
Zápisnica 
z rokovania mandátovej komisie  

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
konaného dňa 21. 3. 2012 

 
Zasadnutie mandátovej komisie, ktorú zvolal primátor hlavného mesta SR Bratislavy  
Milan Ftáčnik. 
 
Prítomný: Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Prítomní členovia mandátovej komisie: Anna Dyttertová, Ing. Ignác Kolek, Mgr. Oliver  
                                                                    Kríž, JUDr. Júlia Ondrišová   
 
Prizvaní: Ing. Peter Lenč, Ing. Libor Gašpierik  
 
Ospravedlnení: Ing. Peter Hanulík, Ing. Katarína Augustinič, RNDr. Marta Černá 
                            
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutie mandátovej komisie 

2. Návrh na zmenu, doplnenie rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy  

 
3. Návrh na voľbu Ing. Jána Hrčku, poslanca  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy, za člena komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
4. Návrh na tajnú voľbu Ing. Anny Reinerovej, poslankyne Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, do funkcie predsedníčky komisie pre cestovný ruch 
a medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
5. Návrh na voľbu Ing. Slavomíra Drozda, poslanca  Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy   

 
6. Požiadavka Ing. Olivera Kríža, poslanca  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy, o dodatočné zaradenie do komisie územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy  

 
7. Rôzne 

 
            Požiadavka Mariana Greksu, poslanca  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  
            SR Bratislavy, o vzdanie sa členstva v komisii cestovného ruchu a medzinárodnej  
            spolupráce Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
           
 
K bodu 1 

Zasadnutie mandátovej komisie otvorila podpredsedníčka mandátovej komisie JUDr. Júlia 
Ondrišová. 
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K bodu 2 
 
Doplnenie a zmeny rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva sa dotýkali 
nasledovných bodov: 
 

1. V čl. 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 
„/2/ O vytvorení poslaneckého klubu informuje predseda klubu primátora 
písomnou formou, v ktorej bude uvedený menný zoznam poslancov, ktorí sú 
členmi klubu“.“ 

     Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3 a doterajší odsek 3 sa označuje  
     ako odsek 4. 

 
2. V čl. 5 ods. 5 sa za slová „hlavný architekt“ dopĺňajú slová „hlavný dopravný 

inžinier“. 
 

3. V čl. 5 ods. 5 v druhej vete sa slová „konatelia obchodných spoločností“ 
nahrádzajú slovami „konatelia, predsedovia predstavenstiev a generálni 
riaditelia obchodných spoločností“. 

 
4. V čl. 5 ods. 6 sa za slová „hlavný architekt“ dopĺňajú slová „hlavný dopravný 

inžinier“. 
 
5. V čl. 5 ods.8 sa vypúšťa posledná veta. 
    „Ak  sa  termín  na  pokračovanie  zasadnutia  určí  ihneď  na   zasadnutí,  tak     
    pozvánky  v  elektronickej  forme  zašle organizačné    oddelenie    magistrátu    
    iba neprítomným poslancom.“. 

 
 

6. V čl. 5 ods. 8 sa na konci dopĺňa veta: 
           „Ak  sa  neprerokujú   všetky  body  schváleného  programu,  môže   mestské   
           zastupiteľstvo   rozhodnúť,   že  sa  v  rokovaní   bude   pokračovať   v   inom  
           náhradnom termíne, pričom  sa  toto  rokovanie  bude  považovať  za  súčasť  
           pôvodného rokovania.“. 
 

6.  V čl. 5  ods. 17 sa vypúšťa  druhá veta „Prihlásený do rozpravy môže hovoriť  
     v tej istej veci najviac dvakrát“.“ 
 
7.  V čl. 5 ods. 19 znie: 
     „Časový   rozsah    vystúpenia    poslanca,   primátora   a   pozvaných    nemá  
     presahovať 5 minút. V tej istej veci je môžu vystúpiť najviac  dvakrát. Ak rečník  
     počas svojho prvého vystúpenia vo veci požiada predsedajúceho o predĺženie   
     svojho  vystúpenia  o  ďalších  5  minút,   žiadosti  sa  vyhovie.  Po   predĺžení  
     vystúpenia rečník stráca nárok na druhú vystúpenie v tej istej veci“.“ 
 
8. V čl. 5 ods. 21 sa za prvú vetu dopĺňa nová veta v znení: 
    „Dĺžka vystúpenia nesmie prekročiť časový limit uvedený v odseku 19.“. 
 
9.  V čl. 5 ods. 21 sa na konci pripája nová veta v znení: 
     „Znenie   odseku   21   sa   nevťahuje   na   prednesenie   faktickej   poznámky  
     predsedajúcim.“. 



- 2 - 
10.  V čl. 5 ods.25 sa za číslovku „19,“ dopĺňa číslovka „21“.“ 
 
11. V čl. 5 ods. 26 sa za prvú vetu vkladajú dve nové vety, ktoré znejú: 
      „Ak  poslanec,  ktorý  vystúpil  v  rozprave sa domnieva, že predkladateľ alebo  
      spracovateľ materiálu nereagoval dostatočne v záverečnom  slove  na  otázky  
      a podnety vyplývajúce z  rozpravy, má  právo  reagovať  na  záverečné  slovo  
      faktickou poznámkou. Predkladateľ  má  právo  má  právo  reagovať  na  takto  
      vznesenú faktickú poznámku.“.   
 
12. V č. 10 ods. 2 sa na koniec pripája táto veta: 
      „Navrhnutí  kandidáti  musia   pred   vykonaním   voľby   vyjadriť   svoj   súhlas  
      s kandidatúrou.“. 
 
13. V čl. 10 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta. 
 
14. V čl. 11 ods. 2 sa prvé dve vety nahrádzajú textom v znení: 
      „Na  interpeláciu  odpovedá  interpelovaný  spravidla  písomne.  Interpelovaný 
      môže  na  interpeláciu  odpovedať  ihneď.  Ak  interpelujúci  pokladá  odpoveď  
      interpelovaného za dostatočnú, môže  sa  vzdať nároku na písomnú odpoveď.  
      Formou   písomnej    odpovede   sa   poslancovi   na   interpeláciu   odpovedá  
      najneskôr  do  30  dní  odo  dňa  vznesenia  ústnej interpelácie alebo odo dňa  
      doručenia písomnej interpelácie mimo rokovania mestského zastupiteľstva.“. 
 
15. V čl. 11 ods. 2 za druhú vetu sa vkladá nová veta v znení: 
      „Ak    interpelujúci    považuje   za   potrebné   reagovať   na   ústnu   odpoveď  
      interpelovaného, môže tak učiniť vo faktickej poznámke.“.  
 
Členovia mandátovej komisie mestského zastupiteľstva sa na ich znení zhodli 
a prejavili súhlas so zmenami a doplnením rokovacieho poriadku mestského 
zastupiteľstva prijatím nasledovného uznesenia: 
 

Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Uznesenie č. 4/2012 

21. 3. 2012 
 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
schváliť s pripomienkami vznesenými na rokovaní mandátovej komisie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy navrhované zmeny a doplnky rokovacieho 
poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy tak, ako budú spracované 
v návrhu dodatku č. 7 a predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 29. 3. 2012. 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4,  za -  4, proti - 0, zdržal sa - 0 
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Ďalej sa mandátová komisia mestského zastupiteľstva zaoberala zmenou v čl. 2 
ods. 1 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. V druhej vete tohto odseku, 
ktorá znie „Klub musí mať najmenej päť členov.“, by sa slovo „päť“ malo nahradiť 
slovom „štyroch“. Členmi mandátovej komisie bolo skonštatované, že navrhovaná 
zmena poslancami Mgr. Petrom Pilinským a Mgr. Oliverom Krížom by bola legitímna, 
nakoľko prišlo v tomto volebnom období k redukcii poslancov z počtu 80 na 45. 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva neprijala k tomuto návrhu uznesenie, 
ale iba kladné stanovisko č. 1/2012, nakoľko táto skutočnosť ešte nebola 
prerokovaná vo všetkých poslaneckých kluboch mestského zastupiteľstva. 

 
K uvedenej problematike prijala mandátová komisia mestského zastupiteľstva iba 

stanovisko nasledovného znenia: 
 

Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
Stanovisko č. 1 
   21. 3. 2012  
 

Mandátová komisia mestského zastupiteľstva zaujala kladné stanovisko k úprave čl. 2 ods. 1 
druhej vety rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 
nahradiť slovo „päť“  slovom „štyroch“ s tým, aby uvedený návrh bol prerokovaný vo všetkých 
poslaneckých kluboch  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.   
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4, za - 4, proti - 0, zdržal sa - 0 
    
K bodu 3 
 
K návrhu na voľbu Ing. Jána Hrčku, poslanca  mestského zastupiteľstva, za člena komisie 
pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva, ktorý nastúpil ako prvý 
náhradník vo volebnom obvode č. 16  - mestská časť Bratislava-Petržalka, na  uprázdnený   
mandát   poslanca mestského  zastupiteľstva  po zomrelom poslancovi pánovi Ing. Tomášovi 
Ágoštonovi, a následne zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva 
podľa § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
dňa 1. 3. 2012, prítomní členovia mandátovej komisie mestského zastupiteľstva nemali 
žiadne pripomienky. 
 
Na základe vyššie uvedeného mandátová komisia prijala nasledovné uznesenie: 
 

Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Uznesenie č. 5/2012 
 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zvoliť Ing. Jána Hrčku, poslanca  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 
za člena komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy. 
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Hlasovanie: 
Prítomní: 4  -  za 4, proti 0, zdržal sa 0 
 
 
K bodu 4 

 
Návrh na tajnú voľbu Ing. Anny Reinerovej, poslankyne mestského zastupiteľstva, členky 
poslaneckého klubu SDKÚ – DS a MOST – HÍD mestského zastupiteľstva, do funkcie 
predsedníčky komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu mestského 
zastupiteľstva, podal poslanecký klub SDKÚ – DS a MOST – HÍD mestského zastupiteľstva,  
nakoľko zomrelí pán poslanec Ing. Tomáš Ágošton, predchádzajúci predseda komisie pre 
cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu mestského zastupiteľstva bol takisto členom 
vyššie uvedeného poslaneckého klubu za stranu MOST – HÍD. 
 
 
Na základe vyššie uvedeného mandátová komisia prijala nasledovné uznesenie: 
 

Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Uznesenie č. 6/2012 
 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby tajným hlasovaním bola zvolená Ing. Anna Reinerová, poslankyňa Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, do funkcie predsedníčky komisie pre cestovný 
ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4  -  za 4, proti 0, zdržal sa 0 
 

      
K bodu 5 

K návrh na voľbu Ing. Slavomíra Drozda, poslanca  mestského zastupiteľstva, za 
člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
mestského zastupiteľstva neboli zo strany členov mandátovej komisie žiadne pripomienky, 
nakoľko podľa  čl. 7 ods. 5 písm. a)  ústavného zákona  č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
„Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom  
zastupiteľstve  zástupcovia  politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, 
komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a 
jedného zástupcu nezávislých poslancov“.  

Mandátová komisia mestského zastupiteľstva skonštatovala, že v súčasnej dobe 
v tejto komisii mestského zastupiteľstva nemá zastúpenie politická strana SMER – SD, 
a preto z vyššie uvedeného dôvodu navrhujú zvoliť Ing. Slavomíra Drozda, poslanca 
mestského zastupiteľstva, člena poslaneckého klubu politickej strany SMER – SD, za člena 
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 
zastupiteľstva.  
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Na základe vyššie uvedeného mandátová komisia prijala nasledovné uznesenie: 
 

Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Uznesenie č. 7/2012 
 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, 
zvoliť Ing. Slavomíra Drozda, poslanca  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy, za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4  -  za 4, proti 0, zdržal sa 0 
 

K bodu 6 
 
Členovia mandátovej komisie mestského zastupiteľstva vzali na vedomie požiadavku 
poslanca Ing. Olivera Kríža o zaradenie za člena komisie územného a strategického 
plánovania, životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva, ale na základe 
predloženého písomného vyjadrenia predsedu vyššie uvedenej komisie Ing. Michala 
Muránskeho neodporúča zvoliť poslanca Ing. Olivera Kríža za člena komisie územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby mestského zastupiteľstva,  
z dôvodu už veľkého počtu jej členov – 19. Navyšovanie tohto počtu členov komisie by 
smerovala k nepružnosti  a zdĺhavosti  rokovacích procesov na jej zasadnutiach. 
 
Na základe vyššie uvedeného mandátová komisia prijala nasledovné uznesenie: 
 

Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Uznesenie č. 8/2012 
 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 

neodporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, 
zvoliť Ing. Olivera Kríža, poslanca  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 
za člena komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4  -  za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 
Rôzne - bod 7 
 
Doplnenie programu rokovania mandátovej komisie v bode „Rôzne“ o písomnú žiadosť 
poslanca Mariana Greksu zaslanú e-mailom o uvoľnenie z členstva v komisii cestovného 
ruchu a medzinárodnej spolupráce mestského zastupiteľstva na vlastnú žiadosť.  
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V písomnom odôvodnení pán poslanec Marian Greksa uviedol, že chce členstvo prenechať   
novo nastupujúcim poslancom mestského zastupiteľstva. Sám je členom v ďalších 2 
komisiách mestského zastupiteľstva, v komisii finančnej stratégie a pre správu  a podnikanie 
s majetkom mesta a komisia kultúry a ochrany historických pamiatok mestského 
zastupiteľstva, čo je podľa neho dostatočne náročné pri skĺbení povinností vyplývajúcich z 
mandátu poslanca mestského zastupiteľstva a pracovných povinnosti.  
 
Na základe vyššie uvedeného mandátová komisia prijala nasledovné uznesenie: 
 

Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Uznesenie č. 9/2012 
 
Mandátová komisia mestského zastupiteľstva po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, 
zobrať na vedomie vzdanie sa Mariana Greksu, poslanca  Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, členstva v komisii cestovného ruchu a medzinárodnej 
spolupráce Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na vlastnú žiadosť. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 4  -  za 4, proti 0, zdržal sa 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

JUDr. Júlia Ondrišová, v. r. 
                                                                                   podpredsedníčka mandátovej komisie 

          mestského zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
Mgr. Daniela Furgaláková 
tajomníčka mandátovej komisie 
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