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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

 z v o l i l o    

 

A, riadnych členov komisií z radov poslancov 

  

1. Komisiu školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva 

Ing. Soňa Molnárová  

Marek Grebeči  

 

2. Komisiu finančná a správy majetku 

Ing. Katarína Pokrivčáková  

Mag. iur. Matej Zeman 

Ing. Soňa Molnárová 

 

3. Komisiu podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov 

Ing. Monika Debnárová  

Ing. Stanislav Uhlár  

Mag. iur. Matej Zeman 

Ing. Katarína Pokrivčáková 

 

4. Komisiu športu a voľnočasových aktivít 

Marián Zeman  

Róbert Vajda  

 

5. Komisiu kultúry a zahraničných stykov 

Marek Grebeči  

Ing. Katarína Pokrivčáková  

Ing. Monika Debnárová  

  

6. Komisiu výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia 

Ing. Stanislav Uhlár  

Ing. Václav Fekete  

Ing. Soňa Molnárová 

 

 

B, predsedov a podpredsedov komisií 

 

1. Komisiu školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva 

Ing. Soňa Molnárová – predsedníčka komisie 

Marek Grebeči – podpredseda komisie 

 

2. Komisiu finančná a správy majetku 

Ing. Katarína Pokrivčáková – predsedníčka komisie 

Mag. iur. Matej Zeman– podpreda komisie 

 

3. Komisiu podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov 
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Ing. Monika Debnárová – predsedníčka komisie 

Ing. Stanislav Uhlár – podpredseda komisie 

 

4. Komisiu športu a voľnočasových aktivít 

Marián Zeman – predseda komisie 

Róbert Vajda – podpredseda komisie 

 

5. Komisiu kultúry a zahraničných stykov 

Marek Grebeči – predseda komisie 

Ing. Katarína Pokrivčáková – podpredsedníčka komisie 

 

6. Komisiu výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia 

Ing. Stanislav Uhlár – predseda komisie 

Ing. Václav Fekete – podpredseda komisie 
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Dôvodová správa 

Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva; predsedu 

a podpredsedu volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo tak ako aj členov komisií, okrem 

odvolania na vlastnú žiadosť. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje miestne zastupiteľstvo. 

Ustanovený starosta predloží na ustanovujúcom zastupiteľstve návrh na zriadenie 

orgánov miestneho zastupiteľstva a na ich obsadenie. Poslanci môžu dávať pozmeňovacie a 

doplňovacie návrhy. Voľby prebiehajú tajným hlasovaním pokiaľ sa poslanci nedohodnú 

inak, pričom zvolení sú kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu platných hlasov 

prítomných poslancov, v prípade, že žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú 

väčšinu platných hlasov prítomných poslancov, pokračuje voľba druhým kolom, do druhého  

postupujú prví dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet odovzdaných  platných hlasov 

prítomných poslancov, v druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal prostú väčšinu 

odovzdaných platných hlasov prítomných poslancov. 

 

Členovia komisií z radov obyvateľov mestskej časti neposlanci-odborníci budú 

oslovení predsedom komisie či tajomníkom komisie na základe návrhov od členov komisie 

alebo od poslancov miestneho zastupiteľstva s podmienkou, že členom komisie sa občania 

môžu stať až po písomnom súhlase s prácou  v komisii. O navrhnutých členoch komisií 

z radov neposlancov - občanov - odborníkov či predsedom či členmi či poslancami bude 

miestne zastupiteľstvo rokovať neskôr (tak ako je tomu zvykom tu i v meste BA), aby bol 

dostatok času na ich oslovenie a získanie súhlasu.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


