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K bodu:  

Otvorenie . 

 

 

PREDSEDAJÚCI:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 (Otvorenie: 9,05 h.) 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

 o t v á r a m   mimoriadne zasadnutie Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, na ktorom vítam vás, poslancov mestskéh o 

zastupite ľstva, starostov mestských častí a ostatných 

prítomných.  

 

 Pod ľa prezen čnej listiny konštatujem, že je prítomná 

nadpolovi čná vä čšina všetkých poslancov; preto možno 

konštatova ť, že mestské zastupite ľstvo je uznášania-

schopné.  

 

 O ospravedlnenie neú časti na tomto mimoriadnom 

zasadnutí mestského zastupite ľstva požiadali 3 poslanci:  

 pani poslanky ňa JUDr. Júlia Ondrišová,  

 pán poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc. a 

 pán poslanec Ján Panák, ktorý sa ospravedlnil na c elé 

rokovanie. 

 

 

Určenie skrutátoriek, vo ľba overovate ľov zápisnice a 

návrhovej komisie.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

 vzh ľadom na to, že na dnešnom mimoriadnom zasadnutí 

mestského zastupite ľstva sme zvolili takéto sedenie, 

pretože sa pripravujú aktivity smerom ku projektu 

Bratislava pre všetkých, takže si vás dovolím požia dať o 

súhlas s tým, že budeme hlasova ť aklama čne. Teda nemáme 

hlasovacie zariadenie. Budeme teda hlasova ť zdvihnutím 

ruky, a kolegyne z magistrátu budú vykonáva ť funkciu 

skrutátoriek. Predpokladám, že s tým nebude žiadny 

problém, ale len pre poriadok hovorím, že 

 pani Daniela Furgaláková, 

     pani Marta Šikrová a 

     pani Marta Žufovská, 

ktoré ur čite poznáte, pretože sa s nimi stretávate pri 

príchode na zastupite ľstvo, budú skrutátorkami pre dnešné 

zasadnutie.  

 

 Ak s tým nemá nikto problém, prejdeme na overovate ľov 

zápisnice. 

 

 Za overovate ľov  navrhujem: 

 pána poslanca Ing. Milana Černého a  

     pána poslanca Mgr. Petra Pilinského. 

 

 Sú, prosím, nejaké iné návrhy? 

 Ak nie sú, prosím, keby ste zdvihnutím ruky vyjadr ili 

súhlas, a vlastne tým budeme hlasova ť, kto je za to, aby 

títo dvaja poslanci boli overovate ľmi na dnešnom rokovaní. 
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 (Hlasovanie.) 

 

 Ak dovolíte, pre poriadok si to spo čítame, aby sme 

vedeli, ko ľko presne vás v sále je. 

 

 A potom to už budeme to tak nejako rýchlejšie,  le bo 

je zjavné, že je to vä čšina. 

 

 Ale ja chcem, aby sme do zápisu dali, že ko ľko 

poslancov hlasovalo za. 

 Takže, kolegyne? 

 Tridsa ťdva poslancov za. 

 Je niekto proti?  Nikto. 

 Zdržal sa niekto hlasovania?  Nikto. 

 

 Konštatujem, že sme overovate ľov schválili.  

 

 

 Ďalej mám pre vás návrh na zloženie návrhovej 

komisie:  

 pani poslanky ňa Ing. Zuzana Dzivjáková 

 pani poslanky ňa Izabella Jégh 

 pani poslanky ňa Ing. Viera Kimerlingová  

 pán poslanec doc. PhDr. Dušan Čaplovi č, DrSc. a 

 pani poslanky ňa Gabriela Feren čáková. 

 

 Sú nejaké iné návrhy? 

 Ak nie sú, dávam hlasova ť, kto je, prosím, za takéto 

zloženie návrhovej komisie. 

 

 (Hlasovanie.) 
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 Je niekto proti?  Nikto. 

 Zdržal sa niekto hlasovania?  Nikto. 

 

 Konštatujem, že sme schválili zloženie návrhovej 

komisie.  

 

 Poprosím, keby návrhová komisia zaujala miesto; tu  

sme pre vás vyhradili miesto. Budeme na záver nášho  

dnešného rokovania schva ľova ť uznesenie. 

 

 Takže poprosím vás, keby ste sa posadili na miesto  

ur čené pre návrhovú komisiu.  

 

 (Poznámka z pléna: Mali sa uvies ť po čty pri 

hlasovaní.) 

  Nepotrebujem, ja som v pohode.  

 Vy ste rýchle, jak hadove nohy.  

  

 Ja si myslím, že ke ď je to zjavná vä čšina, a vieme, 

že je to nadpolovi čná vä čšina poslancov, nepotrebujeme 

počty.  

 Ak niekto bude žiada ť prezentova ť po čet, ja ho, 

samozrejme, poviem.  

 Hovorím teraz, samozrejme, o tých formálnych alebo  

procedurálnych záležitostiach.   

 

 

 

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Ing. Igora Bendíka  na 

uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy.  
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 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ter az 

prejdeme k meritu. 

 

 Vzh ľadom k tomu, že Ing. Peter Dub ček, poslanec 

mestského zastupite ľstva d ňa 30. marca 2011 zomrel, 

uprázdnil sa jeho poslanecký mandát.  

 

 A z tohto dôvodu je potrebné v zmysle § 51 ods. 2 

zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o vo ľbách 

do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predp isov, 

aby mestské zastupite ľstvo vyhlásilo nastúpenie náhradníka 

do 15 dní po tom, ako sa uprázdnil poslanecký mandá t.  

 

 Prvým náhradníkom na uprázdnený mandát poslanca za  

volebný obvod č. 11, mestská časť Bratislava - Karlova 

Ves, je Ing. Igor Bendík.  

 

 Z tohto dôvodu som zvolal toto mimoriadne zasadnut ie 

mestského zastupite ľstva, aby sme vykonali tú procedúru, 

ktorú predpokladá zákon.  

 

 

 Návrh p r o g r a m u rokovania dnešného 

zastupite ľstva ste dostali na pozvánke: 

 Otvorenie 

 Ur čenie skrutátoriek, vo ľba overovate ľov zápisnice a   

     návrhovej komisie. 

 

 Jediným bodom návrhu programu je vyhlásenie 

nastúpenia náhradníka. 
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 Pre poriadok sa ale opýtam sa, či nie sú z vašej 

strany nejaké iné návrhy do programu? 

 

 (Otázka z pléna: Kde bude sedie ť?) 

 

 Zasadací poriadok budeme rieši ť normálne na ďalšom 

stretnutí. My sa ešte stretneme ako predsedovia 

poslaneckých klubov, môžme si to tam pripravi ť.  

 

 Takže nechcem, aby sme to robili dnes, lebo dnes a ni 

nemáme to usporiadanie, kde by sme o tom rozmýš ľali. 

 

 Čiže vlastne to, kde bude pán poslanec sedie ť, 

vyriešime pri príprave najbližšieho zastupite ľstva.  

 

 Ak nie sú ďalšie návrhy do programu, dám hlasova ť o 

programe. O tom jednom bode programu, prosím, keby ste sa 

vyjadrili hlasovaním, či súhlasíte s návrhom programu. 

 Nech sa pá či, kto je za? 

  

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Je niekto proti? 

 Zdržal sa niekto hlasovania? 

 Diev čatá, ako to vidíte? 

 

 Tridsa ťšes ť poslancov prítomných. 

 Tridsa ťšes ť za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.  

 

 Konštatujem, že sme schválili program rokovania.   
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 Vzh ľadom na to, že pán poslanec Dub ček bol predsedom 

mandátovej komisie, v zastúpení mandátovej komisie vystúpi 

teraz jej členka, pani poslanky ňa Dyttertová. 

 

 Poprosím ju, aby uviedla materiál, ktorý vlastne 

súvisí s nastúpením náhradníka a vyhlásením jeho vo ľby.  

 Nech sa vám pá či.  

 

 

Anna  D y t t e r t o v á, poslanky ňa MsZ: 

 Ďakujem pekne. 

 Vážené dámy, vážení páni, vážený pán primátor,  

 Ing. Peter Dub ček bol zvolený vo vo ľbách do orgánov 

samosprávy hlavného mesta Bratislavy v roku 2010 za  

poslanca mestského zastupite ľstva hlavného mesta vo 

volebnom obvode č. 11, za mestskú časť Bratislava - 

Karlova Ves. 

 

 Na základe uprázdnenia poslaneckého mandátu poslan ca 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Bratislavy a pod ľa 

výsledkov volieb uvedených v zápisnici Mestskej vol ebnej 

komisie hlavného mesta d ňa 28. novembra 2010 je uvedený 

ako prvý náhradník na uprázdnený mandát poslanca Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta Bratislavy za volebný obvod 

č. 11, mestskú časť Bratislava - Karlova Ves, s najvä čším 

počtom získaných 3074 platných hlasov Ing. Igor Bendík . 

 

 Ind. Igor Bendík je v sú časnej dobe členom strany 

Sloboda a Solidarita. Do Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta kandidoval za koalíciu Slovenská demokratická  a 
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kres ťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a 

Solidarita, Kres ťansko-demokratické hnutie, MOST-HÍD a 

Občianska konzervatívna strana.  

 

 Ing. Igor Bendík sa zú častnil d ňa 6. apríla 2011 

zasadnutia mandátovej komisie mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta, kde podpísaním prehlásenia potvrdil  

prijatie mandátu poslanca Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Bratislavy na uprázdnený mandát posl anca 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Bratislavy.  

 Ďakujem.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Ďakujem pekne pani poslankyni Dyttertovej za 

pre čítanie správy mandátovej komisie.  

 

 Teraz pristúpime ku zloženiu s ľubu.  

 Poprosím pani poslanky ňu Černú, aby pre čítala text 

sľubu.  

 Vás poprosím, aby ste vstali. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslanky ňa MsZ:  

 S ĽUB poslanca Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy: 

 

 S ľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plni ť svoje povinnosti, ochra ňova ť záujmy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, dodržiava ť Ústavu 
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Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a osta tné 

všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svoj ej 

funkcie poslanca Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy ich budem uplat ňova ť pod ľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.  

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 

 

Ing. Igor  B e n d í k :  

 S ĽUBUJEM.  

 (Zloženie s ľubu do rúk primátora.) 

 (Podpísanie tla čiva "s ľub poslanca".) 

 (Potlesk.) 

 

 

Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Vážené dámy a páni, 

 novozvolený poslanec zložil s ľub, čím sa ujal svojej 

funkcie v zmysle zákona.  

 

 My to formálne musíme vyjadri ť uznesením. 

 

 Preto poprosím návrhovú komisiu, keby predniesla 

návrh uznesenia k nášmu bodu programu. 

 Nech sa pá či. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Ing. Viera  K i m e r l i n g o v á, poslanky ňa MsZ: 

 

 Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu  

 

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

že Ing. Petrovi Dub čekovi, poslancovi Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, d ňa 30. marca 2011, smr ťou zanikol mandát 

poslanca Mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle § 25 ods. 2 písm. 

j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 B.  v y h l a s u j e  

nastúpenie Ing. Igora Bendíka, ako prvého náhradník a na 

uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za v olebný 

obvod č. 11, mestskú časť Bratislava - Karlova Ves, s 

najvä čším po čtom získaných 3074 platných hlasov, v zmysle 

§ 51 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 

Zb. o vo ľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov.  

 

 C.  k o n š t a t u j e, že  

Ing. Igor Bendík zložil zákonom predpísaný s ľub poslanca 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v zmysle § 26 zákona Slovenske j 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne. 

 

 Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia z vašej 

strany? 

 

 Ak nie sú, tak dávam hlasova ť, aby ste sa vyjadrili 

hlasovaním o návrhu uznesenia, ktoré predniesla náv rhová 

komisia.  

 Nech sa pá či, kto je za? 

 

 (Hlasovanie.) 

 

 Tu poprosím, aby ste to spo čítali, lebo je to 

dôležité uznesenie. 

 Je niekto proti z poslancov? 

 Zdržal sa niekto hlasovania?  

 Nech sa pá či. 

 

 Tridsa ťdevä ť prítomných poslancov. 

 Tridsa ťdevä ť poslancov hlasovalo za, nikto nebol 

proti, nikto sa nezdržal.  

 

 

 Konštatujem, že sme prijali uznesenie, ktoré 

predložila návrhová komisia a vyhlásili sme nastúpe nie 

náhradníka na uprázdnený mandát, ktorým sa stal pán  

poslanec Ing. Igor Bendík. 

 Ja vám úprimne blahoželám.  
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 Pevne verím, že sa v členíte do tohto kolektívu 

mestského zastupite ľstva s tým, že na najbližšom 

zastupite ľstve rozhodneme o tom, do ktorej komisie pán 

poslanec bude zaradený. To sme dnes neriešili.  

 

 Rozhodneme o tom, že kde bude sedie ť, aby sme 

vytvorili priestor pre jeho zaradenie do poslanecké ho 

klubu, a teda normálne podmienky na prácu, tak ako to 

predpokladá náš rokovací poriadok.  

 

 

 Vážené dámy a páni, 

 z h ľadiska procedúry sme naplnili zmysel dnešného 

zasadnutia. Rozhodli sme to, o čom bolo potrebné rozhodnú ť 

do 15 dní.  

 

 Ve ľmi pekne ďakujem, že ste prišli. 

 A kon čím oficiálne mimoriadne zasadnutie mestského  

zastupite ľstva. 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 

                      x          x 

 

 (Ukon čenie o 9,20 h.) 
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Ing. Viktor Strom ček                 Milan Ftá čnik 

      riadite ľ                          primátor  

Magistrátu hl. mesta SR             hlavného mesta SR  

     Bratislavy                        Bratislavy 

 

 

 

 

 

 

                Overovatelia zápisnice:  

 

 

    Ing. Milan Černý                Mgr. Peter Pilinský 

   poslanec Mestského                poslanec Mests kého  

zastupite ľstva hl. mesta         zastupite ľstva hl. mesta 

     SR Bratislavy                     SR Bratislav y 

               
        
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Zápisnicu vyhotovila: 
          
 
                    Ing. Mária Bahnová 

                    komorná stenografka 
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