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Dôvodová správa 

 

Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Bardejove MUDr. Andrejovi Havrillovi zanikol dňa 

8.1.2021 mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove vo volebnom obvode č. 2 v zmysle § 

25 ods. 2 písm j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Podľa ustanovenia § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zanikne mandát 

poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet 

platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. Na mimoriadnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v Bardejove dňa 23.3.2021 nastúpil na uvoľnený mandát zložením 

poslaneckého sľubu Jaroslav Terpitko, Bc., DiS.art.  

Doterajší poslanec MUDr. Andrej Havrilla bol zároveň členom mestskej rady, predsedom 

komisie bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva, členom komisie podnikateľských aktivít, 

regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, členom komisie spoločenských vecí a kultúry. Taktiež bol 

delegovaný ako zástupca Mesta Bardejov do rady školy pri ZŠ Wolkerova 10, Bardejov.  

Odporúčame, aby na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa uskutočnila voľba 

Jaroslava Terpitka , Bc., DiSart za člena komisii, v ktorých pracoval doterajší poslanec MUDr. Andrej 

Havrilla. Voľba člena mestskej rady a predsedu komisie  bytovej, sociálnej pomoci a zdravotníctva sa 

uskutoční na najbližšom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (jún 2021). 

V mestskej spoločnosti s ručením obmedzeným Mestské lesy Bardejov s.r.o. bola mestským 

zastupiteľstvom v Bardejove schválená trojčlenná dozorná rada. Jeden člen tejto dozornej rady – Ing. 

Maroš Micenko sa vzdal členstva v tomto organe. Z tohto dôvodu je potrebné schváliť na uvoľnené 

miesto nového člena dozornej rady.  

Podľa rokovacieho poriadku MsZ návrh na odvolanie alebo schválenie člena dozornej rady 

môže predniesť primátor mesta alebo ktorýkoľvek poslanec MsZ. O predložených návrhoch sa hlasuje 

verejným hlasovaním, na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 

poslancov. K termínu spracovania tohto materiálu nám boli doručené dva návrhy na obsadenie 

uvoľneného miesta, a to na Ing. Jaroslava Kolesára, bytom Ľudovíta Štúra 38, Bardejov a Mareka 

Božíka, bytom Gorkého 2, Bardejov.  

 

   

 

 

 

 

 



Príloha: 

 

Návrh na uznesenie 

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Bardejove  dňa 25.3.2021 

 

 

A/   volí 

1. Jaroslava Terpitka, Bc., DiS.art ako poslanca MsZ do funkcií člena komisie bytovej, 

sociálnej pomoci a zdravotníctva, člena komisie podnikateľských aktivít, regionálneho 

rozvoja a cestovného ruchu, člena komisie spoločenských vecí a kultúry . 

 

B/ odvoláva 

 JUDr. Evu Hudákovu z rady školy pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov  

 

C/ deleguje 

1. Jaroslava Terpitka, Bc., DiS.art ako zástupcu mesta za člena rady školy pri ZŠ s MŠ Pod 

Vinbargom 1, Bardejov. 

2. JUDr. Evu Hudákovu ako zástupcu mesta za člena rady školy pri ZŠ Wolkerova 10, 

Bardejov. 

 

D/ schváľuje 

 ............................................................ za člena Dozornej rady Mestské lesy Bardejov, s.r.o.   

   


