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1.  

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Rača 

 

a) schvaľuje 

 

1. doplnenie člena Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií 

pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača pani poslankyňou Ing. Miladou 

Dobrotkovou, MPH, 

2. doplnenie člena Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy pri 

Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača pani poslankyňou Ing. Ingrid 

Vanerkovou. 

3. doplnenie člena Mandátovej komisie pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-

Rača pani poslankyňou Ing. Ingrid Vanerkovou, 

 

b) volí 

 

v zmysle Čl. 9 ods. 1 a ods. 15 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-

Rača za predsedu Mandátovej komisie pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-

Rača JUDr. Mariána Vulgana. 

 

 

 

 

2. Dôvodová správa 

 

Zosnulý poslanec JUDr. Juraj Madzin ako nezávislý kandidát bol členom 3 stálych komisií pri 

Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača (Mandátová komisia - predseda; 

Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií; Komisia školská, 

kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva). 

Na uvoľnený mandát poslanca nastupuje ako náhradníčka Ing. Ingrid Vanerková ako nezávislá 

kandidátka. 

Za člena Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií navrhujeme 

Ing. Miladu Dobrotkovú, MPH ako nezávislého kandidáta. Komisia bude mať naďalej 7 členov. 

Pani poslankyňa Ing. Ingrid Vanerková požiadala o členstvo v Komisii životného prostredia, 

výstavby, územného plánu a dopravy. Počet členov komisie sa zmení z 12 na 13. 

Do Mandátovej komisie navrhujeme pani poslankyňu Ing. Ingrid Vanerkovú ako nezávislého 

kandidáta. Komisia bude mať naďalej 3 členov. 

Do Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva 

nenavrhujeme náhradníka. Počet členov komisie sa zmení zo 16 na 15. 

V zmysle Čl. 9 ods. 1 Rokovacieho poriadku volí Miestneho zastupiteľstvo predsedov stálych 

komisií tajným hlasovaním. V zmysle Čl. 9 ods. 15 Rokovacieho poriadku voľbu za predsedu 

stálej komisie možno uskutočniť verejným hlasovaním. O spôsobe voľby rozhodne miestne 

zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov. 

 


