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Návrh  uznesenia 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. berie  na  vedomie 
 
1. Zánik  poslaneckého  mandátu  Ing. Petra  Hanulíka, poslanca  Miestneho zastupiteľstva 
    mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  za  2. volebný  obvod,  podľa  § 25  ods. 2 písm. f) 
    zákona  SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v znení neskorších predpisov. 
2. Oznámenie  starostu  mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka  o  nastúpení   Jána  Ružoviča  
    za poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako náhradní- 
    ka uvedeného na prvom mieste za  2. volebný  obvod, s počtom platných hlasov 956. 
     

B. konštatuje, že 
 

Ján  Ružovič  zložil  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca  v  súlade  s  §  26  zákona  SNR  
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
                                                              C. odvoláva 
 
Jána  Ružoviča z funkcie odborníka-neposlanca z Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, dňom 17. 4. 2018.  
 

D. volí 
 

Jána Ružoviča do funkcie člena poslanca Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka, dňom  18. 4. 2018. 
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                                                              Dôvodová správa 
 
Ing.  Peter Hanulík, bytom  Gallayova 9,  841 02  Bratislava   bol  vo  voľbách  do orgánov 
samosprávy obcí  v  novembri  2014  riadne  zvolený za poslanca Miestneho zastupiteľstva 
mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka, ako kandidát za koalíciu SMER-sociálna demokracia, 
Slovenská  národná  strana, Strana  zelených Slovenska, Strana  moderného Slovenska  a to  
za 2. volebný obvod, s počtom  platných  hlasov 979.  Poslanec Ing. Peter Hanulík dňa 15.3.  
2018  písomne  oznámil,  že  dňom   12. 3. 2018  prišlo k zmene jeho trvalého pobytu  a  to 
mimo územia mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
Na základe vyššie uvedeného v zmysle § 25 ods. 2 písm. f) zákona   SNR   č. 369/1990  Zb.  
o obecnom zriadení v  znení  neskorších  predpisov Ing. Petrovi Hanulíkovi zanikol   zo zá- 
kona mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej  časti  Bratislava-Dúbravka. 
Podľa §  192  ods. 1  a 2  zákona  NR SR  č.180/2014  Z. z. o podmienkach  výkonu  voleb- 
ného  práva  a o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov,  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 volieb  do orgánov samo- 
správy  obcí  konaných  dňa  15. novembra   2014  do  Miestneho  zastupiteľstva   mestskej  
časti  Bratislava-Dúbravka   uvedených   v  zápisnici  miestnej  volebnej  komisie  vyplýva,   
že  najväčší  počet  platných  hlasov  v  2.volebnom  obvode získal náhradník  Ján Ružovič,  
bytom Drobného 6, Bratislava, 51-ročný, vodič, s počtom platných hlasov 956, za  koalíciu  
SIEŤ, Slovenská   demokratická  a  kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskode-
mokratické  hnutie, MOST – HÍD, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a So- 
lidarita a Strana zelených. 
Ján  Ružovič  písomne   potvrdil,  že   prijíma  mandát   poslanca  Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti  Bratislava-Dúbravka. Následne mu starosta  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 v znení  neskorších  predpisov  odovzdal osvedčenie, že sa  stal poslan- 
com miestneho zastupiteľstva a súčasne oznámil nastúpenie náhradníka  Jána Ružoviča   na   
uprázdnený  mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
vyvesením  oznámenia na úradnej tabuli mestskej časti a na webovej stránke mestskej časti. 
Ján  Ružovič  bol uznesením  miestneho zastupiteľstva  č.7/2014 bodom  2.3. zo dňa 15. 12. 
2014 zvolený do funkcie odborníka-neposlanca  Komisie kultúry Miestneho  zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
Z toho dôvodu je potrebné, aby ho miestne zastupiteľstvo z tejto funkcie odvolalo. 
Ján  Ružovič  prejavil  záujem  i naďalej  pracovať  ako  poslanec miestneho zastupiteľstva 
v Komisii kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
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    MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–DÚBRAVKA 
                  Žatevná 2,  844 02  Bratislava 
_______________________________________________ 
                                                           

                                                                                       
                                                                                                         Bratislava, 20.  marca 2018 
 
 
 
 

Oznámenie 
starostu o nastúpení náhradníka za poslanca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
          V Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Dúbravka zanikol podľa § 25  
ods. 2 písm. f)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
mandát poslancovi Ing. Petrovi  Hanulíkovi  z 2. volebného obvodu.  
 
          Z výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. 11. 2014 uvedených 
v zápisnici  miestnej volebnej komisie vyplýva, že  najväčší počet platných hlasov  
do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka  v 2. volebnom obvode získal 
prvý náhradník, Ján Ružovič, 51-ročný, bytom Drobného 6, 841 01 Bratislava, vodič,  
za koalíciu SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST – HÍD, NOVA, Občianska konzervatívna strana, 
Sloboda a Solidarita, Strana zelených, s počtom platných hlasov  956. 
 
         Oslovený náhradník, Ján Ružovič vyjadril dňa 19. 3. 2018 súhlas s nastúpením  
na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.       
          
         Na základe vyššie uvedeného a v súlade s § 192 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. 
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 

oznamujem 
 
nastúpenie náhradníka za poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Dúbravka, Jána Ružoviča, v 2.volebnom obvode, na uprázdnený mandát poslanca Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
 

 
    

 
 
                                                                                         RNDr. Martin  Zaťovič, v. r. 
                                                                        starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
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