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1) Dôvodová správa 
 

    MUDr. Radovan Ammer, bytom 8. apríla 770, 916 01 Stará Turá, bol zvolený vo voľbách 

do orgánov samosprávy mesta Stará Turá konaných dňa 10. novembra 2018 ako kandidát 

politickej strany SMER – sociálna demokracia za poslanca  vo volebnom obvode č.1. 

Poslanec sa podaním  dňa 16. júla 2021 vzdal mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva Stará 

Turá. Tým nastali účinky vzdania sa podľa § 25 ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

a naplnila sa skutková podstata zániku poslaneckého mandátu. 

 

      Podľa § 192 ods. 1 a 2  zák. 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 do Mestského zastupiteľstva Stará Turá, konaných dňa 

10. novembra 2018, uvedených v zápisnici Mestskej volebnej komisie vyplýva, že najväčší 

počet platných hlasov v ďalšom poradí (na 2. mieste) vo volebnom obvode č. 1  získala 

náhradníčka Bc. Helena Fáberová, bytom Hurbanova 143/50,  916 01 Stará Turá, ako nezávislá 

kandidátka s počtom hlasov 668 (viď príloha č. 3 b) k dôvodovej správe). 

 

Bc. Helena Fáberová sa vyjadrila dňa  29. júla 2021  a písomne potvrdila, že mandát poslanca 

prijíma. 

 

Primátor dňa 29. júla 2021 v zmysle § 192 ods. 2 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámil nastúpenie náhradníčky 

Bc. Heleny Fáberovej  na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva Stará Turá 

vyvesením oznámenia na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta. 

 

 

2) Návrh uznesenia 
 

     Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  

a)  b e r i e  n a  v e d o m i e 

1. Zánik poslaneckého mandátu MUDr. Radovana Ammera podľa § 25 ods. 2 písm. c) 

zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 

2. Oznámenie primátora mesta o nastúpení Bc. Heleny Fáberovej za poslankyňu 

Mestského zastupiteľstva Stará Turá a odovzdania osvedčenia o tom, že sa stala 

poslankyňou mestského zastupiteľstva, 

  

b) k o n š t a t u j e, že 

Bc. Helena Fáberová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26  zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 


















