
Z Á P I S N I C A 
 

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

31. 05. - 02. 06. 2022 
 

 

 

Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
po prerokovaní materiálov per rollam v dňoch 30. 05. 2022 -  02. 06.  2022 v zložení: 

 

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, predsedníčka mandátovej komisie mestského zastupiteľstva   

 

členovia mandátovej komisie: 

Ing. Monika Debnárová 

Mgr. Ing. Peter Cmorej 

PhDr. Ľuboš Krajčír – nevyjadril sa 

 

 
prijala nasledovné uznesenie:  
 

Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

prijala nasledovné uznesenie k Informácii o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach 
komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021 
  

Mandátová komisia po prerokovaní materiálu „Návrh na určenie volebných obvodov a počtu 

poslancov v  nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé 

mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026 a na určenie 

výkonu funkcie primátora hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026“ per 

rollam 

  
A. berie na vedomie 

„Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v  nich do Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na 

volebné obdobie 2022 – 2026 a na určenie výkonu funkcie primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026“  

B. odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

schváliť predložený materiál „Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov 
v  nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské 
časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026 a na určenie výkonu 
funkcie primátora hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026“. 

 



Hlasovania per rollam sa zúčastnili 3  členovia mandátovej komisie:  
za -  3 , proti -  0, zdržal sa -  0, nehlasoval - 0  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

         PhDr. Alžbeta Ožvaldová, v. r. 

                                                                               predsedníčka mandátovej komisie      

                                                                              Mestského zastupiteľstva hlavného 
                                                                           mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Za správnosť: 
Ing. Jarmila Kiczegová, v. r. 

zástupkyňa tajomníčky mandátovej komisie 

mestského zastupiteľstva 


