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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 

A.  berie  na  vedomie 

 

1. zánik poslaneckého mandátu Ing. Milana Ďuricu podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

2. zánik poslaneckého mándátu Ing. Rudolfa Rosinu podľa § 25 ods. 2 písm. j) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

3. oznámenie starostky mestskej časti o nastúpení Ing. Dagmar Petrovej a Mgr. Jozefa 
Griača za poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Karlova Ves  a 
odovzdanie osvedčení o tom, že Ing. Dagmar Petrová a Mgr. Jozef Griač sa stali 
poslancami miestneho zastupiteľstva. 

 

B.  konštatuje, že 

 

poslanci Ing. Dagmar Petrová a Mgr. Jozef Griač zložili zákonom predpísaný sľub poslanca  
v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

C. volí 

 
1. poslankyňu Ing. Dagmar Petrovú za členku komisie dopravy a životného prostredia, 
2. poslanca Mgr. Jozefa Griača za člena komisie sociálnej a zdravotnej, 
3. poslanca Mgr. Richarda Savčinského za člena komisie finančnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 

k oznámeniu starostky o nastúpení náhradníkov po zaniknutom mandáte poslancov a 
zloženie sľubu nových poslancov. 

 

1. 

     Ing. Milan Ďurica, bytom ulica Staré grunty, 841 04 Bratislava bol nezávislým poslancom 
v 2. volebnom obvode. Poslanec Ing. Milan Ďurica sa listom zaevidovaným dňa 28.02.2020 
pod č. 6043/2020 vzdal mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
– Karlova Ves. Doručením do podateľne miestneho úradu nastali účinky vzdania sa podľa § 
25 ods. 2   a naplnila sa skutková podstata zániku poslaneckého mandátu podľa § 25 ods.2 
písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: " Mandát 
poslanca zaniká vzdaním sa mandátu".   

     Podľa § 192 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Ak zanikol mandát poslanca 
obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal  najväčší počet 
platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. 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“. 

     Z výsledkov komunálnych volieb konaných dňa 10. novembra 2018 do Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uvedených v zápisnici Miestnej 
volebnej komisie vyplýva, že  najväčší počet platných hlasov v ďalšom poradí (na 1. mieste) 
v 2. volebnom obvode získala náhradníčka: Ing. Dagmar Petrová, 58-ročná, bytom Janotova 
ul., 841 05 Bratislava, nezávislá kandidátka, s počtom platných hlasov 1 122. 

     Ing. Dagmar Petrová sa dostavila na miestny úrad a písomne potvrdila listom č. 
6130/2020 z 03.03.2020, že prijíma mandát  poslanca miestneho zastupiteľstva.  

     Starostka dňa 05.03.2020, v zmysle § 192 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámila 
nastúpenie náhradníčky Ing. Dagmar Petrovej na uprázdnený mandát poslanca Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vyvesením oznámenia na úradnej tabuli 
mestskej časti. 

   Ing. Dagmar Petrová prejavila záujem pracovať v komisii dopravy a životného prostredia.   

Vzdaním sa mandátu poslanca Ing. Milanovi Ďuricovi zaniklo súčasne aj členstvo v komisii 
územného rozvoja a výstavby (ÚRV) a v komisii dopravy a životného prostredia (DŽP). 

 

2. 

     Ing. Rudolf Rosina, bytom Kolískova ul., 841 05 Bratislava bol nezávislým poslancom v 
3. volebnom obvode. Poslanec Ing. Rudolf Rosina dňa 05.03.2020 zomrel. Tým dňom sa 
naplnila sa skutková podstata zániku poslaneckého mandátu podľa § 25 ods.2 písm. j) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: "Mandát poslanca 
zaniká smrťou".   

     Podľa § 192 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Ak zanikol mandát poslanca 
obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal  najväčší počet 



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

     Z výsledkov komunálnych volieb konaných dňa 10. novembra 2018 do Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uvedených v zápisnici Miestnej 
volebnej komisie vyplýva, že  najväčší počet platných hlasov v ďalšom poradí (na 2. mieste) 
v 3. volebnom obvode získal náhradník: Mgr. Jozef Griač, 30-ročný, bytom Matejkova ul., 
841 05 Bratislava, nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 1 214. 

     Mgr. Jozef Griač sa dostavil na miestny úrad a písomne potvrdil listom č. 6433/2020 z 
09.03.2020, že prijíma mandát  poslanca miestneho zastupiteľstva.  

     Starostka dňa 10.03.2020, v zmysle § 192 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o 
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámila 
nastúpenie náhradníka Mgr. Jozefa Griača na uprázdnený mandát poslanca Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vyvesením oznámenia na úradnej tabuli 
mestskej časti. 

   Mgr. Jozef Griač prejavil záujem pracovať v komisii sociálnej a zdravotnej.   

  

3. 

Zánikom poslaneckého mandátu po zosnulom Ing. Rudolfovi Rosinovi navrhuje predseda 
finančnej komisie o jej doplnenie o poslanca Mgr. Richarda Savčinského. 

 

 

Bratislava, máj 2020 

 


