
Zápisnica 
z rokovania mandátovej komisie  

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
konaného dňa 9. 1. 2012 

 
 

Prítomní: Ing. Peter Hanulík, JUDr. Júlia Ondrišová, Anna Dyttertová, Ing. Katarína  
                 Augustinič, Ing. Ignác Kolek, Mgr. Oliver Kríž,  
 
Ospravedlnená: RNDr. Marta Černá 
 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia mandátovej komisie 
 
2. Informácia   o  účasti   členov   –   neposlancov  na  zasadnutiach  komisií  Mestského  
    zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2011 do 31 .12. 2011 
 
3. Rôzne 
 
 
K bodu 1 

Zasadnutie mandátovej komisie otvoril a viedol Ing. Peter Hanulík, predseda mandátovej 
komisie mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
K bodu 2 
 
V rámci vyhodnocovania účasti  členov – neposlancov  na  zasadnutiach  komisií  Mestského  
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 pani 
poslankyňa Ing. Katarína Augustinič  konštatovala, že člen – neposlanec komisie pre 
cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu mestského zastupiteľstva Bc. Attila Csontos zo 6 
zasadnutí komisie sa zúčastnil iba jedného jej zasadnutia a 5 krát sa ospravedlnil.  
Ostatní členovia mandátovej komisie v rámci diskusie tiež skonštatovali, že je potrebné riešiť 
uvedenú situáciu, a aby sa ňou predovšetkým zaoberal predseda komisie cestovného ruchu 
a medzinárodnej spolupráce mestského zastupiteľstva Ing. Tomáš Ágošton a pokúsil sa 
v tomto smere zjednať nápravu. 
 
Na základe vyššie uvedeného mandátová komisia schválila nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie č. 1/2012 
 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 

A. vyhodnotila 
 
účasť   členov   –   neposlancov  na  zasadnutiach  komisií  Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2011 do 31 .12. 2011. 
 

 
 
 
 



B. konštatuje, že 
 

člen – neposlanec komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu mestského 
zastupiteľstva Bc. Attila Csontos zo 6 zasadnutí komisie sa zúčastnil iba jedného jej 
zasadnutia a 5 krát sa ospravedlnil. 

 
C. odporúča 

 
predsedovi komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu mestského zastupiteľstva 
riešiť vzniknutú situáciu a prijať v tomto smere príslušné opatrenie. 
 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6  -  za 6, proti 0, zdržal sa 0 
 
 
K bodu 3 
 
Pani  poslankyňa JUDr. Júlia Ondrišová v rámci rôzneho otvorila problematiku časovo 
dlhého rokovania mestského zastupiteľstva. Aj ostatní členovia mandátovej komisie sa 
vyjadrili v tom zmysle, že rokovanie s náplňou  cca 70 až 80 bodov nie je možne dokončiť 
v jeden rokovací deň. Návrhy členov mandátovej komisie, ktoré by relatívne upravili 
efektívnosť týchto zasadnutí by mohla byť v stanovení pevnej hodiny ukončenia rokovacieho 
dňa s tým, že ak by sa program nestihol vyčerpať do pevne stanoveného času, pokračovalo 
by sa bezprostredne na druhý deň čiže v piatok alebo by sa vyhradil na pokračovanie vždy 
nasledujúci štvrtok. 
 
 
 
        Ing. Peter Hanulík, v. r. 
                                                                                       predseda mandátovej komisie 

 Mestského zastupiteľstva hlavného  
           mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
Mgr. Daniela Furgaláková 
tajomníčka komisie 
 
 


