
          
 
 
KOMISIA MANDÁTOVÁ 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 

 
ZÁPISNICA  

 
z rokovania mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy na diaľku (per rollam) od 3. 3. do 4. 3. 2020 
 

Informácia 
o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

 
 

Uznesenie č. 3/2020 
 
 

Mandátová komisia mestského zastupiteľstva 

 

 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

zobrať na vedomie informáciu o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 

2019. 

 

predsedom  komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby navrhli odvolanie tých členov-neposlancov zo svojich komisií Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých dochádzka je nižšia ako 50 ⁒ a na ich miesta už 

nedopĺňali ďalších členov z radov občanov-neposlancov. 

 

Prezencia s dátumom, kedy sa jednotliví členovia mandátovej komisie mestského 
zastupiteľstva vyjadrili e-mailom alebo telefonicky k materiálu:  
 
 

           vyjadrenie        dátum 
 
Alžbeta Ožvaldová                                   za           4. 3. 2020 
predsedníčka komisie                                                    písomne  - podpisom                                                                    
                                                                                                           predkladaného materiálu 
      ............................................. .......................................... 

 



Monika Debnárová                  za                                    5. 3. 2020  
                                                                                                   písomne e-mailom 
                                                          .............................................   .......................................... 
Ľuboš Krajčír    za       5. 3. 2020  
            písomne e-mailom 
                                    ............................................      ..........................................                                      
                                                         
Peter Cmorej                                      za      4. 3. 2020 
                                                                                                          písomne e-mailom 
           ............................................       ......................................... 

 
 

 
 
                    

 

 

 

 

 

       Alžbeta Ožvaldová, v. r.  

                                                                                             predsedníčka mandátovej komisie                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: 

Mgr. Daniela Furgaláková, v. r. 

tajomníčka mandátovej komisie 
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