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K bodu:  

Otvorenie, vo ľba overovate ľov zápisnice a návrhovej 

komisie  

 

 

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

               starosta hl. mesta SR Bratislavy 

 (Otvorenie o 8,30 h) 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

prosím, aby ste sa posadili na svoje miesta, aby sm e mohli 

pristúpi ť k dnešnému rokovaniu.  

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

prosím, keby ste sa usadili. Viem, že si máte ve ľa toho 

poveda ť, ale máme pred sebou mimoriadne zastupite ľstvo.  

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, váž ené 

dámy a páni, týmto  o t v á r a m   mimoriadne zasa dnutie 

mestského zastupite ľstvo.  

 Prosím, keby ste sa upokojili, na ktorom vás, teda   v 

prvom rade, poslancov mestského zastupite ľstva, vítam. 

 

 Vítam aj prítomných starostov mestských častí a 

samozrejme, aj všetkých ostatných prítomných.  

 

 Pod ľa prezen čnej listiny je prítomná nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že naše  

zasadnutie je uznášaniaschopné.  
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 O ospravedlnenie neú časti požiadal pán poslanec 

Švejna, ktorý napísal, že možno príde neskôr; možno  to ani 

nestihne.  

 A pán poslanec Havrilla sa ospravedlnil na celé na še 

rokovanie.  

 

 Ospravedlnilo sa 6 ďalších starostov. 

 Myslím, že toto dnes nie je téma, ktorá sa dotýka 

pani starostiek a pánov starostov, preto ich považu jeme za 

ospravedlnených.  

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

 vzh ľadom k tomu, že na dnešnom zastupite ľstve sme 

zvolili takéto sedenie, aby sme nemuseli na pol hod inu 

rozklada ť stoly, dám vlastne možnos ť, aby sme hlasovali 

prostredníctvom zdvihnutia ruky, pretože nemáme 

namontované hlasovacie zariadenie a budeme spo čítava ť vaše 

hlasy prostredníctvom skrutátoriek, ktorými budú ko legyne 

z nášho organiza čného oddelenia, pani Furgaláková, pani 

Feran číková a pani Senešová.  

 

 To znamená, ke ď budeme spo čítava ť hlasy, tak budeme 

to robi ť prostredníctvom skrutátoriek.  

 

 

 Chcem vám navrhnú ť overovate ľov zápisnice  z dnešného 

mimoriadneho zasadnutia, za ktorých navrhujem: 

- pána poslanca Ing. Milana Černého a 

- pána poslanca Ing. Martina Borgu ľu. 
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 Môžme? 

 Pán poslanca Černého, priznám sa, vidím; prepá čte pán 

poslanec, dobre, lebo pána Borgu ľu som videl; sedí v prvom 

rade.  

 

 Ak nie sú námietky alebo iné návrhy, prosím, dávam  

hlasova ť zdvihnutím ruky, kto je za to, aby kolegovia boli 

overovate ľmi dnešnej zápisnice? 

 (Prezentácia a hlasovanie.)  

 Ďakujem ve ľmi pekne. 

 Je niekto proti?  

 Zdržal sa hlasovania? 

 

 Konštatujem, že sa jeden poslanec zdržal hlasovani a a 

jeden poslanec nehlasoval. 

 To znamená, schválili sme overovate ľov. 

 

 

 Teraz budeme hlasova ť o návrhovej komisii , do ktorej 

navrhujem týchto piatich poslancov:  

 - pani poslanky ňa PhDr. Ľudmila Farkašovská 

 - pán poslanec Stanislav Fiala 

 - pani poslanky ňa Izabella Jégh 

 - pán poslanec Ing. Igor Bendík 

 - pani poslanky ňa Ing. Alena Krištofi čová. 

 

 Má niekto, prosím, iný návrh na zloženie návrhovej  

komisie?  

   

 Ak nemá, zopakujme, prosím, procedúru hlasovania, kto 

je za zloženie návrhovej komisie? 
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 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Je niekto proti? 

 Zdržal sa niekto hlasovania?  

 

 Ak nie, konštatujem, že sme zvolili návrhovú komis iu. 

 Požiadam kolegov, aby prišli na miesto, ktoré je 

ur čené pre návrhovú komisiu, aby ste mohli splni ť tú 

funkciu ktorú máte splni ť a predložili poslancom na 

hlasovanie návrhy uznesení. 

 

 Takže prosím, máte tu vyhradený priestor, nech sa 

páči.  

 

 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,   

 vzh ľadom na to, že JUDr. Robert Kali ňák, poslanec 

mestského zastupite ľstva sa d ňom 4. mája 2012 vzdal 

mandátu poslanca mestského zastupite ľstva, uprázdnil sa 

jeho poslanecký mandát. 

 

 Z tohto dôvodu je potrebné v zmysle § 51 ods. 2 

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

do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov,  aby 

mestské zastupite ľstvo vyhlásilo nastúpenie náhradníka. 

 Termín, ktorý stanovuje zákon je 15 dní po tom, ak o 

sa uprázdnil poslanecký mandát.  

 

 Preto sme vás zvolali na dnešné mimoriadne 

zastupite ľstvo. 
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 Prvým náhradníkom na uprázdnený mandát poslanca za  

volebný obvod číslo 16, mestská časť Bratislava - 

Petržalka je pán Bc. Martin Dinuš.    

 

 Z tohto dôvodu som zvolal mimoriadne zastupite ľstvo, 

pretože sme povinní dodrža ť zákonom stanovený termín.  

 

 Dávam vám teraz návrh programu, v ktorom je 

nastúpenie náhradníka a schválenie zmeny zasadacieh o 

poriadku.  

 

 Chcem sa opýta ť, či máte pripomienky k programu alebo 

nejaké návrhy na doplnenia?  

 Nech sa pá či.  

 

 Ke ďže sa nikto nehlási, dávam hlasova ť o programe 

dnešného rokovania.  

 Prosím, kto je za, zdvihnite ruku. 

 Kto je za schválenie programu? 

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem ve ľmi pekne.  

 Je niekto proti? 

 Zdržal sa niekto hlasovania. 

 

 Konštatujem, že program sme schválili tak, ako je 

uvedený v pozvánke.  

 

 

 Pristúpime teda k rokovaniu o prvom bode programu.  
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BOD 1:  

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Martina Dinuša na 

uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prosím predsedu mandátovej komisie mestského 

zastupite ľstva pána poslanca Hanulíka, aby uviedol 

jednotlivé materiály tak ako ich prerokovala komisi a. 

 Nech sa pá či, pán predseda. 

 

 

Ing. Peter  H a n u l í k, predseda mandátovej komi sie a 

poslanec MsZ:   

 Vážené kolegyne a kolegovia, mandátová komisia 

prerokovala návrhy a doporu čuje ich prija ť tak ako je 

uvedené v písomnom materiáli.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Ďakujem pekne.  

 Čiže ten priebeh už poznáme, pretože sme absolvovali  

nastúpenie náhradníka na minulom zastupite ľstve. 

 

 Dovo ľte, aby sme pristúpili k pre čítaniu s ľubu, k 

zloženiu s ľubu pánom poslancom, podpísaniu tla čiva o s ľube 

poslanca.  
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 A potom budeme hlasova ť o uznesení, ktoré nám 

predloží návrhová komisia o vyhlásení nastúpenia 

náhradníka.  

 

 Vážené dámy a páni, dovo ľte vás požiada ť, aby ste 

vstali.  

 A pani poslanky ňu Černú, aby pre čítala znenie s ľubu 

poslanca mestského zastupite ľstva. 

 

 

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

 S ĽUB POSLANCA: 

 S ľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plni ť svoje povinností, ochra ňova ť záujmy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, dodržiava ť Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a osta tná 

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.  

 

 

Bc. Martin  D i n u š : 

 S ľubujem.  

 

 (Podpis tla čiva o s ľube poslanca.) 

 (Potlesk.) 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 
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 Vážené dámy a páni, ďakujem za tú slávnostnú časť 

zloženia s ľubu. 

 

 Teraz v rámci bodu 1 dávam priestor pre návrhovú 

komisiu, aby uviedla návrh uznesenia o ktorom budem e 

následne hlasova ť.   

 Nech sa pá či. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie  

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslanky ňa MsZ:  

 Návrhová komisia podáva návrh uznesenia presne v t om 

znení, v akom je v predloženom materiáli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte o uznesení, ktor ým 

vyhlásime nastúpenie náhradníka pána Martina Dinuša  na 

uprázdnený mandát namiesto poslanca. 

 

 Prosím, keby ste diev čatá spo čítali, aby sme mali 

presne zachytený po čet pri tomto hlasovaní, aby bolo 

jasné, ko ľko poslancov hlasovalo za, proti a zdržalo sa.  

 Čiže, keby ste chví ľu podržali ruku. 

 

 Prosím, kto je za znenie uznesenia? 

 Kolegyne vás spo čítajú, aby sme mali zachytený po čet, 

pretože ten sme zatia ľ neuviedli.  

  (Hlasovanie.) 
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 Tridsa ťštyri za.  

 Kto je proti? Áno, dvaja poslanci sa zabudli, chce li 

hlasova ť aj proti; čiže nikto nebol proti.  

 Kto sa zdržal hlasovania?  

 

 Konštatujem, že tridsa ťštyri poslancov hlasovalo za, 

nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 Čiže sme prijali platné uznesenie k bodu číslo 1. 

 

 Prejdeme k bodu číslo 2. 

 

 

 

BOD 2:  

Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y  

 Prosím pána poslanca Hanulíka, keby uviedol aj ten to 

materiál - zasadací poriadok.    

 

 

Ing. Peter  H a n u l í k, poslanec MsZ: 

 Tak ako to bolo predložené. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y   
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 Čiže bez úvodného slova. 

 Pán poslanec avizuje, že komisia to prerokovala, m áte 

materiál predložený písomne.  

 

 Ja chcem da ť priestor pre vás, ak chcete ma ť nejaké 

pripomienky alebo pozme ňovacie návrhy, nech sa pá či, máte 

na to priestor.  

 

 Konštatujem, že sa nikto neprihlásil do diskusie. 

 Uzatváram možnos ť sa prihlási ť.  

 

 Poprosím návrhovú komisiu, aby uviedla hlasovanie o 

bode číslo 2. 

 Návrhová komisia, pani predsední čka, prosím, keby si 

uviedla návrh na hlasovanie. 

 

 

Predsední čka návrhovej komisie 

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslanky ňa MsZ: 

 Návrhová komisia opä ť predkladá návrh uznesenia v 

rovnakom znení ako je v predloženom materiáli.    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislav y 

 Prosím, hlasujeme o zmene zasadacieho poriadku. 

 Kto je za navrhovaný materiál? 

 (Hlasovanie.) 

 Aj pán poslanec Švejna hlasuje za, takže prosím, k eby 

ste to spo čítali, aby sme mali presné číslo.  
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 Tridsa ťšes ť poslancov hlasovalo za. 

 Kto je proti? Nikto. 

 Zdržal sa hlasovania?  Nikto.  

 

 Konštatujem, že tridsa ťšes ť poslancov hlasovalo za, 

nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.  

 

 Schválili sme uznesenie aj k bodu číslo 2 nášho 

dnešného rokovania.  

 

 

 Ke ďže sme tým vy čerpali program mimoriadneho 

zastupite ľstva, ve ľmi pekne vám ďakujem za vašu ú časť. 

 

 Ospravedl ňujem sa, že sme takýmto spôsobom museli 

rieši ť naše povinnosti vo vz ťahu k uprázdnenému mandátu. 

 

 Poprosím členov mestskej rady, o 9.00 h budeme ma ť 

zasadnutie, tak ako je zvolané, čiže vás o čakávam v 

zasada čke mestskej čady.  

 

 Kon čím dnešné zastupite ľstvo.  

 Ďakujem vám. 

 

 (Ukon čenie o 8,50 h) 

 

 

                     x               x 
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JUDr. Dušana Viš ňovská                  Milan Ftá čnik 

      riadite ľka                           primátor 

Magistrátu hl. mesta SR                hlavného mes ta SR    

      Bratislavy                          Bratislav y    

 

 

 

 

                   Overovatelia zápisnice: 

 

 

  Ing. Martin Borgu ľa                 Ing. Milan Černý  

   poslanec Mestského                poslanec Mests kého 

zastupite ľstva hl. mesta          zastupite ľstva hl. mesta 

     SR Bratislavy                      SR Bratisla vy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Zápisnicu vyhotovila: 
 
 
                       

          Ing. Mária Bahnová 

                      komorná stenografka    
                       
                        
 



 

 

 

         
                                   Mimor. zasad. MsZ 16.5.2012 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


