
 
Zápisnica 

 
zo zasadnutia mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  

SR Bratislavy zo dňa 13. 1. 2015 
 
 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. 

 

Zasadnutie mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy (ďalej len „mandátová komisia“) otvoril  a  viedol predseda mandátovej 
komisie, poslanec Marian Greksa. 
 
Do pozvánky zasadnutia mandátovej komisie navrhol predseda mandátovej komisie 
Marian Greksa zaradiť materiál ako bod č. 6 pod názvom: 
 
„Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok2014 (od 1. 1. 2014 do 23. 10. 2014 – 6 volebné 
obdobie)“ 
 
Členovia mandátovej komisie hlasovali o zaradení predmetného materiálu 
do programu rokovania mandátovej komisie nasledovne: 
 
Hlasovanie 

Prítomní:   5, za  5, proti 0, zdržal sa 0, 
 
Následne členovia mandátovej komisie schválili takto doplnený program ako 
celok. 
 
Hlasovanie 

Prítomní:   5, za  5, proti 0, zdržal sa 0, 
 
 

 
Prerokovávanie jednotlivých bodov programu zasadnutia 

mandátovej komisie 
 
 
Bod 1. 
 
Prvým bodom rokovania mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy bolo overenie platnosti zloženia sľubu poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

Mandátová komisia k predmetnému materiálu prijala nasledovné uznesenie: 



Uznesenie č. 1  
 
Mandátová komisia po overení zápisnice - výsledkov volieb do orgánov samosprávy 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 - 2018 
 

konštatuje, že 
 

zloženie sľubu primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 11. 12.  2014 bolo platné. 

 
Hlasovanie 

Prítomní:   5, za  5, proti  0, zdržal sa  0, 
 
 
Bod 2. 
 
Druhým bodom rokovania mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy bol zasadací poriadok Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 
 
Predseda mandátovej komisie, poslanec Marian Greksa skonštatoval, že zasadací 
poriadok predložili v elektronickej forme iba 3 poslanecké kluby: 
 
Pravicový klub, ktorého je predsedom poslanec Jozef Uhler. 
Poslanecký klub strany MOST – HÍD, ktorého predsedom je poslanec Rastislav Žitný. 
Bratislava INAK, ktorého predsedníčkou je poslankyňa Katarína Augustinič. 
 
Poslanecký klub Bratislavský klub, ktorého predsedom je poslanec Ján Budaj, 
nereagovalo na výzvu predsedu mandátovej komisie Mariana Greksu a predseda 
poslaneckého klubu mestského zastupiteľstva Klub pre Bratislavu, poslanec Martin 
Borguľa, e-mailom oznámil, že zasadací poriadok predmetného klubu bude aktuálny 
až koncom mesiaca január 2015. 
 
Mandátová komisia k predmetnému materiálu prijala nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie č. 2  
 

Mandátová komisia po prerokovaní predložených podkladov k zasadaciemu poriadku 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

A. berie na vedomie 
 

čiastkové riešenie sedenia poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy počas rokovaní v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca s tým, že tie kluby, 
ktoré nedodali na rokovanie mandátovej komisie dňa 13. 1. 2015 podklady, budú 
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 5. 2. 2015 
sedieť podľa abecedy.  
 

 



B. žiada 
 

organizačné oddelenie magistrátu, 
aby v súlade s čl. 5 ods. 2 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy spracovalo a predložilo na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy dňa 5. 2. 2015 návrh zasadacieho poriadku 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy podľa doručených 
podkladov. 
. 
Hlasovanie 

Prítomní:   5, za  5, proti  0, zdržal sa  0, 
 
 
Bod 3. 
 
Tretím bodom rokovania mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy bol - návrh na zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku 
mandátovej komisie.       

 
Mandátová komisia k predmetnému materiálu prijala nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie č. 3  
 
Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
po prerokovaní rokovacieho poriadku mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 
konštatuje, že 

 
nemá pripomienky k terajšiemu zneniu rokovacieho poriadku mandátovej komisie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
Hlasovanie 

Prítomní:    5, za  5, proti  0, zdržal sa  0, 
 
 
Bod 4. 
 
Štvrtým bodom rokovania mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy bol  - návrh na zmeny v náplni činnosti mandátovej komisie 
mestského zastupiteľstva. 
 
Mandátová komisia k predmetnému materiálu prijala nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie č. 4  
 



Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
po prerokovaní náplne činnosti mandátovej komisie mestského zastupiteľstva 

 
konštatuje, že 

 
nemá pripomienky k terajšiemu zneniu náplne činnosti mandátovej komisie 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie 

Prítomní:    5, za  5, proti  0, zdržal sa  0, 
 

 
Bod 5. 
 
Piatym bodom rokovania mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy bola „Informáciu o počte hlasovaní poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 (od 1. 1. 2014 do 23. 
10. 2014 – 6 volebné obdobie)“ 
 
Mandátová komisia k predmetnému materiálu prijala nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie č. 5  
 
Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
po prerokovaní predmetného materiálu 

 
berie na vedomie 

 
informáciu o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok2014 (od 1. 1. 2014 do 23. 10. 2014 – 6 volebné obdobie). 
 
Hlasovanie 

Prítomní:   5, za  5, proti  0, zdržal sa  0, 
 
 
Bod 6. 
 
Rôzne 
V rámci bodu „rôzne“ pani poslankyňa Marta Černá navrhla, aby sa vykonala 
na začiatku volebného obdobia 2014 – 2018 revízia rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy so zameraním sa na zredukovanie 
počtu diskusných príspevkov a faktických poznámok poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy počas rokovaní mestského 
zastupiteľstva. K návrhu pani poslankyne Marty Černej sa pripojili aj ostatní prítomní 
členovia mandátovej komisie a prijali nasledovné uznesenie 
 

 



Uznesenie č. 6  
 

Mandátová komisia 
 

žiada 
 

predsedov poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy, 
aby vykonali so svojimi členmi poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy revíziu rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a prípadné zmeny a doplnky predložili 
predsedovi mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy, poslancovi Marianovi Greksovi, v termíne do 28. 2. 2015.  
 

 
Hlasovanie 

Prítomní:   5, za  5, proti  0, zdržal sa  0, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
 
   Marian Greksa, v. r. 

                                                                              predseda mandátovej komisie 
                                                                                 Mestského zastupiteľstva  
                                                                             hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Daniela Furgalákováv.v. r. 
                tajomníčka mandátovej komisie 
 



 
 

 
 
  
 

 
 

 
 

 


