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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 

 

A/                                                             berie na vedomie 

 

1. že podľa ustanovenia § 25 ods. 2 písm. j) zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                

v znení neskorších predpisov Mgr. Ondrejovi Hrivňákovi dňa 16.11.2020 zanikol mandát 

poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa, 

 

2. podľa ustanovenia § 192 ods. 1  zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

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

Ing. Michala Hrapka, ako prvého náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa za volebný obvod č. 4, s najväčším 

počtom získaných 533 platných hlasov,  

 

3. že 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 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa odovzdal Ing. 

Michalovi Hrapkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

 

B/                                                                   konštatuje že, 

 

podľa ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších 

predpisov Ing. Michal Hrapko zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa.   

 

 

C/                                                                     volí  

 

1. Ing. Michala Hrapka, poslanca  

- za člena komisie finančnej a podnikateľskej 

- za člena komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna 

 

2. PhDr. Evu Samolejovú, MPH, poslankyňu 

za zástupcu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri Základnej škole Rajčianska 

ul. č. 3, Bratislava  
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Dôvodová správa 

 

Podľa ustanovenia § 25 ods. 2 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov Mgr. Ondrejovi Hrivňákovi  dňa 16.11.2020 zanikol mandát poslanca 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa. 

 

Podľa ustanovenia § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

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

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

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

miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili dňa 10.11.2018, sa ako prvý náhradník vo 

volebnom obvode č. 4 s najväčším počtom platných hlasov 533 umiestnil Ing. Michal Hrapko. 

 

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 oznámil starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na úradnej tabuli mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa v zákonnej 15 dňovej lehote po tom čo, zanikol mandát poslanca.  

 

Ing. Michal Hrapko podpísaním prehlásenia potvrdil prijatie mandátu poslanca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na uprázdnený mandát poslanca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Zároveň mu starosta mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 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 

odovzdal osvedčenie o tom, že sa stal poslancom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

Poslanec je v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                       

v znení neskorších predpisov zložiť sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého 

sa zúčastní 
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UZNESENIE KOMISIE MANDÁTOVEJ VEREJNÉHO PORIADKU, OCHRANY 

VEREJNÉHO ZÁUJMU A LEGISLATÍVNA 

 

Uznesenie č. 5/2020 zo dňa 25.11.2020 

Nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava–Vrakuňa  

 

Komisia mandátová a verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna 

po prerokovaní materiálu odporúča MZ 

 

A/                                                         zobrať na vedomie 

 

1. že podľa ustanovenia § 25 ods. 2 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov Mgr. Ondrejovi Hrivňákovi dňa 16.11.2020 zanikol mandát 

poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa, 

 

2. podľa ustanovenia § 192 ods. 1  zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

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

nastúpenie Ing. Michala Hrapka, ako prvého náhradníka na uprázdnený mandát poslanca 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa za volebný obvod č. 4,                              

s najväčším počtom získaných 533 platných hlasov,  

 

3. že 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 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa odovzdal                            

Ing. Michalovi Hrapkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

 

B/                                                                   konštatovať že, 

 

podľa ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v znení neskorších 

predpisov Ing. Michal Hrapko zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa.   

 

 

 

Hlasovanie: ZA:   2/ PROTI:  0 /  ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Marek Zajíček 

predseda komisie mandátovej 

verejného poriadku, ochrany 

verejného záujmu 

a legislatívna 
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Mestská časť Bratislava–Vrakuňa 

Šíravská 7, 821 07 Bratislava 214 
 

 

 

Oznámenie  

starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o nastúpení 

náhradníka za poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa 

 
Podľa ustanovenia § 192 ods. 1  zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

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

nastúpenie náhradníka,  

 

ING. MICHALA HRAPKA 
 

za poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  

 

ktorý získal najväčší počet platných hlasov  vo volebnom obvode č. 4, v ktorom zanikol mandát. 

 

 

V Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zanikol podľa § 25 ods. 2 písm. j)  

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mandát 

poslancovi Mgr. Ondrejovi Hrivňákovi. 

 

Z výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 uvedených                          

v Zápisnici miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vo 

voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili dňa 10.11.2018, sa ako prvý 

náhradník vo volebnom obvode č. 4 s najväčším počtom platných hlasov 533 umiestnil                       

Ing. Michal Hrapko, manažér, obstarávanie, ktorý kandidoval za koalíciu: Sloboda a solidarita, 

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 

Demokratická únia Slovenska, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, Sme 

rodina – Boris Kollár. 

 

Oslovený náhradník, Ing. Michal Hrapko vyjadril dňa 24.11.2020 súhlas s nastúpením na 

uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa bude konať 

dňa 08.12.2020 zloží zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava–Vrakuňa  v zmysle ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v 

znení neskorších predpisov. Týmto sa právoplatne ujme mandátu poslanca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

V Bratislave dňa 30.11.2020 

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc 

starosta 


























