
Záznam 
z rokovania mandátovej komisie dňa 21. februára 2013 

 
Účasť:   pp. Oliver Kríž, Ján Bučan, Vladimír Gallo, Ján Hrčka  
Ospravedlnení:  pp. Adrián Arpai, Roman Masár 
Neprítomný:  p. Peter Hochschorner,  
Prizvaná:   Denisa Paulenová, tajomník 
 
Program: 
1. Otvorenie zasadnutia mandátovej komisie 
2. Návrh na odvolanie p. Magáta – neposlanca z členstva v komisii životného prostredia 

a návrh na schválenie p. Baranoviča ako člena komisie. 
3. Prerokovanie vzdania sa nesposlancov p. Kesegha a p. Megovej členstva v komisii 

investičných činností 
4. Rôzne 
 
K bodu č. 1: Otvorenie 
 
Zasadnutie mandátovej komisie otvoril predseda komisie, p. Oliver Kríž. Privítal prítomných, 
ospravedlnil neprítomných členov komisie p. Arpaia a p. Masára. Konštatoval, že komisia je 
uznášaniaschopná počtom 4 prítomných členov.  
Oboznámil prítomných s navrhovaným programom zasadnutia, vypustením pôvodne 
navrhovaného bodu č. 2 Informácie o účasti neposlancov na zasadnutiach odborných komisií 
a zaradením prerokovania vzdania sa neposlancov komisie investičných činností funkcie. 
 
Uznesenie č. 17:  
Členovia komisie hlasovaním odsúhlasili program rokovania. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 2: Zmena v komisii ŽP – návrh na odvolania p. Magáta - neposlanca z komisie  

a návrh na schválenie p. Baranoviča ako člena komisie 
 
Člen mandátovej komisie a predseda poslaneckého klubu pán Bučan informoval o dôvode 
výmeny neposlanca – člena komisie životného prostredia. Pán Magát je dlhodobo pracovne 
v zahraničí, a preto sa nemôže zúčastňovať práce komisie životného prostredia. Do uvedenej 
komisie navrhuje p. Michala Baranoviča. 
 
Uznesenie č. 18:  
Mandátová komisia  
odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
a) odvolať z komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava–Petržalka neposlanca Jaroslava Magáta 
b) zvoliť za člena komisie životného prostredia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka neposlanca Michala Baranoviča. 
Hlasovanie: za 3, proti 0, zdržal sa 1. 
 
 



K bodu 3:  Prerokovanie vzdania sa neposlancov p. Kesegha a p. Megovej členstva 
v komisii investičných činností 

 
Predseda mandátovej komisie p. Kríž, ktorý je zároveň aj členom komisie investičných 
činností informoval o rokovaní komisie, zasadnutí ktorej sa p. Kesegh a p. Megová dlhodobo  
nezúčastňujú. O vzdaní sa menovaných členstva v komisii investičných činností informoval 
predseda komisie p. Gaži. 
Mandátová komisia prerokovala písomné vzdanie sa neposlancov p. Kesegha a p. Megovej 
členstva v komisii investičných činností.  
O vzdaní sa pani Megovej bude na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 26.2.2013 
informovať predseda mandátovej komisie. Oznámenie bude rozdané poslancom pri 
prezentácii. 
 
Uznesenie č. 19:  
Mandátová komisia  

a) berie na vedomie písomné vzdanie sa p. Vladimíra Kesegha a p. Alžbety Megovej 
členstva v komisii investičných činností, 

b) konštatuje, že p. Kesegh sa vzdal členstva v komisii investičných činností 
nevhodným spôsobom. S poľutovaním konštatuje,  že p. Kesegh, ktorý sa dlhodobo 
a bez ospravedlnenia nezúčastňoval práce komisie, nepochopil ustanovenia zákona  
o obecnom zriadení a zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktoré 
definujú postavenie a funkciu komisie, ako poradného, iniciatívneho a kontrolného 
orgánu miestneho zastupiteľstva, 

c) odporúča poslaneckým klubom navrhnúť náhradníkov na uvoľnené miesta 
neposlancov v predmetnej komisii, ktorí sa na jej rokovaniach budú pravidelne 
zúčastňovať a aktívne pôsobiť. 

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 4: Rôzne 
Pani Paulenová informovala komisiu a požiadala o tlmočenia na poslaneckých kluboch, že 
vzhľadom na zmeny zákona o sociálnom poistení, budú odmeny poslancom vyplatené až po 
uplynutí 1. štvrťroka 2013. 
 
Uznesenie č. 20:  
Mandátová komisia  
odporúča 
poslaneckým klubom zaoberať sa zmenou pravidiel odmeňovania poslancov a členov komisií 
– neposlancov, ktoré by viedli k administratívne jednoduchšiemu spôsobu výpočtu v zmysle 
novelizovaných platných právnych predpisov. 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0. 
 
Zapísala: PhDr. Paulenová 
 
Začiatok zasadnutia:  16,00 hod. 
Ukončenie zasadnutia: 17,00 hod. 

                                                                                           Oliver Kríž 
   predseda komisie 


