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OZNÁMENIE 

o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát 

poslanca Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani 

 

 

Starostka obce Rimavská Baňa oznamuje, že s účinnosťou od 02. júna 2022 zanikol mandát 

poslanca Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani Ľubomíra Olšiaka podľa § 25 ods. 2 

písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mandát poslanca 

zaniká, ak sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

Posledná účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola dňa 02. júna 2021. 

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.  

Podľa zápisnice Okrskovej volebnej komisie v Rimavskej Bani o výsledku volieb do 

orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, náhradníkom do obecného 

zastupiteľstva sa stala Monika Kurová. Náhradník Monika Kuruová neprijala poslanecký 

mandát dňa 10.06.2022. Nasledujúci náhradníkom do obecného zastupiteľstva sa stala Mária 

Korenyová. Náhradník Mária Korenyová neprijala poslanecký mandát dňa 13.06.2022. 

 

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov starostka Obce Rimavská Baňa Mgr. Elena Polóniová 

oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva podľa zápisnice 

okrskovej volebnej komisie v Rimavskej Bani o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest 

a obcí 

Roman Gaži 

ktorý získal vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 najväčší počet 

hlasov spomedzi súčasných náhradníkov s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 14.06.2022. 

Funkcie poslanca 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 Rimavskej Bani, dňa: 14.06.2022  

 

 

 

 

Mgr. Elena Polóniová, v.r. 

starostka obce 

 
 

 

  


