poslanca mestského zastupiteľstva na uprázdnený mandát vo volebnom obvode č. 11 má 

nastúpiť Mgr. Bernard Berberich, po zložení zákonom predpísaného sľubu je povinnosťou 

mestského zastupiteľstva vyhlásiť jeho nastúpenie do funkcie poslanca. 

 

Košice 03. 06. 2015 

Spracoval: Mgr. Stanislav Takáč 


