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N á v r h  u z n e s e n i a  
 
 

UZNESENIE č. ........... /2022 
zo dňa 22. 11. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

A  b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

Správu predsedu Volebnej komisie Bratislavského samosprávneho kraja o výsledkoch volieb 
do orgánov samosprávneho kraja zo dňa 29. 10. 2022 
 
 

B  k o n š t a t u j e  
 
 

B.1  že zvolený predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
 
  Juraj Droba 
 
  zložil zákonom predpísaný sľub predsedu 
  

  
B.2  že zvolení poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 
 
 
Lenka Antalová Plavuchová   
Dušan Badinský 
Jakub Badrna  
Martin Barto 
Monika Beňová Makkiová 
Ján Buocik  
Peter Cmorej 
Dana Čahojová 
Monika Ďurajková 
Oskar Dvořák  
Štefan Gašparovič 
Petra Hitková    
Ján Hrčka 
Mária Hudáková   
Tomáš Husár 
Martin Chren 
Juraj Jánošík 

Robert Kočkovský 
Tomáš Korček 
Jozef Krúpa 
Martin Kuklovský 
Rudolf Kusý 
Roman Mács 
Marek Machata 
Jakub Mrva 
Tünde Neszméri 
Alžbeta Ožvaldová 
Martin Patoprstý 
Juraj Petrakovič 
Simona Petrík 
Peter Pilinský 
Lucia Plaváková 
Milan Polešenský 
Michal Rakús 

Michal Sabo 
Jozef Savkuliak 
Zuzana Schwartzová 
Martin Smeja 
Oliver Solga 
Soňa Svoreňová 
Juraj Štekláč 
Peter Švaral 
Jozef Tittel 
Peter Tydlitát 
Jozef Uhler 
Jakub Vallo 
Martin Vician 
Lucia Vidanová 
Vladimíra Vydrová 
Martin Winkler 
Martin Zaťovič   

Mária Kisková     Juraj Říha 

 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. 

 
 
 
 
 



D ô v o d o v á  s p r á v a  
 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 180/2014 Z .z. 

o podmienkach výkonu volebného práva sa dňa 29. 10. 2022 konali voľby do 

orgánov samosprávnych krajov. V týchto voľbách bol za predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja zvolený Juraj Droba. Zároveň bolo zvolených 53 poslancov 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Podľa § 14 zákona 

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch): „Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva zvolá doterajší 

predseda tak, aby sa konalo do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Ustanovujúce 

zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva vedie doterajší predseda do zloženia sľubu 

nového predsedu.“ 

Funkčné obdobie predsedu sa skončí zložením sľubu novozvoleného 

predsedu. Funkčné obdobie zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov 

novozvoleného zastupiteľstva. 

Predseda skladá sľub nasledovného znenia: "Sľubujem na svoju česť 

a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie 

predsedu ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 

 

Podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona o samosprávnych krajoch je poslanec 

povinný zložiť sľub na prvom zasadnutí zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní. 

Poslanec skladá sľub nasledovného znenia: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že 

budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, 

dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca ich budem 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 


