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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
a) berie na vedomie 

zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom Ing. Jána Vinarčíka vo 
volebnom obvode č. 2 vzdaním sa mandátu v zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 písm. c) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to dňom 06.12.2012. 

 
b) berie na vedomie 

že na základe zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do mestského 
zastupiteľstva zo dňa 27.11.2010, prvým náhradníkom za poslanca Mestského zastupiteľstva 
v Žiari nad Hronom vo volebnom obvode č. 2 je Bc. Viera Biela, trvale bytom Nám. Matice 
slovenskej 410/14, 965 01 Žiar nad Hronom. 

 
c) vyhlasuje 

nastúpenie náhradníka - Bc. Viera Biela, trvale bytom Nám. Matice slovenskej 410/14, 965 01 
Žiar nad Hronom, na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiari nad 
Hronom vo volebnom obvode č. 2. 
 

d) osvedčuje  
že Bc. Viera Biela, trvale bytom Nám. Matice slovenskej 410/14, 965 01 Žiar nad Hronom, sa 
stala poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom vo volebnom obvode č. 2 
zložením sľubu poslanca dňom 21.02.2013. 
 

e) berie na vedomie  
zánik funkcie člena Ing. Jána Vinarčíka v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov a to dňom zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva 
v Žiari nad Hronom. 
 

f) volí  
Bc. Vieru Bielu za člena v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných   
funkcionárov. 

     
g) odvoláva  

 Ing. Jána Vinarčíka z funkcie člena a predsedu v Komisii pre financie a ekonomiku.  
 

h) volí  
       Bc. Vieru Bielu za člena a zároveň predsedu Komisie pre financie a ekonomiku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

 
 Poslanec Ing. Ján Vinarčík sa v súlade s ustanovením § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o obecnom 
zriadení“) písomne vzdal mandátu poslanca  Mestského zastupiteľstva  v Žiari nad Hronom dňom 
06.12.2012 a to v súvislosti s plánovaným uzavretím pracovnej zmluvy s Mestom Žiar nad Hronom 
s nástupom do zamestnania dňa 10.12.2012. Písomné vzdanie sa mandátu poslanca tvorí prílohu 
tohto materiálu.  
 

V zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 písm. c) zákona o obecnom zriadení mandát poslanca 
zaniká vzdaním sa mandátu.  
 
 Podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí v znení neskorších predpisov, ak sa uprázdni v mestskom zastupiteľstve mandát, nastupuje za 
poslanca mestského zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov vo 
volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.  
 
 Ing. Ján Vinarčík bol zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných v dňa 27. 
11.2010, za poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom vo volebnom obvode č. 2.  
V uvedenom  volebnom obvode bola prvým náhradníkom Bc. Viera Biela.   
 
 V zmysle čl. 7 ods. 5 písm. a) zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov členom Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov môže byť iba  poslanec  mestského   
zastupiteľstva.  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov 
je zložená  z  jedného  zástupcu  každej  politickej strany a jedného zástupcu  nezávislých 
poslancov v mestskom  zastupiteľstve. Politická strana, ktorej zástupcovi zaniklo členstvo v komisii, 
je povinná na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva navrhnúť ďalšieho kandidáta za 
člena komisie. 
 

Komisie mestského zastupiteľstva sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z 
ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.  

 
V zmysle § 3 ods. 4 písm. b) Rokovacieho poriadku Komisií mestského zastupiteľstva Mesta 

Žiar nad Hronom, môže mestské zastupiteľstvo odvolať člena komisie mestského zastupiteľstva 
v prípade zániku mandátu poslanca, ak bol ako člen do komisie zvolený počas výkonu mandátu 
poslanca. 
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