Dôvodová správa
k zloženiu sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – DH po
zániku mandátu poslanca
Dňa 31. 3. 2016 zanikol v zmysle § 25, ods. 2, písm. f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov mandát poslankyne MiZ MČ Košice – DH PhDr.
Kataríny Čižmárikovej, ktorá listom zo dňa 31. 3. 2016 oznámila zmenu trvalého pobytu
mimo územia mestskej časti.
Podľa § 192 ods. 1 a 2 zákona NR SR 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.
Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej
tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva.
Osvedčenie podpisuje starosta obce.“
Z výsledkov komunálnych volieb konaných 15. 11. 2014 uvedených v zápisnici miestnej
volebnej komisie vyplýva, že prvým náhradníkom vo volebnom obvode č. 4 je Emil Královič,
s počtom platných hlasov 264, politická strana SMER – SD.
Dňa 1. 4. 2016 sa pán Emil Královič dostavil na miestny úrad, kde písomne potvrdil, že
prijíma mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov. V ten istý deň mu starosta mestskej časti, Mgr. Jozef Andrejčák, odovzdal
osvedčenie o tom, že sa stal poslancom miestneho zastupiteľstva.
Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice – Dargovských hrdinov bolo zverejnené na web stránke a úradnej tabuli mestskej časti
dňa 4. 4. 2016.

Košice, 30. 5. 2016

Dôvodová správa
k voľbe člena Komisie sociálnej, kultúry a športu
MiZ MČ Košice - DH

Dňa 31. 3. 2016 zanikol v zmysle § 25, ods. 2, písm. f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslankyne MiZ MČ Košice – DH PhDr.
Kataríny Čižmárikovej, ktorá listom zo dňa 31. 3. 2016 oznámila zmenu trvalého pobytu
mimo územia mestskej časti.
Poslanec Emil Královič, ktorý nastúpil ako náhradník za poslanca MiZ MČ
Košice – DH dňa 1. 4. 2016, prejavil záujem pracovať v komisii sociálnej, kultúry a športu
MiZ, ktorá má v súčasnosti troch členov.
V zmysle čl. 15, bod 2 Rokovacieho poriadku MiZ MČ Košice – DH, sa komisie skladajú
z troch a viac členov z radov poslancov MiZ, ktorých volí a odvoláva MiZ.

Košice, 25. 5. 2016

