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Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Hlasovanie per rollam podľa čl. 6 ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie legislatívy, financií, mandátovej 

a kontroly  

 
 

I. 
Úvod 

 
Hlasovanie Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly formou per rollam podľa čl. 6 ods. 5 Rokovacieho 
poriadku Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly. 
 
Pozvánka spolu s materiálmi k nižšie uvedeným bodom programu boli odoslané elektronicky všetkým členom 
Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly na hlasovanie formou per rollam dňa 28. marca 2022. 
Hlasovanie bolo ukončené 30. marca 2022 o 18:00 hod. 
 
Prítomní: p. Tešovič, p. Janatová, p. Vanková, p. Mráz, p. Kraváriková, p. Veslárová, p. Marčák, p. Maruščák.  
P. Hlaváčová a p. Griger sa nezúčastnili hlasovania.  
 
Dňa 31.03.2022 o 10:45 hod. sa vykonalo spočítanie výsledkov hlasovania. 
 

Por. 

číslo 
Názov bodu programu Predkladateľ/navrhovateľ/spracovateľ 

1 Schválenie programu   

2. 
Stanovisko k Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislava 

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2011 o zásadách 

hospodárenia s majetkom hl. mesta SR Bratislavy 

Krajčír/ Ing. Koprdová/ Mgr. 

Dargajová/ 

3. Rôzne  --- 

 
 

K bodu 1                                      Schválenie programu  

 
Z obsahu diskusie:  Bez diskusie. 

 
 

Uznesenie č. 1/3/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátovej a kontroly súhlasí s navrhovaným programom. 

 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 5 0 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2              Stanovisko k Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR 

Bratislava ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2011 o 

zásadách hospodárenia s majetkom hl. mesta SR Bratislavy 

Z obsahu diskusie: Bez diskusie 

 

Uznesenie č. 2/3/2022  

 
Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves,  
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves: 
súhlasiť  
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky č. ____ z _____, ktorým sa zrušuje 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s 
majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

 5 3 0 áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 3          Rôzne 

 
Z obsahu diskusie:  Bez diskusie. 
 
 
 
 

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  
(gestor komisie) 

 
Mgr. Monika Dargajová 

 
v.r. 

 
Predseda komisie 

 
Mgr. Rastislav Tešovič 
 

 
v.r. 

 




































