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N á v r h   u z n e s e n i a 
 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

A. berie na vedomie 
 

1. vzdanie sa Mgr. Rastislava Tešoviča, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  SR 

Bratislavy postu predsedu komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom 

mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 26. 5. 2021, 

 

2. vzdanie sa Ing. Soni Svoreňovej, poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  SR 

Bratislavy postu predsedníčky komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ku dňu 27. 5. 2021.   
 
3. vzdanie sa Michala Kiču, neposlanca, členstva v komisii pre ochranu verejného poriadku   

Mestského   zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom 24. 6. 2021. 

 
4. vyhlásenie volebnej komisie, že tajným hlasovaním bola/bol za predsedníčku/predsedu 

komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zvolená/ý .............................................. 

poslankyňa/poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, doterajšia/í 

členka/člen komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

 

5. vyhlásenie volebnej komisie, že tajným hlasovaním bola/bol za predsedníčku/predsedu 

komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy zvolená/ý .............................................. poslankyňa/poslanec 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, doterajšia/í členka/člen komisie 

pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

 

 
B. volí 

 
1. Mgr. Rastislava Tešoviča, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

za člena komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňom ................... 

 

2. Ing. Soňu Svoreňová, poslankyňu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 

za členku komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy dňom ...............  

 



Dôvodová správa 
 

Na základe rokovania politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov 

vzídených z volieb do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 

„mestské zastupiteľstvo“) na volebné obdobie 2018 - 2022, boli navrhnutí jednotliví poslanci 

na posty predsedov komisií mestského zastupiteľstva a zvolení tajnou voľbou podľa čl. 9 ods. 1 

písm. b) rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Výsledky tajných volieb predsedov 

komisií mestského zastupiteľstva zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie uznesením 

č. 9/2018 dňa 19. 12. 2018.  

 

Obdobne boli zvolení, ale prezenčným hlasovaním, jednotliví poslanci mestské 

zastupiteľstvo do komisií mestského zastupiteľstva, a to uznesením č. 10/2018 zo dňa 19. 12. 

2018. 

 
Ku dňu 26. 5. 2021 sa Mgr. Rastislav Tešovič, poslanec mestského zastupiteľstva, vzdal 

postu predsedu komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

mestského zastupiteľstva (ďalej len „finančná komisia“) a ku dňu 27. 5. 2021 sa takisto 

Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, vzdala postu predsedníčky komisie 

pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisia pre 

cestovný ruch“). 

 

  Zvolením Ing. Romana Lamoša, člena finančnej komisie za predsedu finančnej 

komisie na návrh poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva, by prišlo k zníženiu o 1 člena 

oproti pôvodnému počtu 11 členov predmetnej komisie. Preto by bolo potrebné dorovnať ich 

počet tak, v akom bola zvolená uznesením mestského zastupiteľstva č. 10/2018 časť A zo dňa  

19. 12. 2018. Na základe tejto skutočnosti by mala byť finančná komisia doplnená o jedného 

člena, poslanca mestského zastupiteľstva tak, ako je uvedené v navrhnutom uznesení. 

 

 Obdobne by bolo potrebné postupovať pri dorovnaní počtu členov v komisii pre 

cestovný ruch, nakoľko jej členka Ing. Monika Debnárová, poslankyňa mestského 

zastupiteľstva, bola taktiež na návrh poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva navrhnutá 

za predsedníčku komisie pre cestovný ruch, a preto sa odporúča doplniť komisiu pre cestovný 

ruch o jednu členku, poslankyňu mestského zastupiteľstva tak, ako je uvedené v navrhnutom 

uznesení. 

 

Michal Kiča, člen-neposlanec, sa vzdáva členstva v komisii pre ochranu verejného 

poriadku mestského zastupiteľstva tak, ako je uvedené v časti A bode 3 navrhnutého uznesenia. 
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