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1. 
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. ........./2019 

 mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 12.3.2019 
 

Názov bodu programu 
     Návrh na zvolenie: 

- predsedu komisie výstavby a dopravy, dovolenie člena a odvolanie a dovolenie 
tajomníčky komisie 

- predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 
a dovolenie člena  

pri miestnom zastupiteľstve na volebné obdobie rokov 2018 – 2022  
 

 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
 
A) v o l í  

1) za predsedu Komisie Výstavby a dopravy Ing. Petra Kopčáka 
2) člena Komisie výstavby a dopravy Ing. Martina Galáta 
3) za predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia Miloslava 

Sajana 
4) člena Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia mjr. JUDr. 

Karola Vrchovského 
 
B) o d v o l á v a 
tajomníčku Komisie výstavby a dopravy Ing. Janku Liďákovú 
C) v o l í 
Ing. Arch. Michalu Kozákovu za tajomníčku komisie výstavby a dopravy 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. 
Dôvodová správa 

 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica zvolilo na riadnom rokovaní dňa 
22.1.2019 predsedov, členov a tajomníkov jednotlivých komisií tvorených pri miestnom 
zastupiteľstve. 
Z dôvodu, že post predsedov Komisie výstavby a dopravy ako aj Komisie na ochranu 
verejného poriadku nebol obsadený z radov poslancov miestneho zastupiteľstva, členovia 
komisie si zvolili predsedov medzi sebou. Za predsedu Komisie výstavby a dopravy navrhujú 
Ing. Petra Kopčáka a za predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku pána Miloslava 
Sajana, ktorý v minulom volebnom období komisii predsedal. 
 
Tak isto sa v návrhu uznesenia dovoľujú dvaja členovia do komisií a to Ing. Martin Galát 
a JUDr. Karol Vrchovský za ORPZ. 
 
Z dôvodu dlhej práceneschopnosti Ing. Janky Liďákovej navrhujeme zmeniť tajomníka 
Komisie výstavby a dopravy za Ing. Arch. Michalu Kozákovú. 


