
 
KOMISIA MANDÁTOVÁ 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a    
 

zo zasadnutia Mandátovej komisie Mestského zastupit eľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy konaného d ňa 29.  februára 2012 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program:  
 
1. Otvorenie 
 
2. Overenie   nastúpenia   náhradníka   na  úprázdnený   mandát   poslanca   Mestského   
    zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo volebnom obvode č. 16 - Petržalka 
 
3. Vyhlásenie nastúpenie   náhradníka   na   uprázdnený   mandát   poslanca   Mestského  
    zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
4. Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR   
    Bratislavy 
 
5. Rôzne 
 
 
 
 
K bodom programu boli prijaté nasledovné závery: 
 
 
K bodu 1 
Zasadnutie mandátovej komisie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol predseda 
mandátovej komisie mestského zastupiteľstva Ing. Peter Hanulík. 
 
 
K bodu 2 a 3 
Predseda mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Ing. 
Peter Hanulík oboznámil členov mandátovej komisie mestského zastupiteľstva s tým, že dňa 
25. februára 2012 zomrel poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Ing. Tomáš Ágošton, a z tohto dôvodu v zmysle § 25 ods. 2 písm. j/ zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uprázdnil poslanecký mandát 
v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy za volebný obvod č. 16 – 
Petržalka. 
    
Mandátová komisia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na základe 
tejto skutočnosti konštatovala, že podľa výsledkov volieb do Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, konaných 27. novembra 2010, sa prvým 
náhradníkom na post poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 



vo volebnom obvode č. 16, v mestskej časti Bratislava-Petržalka, podľa zápisnice zo dňa 28. 
novembra 2010, str. IV/10, s najväčším počtom získaných 5 500 platných hlasov, stáva Ing. 
Ján Hrčka, ktorý je bez politickej príslušnosti, a ktorý kandidoval na kandidátnej listine strany 
Sloboda a Solidarita za koalíciu Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická 
strana, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST – HÍD, Občianska 
konzervatívna strana. 
 
Predseda mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Ing. 
Peter Hanulík privítal na zasadnutí komisie Ing. Jána Hrčku, ktorý pred členmi mandátovej 
komisie mestského zastupiteľstva ústne prehlásil a svojim podpisom potvrdil, že prijíma 
mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
   
 
Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k predloženému 
bodu č. 2  a č. 3 prijala nasledovné uznesenie:  
 

 
 

UZNESENIE  
mandátovej komisie Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 2 zo dňa 29. 2. 2012 
 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 
o d p o r ú č a 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
1. Zobrať na  vedomie,  že  Ing.  Tomášovi Ágoštonovi, poslancovi Mestského  zastupiteľstva  
    hlavného mesta SR Bratislavy, dňa  25.  februára 2012, smrťou  zanikol  mandát  poslanca  
    Mestského zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  Bratislavy v z  mysle §  25  ods. 2 písm. j)  
    zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   
  
2. Vyhlásiť  nastúpenie  Ing.  Jána  Hrčku, ako  prvého  náhradníka  na  uprázdnený  mandát  
    poslanca  Mestského  zastupiteľstva  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  za  volebný  obvod  
    č. 16, mestskú časť Bratislava-Petržalka, s najväčším  počtom  získaných  5 500  platných  
    hlasov, v  zmysle  §  51  ods.  2  zákona  SNR  č.  346/1990  Zb.  o  voľbách   do  orgánov   
    samosprávy  obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie: prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0.  
. 
 
 
K bodu 4 
Predseda mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
Ing. Peter Hanulík oboznámil členov mandátovej komisie mestského zastupiteľstva s návrhom 
na zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Ďalej 
uviedol, že táto zmena sa bezprostredne dotýka členov poslaneckého klubu mestského 
zastupiteľstva Sloboda a Solidarita a Občianskej konzervatívnej strany, členov poslaneckého 
klubu mestského zastupiteľstva Kresťanskodemokratického hnutia a členov poslaneckého klubu 
mestského zastupiteľstva  Slovenskej  demokratickej  a  kresťanskej  únie - Demokratickej  
strany  a strany MOST- HÍD, ktorí prostredníctvom svojich predsedov poslaneckých klubov 
mestského zastupiteľstva s touto zmenou súhlasia. 
 



Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k predloženému 
bodu č. 4 prijala nasledovné uznesenie:  
 
 

UZNESENIE  
mandátovej komisie Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 3 zo dňa 29. 2. 2012 
 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 
o d p o r ú č a 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
schváliť navrhovanú zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie: prítomní – 6, za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
 
 Ing. Peter Hanulík, v. r. 

                                                                         predseda mandátovej komisie 
                                                                      Mestského zastupiteľstva hlavného  
                                                                                  mesta SR Bratislavy    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
Mgr. Daniela Furgaláková 
tajomníčka mandátovej komisie 
 


