
1 
 

Zápisnica č. 1/2015 

 

zo zasadnutia Mandátovej komisie 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Čas konania:  9.3. 2015 

Začiatok konania: 16.30 

Koniec konania: 17.30 

Miesto konania: Miestny úrad mestskej časti BA-Petržalka, 

rokovacia miestnosť č. 712 

 

prítomní:  O. Kríž, predseda komisie 

   J. Bučan, člen 

   Ľ. Farkašovská, členka 

   A. Petrisková, členka 

   M. Vetrák, člen 

   P. Janičina, tajomník komisie 

    

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Oliver Kríž. Vzhľadom k účasti všetkých členov 

komisia je uznášaniaschopná. 

 

Bod č. 2 – Schválenie programu  

 

Hlasovanie o programe rokovanie komisie, tak, ako bolo uvedené v pozvánke: 

 

Za:  5 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0  

 

Program rokovania komisie bol schválený. 

 

Bod č. 3 – Voľba podpredsedu komisie 

 

V diskusii členovia komisie vyjadrili názor, že nie je potrebné mať podpredsedu 

komisie. V prípade, že predseda komisie sa nebude môcť zúčastniť rokovania, poverí 

niektorého z členov komisie vedením rokovania komisie. 

 

Predseda komisie navrhol hlasovať o nasledovnom návrhu: Kto je za, aby 

mandátová komisia nemala podpredsedu? 

 

Za:  5 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 
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Návrh bol schválený. 

 

Bod č. 4 – Voľba tajomníka komisie 

 

Predseda komisie navrhol, aby sa tajomníkom komisie stal Peter Janičina, pracovník 

kancelárie starostu. 

 

Hlasovanie o návrhu: 

 

Za:  5 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 1/2015/MK 

 

Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka volí 

za tajomníka komisie Ing. Petra Janičinu, vedúceho kancelárie starostu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 

 

Bod č. 5 - Overenie platnosti mandátov poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Petržalka a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
V zmysle § 44 ods. (1) zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov za poslancov obecného zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, 
ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet hlasov. 

 

V zmysle § 25 ods. (1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov poslanec je povinný najmä zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. 

 
Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 25.11. 2014 zložilo sľub všetkých 35 novozvolených poslancov. 
 
V zmysle § 44 ods. (4) zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov za starostu obce je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší 
počet platných hlasov. 
 
V zmysle § 13 ods. (1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 
 
Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 25.11. 2014 zložil novozvolený starosta Vladimír Bajan zákonom 
predpísaný sľub starostu. 
 
Na základe horeuvedeného predseda komisie navrhol hlasovanie o platnosti 
mandátov, tak ako je uvedené v uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 1 zo dňa 25.11. 2014. 
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Za:  5 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 2/2015/MK 

 

Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

overuje platnosť mandátov poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka v 

zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1 

zo dňa 25.11. 2014. 

 

Bod č. 6 - Prerokovanie rokovacieho poriadku komisie 

 

Čl. 3 sa dopĺňa o nový bod /5/, ktorý znie: 

 

“Predsedu komisie, ak nie je zvolený podpredseda komisie, zastupuje iný člen 

komisie v rozsahu poverenia predsedom komisie. Dôvod neprítomnosti predsedu 

komisie sa uvedie v zázname z rokovania komisie.“ 

 

Čl. 5 bod /3/ sa ruší. 

 

Čl. 7 bod /2/ sa mení nasledovne: 

 

“Komisia zasadá podľa potreby, minimálne však jeden krát ročne.“ 

 

Predseda komisie dal návrh na hlasovanie komisie o zmenách a doplnkoch 

rokovacieho poriadku: 

 

Za:  5 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

Bod č. 7 - Prerokovanie náplne činnosti komisie 

 

Bod b/ náplne činnosti komisie sa mení nasledovne: 

 

“sleduje  a každoročne vyhodnocuje  účasť  poslancov na zasadnutiach miestneho 

zastupiteľstva a orgánov, do ktorých boli zvolení. Vyhodnocuje tiež účasť neposlancov na 

zasadnutiach komisií miestneho zastupiteľstva, do ktorých boli zvolení. Miestnemu 

zastupiteľstvu o tom predkladá informačný materiál a návrhy na prijatie potrebných opatrení,“ 
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Predseda komisie dal návrh na hlasovanie komisie o zmenách a doplnkoch náplne 

činnosti komisie: 

 

Za:  5 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

Bod č. 8 - Zasadací poriadok poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Petržalka 

 

Predseda komisie predložil viaceré alternatívy, celkom 7, tak ako vyplynuli 

z rokovania predsedov poslaneckých klubov. O ďalšom návrhu poslankyne E. 

Pätoprstej informovali členovia komisie J. Bučan a M. Vetrák. Po diskusii 

k jednotlivým návrhom predseda komisie predložil návrh, aby sa hlasovalo 

o schválení návrhu č. 2. 

 

Výsledky hlasovania o návrhu č. 2: 

 

Za:  4 

Proti:  0 

Zdržal sa: 1 

 

Návrh bol schválený. 

 

Komisia následne schválila návrh, ktorým žiada prednostu Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka, aby na rokovaní miestneho zastupiteľstva vytvoril 

technicko-organizačné podmienky tak, aby mohol byť realizovaný zasadací poriadok 

podľa návrhu č. 2. 

 

Za:  4 

Proti:  0 

Zdržal sa: 1  

 

Uznesenie č. 3/2015/MK 

 

Mandátová komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

a) schvaľuje návrh č. 2 zasadacieho poriadku poslancov Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

b) žiada prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka Ing. 

Miroslava Štefánika, aby na rokovaní miestneho zastupiteľstva vytvoril 

technicko-organizačné podmienky tak, aby mohol byť realizovaný zasadací 

poriadok podľa návrhu č. 2. 
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Bod č. 8 – Rôzne a ukončenie rokovania 

 

Vzhľadom k tomu, členovia komisie nemali ďalšie podnety na diskusiu, predseda 

komisie poďakoval jej členom za účasť a rokovanie komisie ukončil. 

 

Zapísal:  P. Janičina 

Schválil: O. Kríž, predseda komisie 

  v.r. 


