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OZNÁMENIE
o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát
poslanca Obecného zastupiteľstva obce PORUBA.
Starosta obce Poruba oznamuje, že s účinnosťou od 19. júna 2019 zanikol mandát poslanca
Obecného zastupiteľstva v Porube, p. Mgr. Róbertovi Tisajovi, podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, keď do sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce
Poruba, dňa 18.06.2019 do zápisnice vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.
V zmysle § 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.
Dňa 19. apríla 2019 náhradník, ktorí získaj najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode
v ktorom zanikol mandát, p. Miroslav Gaman doručil na obecný úrad v Porube – odmietnutie ujať sa
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.
V zmysle § 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 zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, starosta Obec Poruba Ing. Tomáš Tóth oznamuje nastúpenie
náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva
p. PaedDr. Janu Tóthovú
s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 20.06.2019. Funkcie poslankyne obecného zastupiteľstva sa ujme
v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
V Porube, 20.06.2019
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