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NÁVRH  UZNESENIA 

 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES 

 

                                                              A. zriaďuje 

 

komisie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves nasledovne: 

 

1. Komisia finančná,  

2. Komisia územného rozvoja a výstavby, 

3. Komisia dopravy a životného prostredia,  

4. Komisia sociálna a zdravotná,  

5. Komisia školstva, kultúry a športu, 

6. Komisia legislatívno-právna, 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

 

B. volí 

 

do funkcie predsedov komisií miestneho zastupiteľstva poslancov nasledovne: 

 

1.  Ing. Martin Vician – komisia finančná, 

2.  Ing. arch. Boris Schultz – komisia územného rozvoja a výstavby, 

3.  Ing. Martin Masár – komisia dopravy a životného prostredia, 

4.  Mgr. Stanislav Hrda – komisia sociálna a zdravotná, 

5.  Mgr. Anton Šmotlák – komisia školstva, kultúry a športu, 

6.  Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD. – komisia legislatívno-právna. 

 

 

C. volí 

 

členov komisií miestneho zastupiteľstva  poslancov nasledovne: 

 

1. Komisia finančná: 

a) Ing. Martin Ganz, 

b) JUDr. Petra Hudáková, 

c) Ing. Richard Jajcay, MBA, 

d) Robert Krampl, 

e) Ing. Martin Masár, 

f) Mgr. Simona Petrík, 

g) Ing. Vanda Prikler. 

 

2.  Komisia územného rozvoja a výstavby: 

 a) Ing. Martin Ganz, 

 b) Ing. Lenka Hájeková, 

 c) Mgr. Peter Král, 

 d) Robert Krampl, 

 e) Ing. Peter Lenč, 

 f) Ing. Martin Michlík. 
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3. Komisia dopravy a životného prostredia: 

a) Mgr. Zuzana Jajcayová, 

b) Ing. Peter Lenč, 

c) Ing. Martin Michlík, 

d) Ing. arch. Boris Schultz, 

e) Bc. Jana Žilecká. 

 

4. Komisia sociálna a zdravotná: 

a) Mgr. Zuzana Jajcayová, 

b) MUDr. Jana Kosnáčová, 

c) Ing. Margita Majdáková, 

d) Mgr. Simona Petrík, 

e) Ing. Daniela Záhradníková, 

f) Bc. Jana Žilecká. 

 

5. Komisia školstva, kultúry a športu: 

a) Mgr. Lucia Bundová, PhD., 

b) Ing. Lenka Hájeková, 

c) Mgr. Zuzana Jajcayová, 

d) Mgr. Peter Král, 

e) Ing. Vanda Prikler, 

f) Prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. 

g)Katarína Trefilíková, 

h) Bc. Jana Žilecká. 

 

6. Komisia legislatívnoprávna: 

a) JUDr. Petra Hudáková, 

b) Ing. Richard Jajcay, MBA, 

c) JUDr. PhDr. Branislav Záhradník. 

 

 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov: 

a) Mgr. Anton Šmotlák - za Team Bratislava 

b) Ing. Vanda Prikler - za Progresívne Slovensko 

c) Ing. Martin Masár - za Sloboda a solidarita 

d) Ing. Peter Lenč - za Starostovia a nezávislí kandidáti. 

 

 

D. volí 

 

do funkcie predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných 

funkcionárov: 

 

Mgr. Anton Šmotlák od 1.1.2023 do 31.12.2023, 

Ing. Martin Masár od 1.1.2024 do 31.12.2024 

Ing. Vanda Prikler od 1.1.2025 do 31.12.2025 

Ing. Peter Lenč od 1.1.2026 do termínu konania volieb do orgánov obecnej samosprávy 

v roku 2026. 
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E. volí 

 

do dotačnej komisie, v zmysle § 2 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves č. 7/2021 o podmienkach poskytovania dotácií, týchto poslancov: 

 

a)  Mgr. Lucia Bundová, PhD, 

b)  Ing. Lenka Hájeková, 

c)  JUDr. Petra Hudáková, 

d)  Mgr. Zuzana Jajcayová, 

e)  MUDr. Jana Kosnáčová, 

f)  Ing. Margita Majdáková, 

g) Mgr. Simona Petrík,  

h) Ing. Vanda Prikler, 

i) Prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., 

j) Katarína Trefilíková, 

k) Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., 

l) Ing. Daniela Záhradníková, 

m) Bc. Jana Žilecká. 

 

 

- - - - - 

 

 

                                              Dôvodová správa 
 

k návrhu na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava -

Karlova Ves, voľbu predsedov komisií a členov komisií - poslancov miestneho 

zastupiteľstva 

 

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

miestne zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne 

a kontrolné orgány. V uplynulom volebnom období pracovalo v mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves 6 stálych komisií a 1 komisia s osobitným režimom (Komisia na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov). Išlo o tieto komisie: 

 

Komisia finančná, 

Komisia dopravy a životného prostredia, 

Komisia sociálna a zdravotná,  

Komisia školstva, kultúry a športu, 

Komisia územného rozvoja a výstavby, 

Komisia legislatívno-právna, 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

 

Podľa § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s čl. 23, ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy komisie sú zložené 

z poslancov miestneho zastupiteľstva a z ďalších osôb, zvolených  miestnym zastupiteľstvom.  

 

Pre 9. volebné obdobie sa navrhujú zriadiť nasledovné komisie: 
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1. Komisia finančná, 

2. Komisia územného rozvoja a výstavby, 

3. Komisia dopravy a životného prostredia,  

4. Komisia sociálna a zdravotná,  

5. Komisia školstva, kultúry a športu, 

6. Komisia legislatívno-právna, 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

 

Podľa čl. 23 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy na čele komisie je predseda, ktorý je 

poslancom miestneho zastupiteľstva, volí a odvoláva ho miestne zastupiteľstvo. 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pracuje  

v osobitnom režime v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z .z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a predmetom jej činnosti je plnenie úloh, 

ktoré zveruje do jej pôsobnosti ústavný zákon. Napriek tomu, že tento zákon neupravuje voľbu 

predsedu tejto komisie miestnym zastupiteľstvom, na základe politickej dohody v miestnom 

zastupiteľstve a v zmysle zaužívanej praxe, sa predseda tejto komisie volí spomedzi členov 

komisie vždy na obdobie jedného kalendárneho roka.  

Podľa platného rokovacieho poriadku je voľba predsedov komisií tajná, pokiaľ miestne 

zastupiteľstvo nerozhodne inak. Miestne zastupiteľstvo rozhodne nadpolovičnou väčšinou 

hlasov prítomných poslancov. 

 

Návrhy predsedov komisií budú predložené do miestneho zastupiteľstva. 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov má vo zvyku 

meniť svoje predsedníctvo v ročnom intervale. Predseda komisie by sa menil v týchto 

intervaloch: od 1.1.2023 do 31.12.2023, od 1.1.2024 do 31.12.2024, od 1.1.2025 do 

31.12.2025,  od 1.1.2026 do termínu konania volieb do orgánov obecnej samosprávy v roku 

2026. 

 

Podľa § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s čl. 23, ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy komisie sú zložené 

z poslancov miestneho zastupiteľstva a z ďalších osôb, zvolených  miestnym zastupiteľstvom. 

Podľa § 15 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov zloženie komisií schvaľuje miestne zastupiteľstvo. 

Podľa platného rokovacieho poriadku voľba členov komisií nie je tajná, pokiaľ miestne 

zastupiteľstvo nerozhodne inak.  

Zloženie komisií bude navrhnuté podľa návrhov poslaneckých klubov. 

 

Osobitne sa volia poslanci do dotačnej komisie, ktorá vyplýva z § 2 všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2021 o poskytovaní dotácií. 

 

Bratislava, december 2022  


