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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

o d v o l á v a 

 

- Grétu Gregorovú z funkcie členky-poslankyne Komisie územného plánu, výstavby a 

rozvoja Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

- Pavla Pecňa z  funkcie člena-poslanca Komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

- Zdenka Peka z funkcie člena-poslanca Sociálnej a bytovej komisie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

- Adama Sarlósa z funkcie člena-poslanca Sociálnej a bytovej komisie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

- Adama Pekára z funkcie člena-poslanca Komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

- Adama Pekára z funkcie člena-poslanca Komisie správy majetku a miestnych 

podnikov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

- Mgr. Tomáša Palkoviča z funkcie člena-neposlanca Komisie dopravy, mobility a 

bezberiérovosti Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

- Zuzanu Novákovú z funkcie členky-neposlankyne Školskej komisie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

- Ing. Katarínu Gulyášovú z funkcie členky-neposlankyne Komisie životného 

prostredia a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka, 

 

v o l í 

- Adama Sarlósa do funkcie člena-poslanca Komisie územného plánu, výstavby a 

rozvoja Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

 

- Ing. Mareka Tydora do funkcie člena-poslanca Sociálnej a bytovej komisie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

 

- Adama Pekára do funkcie člena-poslanca Sociálnej a bytovej komisie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

 

v o l í 

do funkcie člena-neposlanca Komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka: 

 

alternatíva a)   Miroslav Dragun 

alternatíva b)  Lucia Čerhitová    

alternatíva c)  Boris Honz   
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v o l í 

 

- Petra Klučku Ing. do funkcie člena-neposlanca Komisie dopravy, mobility a 

bezbariérovosti Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

 

- Rastislava Štrbku MBA LL.M do funkcie člena-neposlanca Komisie investičných 

činností Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

 

- Katarínu Mádelovú do funkcie členky-neposlankyne Komisie kultúry a mládeže 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

 

- Andreja Balážika do funkcie člena-neposlanca Komisie správy majetku a miestnych 

podnikov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

 

- Mgr. Slávku Veningerovú do funkcie členky-neposlankyne Školskej komisie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

 

- Ing. arch. Petra Majchráka do funkcie člena-neposlanca Komisie územného plánu, 

výstavby a rozvoja, 

 

- Ing. Samuela Bezáka do funkcie člena-neposlanca Komisie životného prostredia a 

verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

- RNDr. Andreja Machlicu, PhD. do funkcie člena-neposlanca Komisie životného 

prostredia a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka 

 

- Elenu Pätoprstú, Ing. Arch. Mgr. Art. do funkcie členky-neposlankyne Komisie 

životného prostredia a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka. 
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Dôvodová správa 

 

V zmysle § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 23 ods. 1 a 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov sú 

komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zložené z poslancov a 

ďalších osôb zvolených miestnym zastupiteľstvom. 

Členka Komisie územného plánu, výstavby a rozvoja Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka Gréta Gregorová, sa vzdala členstva priamo na predmetnej komisií, dňa 

28. februára 2023. Daný fakt bol oznámení tajomníkom komisie a predložený organizačnému 

referátu, ako súčasť zápisnice. 

Pavol Peceň sa vzdal funkcie člena-poslanca Komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, čo písomne oznámil referátu 

organizačných vecí dňa 28. februára 2023. 

Zdenko Pek oznámil, že sa vzdáva členstva v Komisii sociálnej a bytovej dňa 02.03.2023 na 

referáte organizačných vecí, písomne. Dôvodom je pracovná vyťaženosť poslanca. 

Mgr. Tomáš Palkovič, dňa 21. februára 2023 oznámil, že nemá záujem byť 

členom/neposlancom Komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Zuzana Nováková sa vzdala funkcie členky-neposlankyne Školskej komisie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, zo zdravotných dôvodov. Danú skutočnosť 

oznámil predseda Školskej komisie na zasadnutí komisie dňa 1. marca 2023. 

 

Ing. Katarína Gulyášová sa vzdala funkcie členky-neposlankyne Komisie životného 

prostredia a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

zo zdravotných dôvodov. Písomné vzdanie sa bolo doručené organizačnému referátu dňa 24. 

februára 2023. 

Adam Sarlós sa vzdal funkcie člena-poslanca Sociálnej a bytovej komisie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Písomné vzdanie sa bolo doručené 

organizačnému referátu dňa 9. marca 2023. 

Adam Pekár sa vzdal funkcie člena-poslanca Komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Písomné vzdanie sa bolo 

doručené organizačnému referátu dňa 9. marca 2023. 

Adam Pekár sa vzdal funkcie člena-poslanca Komisie správy majetku a miestnych podnikov 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Písomné vzdanie sa bolo 

doručené organizačnému referátu dňa 9. marca 2023. 
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Dňa 06.02.2023 bola na webovom portáli mestskej časti Bratislava-Petržalka a na jej 

sociálnych sieťach zverejnená verejná výzva o možnosti prihlásiť sa do komisií miestneho 

zastupiteľstva ako verejnosť. Záujemcovia sa mohli prihlasovať do vybranej komisie či 

komisií petržalského miestneho zastupiteľstva do 22. februára 2023 prostredníctvom online 

dotazníka. Podmienkou členstva v petržalskej poradnej komisii je vek 18 a viac rokov, trvalé 

bydlisko v mestskej časti a preukázanie pracovnej alebo inej skúsenosti, ktorá by bola 

prínosom pre vybranú komisiu a jej agendu. 

Na výzvu sa prihlásilo 91 záujemcov a záujemkýň, ktorí dodatočne zaslali svoje životopisy. 

Na zasadnutiach jednotlivých komisií si potom poslanci určili postup výberu neposlancov 

a neposlankýň a z kandidátov si volili člena či členov do vybranej komisie.  Mená kandidátov, 

ktorých si vybrali jednotlivé komisie, boli doplnené do predkladaného materiálu. 

 


