
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutie mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy - per rollam 

 
 

Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní 

materiálov per rollam v dňoch 19. 1. 2022 -  24. 1.  2022 v zložení: 

 

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, predsedníčka mandátovej komisie mestského zastupiteľstva   

 

členovia mandátovej komisie: 

Ing. Monika Debnárová 

Mgr. Ing. Peter Cmorej 

PhDr. Ľuboš Krajčír 

 

prijala nasledovné uznesenia: 
 

1. Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy prijala nasledovné uznesenie k nástupu náhradníka na uprázdnený mandát 

poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:  

 

 
o d p o r ú č a 

 
 

Mestskému zastupiteľstvu po prerokovaní materiálu 

 

 
A. zobrať na vedomie, že 

 

ku dňu 31. decembra 2021 sa písomne vzdal PaedDr. Oliver  Kríž mandátu poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

.  

B. vyhlásiť 
 

podľa § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov nastúpenie Mgr. Jána Bučana, 

ako náhradníka, nezávislého kandidáta na uprázdnený mandát poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za volebný obvod č. 16 - 

Petržalka, mestskú časť Bratislava-Petržalka, s najväčším počtom získaných 5 737  platných 

hlasov. 

 

 
C. konštatuje, že 

 
Ing. Ján Bučan, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 



 
D. schvaľuje 

 
zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

s účinnosťou od 24. februára 2022. 

 

 

Hlasovania per rollam sa zúčastnilo  ......  členov mandátovej komisie:  
za -   , proti -  , zdržal sa -  , nehlasoval –  
 

- - - 
 

 

 

2. Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy po oboznámení sa s materiálom berie na vedomie Informáciu o počte hlasovaní 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 

zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021“ a odporúča 

ju zaradiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24. 2. 2022 

ako informačný materiál bez uznesenia. 

 

Hlasovania per rollam sa zúčastnilo  ......  členov mandátovej komisie:  
za -   , proti -  , zdržal sa -  , nehlasoval -  
 

 

 

 

 

 

       PhDr. Alžbeta Ožvaldová 

                                                                           predsedníčka mandátovej komisie      

                                                                          Mestského zastupiteľstva hlavného 
                                                                       mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
 
 
 
 

 

Za správnosť: 
Mgr. Daniela Furgaláková 

tajomníčka mandátovej komisie 

mestského zastupiteľstva 


