Záznam
z rokovania mandátovej komisie dňa 20. septembra 2012
Účasť:
Ospravedlnení:
Neprítomný:
Prizvaná:

pp. Oliver Kríž, Adrián Arpai, Ján Bučan, Ján Hrčka
pp. Vladimír Gallo, Roman Masár
p. Peter Hochschorner,
Denisa Paulenová, tajomník

Program:
1. Otvorenie zasadnutia mandátovej komisie
2. Konštatovanie vzdania sa p. Vizváryho - neposlanca členstva v komisii kultúry, mládeže
a športu a návrh na schválenie p. Buberníka ako člena komisie
3. Vyhodnotenie účasti poslancov a neposlancov na zasadnutiam MZ a komisií - informácia
4. Rôzne
K bodu č. 1: Otvorenie
Zasadnutie mandátovej komisie otvoril predseda komisie, p. Oliver Kríž. Privítal prítomných,
ospravedlnil neprítomných členov komisie p. Galla a p. Masára a oboznámil prítomných
s navrhovaným programom zasadnutia.
Uznesenie č. 14: Členovia komisie hlasovaním odsúhlasili program rokovania.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 2: Konštatovanie vzdania sa p. Vizváryho - neposlanca členstva v komisii
kultúry, mládeže a športu a návrh na schválenie p. Buberníka ako člena
komisie
Predseda mandátovej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka p.
Oliver Kríž oboznámil členov komisie s tým, že dňa 8. augusta 2012 sa pán Robert Vizváry
z pracovných dôvodov vzdal ako neposlanec členstva v komisii kultúry, mládeže a športu. Na
jeho miesto bol nominovaný p. Buberník.
Kladné stanovisko k návrhu dala aj komisia pre správu miestneho majetku a komisia kultúry,
mládeže a športu.
Uznesenie č. 15:
Mandátová komisia
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
a) o d v o l a ť
člena komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–
Petržalka neposlanca Róberta Vizváryho
b) z v o l i ť
za člena komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka neposlanca Maroša Buberníka.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 3: Vyhodnotenie účasti poslancov a neposlancov na zasadnutiam MZ a komisií
– informácia
p. Paulenová predložila členom mandátovej komisie prehľad o dochádzke poslancov a členov
komisií – neposlancov na zasadnutia miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a komisií.
Uznesenie č. 16:
Mandátová komisia berie na vedomie informáciu o dochádzke – účasti poslancov a členov
komisií neposlancov v komisiách, MR a MZ.
Informácia bude počas MZ k dispozícii pre všetkých poslancov.
V elektronickej forme bude zaslaná aj pp.
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 4: Rôzne
p. Bučan upozornil na prípravu Etického kódexu volených predstaviteľov.
p. Kríž informoval o jeho príprave s tým, že návrh bol rozoslaný na politické kluby so
žiadosťou o pripomienkovanie. K uvedenej problematike odporúča stretnutie mandátovej
komisie.
V Bratislave dňa 20.09.2012
Zapísala: PhDr. Paulenová
Začiatok zasadnutia: 16,00 hod.
Ukončenie zasadnutia: 17,00 hod.

Oliver Kríž
predseda komisie

