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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

rozhodnutie komisie mandátovej a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva o činnosti komisií bez členov – 
neposlancov.  

B. schva ľuje 

za členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva, hlavného mesta SR 
Bratislavy : 

 
1. komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu : 

1. Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.  
2. Ing. Vladimír Holásek  
3. Marek Kovačič, DiS  
4. Mgr. Izabela Kubíková  
5. Mgr. Vladimír Kubovič  
6. Ing. Michaela Potočárová 

 
2. komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bý vania 

1. PhDr. Anna Surovcová, CSc. 
2. Mgr. Ľubica Karelová, MPH 
3. Ing. Alena Krištofičová 
4. MUDr. Halka Ležovičová 
 

3.  komisia pre ochranu verejného poriadku  
  1. JUDr., Mgr. Michal Jelenčík  
  2. Ing. Alexander Dmitrenko  
  3. Miroslav Enciger  
  4. Ing. Vladimir Pčolinský, PhD. 

 
4. komisia dopravy a informa čných systémov 

1. Milan Donoval  
2. Peter Hrapko  
3. Ivan Lechner  
4. Jozef Moravčík  
5. Peter Sádovský  
6. Peter Netri  
7. Bronislav Weigl  

 
      5.  komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport  
 1.  Ing. Blanka Čičátková 
 2.  Ing. Peter Lenč 
 3.  RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH 
 4.  Beáta Renertová 
 5.  Jozef Petrovský 

 



C. ukladá 

predsedom komisií :  finan čnej stratégie a podnikania s majetkom mesta,  územn ého 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, kultúry a ochrany 
historických  pamiatok,  predložiť na marcové zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy návrhy na voľbu členov – neposlancov komisií. 
T: 26. 3. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Na ustanovujúcom Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, bolo prijaté 

uznesenie č. 6/2014 časť B zo dňa 11. 12 2014,  v ktorom sa ukladá predsedom komisií 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložiť na zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrhy na voľbu členov komisií Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  z radov občanov – neposlancov, s termínom 
februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
 

Na web-stránke hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj v médiách  bol zverejnený oznam 
o možnosti prihlásiť sa za člena – neposlanca komisie do 15. 1. 2015. Na túto výzvu 
reagovalo 330 občanov.  
 

Komisie hlavného mesta SR Bratislavy na svojich zasadnutiach po tomto termíne 
rozhodli nasledovne: 

 
1. komisia mandátová  - vzhľadom k charakteru náplne činnosti mandátovej komisie, 

nebudú kooptovaní do tejto komisie občania - neposlanci. O prácu v komisii prejavil 
záujem jeden občan. 

 
2. komisia finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta  – 

o voľbe členov komisie občanov – neposlancov, bude rokovať v budúcnosti. O prácu 
v komisii prejavilo záujem 41 občanov. 

 
3. komisia územného a strategického plánovania, životn ého prostredia 

a výstavby  – rozhodla, že komisia bude mať 7 členov občanov – neposlancov. 
O konkrétnych menách rozhodne na svojom nasledujúcom zasadnutí. O prácu 
v komisii prejavilo záujem 62 občanov. 

 
4. komisia kultúry a ochrany historických pamiatok  – preložila bod o voľbe členov – 

neposlancov  na marcové rokovanie komisie. O prácu v komisii prejavilo záujem 40 
občanov. 

 
5. komisia dopravy a informa čných systémov rozhodla, že komisia bude mať 7 

členov, občanov – neposlancov.  O prácu v komisii prejavilo záujem 60 občanov. 
 

1.  Milan Donoval  
2.  Peter Hrapko  
3.  Ivan Lechner  
4. Jozef Moravčík  
5.  Peter Sádovský  
6.  Peter Netri  
7.  Bronislav Weigl  

 
6. komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport  –  rozhodla, že bude mať 5 členov, 

občanov – neposlancov. O prácu v komisii prejavilo záujem 48 občanov. 
            
              1.  Ing. Blanka Čičátková 
  2.  Ing. Peter Lenč 
  3.  RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH 
  4.  Beáta Renertová 
  5.  Jozef Petrovský 



7. komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bý vania  schválila 4 členov, 
občanov – neposlancov. O prácu v komisii prejavilo záujem 37 občanov. 

 
1. PhDr. Anna Surovcová, CSc. 
2. Mgr. Ľubica Karelová, MPH 
3. Ing. Alena Krištofičová 
4. MUDr. Halka Ležovičová 

 
8. komisia pre ochranu verejného poriadku  schválila za členov - neposlancov 4 

občanov. O prácu v komisii prejavilo záujem 17 občanov. 
 
1. JUDr., Mgr. Michal Jelenčík  
2. Ing. Alexander Dmitrenko  
3. Miroslav Enciger  
4. Ing. Vladimir Pčolinský, PhD. 

 

9. komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu  zvolila za členov - 
neposlancov  6  občanov. O prácu v komisii prejavilo záujem 23 občanov.  
 
1. Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.  
2. Ing. Vladimír Holásek  
3. Marek Kovačič, DiS  
4. Mgr. Izabela Kubíková  
5. Mgr. Vladimír Kubovič  
6. Ing. Michaela Potočárová 

 
10. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funk cií verejných 

funkcionárov  mestského zastupiteľstva :  podľa čl. 7, ods. 5, písm. b) druhej vety 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov,  môže byť členom komisie  len poslanec mestského  
zastupiteľstva. O prácu v komisii prejavil záujem jeden občan. 

 


