
 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 
Z á p i s n i c a 

 

 
z rokovania 11. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, konaného dňa 7. marca 2012. 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny. 
Ospravedlnení: pp. Daniela Lengyelová, Zuzana Lukačková, František Šebej, Peter 

Hochschorner, Ľubomír Luhový, Vladimír Kovár, Bronislav Weigl 
 
Otvorenie zasadnutia: 
Zasadnutie otvoril starosta mestskej časti. Privítal prítomných, riaditeľov miestnych 
podnikov, poslancov a občanov MČ Bratislava-Petržalka. 
Skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášaniaschopné počtom 25 prítomných 
z počtu 34 poslancov, čo predstavuje 73 %. Počet poslancov sa v rokovacej sále 
priebežne menil. 
 

Schválenie programu rokovania:  za 25, proti 0, zdržali sa 0 – program bol schválený. 
  
Návrhová komisia: pp. Ivana Antošová 
       Ján Bučan 

    Miloš Černák 
 

Hlasovanie: za 25, proti 0, zdržal sa hlasovania 0  – návrhová komisia bola 
schválená. 
 
Overovatelia zápisu: pp. Oľga Adamčiaková 
          Vladimír Gallo 
 

Hlasovanie:  za 25 , proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 0 - návrh bol prijatý. 
---------- 

 
1. Nástup náhradníka do funkcie poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Petržalka.  
 
Starosta pripomenul zosnulého poslanca Ing. Tomáša Ágoštona, ktorý si vzorne 
plnil povinnosti ako poslanec, pracoval v komisiách, presadzoval zámery Petržalky, 
Vyzval prítomných na uctenie si jeho pamiatky minútou ticha. 
 
Predseda mandátovej komisie p. Kríž sa informoval o zasadnutí mandátovej 
komisie dňa 6.3.2012, ktorá sa zaoberala nástupom náhradníka po zosnulom  
p. Ágoštonovi. Náhradníkom na poslanca je ten, kto získal vo voľbách najvyšší 
počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca. Vo volebnom obvode č. 6 je 
náhradníčkou Bc. Kristína Hájková, mandátová komisia, odporučila zastupiteľstvu 
prijať navrhované uznesenie. 
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1. zástupca starostu p. Masár – prečítal znenie poslaneckého sľubu. 
Pani Kristína Hájková vykonala akt sľubu a svojím podpisom tento akt potvrdila. 
 
Starosta - vyjadril presvedčenie, že nová poslankyňa si nájde miesto v poslaneckom 

zbore, ako aj v komisii a bude úspešne pracovať. 
 

Záver: 
Uznesenie č. 136 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 
 

berie na vedomie 
 

zánik poslaneckého mandátu poslanca Tomáša Ágoštona podľa § 25 ods. 2 písm. j/ 
zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov úmrtím 
dňa 25.2.2012 vo volebnom obvode č. 6 
 

konštatuje, 
 

že Kristína Hájková, náhradníčka, dňa 7.3.2012 zložila zákonom predpísaný sľub 
poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka a ujala sa 
poslaneckej funkcie vo volebnom obvode č. 6. 

 

Hlasovanie: prítomných 26, za 26, proti 0, zdržal sa 0 – návrh bol prijatý. 
 
Záver: 
Starosta konštatoval že program mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
bol prerokovaný, poďakoval prítomným a za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
 Ing. Vladimír Bajan     Ing. Miroslav Štefánik 
 starosta  prednosta 
 
 
 
Overovatelia zápisu:_______________________________ 
    Oľga Adamčiaková 
 
 
 
   _______________________________ 

 JUDr., Mgr. Vladimír Gallo, PhDr. 
 

 
Zapísala:  _______________________________ 
    Helena Čierníková 


