
Z á p i s n  i c a 

Z rokovania mandátovej komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka konaného dňa 03. februára 2022 

 

Začiatok komisie: 16:00 
Koniec komisie:   16:30 
 
 
Prítomní členovia komisie: 
Mgr. Ján Bučan, predseda komisie 
Mgr. Ing. Peter Cmorej, člen komisie 
 
 
Program zasadnutia:  
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba tajomníka komisie 
4. Overenie platnosti zániku mandátu poslancov Mgr. Juraja Kríža PhD.  
    a PaedDr. Olivera  Kríža 
5. Nastúpenie náhradníkov na uvoľnené mandáty poslancov vo volebnom obvode č. 2 a 6 
    podľa výsledkov volieb 
6. Diskusia a rôzne 
7. Záver 
 
 
K bodu 1 – otvorenie 
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Bučan. Vzhľadom k účasti všetkých 
členov komisie konštatoval jej uznášaniaschopnosť. 
 
K bodu 2 – Schválenie programu 
Predseda komisie navrhol schváliť program rokovania komisie tak, ako bol navrhnutý 
v pozvánke. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:     2 
Za:               2 
Proti:            0 
Zdržal sa:     0 
Nehlasoval:  0 
 
Program rokovania komisie bol schválený. 
 



K bodu 3  – voľba tajomníka komisie 
Predseda komisie navrhol, aby sa tajomníkom komisie stala Mgr. Jana Černá, pracovníčka 
právneho referátu Miestneho úradu a následne navrhol hlasovať o návrhu na jej zvolenie do 
tejto funkcie. 
 
Uznesenie č. 1 
Komisia: 
Volí za tajomníčku mandátovej komisie Mgr. Janu Černú 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:     2 
Za:               2 
Proti:            0 
Zdržal sa:     0 
Nehlasoval:  0 
 
Uznesenie bolo schválené 
 
K bodu 4  - Overenie platnosti zániku mandátu poslancov Mgr. Juraja Kríža PhD. a 
PaedDr. Olivera  Kríža 
 
Predseda komisie predložil materiál na rokovanie komisie vo veci overenia platnosti zániku 
mandátu poslancov Mgr. Juraja Kríža PhD. a PaedDr. Olivera  Kríža. Na základe oznámení 
o vzdaní sa poslaneckých mandátov poslancov  Mgr. Juraja Kríža PhD. a PaedDr. Olivera  
Kríža, ktoré boli riadne doručené Miestnemu úradu Bratislava-Petržalka dňa 21.12. 2021, 
navrhol konštatovať, že poslanecké mandáty zanikli k tomuto dátumu. 
 
Uznesenie č. 2 
Komisia: 
 
konštatuje 
 
zánik mandátov poslancov Mgr. Juraja Kríža, PhD vo volebnom obvode č. 2 a PaeDr. Olivera 
Kríža vo volebnom obvode č. 6, dňom 21. 12. 2021, v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: 
Prítomní:     2 
Za:               2 
Proti:            0 
Zdržal sa:     0 
Nehlasoval:  0 
 
Uznesenie bolo schválené 



K bodu 5 - Nastúpenie náhradníkov na uvoľnené mandáty poslancov vo volebnom 
obvode č. 2 a 6 podľa výsledkov volieb 
 
Predseda komisie uviedol, že na základe výsledkov volieb do samosprávnych orgánov 
konaných dňa 10.11. 2018 bola vo volebnom obvode č. 2 s najväčším počtom 1265 získaných 
platných hlasov prvou náhradníčkou Mgr. Eva Surovková a vo volebnom obvode č. 6 bola 
s najväčším počtom 1515 získaných platných hlasov prvou náhradníčkou Ing. Katarína 
Sklenková. Ďalej predseda komisie uviedol, že oznámenie nástupu náhradníčok na uvoľnené 
poslanecké mandáty bolo starostom riadne oznámené v zákonom predpísanej lehote dňa 
05.01. 2022 na úradne tabuli a webovom sídle mestskej časti. Uvedené náhradníčky riadne 
vyjadrili svoj súhlas s prijatím poslaneckých mandátov. Na základe toho, predseda komisie 
navrhol hlasovať o nasledovnom uznesení: 

Uznesenie č. 3  
Komisia: 
 
konštatuje  

a) nástup Mgr. Evy Surovkovej ako prvej náhradníčky  na uvoľnený poslanecký mandát vo 
volebnom obvode č. 2 s najväčším počtom získaných platných hlasov v zmysle § 192 ods. 1 
zákona č. 180/2014 Z.z., o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,  

a 
b) nástup Ing. Kataríny Sklenkovej ako prvej náhradníčky  na uvoľnený poslanecký mandát 
vo volebnom obvode č. 6 s najväčším počtom získaných platných hlasov v zmysle § 192 ods. 
1 zákona č. 180/2014 Z.z., o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.  
 

Hlasovanie: 
Prítomní:     2 
Za:               2 
Proti:            0 
Zdržal sa:     0 
Nehlasoval:  0 
 
Uznesenie bolo schválené 
 

K bodu 6 – Diskusia a rôzne 

1. Vzhľadom ku skutočnosti, že po vzdaní sa poslaneckého mandátu PaeDr. Olivera Kríža,  
mandátová komisia má len dvoch členov, komisia navrhuje oslovenie predsedov 
poslaneckých klubov o navrhnutie kandidáta na nového člena mandátovej komisie. Nový člen 



mandátovej komisie bude následne zvolený na najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva, 
konaného dňa 22. 02. 2022.  

2. Predseda komisie navrhol požiadať organizačný referát miestneho úradu o prípravu 
podkladov o účasti poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva, miestnej radya  
a komisií miestneho zastupiteľstva, ako aj účasti neposlancov na rokovaniach  komisií 
miestneho zastupiteľstva za rok 2021. Vypracovaný materiál bude predložený ako informačný 
materiál do miestneho zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 4 
Komisia:  
 
žiada organizačný referát miestneho úradu o prípravu podkladov o účasti poslancov na 
rokovaniach miestneho zastupiteľstva, miestnej rady  a komisiách miestneho zastupiteľstva, a 
tiež účasti neposlancov na rokovaniach  komisií miestneho zastupiteľstva za rok 2021 a i ich 
predložení do miestneho zastupiteľstva ako informačný materiál 

Hlasovanie: 
Prítomní:     2 
Za:               2 
Proti:            0 
Zdržal sa:     0 
Nehlasoval:  0 
 
Uznesenie bolo schválené 
 

3. vzhľadom k tomu, že členovia komisie nemali žiadne ďalšie podnety na diskusiu, predseda 
komisie poďakoval a rokovanie komisie ukončil.   

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Černá, tajomníčka komisie 

Overil: Mgr. Ján Bučan, predseda komisie 

  

 

 



 
 
 


