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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

a) berie na vedomie 

1. zánik mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača za 

volebný obvod 1 – Rača Filipa Rybaniča v zmysle §25 ods. 2 písm. d) zákona NR SR 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

2. nastúpenie Ivana Vranu, prvého náhradníka – kandidáta, ktorý získal vo voľbách do 

orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Rača dňa 10.11.2018 najväčší počet 

platných hlasov (1376) vo volebnom obvode 1 – Rača, 

 

3. zánik mandátu poslankyne Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača za 

volebný obvod 3 – Východné Dagmar Gelingerovej v zmysle §25 ods. 2 písm. f) zákona 

NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

4. nastúpenie Dominika Vrbu, prvého náhradníka – kandidáta, ktorý získal vo voľbách do 

orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Rača dňa 10.11.2018 najväčší počet 

platných hlasov (297) vo volebnom obvode 3 – Východné. 

 

b) konštatuje 

1. že Ivan Vrana zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača v zmysle §26 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov,  

2. že starosta mestskej časti Bratislava-Rača Mgr. Michal Drotován odovzdal Ivanovi 

Vranovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Rača podľa §192, ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 

3. že Dominik Vrba zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača v zmysle §26 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov,  

4. že starosta mestskej časti Bratislava-Rača Mgr. Michal Drotován odovzdal Dominikovi 

Vrbovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Rača podľa §192, ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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2. Dôvodová správa 

 S účinnosťou od 26.06.2019 zanikol, podľa §25 ods. 2 písm. d) zákona NR SR 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača Filipovi Rybaničovi. 

 

 Podľa ustanovenia § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, „ak zanikol 

mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal 

najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát“. Podľa 

výsledkov vyplývajúcich zo zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 10.11.2018 prvým 

náhradníkom vo volebnom obvode 1 Rača je Ivan Vrana, s počtom platných hlasov 1376, 

ktorý kandidoval za politickú stranu STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI.  

 

 S účinnosťou od 01.07.2019 zanikol, podľa §25 ods. 2 písm. f) zákona NR SR 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača Dagmar Gelingerovej. 

 

 Podľa ustanovenia § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, „ak zanikol 

mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal 

najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát“. Podľa 

výsledkov vyplývajúcich zo zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 10.11.2018 prvým 

náhradníkom vo volebnom obvode 3 Východné je Dominik Vrba, s počtom platných 

hlasov 297, ktorý kandidoval za politickú stranu Strana zelených Slovenska. 

  

 Podľa ustanovenia § 192, ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

„Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na 

úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného 

zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta obce.“  

 

 Ivan Vrana a Dominik Vrba oznámili, že mandát poslanca miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava-Rača prijímajú.  

 

 Podľa ustanovenia § 25 ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení je poslanec povinný 

zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. 
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Zápis č. 1/2019  

zo zasadnutia Mandátovej komisie dňa 16.07.2019 

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

  

Program:  1. Otvorenie  

      2. Zánik mandátu poslanca Filipa Rybaniča 

      3. Zánik mandátu poslankyne Dagmar Gelingerovej   

      4. Návrh na vyhlásenie nastúpenia náhradníka 

      5. Záver. 

 

 

1. Prítomných členov komisie  privítal JUDr. Juraj Madzin, predseda mandátovej komisie.  

 

2.  Komisia konštatuje, že na základe osobne doručeného oznámenia Filipom Rybaničom, vedeným 

pod číslom 12283/2491/2019/PR-MAL, mu v zmysle §25 ods. 2 písm. d) zákona NR SR 369/1990 

o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava-Rača zanikol dňa 26.06.2019.  

a. V zmysle výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Rača, 

ktoré sa konali dňa 10.11.2018, je prvým náhradníkom, vo volebnom obvode 1 – Rača, 

Ivan Vrana, ktorý získal 1376 platných hlasov.  

 

3. Komisia konštatuje, že na základe doporučene doručeného oznámenia Dagmar Gelingerovej, 

vedeným pod číslom 12520/2491/2019/PR-MAL, jej v zmysle §25 ods. 2 písm. f) zákona NR SR 

369/1990 o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača zanikol dňa 01.07.2019.  

a. V zmysle výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Rača, 

ktoré sa konali dňa 10.11.2018, je prvým náhradníkom, vo volebnom obvode 3 – 

Východné, Dominik Vrba, ktorý získal 297 platných hlasov.  

 

4. Mandátová komisia odporúča starostovi MČ Bratislava-Rača predložiť návrh na vyhlásenie 

nastúpenia náhradníkov podľa výsledkov volieb do orgánov samosprávy zo dňa 10.11.2018, na 

rokovanie MZ MČ Bratislava-Rača, ktoré sa bude konať dňa 17.09.2019.   

 

5. Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na komisii. 

 

 

V Bratislave, 16.07.2019 

 

predseda komisie: JUDr. Juraj Madzin 

 

člen komisie: JUDr. Marián Vulgan 

 

člen komisie: Ing. Róbert Pajdlhauser 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Lucia Chromá, tajomníčka komisie 

 


