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ORGANIZAČNÉ POKYNY K PRIEBEHU USTANOVUJÚCEHO 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

(11.02 h) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

...prvé tri rady sú novozvolení poslanci, za nimi sú 

starostovia a ďalej hostia, aby sme sa pomestili a aby sme 

vedeli, ktorí sú poslanci a aby boli, mali blízko k podpisu 

sľubu. 

Ja vám poviem teraz taký stručný priebeh, jak to bude 

prebiehať. 

Prídu páni primátori, budú mať úvodné slovo, zloží 

sľub pán posla, eee, pán primátor novozvolený pán Vallo.  

Potom budete skladať vy sľub. 

Ja vás poprosím, nezabudnite, keď vás vyvolám po mene, 

prídete k mikr, k mikrofónu, poviete na mikrofón slovo 

sľubujem, aby to bolo zachytené, podáte ruku pánovi 

primátorovi Vallovi, pôjdete sa podpísať.  

Budete podpisovať hromadný sľub a dostanete ešte jednu 

zložku, ktorú vám potom kolegyňa odovzdá, znova sľub, ktorý 

znova podpíšete. Do toho sľubu vám zloží osvedčenie. 
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Odítete, prídete dopredu a pokloníte sa auditóriu.  

Dobre?  

Ďakujem pekne. 

 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

 

PROGRAM 

 
1. Otvorenie zasadnutia  

2. Informácia predsedu mestskej volebnej komisie 
o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy hlavného 
mesta SR Bratislavy 

3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

5. Voľba overovateľov a návrhovej komisie 

6. Návrh uznesenia 
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ÚVOD  

Za zvukov slávnostných fanfár vstupujú do sály  

primátor hlavného mesta Slovenskej republiky  

JUDr. Ivo Nesrovnal,  

novozvolený primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

Ing. arch. Matúš Vallo,  

predseda mestskej volebnej komisie hlavného mesta 

Slovenskej republiky DiS art. Štefan Sojka. 

Všetci prítomní pri tom stoja. 

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

JUDr. Ivo Nesrovnal a novozvolený primátor hlavného mesta 

SR Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo prichádzajú 

za predsednícky stôl. 

Zaznie štátna hymna Slovenskej republiky.  

Všetci prítomní pri tom stoja. 

Po doznení štátnej hymny sa účastníci slávnostného 

ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky usadia na svoje miesta.  
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BOD 1 OTVORENIE ZASADNUTIA 

(otvorenie o 11.13 h) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené dámy a páni,  

otváram ustanovujúce zasadnutie mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, na ktorom vítam novozvoleného primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy  

pána Matúša Valla.  

Vitaj! 

(poznámka:  potlesk) 

 

Vítam novozvolených poslancov a poslankyne mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a starostky 

a starostov mestských častí, ktorí boli zvolení 

v komunálnych voľbách konaných dňa 10. novembra 2018. 

Vítam medzi nami predsedu Mestskej volebnej komisie 

hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy pána 

Štefana Sojku a ostatných jej členov. 
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Ďalej medzi nami vítam pána Juraja Drobu, predsedu  

Bratislavského samosprávneho kraja. Pána plu 

(poznámka:  potlesk) 

Pána plukovníka Adriana Pavlíka, riaditeľa Krajského 

riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. 

(poznámka:  potlesk) 

Pána plukovníka Milana Pilipa, riaditeľa Krajského 

dopravného inšpektorátu v Bratislave. 

(poznámka:  potlesk) 

Pánov primátorov, 

• Petra Novisedláka zo Stupavy, 

• Juraja Říhu z Malaciek 

• Igora Hianika z Pezinkau 

• Csabu Orosza zo Šamorína. 

 

A pánov starostov 

• Richarda Červienku z Bernolákova 

• a Dušana, Dušan Statelova z Marianky. 

(poznámka:  potlesk) 
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A tiež pána Jozefa Blažeka z Občianskeho združenia 

muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike. 

Taktiež vítam zástupcov mes masmédií, občanov 

Bratislavy a ostatných prítomných hostí. 

 

 

PRÍHOVOR PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY JUDR. IVA NESROVNALA 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dámy a páni, priatelia, milí Bratislavčania, 

dnes sme sa zišli, aby sme boli svedkami sľubu 

poslancov a primátora hlavnému mestu.  

A dovoľte mi, aby som sa pri tejto príležitosti s vami 

podelil o zopár myšlienok. 

Dnes je bezo sporu významný deň, významný deň pre vás 

aj pre mesto Bratislavu, pretože predvolebná kampaň 

skončila, je za nami a dnešným dňom začína práca. 

Príležitosť splniť čo ste Bratislavčanom sľúbili. A to tak, 

pre novozvoleného primátora, ako aj pre vás, poslankyne 

a poslancov.  
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Ja som presvedčený, že politika, a to nie len tá 

komunitná, je nie len verejnou službou, ale predovšetkým 

je, jej úlohou je generovať výsledky. Riešenia. Skutočné 

reálne riešenia Bratislavčanov, pretože to ste sľúbili 

Bratislavčanov a to od vás ľudia očakávajú.  

A zrozumiteľné a rýchle riešenia konkrétnych vecí je 

napokon aj jediným vašim zásadným politickým nástrojom, 

ktorý máte, aby ste pomohli tejto krajine, aby ste pomohli 

čeliť narastajúcej nedôvere v politiku. Čeliť frustrácii 

z odkladania problémov. Čeliť rastu radikalizmu, agresivity 

a polarizácie spoločnosti.  

Je to veľká zodpovednosť a nikto ju z vás nesníme. 

K napĺňaniu vašich predvolebných sľubov máte 

historicky najlepšie podmienky.  

Keď sa obzriem dozadu za uplynulé štyri roky, tak 

s hrdosťou, ale nie len za seba, ale aj za poslankyne 

a poslancov mestského zastupiteľstva a starostky 

a starostov mestských častí hovorím, že mesto dnes 

preberáte v zásadne inom a lepšom stave ako sme ho 

preberali my v roku 2014. 

Pamätáte si, že kvôli meškaniu rekonštrukcie Starého 

mosta hrozilo, že Bratislava pôjde do nútenej správy.  
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V rozpočte mesta chýbalo dvadsaťdva miliónov a na 

stole boli nezaplatené faktúry za ďalších dvanásť miliónov. 

Hrozili štrajky.  

Dnes z toho Bratislave nič nehrozí. Most je dokončený, 

riadne skolaudovaný a mesto je v najlepšej finančnej 

kondícii.  

Urobili sme v rozpočte poriadok.  

Predpokladám, že rozpočet, ktorý ak schválite, bude 

platiť, skončí s prebytkom minimálne desať miliónov eur. Na 

budúci rok pri záverečnom účte. 

Čiže, budete mať z čoho plniť svoje priority. 

Električka na do Petržalky a v Karlovke. Parkovanie. Všetko 

je pripravené na realizáciu.  

S trochou nadsázky by som povedal, že vám odovzdávame 

prestretý stôl. 

Nebudem tu opakovať už, čo všetko sa nám podarilo 

s poslancami a starostami v doprave, infraštruktúre, 

verejných priestranstvách, v sociálnych službách, 

v vzdelávaní.  

Mesto sme (poznámka: nezrozumiteľné slovo) pohli 

dopredu a ja som na túto našu spoločnú prácu hrdý. Ale 
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samozrejme, Bratislava nemôže a nesmie ani zastať, ani 

zaspať a práce je tu dosť pre každé zastupiteľstvo 

a každého primátora.  

A ak sa vám spoločne podarí v nadchádzajúcich rokoch 

urobiť toľko, čo v období, ktoré je za nami, budeme hrdí aj 

na vašu prácu.  

A ak sa vám podarí urobiť viac, po štyroch rokoch vám 

úprimne zatlieskam.  

A dovoľte mi pripomenúť ešte jeden moment dôležitý.  

Dnes skladáte poslanecký sľub, ale skladáte ho 

hlavného mestu Bratislave.  

Hovorím to náročky, myslite na to, pretože úspech 

Bratislavy, samozrejme, mestských častí, stojí a padá 

s jednotou a akcieschopnosťou hlavného mesta.  

Prosím vás,  držte vlajku Bratislavy. Vy ste za ňu 

zodpovední, sľúbili ste to voličom. Zodpovednosť za mesto 

totižto nemôže byť iba na bedrách jedného primátora. Je to 

spoločná zodpovednosť, spoločná úloha. 

Držte vlajku Bratislavy aj keď vám to možná nebude 

príjemné a budú vás napádať a hanobiť, ale bez vašej 

osobnej statočnosti a spolupráce to Bratislava, jednoducho, 

ďalej nedá. 
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Dámy a páni,  

som hrdý na tom, že, na to, že som mohol byť 

primátorom Bratislavčanov a Bratislavy.  

Som hrdý na riešenia, ktoré sa nám spoločne 

s poslancami a starostami podarilo presadiť a na 

rozhodnutia, ktoré sme urobili.  

Ďakujem Bratislavčanom za podporu, poslancom 

predchádzajúceho zastupiteľstva, starostom za ich prácu 

v prospech Bratislavčanov a prajem vám, tebe Matúš, 

novozvolenému primátorovi a poslancom veľa úspechov vo 

vašej práci, v pokračovaní zmeny našeho krásneho mesta, 

našej Bratislavy. 

Ďakujem vám za pozornosť. 

(poznámka:  potlesk) 
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BOD 2 INFORMÁCIA PREDSEDU MESTSKEJ 

VOLEBNEJ KOMISIE O VÝSLEDKOCH VOLIEB 

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A teraz budeme pokračovať a poprosím pána Štefana 

Sojku, aby nás, predsedu Mestskej volebnej komisie hlavného 

mesta SR Bratislavy, aby nás oboznámil s výsledkami 

komunálnych volieb konaných dňa 10. novembra 2018. 

Pán predseda, 

nech sa páči. 

Dis. Art. Štefan   S o j k a ,    

predseda Mestskej volebnej komisie hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážený pán primátor Ivo Nesrovnal, 

vážený pán novozvolený primátor Matúš Vallo, 

vážené novozvolené pani poslankyne a páni poslanci, 

vážení hostia, vážení prítomní, 

dovoľte mi v tejto slávnostnej chvíli informovať vás 

o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta 
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Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sa konali 

dňa 10. novembra 2018.  

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy číslo 2003/2018 (poznámka:  

správne číslo uznesenia je 1203/2018) zo dňa 28. júna 2018 

bolo na území Bratislavy určených sedemásť volebných 

obvodov a počet poslancov v nich bol určený nasledovne: 

pre volebný obvod číslo jeden, Staré Mesto, boli 

stanovení štyria poslanci. 

Pre volebný obvod číslo dva, Podunajské Biskupice, 

boli stanovení dvaja poslanci.   

Pre volebný obvod číslo tri, Ružinov, boli stanovení 

siedmi poslanci. 

Pre volebný obvod číslo štyri, Vrakuňa, boli stanovení 

dvaja poslanci. 

Pre volebný obvod číslo päť, Nové Mesto bol s, boli 

stanovení štyria poslanci. 

Pre volebný obvod číslo šesť, Rača, boli stanovení 

dvaja poslanci. 

Pre volebný obvod číslo sedem, Vajnory, bol stanovený 

jeden poslanec  
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Pre volebný obvod číslo osem, Devín, bol stanovený 

jeden poslanec. 

Pre volebný obvod číslo deväť, Devínska Nová Ves, bol 

stanovený jeden poslanec. 

Pre volebný obvod číslo desať, Dúbravka boli stanovení 

traja poslanci. 

Pre volebný obvod číslo jedenásť, Karlova, Ves boli 

stanovení tiež traja poslanci. 

Pre volebný obvod číslo dvanásť, Lamač, bol stanovený 

jeden poslanec. 

Pre volebný obvod číslo trinásť, Záhorská Bystrica, 

bol stanovený jeden poslanec. 

Pre volebný obvod číslo štrnásť, Čuňovo, bol stanovený 

jeden poslanec. 

Pre volebný obvod číslo pätnásť, Jarovce bol stanovený 

jeden poslanec. 

Pre volebný obvod číslo šestnásť, Petržalka, boli 

stanovení desiati poslanci. 

Pre volebný obvod číslo sedemnásť, Rusovce, bol 

stanovený jeden poslanec. 
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V zmysle platnej právnej úpravy hranice volebných 

obvodov sú totožné s hranicami mestských častí hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

V týchto sedemnástich volebných okrsov bolo 

vytvorených štyristojeden volebných okrskov.  

Všetkých štyristojeden volebných okrskov komisií 

odovzdalo mestskej volebnej komisii výsledky hlasovania 

na primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

a na poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.  

Vychádzajúc zo zápisnice Mestskej volebnej komisie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na území 

Bratislavy bolo v zozname napísaných 

štyristodvatisícšesťdesiatdva voličov.  

Počet odovzdaných obálok bolo stošesťdesiattritisíc 

tristošesťdesiatdva  

To namená, že celková účasť voličov vo voľbách 

do orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na území Bratislavy bola štyridsať celých 

šesťdesiatsedem percent. 
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Dis. Art. Štefan   S o j k a ,    

predseda Mestskej volebnej komisie hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vážené dámy a vážení páni, 

počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 

pre voľbu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy bolo spolu stošesťdesiattisíc tristoštyri. 

Počet hlasov odovzdaných voličmi pre novozvoleného 

primátora bolo spolu 

päťdesiatosemtisícpäťstosedemdesiatosem. Čo predstavuje 

tridsaťšesť celých päťdesiatštyri percenta. Z celkového 

počtu platných hlasov odovzdaných pre voľbu primátora 

hlavného mesta Slovenska, Slovenskej republiky Bratislavy. 

Novozvoleným primátorom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na volebné obdobie 2018 do 2022 sa 

stal pán inžinier Matúš Vallo. 

(poznámka: odkašľanie) 

(poznámka:  potlesk) 

Vážené dámy a vážení páni, 

Počet, juj, to som už čítal, tak pardon. 

(poznámka: zasmiatie) 
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Dis. Art. Štefan   S o j k a ,    

predseda Mestskej volebnej komisie hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vážené dámy a vážení páni, 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 

voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republike Bratislavy bol spolu 

stopäťdesiattritisícpäťstodeväťdesiattri.  

Dovoľte mi teraz, aby som Vám predstavil novozvolených 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy podľa jednotlivých 

volebných obvodov. 

Vo volebnom období číslo jedna, Staré Mesto, najviac 

platných voličských hlasov na funkciu poslanca Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy získal inžinier Matúš Vallo. Ktorý bol zvolený 

zároveň za primátora hlavného mesta SR Bratislavy.  

Nakoľko podľa paragrafu 13 odstavec 3 písmeno a) 

zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zbierky 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výkon 

funkcie primátora nie je zlučiteľný s výkonom poslanca 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, pán inžinier Matúš Vallo sa  

dňa 27. novembra 2018 písomne vzdal mandátu poslanca 
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Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy.  

Zároveň bol oslovený prvý náhradník inžinier Matej 

Vagač, ktorý dňa 28. novembra 2018 písomne prijal mandát 

poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta republiky 

Bratislavy. 

Na základe tejto skutočnosti  

za volebný obvod číslo jeden, Staré Mesto, boli 

zvolení nasledujúci kandidáti v poradí podľa najväčšieho 

počtu získaných hlasov. 

Inžinierka Zuzana Aufrichtová. 

Magister Gábor Grendel. 

Magister Adam Berka. 

Inžinier Matej Vagač. 

 

Volebný obvod číslo dva, Podunajské Biskupice. 

Doktorka Alžbeta Ožvaldová. 

Inžinier Roma Roman Lamoš. 
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Volebný obvod číslo tri, Ružinov. 

Inžinier Martin Chren. 

Doktor Jakub Vallo. 

Doktorka Jana Poláčiková. 

Magister Ján Buocik. 

Doktor Michal Brat. 

Inžinierka Lucia Štasselová. 

Inžinier Peter Strapák. 

 

Volebný obvod číslo štyri, Vrakuňa. 

Doktor Martin Kuruc. 

Inžinierka Soňa Svoreňová. 

 

Volebný obvod číslo päť, Nové Mesto. 

Inžinier Jakub Mrva. 

Doktor Tomáš Korček. 

Doktor Martin Vlačiky. 

Inžinierka Katarína Augustinič. 
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Volebný obvod číslo šesť, Rača. 

Magister Peter Pilinský. 

Magistra Lenka Antalová. Plavuchová.  

(poznámka: poslankyňa sa volá Lenka Antalová 

Plavuchová, prednášajúci prečítal obe priezviská osve) 

 

Volebný obvod číslo sedem, Vajnory. 

Inžinierka Monika Debnárová. 

 

Volebný obvod číslo osem,  

magister Rastislav Kunst. 

 

Volebný obvod číslo deväť, Devínska Nová Ves. 

Magistar Rastislav Tešovič. 

 

Volebný obvod číslo desať, Dúbravka. 

Inžinier Juraj Káčer, 

magistra Zdenka Zaťovičová, 

doktor Ľuboš Krajčír. 
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Volebný obvod číslo jedenásť, Karlova Ves. 

Doktorka Dana Čahojová. 

Doktor Branislav Záhradník. 

Inžinier Peter Lenč. 

 

Volebný obvod číslo dvanásť, Lamač. 

Igor Polakovič. 

 

Volebný obvod číslo trinásť, Záhorská Bystrica. 

Inžinier Jozef Krúpa. 

 

Volebný obvod číslo štrnásť, Čuňovo. 

Gabriela Ferenčáková. 

 

Volebný obvod číslo pätnásť, Jarovce. 

Doktor Jozef Uhler. 
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Volebný obvod číslo šestnásť, Petržalka. 

Inžinier Ján Hrčka. 

Ján Budaj. 

Inžinierka Elena Pätoprstá. 

Inžinierka Tatiana Kratochvílová. 

Doktor Milan Vetrák. 

Peter Hochschorner.  

Magister Peter Cmorej. 

Magister Vladimír Dolinay. 

Inžinier Ján Karman. 

Magister Tomáš Palkovič. 

 

Volebný obvod číslo sedemnásť, Rusovce. 

Radovan Jenčík. 

 

Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni 

poslanci, 

osvedčenia o zvolení za primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a poslancov Mestského 



Zápisnica ustanovujúceho mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. decembra 2018 

  

 24 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vám budú 

odovzdané pri podpise sľubu. 

Dis. Art. Štefan   S o j k a ,    

predseda Mestskej volebnej komisie hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Vážené dámy a páni, 

Dovoľte mi, aby som zablahoželal novozvolenému 

primátorovi inžinierovi architektovi Matúšovi Vallovi 

a novozvoleným poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy k  ich zvoleniu.  

Ďalej vám želám do vašej náročnej práce veľa zdravia 

a pracovného elánu, aby sa vám problémy mesta darilo riešiť 

v prospech obyvateľov Bratislavy. 

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pánovi Štefanovi Sojkovi, predsedovi mestskej 

volebnej komisie, za podanie informácie o výsledkoch volieb 

do orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky. 
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BOD 3 ZLOŽENIE SĽUBU NOVOZVOLENÉHO 

PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A dámy a páni,  

teraz pristúpime k slávnostnému aktu zloženia sľubu 

novozvoleného primátora hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy pána Matúša Valla.  

Dovoľujem si požiadať pána Štefana Sojku, predsedu 

komisie, aby prečítal sľub primátora a vás ostatných 

prosím, všetkých, aby ste vstali.  

(poznámka: všetci prítomní povstali) 

(poznámka: Doterajší primátor JUDr. Ivo Nesrovnal 

s novozvoleným primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom 

schádzajú do priestoru určeného na zloženie sľubu)  

Dis. Art. Štefan   S o j k a ,    

predseda Mestskej volebnej komisie hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(poznámka: sľub primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy) 
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Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy Bratislavy, 

hlavného mesta Slovenskej republiky a Slovenskej republiky. 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem 

pri výkone svojej funkcie primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho svedomia a vedomia. 

Ing. arch. Matúš   V a l l o ,   novozvolený primátor 

hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sľubujem. 

(poznámka: novozvolený primátor Ing. arch. Matúš Vallo 

potvrdzuje sľub vlastnoručným podpisom. 

(poznámka: Doterajší primátor JUDr. Ivo Nesrovnal si 

zložil insígnie vlastnoručne ich založil novozvolenému 

primátorovi Ing. arch. Matúšovi Vallovi a podali si ruky a 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúš 

Vallo sa uklonil auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: nasleduje odovzdanie kytíc, a to 

novozvolenému primátorovi hlavného mesta Slovenskej 

republiky pánovi Ing. arch. Matúšovi Vallovi a 

dovtedajšiemu primátorovi hlavného mesta Slovenskej 
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republiky. Kytice odovzdávali pracovníčky protokolu 

hlavného mesta SR Bratislavy) 

Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

bývalý primátor hlavného mesta SR  

Bratislavy:. 

Aj ja dostanem kyticu?  

Tak.  

Vážený pán primátor,  

gratulujem ti ešte raz k tomuto aktu, prajem ti veľa 

úspechov, síl pri tejto úžasnej práci a odovzdávam ti 

velenie a vedenie ustanovujúcej schôdze.  

A s vami, dámy a páni, sa teraz lúčim a prajem vám 

všetko najlepšie. 

Dovidenia.  

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

Ing. arch. Matúš Vallo sa ujíma vedenia ustanovujúcej 

schôdze mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy) 
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BOD 4 ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCOV 

NOVOZVOLENÉHO MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(predsedajúci novozvolený primátor Ing. arch. Matúš 

Vallo sa vrátil za predsednícky stôl) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážené dámy, vážení páni, 

pristúpime k slávnostnému aktu zloženia sľubu 

novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a k jeho podpísaniu. 

Dovoľujem si požiadať pána Štefana Sojku, predsedu 

Mestskej volebnej komisie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, aby pristúpil k mikrofónu 

za rečníckym pultom a  prečítal  sľub poslancov.  

Súčasne  prosím  prítomných,  aby vstali. 

(poznámka: primátor Matúš Vallo sa presunul k miestu 

určenému na zloženie sľubu poslancov) 
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Dis. Art. Štefan   S o j k a ,    

predseda Mestskej volebnej komisie hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(prítomní vstali) 

(poznámka: sľub poslancov hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy) 

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy Bratislavy, 

hlavného mesta Slovenskej republiky, dodržiavať Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej 

funkcie poslankyne, poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ich budem 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem veľmi pekne, pánu Sojkovi a poprosím teraz, 

aby sme prečítali mená jednotlivých poslancov tak, ako budú 

pristupovať k splneniu sľubu. 
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Takže ako prvá príde zložiť sľub pani magistra Lenka 

Antalová Plavúchová. 

Mgr. Lenka   A n t a l o v á    P l a v ú c h o v á , 

poslankyňa MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: počuť slová „ruku, ruku“) 

(poznámka: pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení 

za poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku 

s primátorom a uklonila sa auditóriu) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

(počas skladania sľubu poslancov hrá hudba ako tzv. 

podmaz) 

Pani inžinierka Zuzana Aufrichtová. 
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení 

za poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku 

s primátorom a uklonila sa auditóriu) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Pani inžinierka Katarína Augustinič. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení 
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za poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku 

s primátorom) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Pán magister Adam Berka. 

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Pán doktor Michal Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 
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(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Ján Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom) 
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Magister Ján Buocik. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Magister inžinier Peter Cmorej. 

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Tak sľubujem. 
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(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Doktorka Dana Čahojová. 

MUDr. Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení 

za poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku 

s primátorom a uklonila sa auditóriu) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinierka Monika Debnárová. 
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Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení 

za poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku 

s primátorom) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Magister Vladimír Dolinay. 

Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 
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za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom, uklonil sa auditóriu) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Pani Gabriela Ferenčáková. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení 

za poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku 

s primátorom a uklonila sa auditóriu) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Magister Gábor Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 
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(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Pán Peter Hochschorner. 

Peter   H o c h s c h o r n e r , poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom) 
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinier Ján Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom, uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné 

oddelenie: 

Inžinier Martin Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 
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(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom, uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Pán Radovan Jenčík. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
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Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinier Juraj Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinier Ján Karman. 
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Ing. Ján   K a r m a n ,  poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Doktor Tomáš Korček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 
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(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Doktor Ľuboš Krajčír. 

PhDr. Ľuboš   K r a j č í r ,  poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinierka Tatiana Kratochvílová. 

Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á ,   poslankyňa MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení 

za poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku 

s primátorom a uklonila sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinier Jozef Krúpa. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 
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Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Magister Rastislav Kunst. 

Mgr. Rastislav   K u n s t ,  poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom, uklonil sa auditóriu) 
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(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Doktor Martin Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinier Roman Lamoš. 

Ing. Roman   L a m o š ,  poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 
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(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinier Peter Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

 (poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
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Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinier Jakub Mr Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom, uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Doktorka Alžbeta Ožvaldová. 
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PhDr. Alžbeta   O ž v a l d o v á ,   poslankyňa MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení 

za poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku 

s primátorom a uklonila sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Magister Tomáš Palkovič. 

Mgr. Tomáš   P a l k o v i č ,  poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 
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(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinierka Elena Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem na svoju česť a svedomie. 

(poznámka: pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení 

za poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku 

s primátorom) 

(poznámka:  potlesk) 
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Magister Peter Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Doktorka  

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Doktorka Jana Poláčiková. 
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PhDr. Jana   P o l á č i k o v á ,   poslankyňa MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení 

za poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku 

s primátorom a uklonila sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinier Peter Strapák. 

Ing. Peter   S t r a p á k ,    poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 
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(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinierka Soňa Svoreňová. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení 

za poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku 

s primátorom) 

(poznámka:  potlesk) 
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinierka Lucia Štasselová. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,  poslankyňa MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení 

za poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku 

s primátorom a uklonila sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Magister Rastislav Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 
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Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Doktor Jozef Uhler. 

JUDr. Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, uklonil sa auditóriu 

a podal si ruku s primátorom) 
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(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Inžinier Matej Vagač. 

Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Doktor Jakub Vallo. 
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MUDr. Jakub   V a l l o ,    poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Doktor Milan Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 
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(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Doktor Martin Vlačiky. 

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Doktor Branislav Záhradník. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslanec prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 

Sľubujem. 

(poznámka: pán poslanec potvrdil zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzal si osvedčenie o zvolení 

za poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podal si ruku 

s primátorom a uklonil sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,   organizačné oddelenie: 

Magisterka Zdenka Zaťovičová. 

Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á ,  poslankyňa MsZ: 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: poslankyňa prichádza k miestu určenému 

na zloženie sľubu) 
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Sľubujem. 

(poznámka: pani poslankyňa potvrdila zloženie sľubu 

podpisom pod text sľubu, prevzala si osvedčenie o zvolení 

za poslankyňu mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy a podpísaný sľub poslanca, podala si ruku 

s primátorom a uklonila sa auditóriu) 

(poznámka:  potlesk) 

 

(poznámka: primátor Matúš Vallo opäť zaujal miesto 

za predsedníckym stolom) 

 

(poznámka: všetci poslanci okrem Igora Polakoviča, 

ktorý bol ospravedlnený zložili sľub) 
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PREDSTAVENIE NOVOZVOLENÝCH STAROSTOV 

MESTSKÝCH ČASTÍ HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: počuť slová „áno, dobre, dobre“) 

Ďakujem veľmi pekne. 

A teraz mi dovoľte, aby som vám predstavil 

novozvolených starostov  mestských častí hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bola zvolená 

za starostku Zuzana Aufrichtová. 

(poznámka:  potlesk) 

V mes v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice 

bol  zvolený za starostu pán Zoltán Pék. 

(poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Ružinov bol zvolený 

za starostu pán Martin Chren. 

(poznámka:  potlesk) 
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V mestskej časti Bratislava-Vrakuňa bol zvolený 

opätovne za starostu pán Martin Kuruc. 

(poznámka:  potlesk) 

 

V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bol zvolený 

opätovne za starostu  Rudolf Kusý. 

(poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Rača bol zvolenú 

za zvolený za starostu pán Michal Drotován. 

(poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Vajnory bol zvolený 

za starostu pán Michal Vlček. 

(poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Devín  bola zvolená 

opätovne za starostku pani Ľubica Kolková. 

(poznámka:  potlesk) 

A v  mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bol 

zvolený za starostu pán Dárius Krajčír. 
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(poznámka:  potlesk) 

V  mestskej časti Bratislava-Dúbravka bol zvolený 

opätovne na starostu, za starostu pán Martin Zaťovič 

(poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves bola zvolená 

opätovne za starostku pani Dana Čahojová. 

(poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Lamač bol zvolený 

za starostu Lukáš Banický, Baňacký, pardon, Baňac. 

(poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica bol 

zvolený opätovne za starostu pán Jozef Krúpa. 

(poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Čuňovo bola zvolená  

opätovne za starostku Gabriela Ferenčáková. 

(poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Jarovce bol zvolený 

za starostu Jozef Uhler. 
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(poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava-Petržalka bol zvolený 

za starostu pán Ján Hrčka. 

(poznámka:  potlesk) 

V   mestskej časti Bratislava-Rusovce bola zvolená 

za starostku pani Lucia Tuleková Henčelová. 

(poznámka:  potlesk) 

Henčelová. 

 

 

PRÍHOVOR PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY MATÚŠA VALLA 

Ing. arch. Matúš   V a l l o ,   primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:. 

Dovoľte mi predniesť k vám zopár slov. 

(poznámka: primátor pristúpil k rečníckemu pultu) 

Vážené Bratislavčanky, Bratislavčania, kolegyne, 

kolegovia, drahí hostia a priatelia,  
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stojím tu pred vami s pokorou a vedomé, vedomý si aj 

zodpovednosti a očakávaní, ktoré verejnosť voči mne a voči 

našim poslancom má. A myslím, že toto môžem povedať za 

každého jedného člena nášho tímu.  

Stojím tu pred vami ako nový človek v komunálnej 

politike. Mnohí z vás sú pritom skúsení dlhoroční poslanci.  

Ja som presvedčený, že to nie je moja nevýhoda, 

naopak, práve táto kombinácia nových pohľadov a vašich 

skúseností je to, čo nás môže vzájomne obohatiť a môže 

posunúť Bratislavu vpred.  

Chcem s vami spolupracovať na základe dohody, zhody na 

tom, čo presto, čo pre mesto chceme dosiahnuť. A želám si, 

aby základom našej spolupráce bola dôvera.  

Vstupujem do úradu bez predsudkov, bez osobných 

konfliktov a s dobrou vierou, že nám všetkým ide len a len 

o naše mesto, o Bratislavu. 

Na úvod sa patrí aj poďakovať.  

Ďakujem odchádzajúcemu primátorovi Bratislavy Ivovi 

Nesrovnalovi za štyri roky jeho práce.  

A ďakujem všetkým Bratislavčankám a Bratislavčanom za 

to, že mi dali mandát viesť ďalšie štyri roky naše mesto. 
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Budem ho viesť s najlepším vedomím a svedomím 

a v prospech Bratislavčanov a ľudí, ktorí tu žijú.  

Je dôležité, aby všetci v Bratislave cítili, že mesto 

s nimi počíta a zá záleží mu na nich. 

Je pre mňa nesmierne dôležité, aj preto sme sem 

pozvali i zástupcov  niektorých z komunít.  

Nebudem teraz hovoriť o programe, ani o programových 

prioritách, ani o jednotlivých riešeniach, tie sú obsahom 

nášho programového dokumentu a rozprávame sa s vami 

poslancami o tom už niekoľko dní a samozrejme, ešte sa len 

o ňom budeme rozprávať. 

Poviem to, na čom mi nesmierne záleží a o čo opieram 

naše odhodlanie a presvedčenie, že Bratislavu sa nám podarí 

posunúť vpred. 

K vedeniu mesta budeme pristupovať transparentne, 

otvorene a s odbornou starostlivosťou.  

Transparentne chceme vyberať ľudí do mestských 

podnikov a organizácií a Bratislavčanov informovať 

o veciach, ktoré Bratislavu čakajú.  

Chceme zverejňovať všetko, čo našim rozhodnutiam bude 

predchádzať a z čoho budú tieto ro rozhodnutia vychádzať.  
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Budeme prinášať a preferovať riešenia, ktoré budú 

konzultované s odborníkmi a tieto riešenia budú nadradené 

osobným alebo politickým motívom.  

Nie je to rozprávka a ani to nie sú žiadne frázy, je 

to absolútny základ spolupráce v zastupiteľstve, o ktorom, 

o ktorej som aj v kampani veľa hovoril a ktorú považujem za 

mimoriadne dôležitú pre naše mesto Bratislavu. 

Deliace čiary medzi nami nebudú ani politické a ani 

iné, chcem spájať a spojiť čo najviac nás pre zlepšenie 

života v Bratislave. 

Pre mesto sú totiž dôležité funkčné a fungujúce 

vzťahy. Bez nich len ťažko presadíme aj menej príjemné, 

zložité, ale o to dôležitejšie veci.  

Otvorený, priateľský a komunikujúci má byť 

k obyvateľom Bratislavy aj magistrát nášho mesta. Či sa 

jedná o mestskú hromadnú dopravu, čistenie mesta, 

starostlivosť o zeleň, pre Bratislavčania sú, pre 

Bratislavčanov sú práve títo ľudia, ktorí robia, 

zamestnanci týchto organizácií synonymum kontaktu s mestom. 

Aj na základe toho si tvoria vzťah k nášmu mestu.  

A ja sa budem so všetkých síl snažiť, aby vzťah 

Bratislavčanov k svojmu mestu bol naďalej dobrý, lepší, aby 

mesto mali radi a mohli byť naňho právom hrdí.  
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Našim spoločným záujmom je dostať rozvoj mesta pod 

kontrolu. Je našim spoločným záujmom zlepšiť dopravnú 

situáciu v meste, zaviesť pravidlá pre zásahy do verejného 

priestoru, zastabilizovať územia pre oddych a rekreáciu 

Bratislavčanov, odstrániť veľké enviromentálne záťaže. Sú 

to všetko veľké výzvy a ja som hrdý a teším sa na to, že sa 

do nich môžeme pustiť.  

Vy, pani poslankyne a páni poslanci,  

musíte mať k dispozícii kvalitné podklady, aby ste 

spolu s nami mohli robiť dobré rozhohad, rozhodnutia, a ja 

sa zaväzujem, že také podklady mať budete.  

Čakajú nás ťažké mesiace a roky, rozsiahle obmedzenia 

dopravy v súvislosti s obchvatom dé4 er7 (D4/R7) a prácami 

na Mlynských Nivoch, Nivách. Mnohým spôsobia diskomfort 

v už aj tak beztak zložitej dopravnej situácii.  

Na to, aby sme ich zvládli, musíme vedieť čo 

Bratislava a Bratislavčania nakoniec získajú. Musia to 

vedieť naši obyvatelia a musíme urobiť všetko pre to, aby 

sme Bratislavčanov zomkli práve v tejto veci a mali ich 

podporu práve pri týchto veľkých zmenách.  

A o spoluprácu pri tom vás chcem poprosiť. Komunikujme 

spolu vecne, otvorene a férovo.  
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Funkcia primátora Bratislavy nie je pre mňa prestupná 

stanica, ani politická trafika. Je to pre mňa príležitosť 

ako zmeniť naše mesto, zmeniť mesto, v ktorom som sa 

narodil, v ktorom žijem a ktoré mám úprimne rád. Toto som 

chcel a robiť budem ako len najlepšie viem.  

A vás, drahí, drahé kolegyne a kolegovia, poslankyne 

a poslanci, prosím o to isté.  

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

Ďakujem. 

(poznámka: potlesk pokračuje) 

 

(poznámka: primátor Matúš Vallo sa vrátil za 

predsednícky stôl) 
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PRÍHOVOR JOZEFA BLAŽEKA, ZÁSTUPCU 

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA MUSKULÁRNYCH 

DISTROFIKOV V SLOVENKSKEJ REPUBLIKE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

ešte by som poprosil a ešte by sa chcel pri tejto 

príležitosti prihovoriť vám pán Jozef Blažek, zastupcu, 

zastupujúci Občianske združenie muskulárnych distrofikov v 

Slovenskej republike, ktorý prehovorí aj za ostatné 

komunity, ktoré sú pre nás dôležité. 

Nech sa páči, pán Blažek.  

Občan   Jozef   B l a ž e k ,    zástupca Občianskeho 

združenia muskulárnych distrofikov v Slovenskej republike:  

(poznámka:  potlesk) 

Vážení páni, eee, vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia,  

veľmi pekne ďakujem za túto možnosť vystúpiť pri tejto 

slávnostnej chvíli ako zástupca ľudí so zdravotným 

postihnutím.  

Chcel by som povedať, že želáme si, aby Bratislava, 

hlavné mesto nášho krásneho Slovenska, bola bezpečným 

a príjemným mestom aj pre ľudí s akýmkoľvek zdravotným 
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postihnutím, pre ľudí aj s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a komunikácie nie len ich obyvateľov, ale aj návštevníkov 

ako hlavného mesta, kde chodia turisti z rôznych končín 

našej zemegule.  

Aby aktivity súvisiace s odstraňovaním bariér vo 

verejnom priestore boli samozrejmosťou už pri samotnom 

plánovaní a boli zapracované aj do riešení od samého 

začiatku, aby sa potom nemuseli robiť rôzne spätné 

rekonštrukcie. 

Prosíme, aby všetci, ktorí projektujú, konzultovali 

možné riešenia s nami, ľuďmi so zdravotným postihnutím, 

ktoré sa toho týka. Sme pripravení spolupracovať a pri tom 

podať nejakú pomocnú ruku alebo koliečko. 

Želáme, aby, želáme si, aby schody, obrubníky, 

nástupištia emhádé (MHD), nevhodné sklony, povrchy, zlé 

zaparkované autá na chodníkoch a nedost nedostatok infra 

informácií neboli prekážkou pre nás, ľudí so zdravotným 

postihnutím, a nie len pre nás, ale aj pre rodičov sma, 

mami mamičiek, oteckov s kočíkmi, ale aj, alebo seniorov.  

Chceme byť súčasťou tohto úžasného mesta a chceme 

s ňom cítiť prijatí.  
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Želáme si, aby Bratislava sa stala mestom, v ktorom 

žijú, cítia sa dobre nie len jeho obyvatelia, ale aj 

návštevníci.  

Verím, že Bratislava bude robiť kroky, aby sa stala, 

teda, mestom prístupným pre všetkých.  

Držíme palce pánu primátorovi. 

Pán, milí páni poslanci, páni starostovia a starostky, 

aby sa vám to podarilo toto mesto zveľaďovať a držím 

palce ešte raz. 

Ďakujem za pozornosť. 

(poznámka:  potlesk) 

Ďakujem pánovi Blažekovi za jeho vystúpenie a dovoľte 

mi pokračovať v slávnostnom zastupiteľstve. 
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BOD 5 VOĽBA OVEROVATEĽOV A NÁVRHOVEJ 

KOMISIE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

ešte je potrebné z vašej strany prijať uznesenie, 

ktorým zoberiete na vedomie správu predsedu volebnej 

komisie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pána 

Štefana Sojku a konštatujúcu časť uznesenia, že primátor 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zložil  

zákonom predpísaný sľub, ako i poslanci Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  

Tomuto aktu však ešte predchádza voľba overovateľov 

zápisnice a členov návrhovej komisie.  

Sčítanie hlasov vykonajú skrutátorky, zamestnankyne 

organizačného oddelenia. 

Prosím, prezentujte sa. Asi zdvihnutím ruky. 

(poznámka: poslankyne a poslanci sa prezentujú 

zdvihnutím ruky a skrutátorky sčítavajú hlasy) 

(poznámka: pracovníčka organizačného oddelenia 

odovzdáva predsedajúcemu výsledok sčítania hlasov) 
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Ďakujem pekne. Ďakujem. 

Dobre. 

Konštatujem, že prítomných je štyridsaťdva 

novozvolených poslancov.  

Z dnešného rokovania sa ospravedlnil pán Igor 

Polakovič, ktorý na nasledujúcom zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy zloží poslanecký 

sľub.  

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. 

 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

za over ovať, overovateľov zástupnice z dnešného 

ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

odporúčam zvoliť poslancov Moniku Debnárovú a Juraja 

Káčera. 

Má niekto iný návrh ? 

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Prosím hlasujte, 
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Kto. 

(poznámka: skrutátorky sčítavajú hlasy) 

Máme? 

Kto je je proti predloženému návrhu? 

(poznámka: skrutátorky sčítavajú hlasy) 

Zdržal sa niekto hlasovania? 

(poznámka: skrutátorky sčítavajú hlasy) 

(poznámka: pracovníčka organizačného oddelenia 

odovzdáva predsedajúcemu výsledok sčítania hlasov) 

Ďakujem pekne.  

Ešte aj tu je nejaký papier. 

Takže,  

Prítomných je štyridsaťdva poslancov. 

Za bolo štyridsaťdva poslancov, zdržalo sa nula 

poslancov, proti bolo nula poslancov. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu. 
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Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúča, 

odporúčam zvoliť poslancov pána Martina Vláčikyho, Ľuboša 

Krejčíra a pani Zuzanu Aufrichtovú. 

Má niekto iný návrh ? 

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu. 

Prosím hlasujte. 

Kto je za takto navrhnuté zloženie overovateľov 

zápisnice? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pardon?  

Overovateľov zápisnice.  

Overovateľ zápisnice, áno. Overovateľov zápisnice?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie, nemám tu (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Návrhovej komisie, pardon. Overovateľ zápisnice, 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

(poznámka: skrutátorky sčítavajú hlasy) 
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Je niekto proti? 

(poznámka: skrutátorky sčítavajú hlasy) 

Zdržal sa niekto hlasovania? 

(poznámka: skrutátorky sčítavajú hlasy) 

(poznámka: pracovníčka organizačného oddelenia 

odovzdáva predsedajúcemu výsledok sčítania hlasov) 

Ďakujem pekne. Okej. 

Prítomných je štyridsaťdva pravdepodobne poslancov 

stále. 

Štyridsaťdva, že?  

(poznámka: počuť slovo „štyridsaťjedna“) 

Ale prítomných je štyridsaťdva, hej? 

(poznámka: pracovníčka organizačného oddelenia 

vysvetľuje predsedajúcemu) 

Okej. 

Takže prítomných je štyridsaťjedna. 
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Za bolo štyridsaťjedna poslancov, zdržalo sa nula 

poslan, jeden nehlasoval, proti bolo nula poslancov. 

Navrhujem, konštatujem, že mestské zastupiteľstvo 

zvolilo návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu. 

 

Prosím návrhovú komisiu, aby si sadla na vyhradené 

miesta. 

 

 

BOD 6 NÁVRH UZNESENIA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážené dámy 

a páni, 

teraz je potrebné, pristúpiť k samotnému hlasovaniu 

o návrhu uznesenia.  

Dovoľujem si požiadať predsedníčku alebo predsedu 

návrhovej komisie o prečítanie jeho textu. 
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Predsedníčka návrhovej komisie 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy berie na vedomie 

správu predsedu Mestskej volebnej komisie hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislavy pána Štefana Sojku,  

po druhé, že za primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na volebné obdobie 2018 až 2022 bol 

zvolený inžinier architekt Matúš Vallo, 

po tretie, že inžinier architekt Matúš Vallo sa vzdal 

mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a na uprázdnený post 

poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy nastúpil a následne s najvyšším počtom 

volebných hlasov inžinier Matej Vagač za koalíciu 

Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia. 

Po štvrté, že za poslancov Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za volebné 

obdobie 2018 až 2022 boli zvolení poslanci podľa toho, ako 

sme. 

Mám to čítať celé?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neviem, či to treba. 

Treba to prečítať celé?  

Predsedníčka návrhovej komisie 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Okej. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Netreba. 

Predsedníčka návrhovej komisie 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

vo volebnom obvode číslo jedna, Staré Mesto 

po prvé, inžinierka architektka Zuzana Aufrichová za 

koalíciu OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 

Sloboda a Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 

strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska. 

Ako druhý magister Gábor Grendel, za koalíciu OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, 

SME RODINA – Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, 
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Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 

Demokratická únia Slovenska. 

Ako tretí magister Adam Berka, za koalíciu Progresívne 

Slovensko, SPOLU – občianska demokracia. 

Ako štvrtý inžinier Matej Vagač, za koalíciu 

Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia. 

Vo volebnom obvode č. 2 – Podunajské Biskupice 

ako prvý bola doktorka Alžbeta Ožvaldová, za koalíciu 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a 

Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 

strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska. 

Po druhé, inžinier Roman Lamoš, za koalíciu 

Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia. 

Navrhujem pre krátkosť. 

Však to som mala úmysel.  

Takže. 

Áno, dočítam vlastne všetky obvody. 

Vo volebnom obvode číslo tri, Ružinov  

po prvé, inžinier Martin Chren, nezávislý kandidát, 
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po druhé, doktor Jakub Vallo, za koalíciu Progresívne 

Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, 

po tretie, doktorka Jana Poláčiková, za koalíciu 

Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, 

po štvrté, magister Ján Buocik, nezávislý kandidát, 

po piate, magister Michal Brat, píejdždí (PhD.) 

za koalíciu Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska 

demokracia, 

po šieste, inžinierka architektka Lucia Štasselová, 

za koalíciu Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska 

demokracia, 

po siedme, inžinier Peter Strapák, za koalíciu 

Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia. 

Vo volebnom obvode číslo štyri. Vrakuňa. 

Doktor inžinier Martin Kuruc, nezávislý kandidát. 

Ako druhý, inžinierka Soňa Svoreňová, nezávislá 

kandidátka. 

Vo volebnom obvode číslo päť – Nové Mesto. 

Po prvé, inžinier Jakub Mrva, za koalíciu Progresívne 

Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, 
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po druhé, doktor Joze, eee, Tomáš Korček, nezávislý 

kandidát, 

ako tretí magister Martin Vlačiky, píejdždí (PhD.) 

nezávislý kandidát, 

ako štvrtý inžinierka Katarína Augustinič, nezávislá 

kandidátka. 

vo volebnom obvode číslo šesť, Rača. 

Ako prvý magister Peter Pilinský, nezávislý kandidát. 

Ako druhý, magistra Lenka Antalová Plavuchová, za 

koalíciu Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska 

demokracia. 

Vo volebnom obvode číslo sedem, Vajnory 

ako prvá a jediná, inžinierka  Monika Debnárová, 

nezávislá kandidátka. 

Vo volebnom obvode číslo osem, Devín. 

Ako prvý magister Rastislav Kunst, za koalíciu 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda 

a soled Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 

strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska. 

Vo volebnom obvode číslo deväť – Devínska Nová Ves. 
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Ako prvý magister Rastislav Tešovič, nezávislý 

kandidát. 

Vo volebnom obvode číslo desať, Dúbravka. 

Ako prvý inžinier Juraj Káčer, za koalíciu OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, 

SME RODINA – Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 

Demokratická únia Slovenska. 

Ako druhá magistra Zdenka Zaťovičová, za koalíciu 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a 

Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 

strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska. 

Ako tretí doktor Ľuboš Krajčír, za koalíciu OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, 

SME RODINA – Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 

Demokratická únia Slovenska. 

Vo volebnom obvode číslo jedenásť,  Karlova Ves. 

Ako prvá doktorka Dana Čahojová, nezávislá kandidátka. 

Ako druhý doktor Branislav Záhradník, nezávislý 

kandidát. 
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A ako tretí inžinier Peter Lenč, nezávislý kandidát. 

Vo volebnom obvode číslo dvanásť, Lamač. 

Ako prvý Igor Polakovič, za koalíciu Progresívne 

Slovensko, SPOLU – občianska demokracia. 

Vo volebnom obvode číslo trinásť, Záhorská Bystrica. 

Ako prvý inžinier Jozef Krúpa, nezávislý kandidát. 

Vo volebnom obvode číslo štrnásť, Čunovo. 

Ako prvá Gabriela Ferenčáková, za koalíciu OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, 

SME RODINA – Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 

Demokratická únia Slovenska. 

Vo volebnom obvode číslo pätnásť, Jarovce. 

Ako prvý doktor magister Jozef Uhler, nezávislý 

kandidát. 

Vo volebnom obvode číslo šestnásť, Petržalka 

Inžinier Ján Hrčka, nezávislý kandidát. 

Ako druhý Ján Budaj, za koalíciu OBYČAJNÍ ĽUDIA a 

nezávislé osobnosti (OĽANO), SME slolidali, Sloboda 

a Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 

strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska. 
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Ako tretí inžinierka architektka magistra um, art. Aj 

Elena Pätoprstá, za koalíciu OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 

osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, SME RODINA – Boris 

Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska 

konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia 

Slovenska. 

Ako štvrtá inžinierka Tatiana Kratochvílová, za kal, 

koalíciu Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska 

demokracia. 

Ako piaty doktor Milan Vetrák píejdždí (PhD.) 

za koalíciu OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 

Sloboda a Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 

strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

Ako šiesty Peter Hochschorner, za koalíciu OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, 

SME RODINA – Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 

Demokratická únia Slovenska 

Ako siedmy magister inžinier Peter Cmorej, za koalíciu 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a 

Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, 
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Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 

strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska. 

Ako ôsmy magister Vladimír Dolinay, za koalíciu 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a 

Solidarita, SME RODINA – Boris Kollár, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 

strana, NOVA, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia 

Slovenska. 

Ako deviaty inžinier Ján Karman, za koalíciu OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, 

SME RODINA – Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, 

Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 

Demokratická únia Slovenska. 

Ako desiaty magister Tomáš Palkovič, za koalíciu 

Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia 

Vo volebnom obvode číslo sedemnásť, Rusovce, 

ako prvý Radovan Jenčík, nezávislý kandidát. 

Ďalej schvaľujeme. Alebo, ďalej berieme na vedomie ako 

piate vystúpenie novozvoleného primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky inžiniera architekta Matúša Valla, 

Po bé (B) zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený 

primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
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inžinier architekt Matúš Vallo zložil zákonom predpísaný 

sľub primátora hlavného mesta Slovenskej republiky. 

Po druhé, novozvolení poslanci Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy zložili zákonom predpísaný sľub poslanca okrem 

poslanca Igora Polakoviča, ktorý bol ospravedlnený 

z dnešného rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte, kto je za takto navrhnuté uznesenie? 

(poznámka: skrutátorky sčítavajú hlasy) 

Ďakujeme. 

Kto je proti?  

(poznámka: skrutátorky sčítavajú hlasy) 

Zdržal sa niekto hlasovania?  

(poznámka: skrutátorky sčítavajú hlasy) 
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(poznámka: pracovníčka organizačného oddelenia 

odovzdáva predsedajúcemu výsledok sčítania hlasov) 

Okej. 

Takže, prítomných je štyridsaťštyri poslancov. 

Za bolo štyridsaťštyri poslancov, nikto sa nezdržal 

a nikto nebol proti.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

konštatujem, že predmetné uznesenie ste zobrali na 

vedomie.  

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovoľte mi urobiť ešte zodoi zadosťučite nenie zákonu 

zákonu číslo 18/2018 Zbierky zákonov o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a o zodpovednosti za ich porušenie. 

Novozvolené poslankyne, poslanci, ktorí ste nepôsobili 

vo funkcii poslancov mestského zastupiteľstva v minulom 

volebnom období ste obdržali v predstihu elektronickou 

formou dva dokumenty. 
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Dovoľujem si vás požiadať, ak ste ich ešte doteraz ta, 

ak, ak ste to tak doteraz tak neurobili, aby ste oba 

podpísané dokumenty dvojmo odovzdali zamestnankyniam 

organizačného oddelenia. 

Takisto vás prosím o odovzdanie vyplnených 

a podpísaných evidenčných listov a tlačivá, kde ste mali 

uviesť, čo chcete mať z osobných údajov uvedené 

na internetovej stránke hlavného mesta a fotky 

na poslanecký preukaz, ak ste tak ešte neučinili.  

Ďakujem. 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážené dámy 

a páni, 

dovoľoval by som si vás, dovolil by som si vám  

poďakovať za vašu účasť na tomto slávnostnom akte zloženia 

sľubu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v mene mojom 

a v mene celého nového utvoreného poslaneckého zboru 

ďakujem za prejavenú dôveru vo voľbách do samosprávnych 

orgánov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Týmto končím zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a dovoľujem 

si vás pozvať do priestorov salónika Primaciálneho paláca 

na tomto poschodí na malé občerstvenie. 

Ešte pred tým ako pôjdeme na malé občerstvenie, by som 

vás chcel poprosiť, aby sme išli do Červeného salónika na 

jednu spoločnú fotografiu. 

Ďakujem veľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

(ukončenie o 12.38 h ) 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ctibor Košťál   Ing. arch. Matúš Vallo 
riaditeľ  primátor 

Magistrátu hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
Bratislavy Bratislavy 
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Overovatelia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Monika Debnárová       Ing. Juraj Káčer 
poslankyňa poslanec 

Mestského zastupiteľstva Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 
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