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Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie, 

 

že tajným hlasovaním za predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy boli zvolení: 

 

1. .............................. –   komisia mandátová 

2. .............................. –   komisia finančnej stratégie  

3. .............................. –   komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

4. .............................. –   komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu 

5. .............................. –   komisia územného a strategického plánovania, a výstavby 

6. .............................. –   komisia dopravy a informačných systémov 

7. .............................. –   komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 

8. .............................. –   komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 

9. .............................. –   komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 

10. .............................. –   komisia pre ochranu verejného poriadku 

11. .............................. –   komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 

12. .............................. –   komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  
                                            verejných funkcionárov 

 

(mená predsedov komisií budú doplnené podľa výsledkov tajného hlasovania) 

- - - 
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Dôvodová správa 

 

 

V zmysle čl. 12 ods. 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je na čele 
komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„mestské zastupiteľstvo“) predseda, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva. Predsedu 
volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. 
  

V zmysle čl. 9 ods. 1 písm. b) rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva sa 
predsedovia komisií mestského zastupiteľstva volia tajným hlasovaním, ak nerozhodnú inak, 
z radov poslancov mestského zastupiteľstva. 
 

Na základe rokovaní primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Ing. arch. Matúša Valla so zástupcami zvolených poslancov sa predkladá návrh na voľbu 
predsedov komisií mestského zastupiteľstva takto: 
 

 

1. .............................. –   komisia mandátová 

2. .............................. –   komisia finančnej stratégie  

3. .............................. –   komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

4. .............................. –   komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu 

5. .............................. –   komisia územného a strategického plánovania, a výstavby 

6. .............................. –   komisia dopravy a informačných systémov 

7. .............................. –   komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 

8. .............................. –   komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva 

9. .............................. –   komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 

10. .............................. –   komisia pre ochranu verejného poriadku 

11. .............................. –   komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu 

12. .............................. –   komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  
                                            verejných funkcionárov 

 


