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S L Á V N O S T N Á   Č A S Ť  

 (9.11 h.) 

 

Slávnostné fanfáry 

Hymna SR 

 

 

K bodu:  

Otvorenie zasadnutia  

 

 Ing. Andrej  Ď U R K O V S K Ý, primátor hlavného  

     mesta SR Bratislavy: 

  

 Vážené dámy, vážení páni, 

 o t v á r a m  ustanovujúce zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, na ktorom vítam novozvoleného primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 pána Milana  F t á č n i k a  (Potlesk.). 

 

 Novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a starostov 

mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorí boli zvolení v komunálnych voľbách, 

konaných dňa 27. novembra 2010. 

 

 Vítam medzi nami Jozefa Lubu, predsedu mestskej 

volebnej komisie hlavného mesta Slovenskej Bratislavy a 

ostatných jej členov. (Potlesk.)  
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 Pavla Freša, predsedu Bratislavského samosprávneho 

kraja. (Potlesk.) 

 

 Lukáša Pokorného, predsedu Obvodného úradu v 

Bratislave. (Potlesk.) 

 

 Zoltána Herdiča, zástupcu riaditeľa Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. (Potlesk.)  

 

 

 Ďalej mi dovoľte medzi nami privítať zástupcov 

politických strán, a to: 

 

 pani Luciu Žitňanskú, predsedníčku Regionálneho zväzu 

Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - 

Demokratickej strany v Bratislavskom kraji a zároveň ako 

aj ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky. 

(Potlesk.) 

 

 Dušana Pekára, predsedu Krajskej rady Kresťansko-

demokratického hnutia v Bratislave, súčasne aj ako 

starostu. (Potlesk.) 

 

 Martina Glváča, predsedu krajskej organizácie strany 

SMER - Sociálnej demokracie Bratislava a zároveň aj ako 

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. (Potlesk.) 

 

 Alžbetu Ožvaldovú, krajskú predsedníčku strany MOST -

HÍD pre Bratislavský kraj. (Potlesk.) 
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 Ľuboša Majera, krajského predsedu strany Slobody a 

solidarita pre Bratislavský kraj a zároveň aj ako poslanca 

Národnej rady Slovenskej republiky. (Potlesk.) 

 

 

 Ďalej mi dovoľte privítať poslancov Národnej rady 

Slovenskej republiky pána Dušana Čaploviča, Róberta 

Kaliňáka, Petra Osuského a Ivana Švejnu ako novozvolených 

poslancov mestského zastupiteľstva. (Potlesk).  

 

 Dovoľte mi privítať i poslanca Národnej rady 

Slovenskej republiky Juraja Drobu. (Potlesk.) 

 

 

 Vážené dámy, vážení páni, 

 s výsledkami komunálnych volieb, konaných dňa 27. 

novembra 2010 na primátora a na poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy nás oboznámi Jozef Luha, predseda mestskej 

volebnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. Nech sa páči. 

 

 

BOD 2: 

Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch 

volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy  

 

 

Jozef  L u h a, predseda mestskej volebnej komisie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: 
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 Vážený pán primátor Andrej Ďurkovský, 

 vážený pán novozvolený primátor Milan Ftáčnik, 

 vážené novozvolené poslankyne a páni poslanci, 

 vážení hostia,  

 vážení prítomní, 

 

dovoľte mi v tejto slávnostnej chvíli informovať vás o 

výsledku volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

 Uznesením mestského zastupiteľstva, hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava, číslo 984/2010 zo dňa 27. 

5. 2010 bolo na území Bratislavy určených 17 volebných 

obvodov a počet poslancov v nich bol určený takto:    

 

Volebný obvod č. 1 Staré Mesto boli stanovení  4 poslanci. 

Volebný obvod č. 2 Podunajské Biskupice        2 poslanci. 

Volebný obvod č. 3 Ružinov boli stanovení      7 poslanci. 

Volebný obvod č. 4 Vrakuňa boli stanovení      2 poslanci. 

Volebný obvod č. 5 Nové Mesto boli stanovení   3 poslanci. 

Volebný obvod č. 6 Rača boli stanovení         2 poslanci. 

Volebný obvod č. 7 Vajnory bol stanovený       1 poslanec. 

Volebný obvod č. 8 Devín bol stanovený         1 poslanec. 

Volebný obvod č. 9 Devínska Nová Ves bol  

                   stanovený                   1 poslanec. 

Volebný obvod č. 10 Dúbravka boli stanovení    3 poslanci. 

Volebný obvod č. 11 Karlova Ves boli stanovení 3 poslanci. 

Volebný obvod č. 12 Lamač bol stanovený        1 poslanec. 

Volebný obvod č. 13 Záhorská Bystrica bol  

                    stanovený                  1 poslanec. 



 
 
    
                              Zápisnica ustanov. MsZ 21.12.2010 

5

 

Volebný obvod č. 14 Čunovo bol stanovený       1 poslanec. 

Volebný obvod č. 15 Jarovce bol stanovený      1 poslanec. 

Volebný obvod č. 16 Petržalka boli stanovení  11 poslanci. 

Volebný obvod č. 17 Rusovce bol stanovený      1 poslanec.      

 

 

 V zmysle platnej právnej úpravy hranice volebných 

obvodov sú totožné s hranicami mestských častí.  

 

 V týchto 17 volebných obvodoch bolo vytvorených 393 

volebných okrskov. Všetkých 393 volebných okrskových 

komisií odovzdalo Mestskej volebnej komisii výsledky 

hlasovania na primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky v Bratislave a na poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  

 

 Vychádzajúc zo zápisnice mestskej volebnej komisie na 

území Bratislavy bolo v zozname zapísaných 388.004 voliči.  

 

 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky s 

hlasovacími lístkami bolo 130.261.  

 

 

 To znamená, že celková účasť voličov vo voľbách do 

orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy na území Bratislava bola 33,57 %.  
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 Vážené dámy, vážení páni,  

 počet platných hlasovacích lístkov, odovzdaných pre 

voľbu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy bolo spolu 126.165.  

 

 Z tohto počtu hlasovacích lístkov voliči pre 

novozvoleného primátora odovzdali 59.457 hlasovacích 

lístkov, čo predstavuje 47,1 % z celkového počtu platných 

hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

 Novozvoleným primátorom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy na volebné obdobie rokov 2010 - 2014 

sa stal pán doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc. 

(Potlesk.) 

 

 

 Vážené dámy, vážení páni, 

 počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 

voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy bolo spolu 120.232. 

 

 Dovoľte mi, aby som vám predstavil novozvolených 

poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy podľa jednotlivých 

volebných obvodov: 

 

Volebný obvod č. 1 - Staré Mesto       

 RNDr. Marta Černá (Potlesk.) 

 Ing. Martin Borguľa (Potlesk.) 
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 MUDr. Peter Osuský (Potlesk.) 

 Mgr. Sven Šovčík (Potlesk.) 

 

Volebný obvod č. 2 - Podunajské Biskupice 

 Izabella Jégh (Potlesk.) 

 Ing. Milan Černý (Potlesk.) 

 

Volebný obvod č. 3 - Ružinov 

 Ing. Dušan Pekár (Potlesk.) 

 JUDr. Ivo Nesrovnal (Potlesk.)      

 Ing. Ivan Švejna (Potlesk.) 

 Ing. Slavomír Drozd (Potlesk.) 

 Ing. Anna Reinerová (Potlesk.) 

 Michal Muránsky (Potlesk.) 

 Ing. Jarmila Tvrdá (Potlesk.) 

 

Volebný obvod č. 4 - Vrakuňa 

 Ing. Ladislav Kugler (Potlesk.) 

 Ing. Milan Šindler (Potlesk. 

 

Volebný obvod č. 5 - Nové Mesto 

 JUDr. Tomáš Korček (Potlesk.) 

 Ing. Libor Gašpierik (Potlesk.)   

 Katarína Augustinič (Potlesk.) 

 

Volebný obvod č. 6 - Rača 

 Mgr. Peter Pilinský (Potlesk.) 

 Ing. Zuzana Dzivjáková (Potlesk.) 

 

Volebný obvod č. 7 - Vajnory  
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 Ján Panák (Potlesk.) 

 

Volebný obvod č. 8 - Devín 

 Ing. Ignác Kolek (Potlesk.) 

 

 

Volebný obvod č. 9 - Devínska Nová Ves 

 Ing. Vladislav Hečko (Potlesk.) 

 

Volebný obvod č. 10 - Dúbravka 

 RNDr. Martin Zaťovič (Potlesk.) 

 Jozef Havrilla (Potlesk.) 

 Ing. Peter Hanulík (Potlesk.) 

 

Volebný obvod č. 11 - Karlova Ves 

 Ing. Peter Dubček (Potlesk.) 

 Ing. Petra Nagyová - Džerengová (Potlesk.) 

 Ing. Peter Lenč (Potlesk.) 

 

Volebný obvod č. 12 - Lamač  

 JUDr. Júlia Ondrišová (Potlesk.) 

 

Volebný obvod č. 13 - Záhorská Bystrica 

 Mgr. Vladimír Kubovič (Potlesk.) 

  

Volebný obvod č. 14 - Čunovo  

 Gabriela Ferenčáková (Potlesk.) 

 

Volebný obvod č. 15 - Jarovce 

 Mgr. Jozef Uhler (Potlesk.) 
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Volebný obvod č. 16 - Petržalka 

 Ján Budaj (Potlesk.) 

 Ing. Viera Kimerlingová (Potlesk.) 

 JUDr. Róbert Kaliňák (Potlesk.) 

 doc. PhDr. Dušan Čaplovič (Potlesk.) 

 Anna Dyttertová (Potlesk.) 

 Stanislav Fiala (Potlesk.) 

 Martin Greksa (Potlesk.) 

 Mgr. Oliver Kríž (Potlesk.) 

 Ing. Alena Krištofičová (Potlesk.) 

 PhDr. Ľudmila Farkašovská (Potlesk.) 

 Ing. Tomáš Ágošton (Potlesk.) 

 

 

A nakoniec volebný obvod č. 17 - Rusovce 

 Radovan Jenčík (Potlesk.) 

 

 

 Záverom môjho vystúpenia dovoľte, aby som 

zablahoželal novozvolenému primátorovi Milanovi Ftáčnikovi 

a novozvoleným poslancom k ich zvoleniu. 

 

 Ďalej vám želám vo vašej náročnej práci veľa zdravia 

a pracovného elánu, aby sa vám problémy mesta darilo 

riešiť v prospech obyvateľov mesta Bratislavy.  

 (Potlesk.) 

 

 

Ing. Andrej Ď u r k o v s k ý, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  
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 Ďakujem pánovi Jozefovi Luhovi, predsedovi mestskej 

volebnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za podanie informácie o výsledkoch volieb do 

orgánov samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.   

 

 

BOD 3: 

Zloženie sľubu novozvoleného primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 

 

Ing. Andrej  Ď u r k o v s k ý, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy:  

 Vážené dámy, vážení páni, 

 pristúpime k slávnostnému aktu zloženia sľubu 

novozvoleného primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy Milana Ftáčnika. 

 

 Žiadam pána Jozefa Luhu, predsedu mestskej volebnej 

komisie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

aby prečítal sľub primátora. 

 Súčasne prosím všetkých prítomných aby vstali.  

 

 

Jozef  L u h a, predseda mestskej volebnej komisie 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 (Sľub primátora.) 

 "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy hlavného mesta 
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Slovenskej republiky Bratislavy 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 

vedomia a svedomia." 

 

 

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

 "SĽUBUJEM." 

 (Potlesk.) 

 

 

BOD 4: 

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského 

zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

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

              primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 

 Vážené dámy, vážení páni,  

 teraz pristúpime k slávnostnému aktu zloženia sľubu 

novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva a k jeho 

podpísaniu každým poslancom.  

 

 Žiadam teraz pani Martu Černú, najstaršiu novozvolenú 

poslankyňu mestského zastupiteľstva, aby prišla k 

mikrofónu a prečítala sľub poslancov. 
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 Vás opätovne poprosím, aby ste vstali počas čítania 

sľubu. 

 

 

RNDr. Marta  Č e r n á, poslankyňa MsZ: 

 (Sľub poslanca.) 

 

 "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, dodržiavať Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej 

funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy ich budem uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia."    

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Môžte sa posadiť.  

 

 Poprosím teraz, aby sme postupovali tak, že pán Jozef 

Karpát, vedúci referátu protokolu Magistrátu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude postupne 

vyzývať jednotlivých poslancov na zloženie sľubu do rúk 

primátora.  

 

 Vy pristúpite, zložíte sľub a podpíšete ho za určeným 

stolíkom. 

 Poprosím pána PhDr. Karpáta, keby sme začali.  
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PhDr. Jozef  K a r p á t, vedúci referátu protokolu 

magistrátu: 

 pani poslankyňa Katarína Augustinič 

 

 ("Sľubujem". Podpis. Potlesk; u všetkých menovaných.) 

 

 pán poslanec Ing. Tomáš Ágošton  

 pán poslanec Ing. Martin Borguľa 

 pán poslanec Ján Budaj 

 pán poslanec doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

 pani poslankyňa RNDr. Marta Černá 

 pán poslanec Ing. Milan Černý 

 pán poslanec Ing. Slavomír Drozd  

 pán poslanec Ing. Peter Dubček 

 pani poslankyňa Anna Dyttertová 

 pani poslankyňa Ing. Zuzana Dzivjáková   

 pani poslankyňa PhDr. Ľudmila Farkašovská 

 pani poslankyňa Gabriela Ferenčáková 

 pán poslanec Stanislav Fiala 

 pán poslanec Ing. Libor Gašpierik 

 pán poslanec Marian Greksa                  

 pán poslanec Ing. Peter Hanulík 

 pán poslanec Jozef Havrilla 

 pán poslanec Ing. Vladislav Hečko 

 pán poslanec Radovan Jenčík 

 pani poslankyňa Izabella Jégh 

 pán poslanec JUDr. Róbert Kaliňák 

 pani poslankyňa Ing. Viera Kimerlingová 

 pán poslanec Ing. Ignác Kolek 

 pán poslanec JUDr. Tomáš Korček 
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 pani poslankyňa Ing. Alena Krištofičová 

 pán poslanec Mgr. Oliver Kríž 

 pán poslanec Mgr. Vladimír Kubovič 

 pán poslanec Ing. Ladislav Kugler  

 pán poslanec Ing. Peter Lenč 

 pán poslanec Michal Muránský  

 pani poslankyňa Ing. Petra Nagyová-Džerengová 

 pán poslanec JUDr. Ivo Nesrovnal 

 pani poslankyňa JUDr. Júlia Ondrišová 

 pán poslanec MUDr. Peter Osuský, CSc. 

 pán poslanec Ján Panák 

 pán poslanec Ing. Dušan Pekár 

 pán poslanec Mgr. Peter Pilinský 

 pani poslankyňa Ing. Anna Reinerová 

 pán poslanec Ing. Milan Šindler 

 pán poslanec Mgr. Sven Šovčík 

 pán poslanec Ing. Ivan Švejna 

 pani poslankyňa Ing. Jarmila Tvrdá 

 pán poslanec Mgr. Jozef Uhler 

 pán poslanec RNDr. Martin Zaťovič. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,  

 

 konštatujem, že všetci novozvolení poslanci mestského 

zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa 

týmto svojich funkcií.  
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 Dovoľte mi teraz, aby som vám predstavil 

novozvolených starostov mestských častí hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy: 

 

 V Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto bola 

zvolaná za starostku pani Tatiana Rosová. (Potlesk.) 

 

 V Mestskej časti Podunajské Biskupice bola opätovne 

zvolená za starostku pani Alžbeta Ožvaldová. (Potlesk.) 

 

 V Mestskej časti Bratislava - Ružinov bol zvolený za 

starostu a súčasne poslanca mestského zastupiteľstva pán 

Dušan Pekár. (Potlesk.) 

 

 V Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa bola zvolená za 

starostku pani Ľudmila Lacková, ktorá sa z dnešného 

zasadnutia ospravedlnila. 

 

 V Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto bol zvolený 

za starostu pán Rudolf Kusý. Priznám sa, že ho nevidím; 

včera bol u nás v Petržalke. Dobre. 

 

 V Mestskej časti Bratislava - Rača bol zvolený za 

starostu a súčasne poslanca mestského zastupiteľstva pán 

Peter Pilinský. (Potlesk.) 

 

 V Mestskej časti Bratislava - Vajnory bol zvolený 

opätovne za starostu pán Ján Mrva. (Potlesk.) 
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 V Mestskej časti Bratislava - Devín bola zvolená 

opätovne za starostku pani Ľubica Kolková. (Potlesk.) 

 

 V Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves bol 

zvolený za starostu pán Milan Jambor. Nevidím ho tu, takže 

zrejme nie je prítomný. 

 

 V Mestskej časti Bratislava - Dúbravka bol zvolený 

opätovne za starostu pán Ján Sandtner. (Potlesk.) 

  

 V Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves bola 

zvolená opätovne za starostku pani Iveta Hanulíková. 

(Potlesk.) 

 

 V Mestskej časti Bratislava - Lamač bol zvolený za 

starostu pán Peter Šramko. (Potlesk.) 

 

 V Mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica bol 

zvolený za starostu pán Jozef Krúpa. Zrejme nie je 

prítomný. 

 

  V Mestskej časti Bratislava - Čunovo bola zvolená 

opätovne za starostku a súčasne poslankyňu mestského 

zastupiteľstva pani Gabriela Ferenčáková.    

 

 V Mestskej časti Bratislava - Jarovce bol zvolený 

opätovne za starostu pán Pavel Škodler. (Potlesk.) 

 

 V Mestskej časti Bratislava - Petržalka bol zvolený 

za starostu pán Vladimír Bajan.  
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 V Mestskej časti Bratislava  - Rusovce bol zvolený 

opätovne za starostu pán Dušan Antoš. Bol tuná, ale zrejme 

odišiel.  

 Ďakujem pekne. 

 

 To bolo predstavenie novozvolených starostov a 

starostiek mestských častí.  

 

 

 A teraz, vážené poslankyne a poslanci, prednesiem 

príhovor. 

 

 Nemôžem sám sebe odovzdať slovo, takže prejdem k 

rečníckemu pultu a chcem sa vám prihovoriť v slávnostnom 

príhovore.  

 

 A potom dám priestor pre ďalších hostí, ktorí budú 

chcieť vystúpiť v tejto časti nášho rokovania.    

 

 

 

BOD 5: 

Vystúpenie novozvoleného primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 

 

doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., primátor hlavného 

                                 mesta SR Bratislavy: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

 vážení hostia,  
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 napriek tomu, že ustanovujúce schôdze majú spravidla 

slávnostný charakter a vystúpenia rečníkov v sebe obvykle 

ukrývajú vzletné plány a predsavzatia, ja chcem moje prvé 

vystúpenie v pozícii bratislavského primátora začať inak; 

s väčšou pokorou a pohľadom na Bratislavu dneška a 

zajtrajška.  

 

 Na úvod chcem poďakovať odchádzajúcemu primátorovi 

Andrejovi Ďurkovskému za všetko pozitívne, čo za 8 rokov 

vo funkcii primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy urobil.  

 

 Žiaľ, nemôžem zostať iba pri poďakovaní.  

 

 Odchádzajúci primátor totiž symbolizuje aj súčasný 

stav mesta s ktorým Bratislavčania nie sú spokojní. Jeho 

najvypuklejším príkladom je kauza PKO, kde bez diskusie s 

občanmi, na návrh primátora, mesto v roku 2005 predalo 

pozemky pod PKO za účelom polyfunkčnej výstavby vopred 

vybranému investorovi. A potom primátor za zatvorenými 

dverami pripravil PKO na búranie proti vôli veľkej skupiny 

občanov mesta.  

 

 V novembrových komunálnych voľbách si Bratislavčania 

zvolili zmenu.  

 

 Zvolili nového primátora a zvolili si svojich 

poslancov, z ktorých dve tretiny sú v mestskom 

zastupiteľstve po prvý raz. 
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 Všetkým vám, ktorí ste získali dôveru voličov úprimne 

blahoželám. 

 

 A chcem vám povedať, že nás spolu čaká neľahká úloha 

obnoviť dôveru Bratislavčanov, zmysel samosprávy mesta. 

Voliť totiž prišlo, ako ste počuli z úst predsedu mestskej 

volebnej komisie iba jedna tretina oprávnených voličov, čo 

znamená, že takmer dve tretiny Bratislavčanov nevidia v 

predstaviteľoch samosprávy skutočných zástupcov svojich 

záujmov alebo sa o veci verejné v meste jednoducho 

nezaujímajú. 

 

 Našou spoločnou ambíciou musí byť zásadná zmena v 

rozhodovaní samosprávy mesta. O takejto zmene sme hovorili 

v predvolebnej kampani.  

 

 Tá zmena spočíva v uplatnení myšlienky otvorenej 

samosprávy, ktorá je otvorená verejnej občianskej 

kontrole. Samosprávy, ktorá informuje svojich občanov nad 

rámec zákona, ktorá koná otvorene, transparentne a dokáže 

počúvať svojich občanov. Samosprávy, ktorá na prvom mieste 

presadzuje verejný záujem, záujem občanov, a nie na prvom 

mieste záujmy politických strán alebo súkromných 

investorov.  

 

 

 Zásadná zmena spočíva aj v tom, pokúsiť sa vtiahnuť 

občanov mesta do spolurozhodovania vo veciach verejných, a 

to formou verejných diskusií, verejného pripomienkového 
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konania k zásadným materiálom mestského zastupiteľstva, 

alebo aj ich zapojením do prípravy rozpočtu.  

 

 To, okrem otvorenosti a transparentnosti, prinesie do 

výkonu samosprávy aj prvky participatívnej demokracie; 

teda demokracie spoluúčasti občanov na rozhodovaní. 

 

 Priznám sa, že povolebné gratulácie ale aj stretnutia 

s občanmi mesta vo mne zanechali silný pocit v tom, že 

Bratislavčania od nás takúto zmenu očakávajú.  

 

 Očakávajú pozitívnu zmenu pre slovenskú metropolu a 

do nás, novozvolených predstaviteľov mesta vkladajú nádej, 

že sa v našom meste dá vládnuť aj inak; lepšie, 

otvorenejšie, transparentnejšie, a čo je podstatné, 

spoločne s Bratislavčanmi. Spoločne s občianskymi 

aktivistami či neziskovými organizáciami, ktorým na 

smerovaní mesta záleží.     

 

 Toto je pre mňa najzásadnejšia zmena, ktorá by sa 

mala uskutočniť v tomto volebnom období. Otvorená 

samospráva, ako zmena vzťahu samosprávy k občanovi, ktorá 

pomôže obnoviť dôveru občana v samosprávu.  

 

 Takto chcem konať ako primátor.  

 

 Chcem byť primátorom všetkých Bratislavčanov; aj 

tých, ktorí ma nevolili.  

 Chcem mesto skôr spájať ako rozdeľovať.  

 Chcem byť garantom otvorenosti a nositeľom moderných 

riešení.  
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 Samozrejme, v aktívnej spolupráci s vami, s 

poslancami mestského zastupiteľstva. V spolupráci so 

starostami 17 mestských častí, a ich poslancami. Ako aj 

zástupcami občianskej verejnosti, i podnikateľskými 

subjektmi, ktoré pôsobia na území mesta.  

 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

 som presvedčený, že nemôžeme pokračovať tak ako 

doteraz, ale spoločne ukážeme, že sa to dá aj inak.  

 

 Bude to na vás, poslancoch, na politických stranách, 

ktoré zastupujete, na poslaneckých kluboch v ktorých 

budete pracovať, či je vašou ambíciou naplniť ciele, 

ktorými ste získali dôveru voličov, alebo hrať politické 

hry.   

 

 Ja verím v orientáciu na konkrétne výsledky, ktoré 

prinesú úžitok našim občanom a spoluprácu primátora a 

zastupiteľstva pri ich dosahovaní.  

 

 Verím aj v to, že veľa môžeme dosiahnuť spoločným 

postupom mesta a mestských častí, pretože každá z nich, 

mestských častí, plní nezastupiteľnú funkciu vo vzťahu k 

občanom.  

 

 Máme samosprávu, ktorá má dve úrovne; úroveň mesta a 

úroveň mestských častí, a spoločne môžme dosiahnuť viac. 

Ja som na takýto spoločný postup s mestskými časťami 

pripravený.  
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 Spoločne dnes začíname písať novú kapitolu 

bratislavskej histórie. Novú budúcnosť môžeme stavať na 

silných historických odkazoch, ale aj na pozitívnych 

projektoch, ktoré chceme pre mesto v tomto volebnom období 

urobiť.  

 

 Stavať budeme aj na spolupráci s Bratislavským 

samosprávnym krajom, ktorého je mesto Bratislava významnou 

súčasťou. Mal som počas uplynulých dní stretnutie s pánom 

predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, pánom Pavlom 

Frešom a identifikovali sme niekoľko spoločných tém, o 

ktorých sme začali diskusiu; či je to 

- nultý okruh, teda obchvat Bratislavy formou diaľnice D4,  

- uskutočnenie rýchlostnej cesty R7,  

- otázka integrovanej dopravy ktorú chceme riešiť spoločne  

  s Bratislavským samosprávnym krajom,  

- cyklotrasy, ktoré chceme zapojiť z hľadiska mesta na  

  medzinárodné cyklotrasy, ktoré spravuje Bratislavský  

  samosprávny kraj,  

- ale možno aj riešenie otázok športového komplexu v    

  Petržalke.  

 

 Stavať budeme aj na spolupráci so štátom, pretože 

Bratislava je hlavné mesto Slovenskej republiky, a preto 

si zaslúži pozornosť aj zo strany vlády Slovenskej 

republiky.  

 

 Veľmi oceňujem stretnutie s pani predsedníčkou vlády 

Slovenskej republiky, pani Ivetou Radičovou, s ktorou som 

sa stretol včera na rokovaní na Úrade vlády.  
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 Hovorili sme: 

- o Parku kultúry a oddychu, 

- o dokončení rekonštrukcie Zimného štadióna 

- a dohodli sme sa na tom, že v novom roku sa uskutoční na 

  úrovni predsedníčky vlády, ministra dopravy, predsedu  

  samosprávneho kraja a primátora mesta stretnutie k prob- 

  lematike dopravy. 

 

 Tých tém na spoluprácu so štátom bude určite viac. 

Ale som presvedčený, že Bratislava v nich bude dobrým 

partnerom na diskusiu pri hľadaní riešení v prospech 

hlavného mesta. 

 

 Bratislavčania, ale i viacerí novinári sa právom 

pýtajú, aké budú moje prvé kroky vo funkcii primátora? 

 

 Chcem vytvoriť priestor pre zásadnú dohodu medzi 

primátorom a zastupiteľstvom, a preto poslancom predložím 

na schválenie spoločné priority mesta na roky 2010 - 2014. 

Tam budú konkrétne ciele a projekty, ktoré sa spoločne 

dohodneme, že chceme dosiahnuť v tomto volebnom období.  

 

 Takýto dokument som zatiaľ v pracovnej verzii 

predložil predsedom politických strán pri príprave tejto 

ustanovujúcej schôdze. Vychádzal som z volebného programu 

primátora a volebných programov politických strán 

zastúpených v mestskom zastupiteľstve.  

 

 Kľúčovými oblasťami týchto priorít sú: 

- otvorená samospráva,  
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- zlepšenie fungovania dopravy  

- a zvýšenie kvality života.    

 

 Reakcia politických strán bola zhodná v oblasti 

otvorenej samosprávy. V ostatných oblastiach sme sa 

dohodli, že materiál bude predmetom rokovania odborných 

komisií, a samozrejme aj klubov, a nakoniec by mal prejsť 

schválením aj mestského zastupiteľstva. 

 

 

 Ako druhý krok chcem začať s realizáciou myšlienky 

otvorenej samosprávy. To znamená zverejňovať dokumenty, 

faktúry, zmluvy, tak ako to nakoniec ukladá samosprávam aj 

novoprijatý zákon, ale aj záväzné stanoviská k investičnej 

činnosti.  

 

 Chcem zverejniť zoznam pridelených obecných bytov, 

pretože toto sa v minulom volebnom období nestalo.  

 

 Do oblasti otvorenej samosprávy patrí aj realizácia 

takzvaného protikorupčného minima, čo je odporúčanie, 

ktoré prijala organizácia Transparent international 

Slovensko pre všetky slovenské samosprávy. A myslím si, že 

Bratislava by mala byť lídrom pri ich uplatňovaní.  

 

 Takisto chcem začať s krízovým finančným riadením 

mesta vzhľadom na to, že mesto z minulého volebného 

obdobia zdedilo nezaplatené faktúry v nemalej sume. To 

znamená, krízové riadenie má zabezpečiť, aby sme dokázali 

fungovať v normálnom režime, aby dokázali fungovať naše 

organizácie a podniky.  
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 Začnem takisto veľmi rýchlo s prípravou rozpočtu na 

rok 2011 a prípravou konsolidácie financií mesta.  

 

 Vďaka tomu budeme môcť postupne mesto oddlžiť, teda 

zaplatiť nezaplatené faktúry, dokončiť rozbehnuté projekty 

a naštartovať projekty nové; pre Bratislavu strategické. 

 

 Ide o prvé tri konkrétne kroky, ktoré pomôžu pri 

napĺňaní vízie otvorenej samosprávy, pri navrátení dôvery 

Bratislavčanov vo svojich volených zástupcov a samosprávne 

inštitúcie.  

 

 

 Výzva, ktorá pred nami stojí je aj využitie ľudského 

potenciálu a občianskeho zázemia mesta, ktoré nám ponúka 

slovenská metropola cez svoje univerzitné prostredie, 

vedecké zázemie Slovenskej akadémie vied a ďalších 

výskumných ústavov, ústredné orgány štátnej správy, ale 

taktiež významné národné i medzinárodné podnikateľské 

organizácie, občianske združenia, neziskové organizácie a 

aktívnych občanov mesta. To je dar, ktorý musíme vedieť 

využiť pre to, aby sa Bratislava stala centrom 

spoločenského, hospodárskeho ale i politického diania v 

tom pravom slova zmysle, v národnom, európskom i širšom 

kontexte. 

 

 Bezpochyby musíme vedieť rozumne využiť aj 

geopolitickú polohu mesta, vnímať Bratislavu ako mesto 

tolerancie a pochopenia pre rôznorodosť, ale aj fakt, že 

Bratislava je metropolou Slovenska, ktorá bude 
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spolupracovať aj s metropolami okolitých štátov; a 

predpokladám, že aj európskych štátov.   

 

 Pevne verím a dúfam, že dnes začíname spolu písať 

novú, lepšiu kapitolu v živote mesta. 

 

 V mene celej samosprávy môžem dať záväzok, že 

Bratislava bude mestom otvorenosti, tolerantnosti.  

 

 Mestom, kde sa zásadné rozhodnutia robia na základe 

demokratickej, verejnej diskusie a volení predstavitelia 

stoja na strane verejného záujmu.   

 

 

 Vážené poslankyne a poslanci,  

 samospráva v našom meste funguje už viac ako 700 

rokov, minimálne od roku 1291, kedy samosprávne práva 

mestu potvrdil panovník Ondrej III. 

 

 Keď som navštívil Talin, tam sú veľmi hrdí na svoje 

samosprávne tradície. Majú na mestskej radnici, ktorá je 

pýchou hlavného námestia v Taline tabuľu, ktorá má 

pripomínať mestským poslancom a magistrátnym úradníkom 

pravidlá správania. Pochádza z roku 1600. Keď si ju ich 

prečítate, budete prekvapení, ako veľmi sa podobá na naše 

dnešné problémy. Ako vyzýva tá tabuľa poslancov aj 

magistrátnych úradníkov, aby dbali o blaho chudobných, aby 

nepreferovali svoje osobné záujmy ale verejné blaho, aby 

poslúchali Pána Boha, aj to sa tam hovorí, a aby konali 

čestne a spravodlivo v mene tých, ktorí ich zvolili.  
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 Celá tá tabuľa, ktorá má pripomínať pravidlá 

správania poslancov a magistrátnych úradníkov sa končí 

slovami "Ničoho sa nebojte a vždy hovorte pravdu."  

 

 Takže vám chcem úprimne zaželať, aby ste sa ničoho 

nebáli a vždy hovorili pravdu. 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 (Potlesk.) 

 

 

 Vážené poslankyne a poslanci, 

 teraz je tu priestor pre vystúpenie hostí. 

 

 Do diskusie alebo o slovo požiadal pán predseda 

Bratislavského samosprávneho kraja pán Pavol Frešo, 

ktorému týmto udeľujem slovo. 

 

 

Ing. Pavol   F r e š o, predseda Bratislavského 

samosprávneho kraja: 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, 

vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni 

poslanci, panie starostky, páni starostovia, vážené dámy, 

vážení páni, 

 

 dnešný deň je veľmi slávnostný pre Bratislavu ako 

hlavné mesto Slovenska. Je tu isté odovzdanie moci, je tu 

isté podriadenie sa vôli občanom. 
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 Je to deň, kedy ľudia, ktorí vyjadrili alebo dali 

dôveru svojim voleným zástupcom, tak títo sa ujímajú 

svojej funkcie.  

 

 V Bratislavskej župe máme 7 miest, ale bezpochyby 

každému je zrejmé, že Bratislava ako hlavné mesto, je to 

mesto najdôležitejšie. A to je dôvod, pre ktorý tu stojím. 

 

 Stojím tu preto, aby bolo zrejmé, že spolupráca župy, 

mesta a mestských častí naozaj bude fungovať tak, aby sme 

každý zastupovali tých ľudí, od ktorých máme mandát. To 

považujem za úplne kľúčové a hlavné, bez ohľadu na to, aké 

máme politické tričká, bez ohľadu to čo bolo vo volebnej 

kampani, bez ohľadu na to čo si myslíme možno o svojich 

predchodcoch. My budeme mať šancu teraz. 

 

 Budeme mať šancu teraz dokázať ľuďom, ktorí vás, nás, 

koniec-koncov pred rokom aj mňa volili, ale aj tých, ktorí 

nás nevolili, ale ich zastupujeme. Lebo dňom volieb sa 

končí; končí sa vlastne istý politický zápas a začína sa 

zastupovanie všetkých ľudí v území, na ktorý máme mandát.   

 

 Budeme mať šancu im dokázať, že to myslíme s tým 

zastupovaním vážne. 

 

 Stojím tu preto, aby som ako župan povedal, že župa 

určite, aj voči mestským častiam, aj voči Bratislave ako 

mestu tento záväzok dodrží. Kedykoľvek ma s ním môžte 

konfrontovať, rovnako ako mojich podžupanov alebo celý 
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župný aparát. A určite na tých spoločných prioritách 

budeme pracovať spolu. 

 

 

 Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo,    

 želám vám, aby ľudia v tomto meste, pokiaľ vám ten 

mandát skončí tak povedali, že ich zastupoval primátor a 

poslanci, ktorí to robili najlepšie ako vedeli.  

 A v tomto nech vám pomáha Boh. Všetko dobré.  

 (Potlesk.) 

 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem veľmi pekne pánovi predsedovi Bratislavského 

samosprávneho kraja.  

 

 Pýtam sa, kto ďalej chce vystúpiť v tejto časti v 

príhovoroch hostí?  

 

 Neregistrujem žiadnu prihlášku.  

 Viem, že sa prihlásil pán Peter Kurhajec, ktorý je 

predsedom spoločnosti Ferdinanda Martinenga. 

 Pán Kurhajec, nech sa vám páči, dávam vám priestor na 

vystúpenie. 

 

 

Peter  K u r h a j e c, predseda spoločnosti Ferdinanda 

Martinenga: 
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 Vážený pán primátor, vážení vzácni ľudia,  

 prišli sme sem ako občania; najprv chceme 

zagratulovať všetkým tým, ktorí prevzali na seba tú veľkú 

zodpovednosť a dívame sa na vás nielen ako zástupcov 

politických strán ale predovšetkým občanov. A ja si 

dovolím povedať, ako občanov so srdcom.  

 

 Sme tu v zastúpení Asociácia organizácii zdravotne 

postihnutých občanov Slovenskej republiky, Národná rada 

občanov so zdravotným postihnutím Slovenskej republiky, 

Bratislavský okrašľovací spolok a Únia materských centier 

Slovenskej republiky; samozrejme, aj spoločnosť Ferdinanda 

Martinenga.  

 

 Už ozaj veľa rokov sa snažíme o jednu akciu 

bezbariérovú, a chceme túto príležitosť využiť na to, aby 

sme vás informovali a získali si vaše srdcia - podporte 

túto myšlienku. Michalský most, cez ktorý denne prejde 

tisícky ľudí, má dole pod mostom s oblukou vybudovaný 

perfektný záchod, bezbariérový, len tí ľudia sa nedostanú 

k nemu. 

 

 A chceme pána primátora poprosiť, aby možno v rámci 

prvých aktivít, keď sa tu pozriete, máme ináč vonku 

zmenšeninu, je už naprojektovaný výťah a schody dole vedľa 

Alizé, vedľa bývalého Baťu.  

 

 My máme takú úvahu, že by sme aj zbierali peniaze po 

ľuďoch a organizáciách, ktorí by pomohli a dali by sme tam 

aj také kachličky vďaky, ktorí nám sponzorovali.  
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 Celkove to stojí, aj s projektom, asi 100 tisíc Eur; 

len aby ste boli informovaní. A splnila by sa tak túžba aj 

mamičiek s kočíkmi, aj vozičkárov, ale predovšetkým aj 

turistov, ktorí chodia len okolo a nevedia ako sa dostať 

dole; aby sa bezbariérovo dostali do tej priekopy.    

 

 Pán primátor, vy ste vo svojom príhovore nás oslovil, 

občianske združenia. Chceme sa poďakovať, ale predovšetkým 

chceme si získať aj vaše srdcia, aby sa to ozaj čo najskôr 

zrealizovalo.  

 

 Je už na to vydané územné rozhodnutie. Aby ste 

vedeli, pôvodne to malo byť tak riešené, že tie okolité 

domy sa mali urobiť, a potom sa mal urobiť výťah a tie 

schody.  

 

 Ale keďže tá firma, ktorá stava tieto domy okolo, 

Zámočnícka, Michalská, tiež nie je teraz silná v 

peniazoch, môže sa to oddialiť a ešte na niekoľko rokov.  

 

 Čiže o tento výťah a tento vstup dole vás ako občania 

úporne prosíme. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Vážený pán Kurhajec, mojou povinnosťou je strážiť 

čas, takže vás upozorňujem, že máme 3 minúty. 
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Peter  K u r h a j e c, predseda spoločnosti Ferdinanda 

Martinenga: 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem aj ja. 

 (Potlesk.) 

 

 Vážené poslankyne a poslanci, toto bol taký prechod z 

tej slávnostnej časti do pracovnej, pretože takýchto 

problémov nás čaká veľa. A ja pevne verím, že si s nimi 

dokážeme poradiť.  

 

 Myslím, že v tejto chvíli sa nikto nehlási o slovo.  

 

 Končím teda možnosť vystúpenia v rámci príhovorov 

hostí a vyhlasujem prestávku. 

 

 V rámci tej prestávky bude pre vás podané malé 

občerstvenie v mezanine, neviem na to lepšie slovo, teda v 

medziposchodí, povedali by sme po slovensky. 

 

 A máme priestor aby sme počas tejto prestávky 

vytvorili poslanecké kluby, tak ako sme to diskutovali s 

predsedami politických strán, aby sme už mali aj túto 

štruktúru zvládnutú. 
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 Navrhujem, aby prestávka trvala 40 minút. To znamená, 

aby o 11 hodine sme pokračovali v našom rokovaní v 

pracovnej časti. 

 Čiže do 11. vyhlasujem prestávku.   

 

 (Prestávka od 10.20 h. do 11.05 h. Po nej:) 

 

 

 

 

P R A C O V N Á  Č A S Ť 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Vážené poslankyne a poslanci,  

 pristúpime k pracovnej časti nášho dnešného 

ustanovujúceho mestského zastupiteľstva.  

 

 Najprv by sme mali sa prezentovať, aby sme vedeli, že 

nás je dosť. Pre vás to bude príležitosť na to, aby ste sa 

zoznámili s hlasovacím zariadením.  

 

 Takže urobíme prezentáciu.  

 Tá prezentácia sa robí tak, že stlačíte to 

najľavejšie tlačitko a potom stlačíte jednu z možností, 

áno, nie, alebo zdržal sa. Nebudeme teraz hlasovať. Čiže 

ktorúkoľvek stlačíte, nie je to dôležité. Dôležité je, aby 

sme vedeli, že ste zaregistrovali svoju prítomnosť. 

 Takže prosím, keby sme spustili hlasovanie.  
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 Keď nestlačíte nič, aj tak vás ten systém 

zaregistruje a dá nám odpoveď na to, že koľkí, koľkí sme 

tu. 

 

 Súčasne vidíte na tých monitoroch, vidíte čas, dokedy 

ešte môžte hlasovať. 

 Ešte tri sekundy, dve, jednu sekundu.  

 Napísané, že uznesenie nebolo prijaté, ale je nás tu 

42.  

 

 Zo 45 je dosť na to, aby sme boli uznášaniaschopní a 

mohli sme pristúpiť k tej pracovnej časti. Takto budú 

potom vyzerať tie výstupy, ktoré máte možnosť vidieť ako 

výsledok rozhodovania poslancov. Je tam uvedené, koľkí sú 

prítomní, za, proti, zdržal sa. 

 

 A ak nehlasujete, znamená to, že ste sa rozhodli 

nehlasovať. 

 

 Veľmi pekne chcem poprosiť všetkých poslancov, ktorí 

budú mať potrebu vyjsť von dlhšie ako len na nejakú 

kratučkú chvíľu, aby vybrali svoju hlasovaciu kartu. 

Pretože vy sa potom objavíte v časti nehlasoval, budete 

zvyšovať kvórum, teda počet prítomných poslancov, ale 

fyzicky tu nebudete. 

 

 Takže my sa riadime tým, čo je v kartách, ale keď je 

problém, tak je to tak.  

 (Poznámka: Karty môžu zostať.) 
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 Výborne. Tak je to jednoduchšie, ako som si myslel. 

Čiže karty môžu zostať zastrčené. Dobre. Čo máme na kraji, 

to máme trošku komplikovanejšie, takže dobre. Takže karty 

netreba vyberať, môžu zostať po celý čas.  

 

 Kto sa zaprezentuje, ten hlasuje.  

 Kto nechce byť prítomný z nejakých dôvodov, aj taký 

spôsob hlasovania poznáme, tak môže tu sedieť, nič 

nestlačí, a nehlasoval. Proste ho to nezobrazí; zníži 

kvórum.  

 Čiže, to je prosím, to je prosím postup.   

 

 Myslím, že sme boli všetci, pretože sme všetci 

skladali sľub. Nikto sa mi zatiaľ neospravedlnil, iba pán 

poslanec Greksa, ktorý avizoval, že pokiaľ by rokovanie 

trvalo dlhšie, tak bude musieť odísť, pretože má pracovné 

povinnosti mimo Bratislavy. Takže toto dávam na verejnú 

známosť. 

 

 

 Teraz pristúpime k voľbe overovateľov zápisnice z 

dnešného ustanovujúceho zasadnutia. 

 

 Za overovateľov zápisnice navrhujem: 

- pána poslanca Panáka  

- a pána poslanca Osuského.  

 

 Pána poslanca Osuského tu nevidím, takže dáme nejaký 

lepší návrh z pléna. Nech sa páči. 

 Pán poslanec Panák je tu.  
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 Mám tu nejaký návrh; ako vidím pána poslanca Černého. 

Vy ste mi dali lepší návrh, áno, vidím, dobré.  

 

 Takže overovatelia bude: 

- pán poslanec Panák a 

- pani poslankyňa Tvrdá.  

 

 Nemá s tým nikto problém, takže ideme hlasovať; aby 

sme si zase vyskúšali hlasovacie zariadenie teraz už 

naostro.  

 Prosím, keby ste spustili hlasovanie o voľbe 

overovateľov zápisnice.    

 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Konštatujem, že štyridsaťjedna poslancov bolo 

prítomných. 

 Štyridsaťjedna hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto 

sa nezdržal. 

 Overovateľov sme zvolili.  

 

 

 Prejdeme k voľbe návrhovej komisie.  

 

 Do návrhovej komisie navrhujem poslancov:  

- pána poslanca Lenča,  

- pána poslanca Muránskeho,  

- pani poslankyňu Ondrišovú,  

- pána poslanca Kuboviča  

- a pani poslankyňu Farkašovskú. 

Sú, prosím, nejaké iné návrhy? 
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 Ak nie sú, takže dávam hlasovať o zložení návrhovej 

komisie. 

  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsaťjedna prítomných. 

 Štyridsaťjedna za. 

 Čiže schválili sme aj návrhovú komisiu.     

 

 Poprosím poslancov, ktorí boli zvolení do návrhovej 

komisie, aby zaujali miesto vpravo. Tam je špeciálne 

miesto pre návrhovú komisiu. Tí, ktorí ste už boli 

poslancami, to poznáte. 

  

 Poprosím, keby ste sa usadili na miesta vyčlenené pre 

návrhovú komisiu. 

 

 Určili si predsedu alebo hovorcu, ktorý bude tlmočiť.  

 

 A karty si musíte zobrať so sebou, lebo tam máte 

možnosť hlasovať prostredníctvom hlasovacieho zariadenia, 

ktoré je vyhradené pre návrhovú komisiu.  

 

 Takže jeden z vás bude potom čítať návrhy na 

uznesenia.  

 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

 pristúpime teraz k schváleniu programu. 

 Dostali ste ho v pozvánke:  
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6. Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva  

   hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvo- 

   lávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mes- 

   ta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o  

   obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

7. Voľba prvého námestníka primátora a ďalších dvoch ná- 

   mestníkov primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

8. Voľba členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 

9. Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného 

   mesta SR Bratislavy 

10.Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlav- 

   ného mesta SR Bratislavy 

11.Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného 

   mesta SR Bratislavy 

12.Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bra- 

   tislavy 

13. Záver. 

 

 

 Vzhľadom na to, že sme pripravovali túto schôdzu 

spoločne s politickými stranami a diskutovali sme o voľbe 

námestníkov primátora a o voľbe členov mestskej rady, ale 

zatiaľ sme sa nedohodli, pretože máme na túto vec 

rozdielny názor. 

 

 

 Ja som pri tých rokovaniach presadzoval myšlienku, že 

námestníkov primátora by mali zastávať zástupcovia tých 

najsilnejších politických strán, resp. klubov, ktoré budú 

pôsobiť v našom zastupiteľstve.  
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 To znamená poslanecký klub, alebo zástupca strany 

SDKÚ-DS, poslanecký klub alebo zástupca strany KDH a 

poslanecký klub SMERU - Sociálnej demokracie. 

 Toto bol môj názor vzhľadom na výsledky volieb.   

 

 Politické strany zatiaľ väčšinou hlasov, tak som to 

registroval, majú iný názor. Odvolávajú sa na koaličnú 

zmluvu o povolebnej spolupráci, ktorú spoločne uzatvorili, 

a v ktorej inak vlastne vyčlenili tie miesta námestníkov, 

alebo uvažovali o obsadení miest námestníkov. 

 

 Vzhľadom na výsledky volieb si myslím, že mali by sme 

dôjsť k nejakému konsenzu, k nejakej dohode. Zatiaľ sa nám 

to nepodarilo. 

 

 Preto chcem avizovať, že  s ť a h u j e m  bod č. 7. 

 

 A na žiadosť politických strán aj bod č. 8, pretože 

námestníci sú zo zákona automaticky členmi mestskej rady. 

 

 Ak budeme mať iné zloženie námestníkov, mali by sme 

tam trošku komplikácie pri zložení a reprezentovaní 

vlastne politických strán v mestskej rade. Pretože zo 

zákona má byť proporcionálne zloženie a má zodpovedať 

politickému zloženiu zastupiteľstva. 

 

 Čiže, ak by sme to teraz navolili inak, tak potom by 

sme to museli nejako opravovať. 

 Preto strany žiadali, aby sme nevolili členov 

mestskej rady.  
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 Ja som zareagoval tak, že dobre, urobíme to tak.  

 

 My máme zo zákona 30-člennú mestskú radu; skoro takú 

ako zastupiteľstvo. Máme v nej 17 starostov, čiže ona bude 

funkčná, keďže 17 starostov je platne zvolených a rada 

začne pracovať normálne od januára.  

 

 S tým, že budem prizývať na mestskú radu, zakiaľ, kým 

nebudem mať dohodu o zložení a voľbe, budem prizývať 

predsedov poslaneckých klubov. Pretože mám záujem počuť 

názory poslaneckých klubov na materiály, ktoré sa 

pripravujú na zastupiteľstvo, aby ste vy boli o nich 

informovaní, mali možnosť sa k ním vyjadriť. Budete tam s 

hlasom poradným, tí, ktorí budete nominovaní za poslanecké 

kluby.  

 

 Ale myslím si, že toto vytvorí priestor na to, aby 

ste vedeli o všetkom čo sa na zastupiteľstvo chystá a mali 

možnosť sa k tomu vyjadriť. A potom, samozrejme, na 

zastupiteľstve rozhodnúť. 

 

 Čiže   s ť a h u j e m   aj bod č. 8 z nášho dnešného 

rokovania, pretože zatiaľ nemáme dohodu o bode č. 7.  

 

 Pýtam sa, či sú z vašej strany nejaké pripomienky k 

tomu navrhovanému programu? 

 

 Pán poslanec Nesrovnal. 

 Musíte stlačiť; a už je dobré, už máte mikrofón. 
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JUDr. Ivo  N e s r o v n a l, poslanec MsZ: 

 Chcem sa opýtať k bodu 13, teda ktorý bude teraz asi 

11, záver; či ho máme rozumieť aj ako rôzne, alebo či to 

je skutočne záver?   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Je to len záver. 

 Je to len záver, je to ustanovujúca schôdza, na 

ktorej nepredpokladám, že by sme riešili nejaké ďalšie 

pracovné veci.  

 

 Ak chcete, musíme si na to zriadiť bod, alebo potom 

zvolať nejaké ďalšie zasadnutie. 

 

 

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

 No, ja by som určite mal aspoň jednu drobnú 

pripomienku týkajúcu sa mestského majetku a jeden návrh. 

Tak neviem, buď navrhujem, aby sme to spravili v tom 

poslednom bode.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Čiže v závere.  

 

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

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dobre. 

 

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

 Ak môžeme rozumieť tomu takto.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dobre.  

 Môžme tomu rozumieť tak, že bude možné predniesť 

nejaké návrhy. 

 Ja chcem potom s vami, keď budeme mať prestávku po 

tajnej voľbe povedať že o čo ide, lebo nemyslím si že by 

sme dnes mali otvárať nejaké pracovné témy. Nemáme veci 

pripravené, nemali sme komisie, nemali sme možnosť sa s 

tým oboznámiť.  

 

 Ja by som nechcel, aby sme ad hoc prijímali nejaké 

vážne uznesenia. 

 

 Pokiaľ je niečo vážne, a vy myslíte že áno, tak sa o 

tom porozprávame. Ak budete trvať na tom, dám vám 

priestor, aby ste to predniesli v závere.   

 

 Keďže nikto nemá ďalšie pripomienky, dávam hlasovať o 

programe s tým, že bod 7 a 8 je stiahnutý z programu.  

 Nech sa páči, hlasujte o programe nášho pracovného 

rokovania.  



 
 
    
                              Zápisnica ustanov. MsZ 21.12.2010 

43

 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Opäť štyridsaťjedna prítomných. 

 Štyridsaťjedna za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 

 Prijali sme program nášho dnešného rokovania.  

 

 A teraz pristúpime k prerokovaniu tohto programu tak, 

ako sme ho schválili.   

 

 

 

BOD 6: 

Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený 

zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prvým bodom nášho rokovania je návrh na poverenie 

poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať zasadnutia mestského zastupiteľstva v zmysle 

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v prípadoch podľa § 

12.  

 Jedná sa o tie prípady: 

- ak primátor nezvolá zastupiteľstvo najmenej raz za tri  

  mesiace,  
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- ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva  

  ak o to požiada aspoň jedna tretina mestského zastupi- 

  teľstva v lehote 15 dní od doručenia žiadosti na jeho 

  konanie,  

- alebo ak primátor nezvolá ustanovujúce zasadnutie tak,  

  aby sa uskutočnilo do 30 dní.  

 

 Toto priniesla novela zákona o obecnom zriadení z 

apríla tohto roku. Predpokladám, že nič také sa nám tu 

nestane, pretože ja plánujem, aby sme každý mesiac mali 

zasadnutie. Budem ho teda zvolávať.  

 

 Ale toto je pre prípad, keby sa stalo, že nezvolá, 

musí byť niekto kto zvolá.   

 

 

 Zákon o obecnom zriadení obsahuje ustanovenie o tom, 

že mestské zastupiteľstvo má určiť aj to, že kto je 

oprávnený viesť potom rokovanie; v prípade, že primátor 

stratí právo viesť rokovanie alebo ho odmietne viesť.  

 

 Toto ale my nemusíme riešiť, pretože máme to 

ustanovenie v platnom rokovacom poriadku. V takom prípade, 

keby primátor odmietol alebo stratil právo, alebo nedal 

hlasovať a podobné veci, tak by viedol naše rokovanie 

najstarší poslanec.  

 

 Budeme teda rokovať o návrhu na poverenie poslanca 

zvolávať zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
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 Navrhujem, aby sme takouto funkciou poverili pána 

poslanca Nesrovnala. 

 

 Má, prosím, niekto iný návrh? Nemá. 

 Je to formálna vec. Máme urobiť zadosť zákonu. 

 

 Pán poslanec bude poverený takouto funkciou. 

 Poprosím návrhovú komisiu.  

 Teraz bude nám uznesenia a hlasovanie uvádzať 

návrhová komisia  

 Nech sa páči. 

 

 

Predsedníčka návrhovej komisie: 

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslankyňa MsZ 

 Takže budeme hlasovať o uznesení č. 2/2010: 

 Mestské zastupiteľstvo poveruje poslanca JUDr. Iva 

Nesrovnala zvolávaním zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Bratislavy v zmysle § 12 zákona Slovenskej 

národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nech sa páči, hlasujeme. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Takže prítomných štyridsaťjeden. 

 Štyridsaťjeden hlasovalo za, štyridsaťjedna poslan-

cov, proti nikto, nikto sa nezdržal. 
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 Čiže prijali sme platné uznesenie k bodu číslo 6. 

 

 Ďalším našim bodom je pôvodný bod č. 9. 

 

 

BOD 7: 

Voľba prvého námestníka primátora a ďalších dvoch 

námestníkov primátora hlavného mesta SR Bratislavy. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 

 

BOD 8:  

Voľba členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.)  

 

 

BOD 9: 

Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Na základe rokovania s predstaviteľmi politických 

strán vám predkladám návrh na zriadenie komisií mestského 

zastupiteľstva. Materiál ste dostali v písomnej podobe a 

obsahuje návrh na zriadenie 8 pracovných komisií a 2 

komisií, ktoré existujú tak povediac zo zákona, a to je 

mandátová komisia a komisia pre riešenie problémov okolo 

konfliktu záujmov. Tieto dve komisie musia existovať, tie 

ostatné môžu. 
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 Politické strany smerovali k tomu, že sa snažili 

znížiť počet komisií, keďže máme menej poslancov, aby sme 

dokázali tie komisie obsadiť. Preto 8 pracovných komisií, 

v ktorých budú pôsobiť poslanci a potom aj neposlanci, keď 

im takú možnosť dáme prostredníctvom vášho hlasovania na 

januárovom zastupiteľstve.      

 

 Pýtam sa, či má niekto pripomienky k návrhu na 

zriadenie komisií? 

 

 Konštatujem, že sa do diskusie nikto neprihlásil.  

 Uzatváram možnosť sa prihlásiť a poprosím návrhovú 

komisiu.  

 

 

Predsedníčka návrhovej komisie: 

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslankyňa MsZ  

 Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako ho máme v 

materiáli. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem. 

 Prezentujte sa, prosím, a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsaťtri prítomných. 

 Štyridsaťtri hlasovalo za, nikto nebol proti a nikto 

sa nezdržal.  
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 Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 

sme prijali. 

 

 Teraz pristúpime k ďalšiemu bodu.  

 

 

 

BOD 10:  

Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy   

 Opäť predkladám návrh, ktorý vzišiel z rokovaní s 

predsedami politických strán, ktoré sú zastúpené v našom 

zastupiteľstve. 

 

 Materiál ste dostali písomne označený ako číslo 10. 

 

 V jednej komisii zatiaľ máme dvoch kandidátov.  

 Na všetky ostatné funkcie je po jednom kandidátovi 

tak, ako to navrhli politické strany s tým, že podľa nášho 

rokovacieho poriadku, článku 9, odsek 1, voľba predsedov 

komisií sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Čiže toto bude 

procedúra, ktorá nás čaká.  

 

 Preto, aby sme to mohli vykonať, potrebujeme zvoliť 

podľa článku 10 odsek 1 rokovacieho poriadku volebnú 

komisiu. 
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 Do volebnej komisie navrhujem nasledovných poslancov: 

- pána Svena Šovčíka 

- pani Vieru Kimerlingovú 

- pána Vladislava Hečku 

- pána Olivera Kríža 

- pána Dušana Čaploviča a  

- pána poslanca Ivana Švejnu.  

 

 Sú nejaké iné návrhy? 

 (Poznámka.) 

 Ahá, vy kandidujete, čiže nemôžte. Dobre. 

 Takže poprosím návrh miesto pani Kimerlingovej. 

 (Návrh.) 

 Pán Milan Šindler. 

 Aj Sven Šovčík kandiduje, čiže by nemal byť v 

komisii.  

 Takže poprosím tiež z vášho poslaneckého klubu, 

dajte, prosím, iný návrh.   

 (Návrh.) 

 Výborne.  

 Takže pani Anna Reinerová nahradí pána Šovčíka.  

 

 A namiesto pani poslankyne Kimerlingovej pán poslanec 

Milan Šindler.  

 

 Sú nejaké ďalšie návrhy? Nie sú. 

 

 Takže môžem, prosím, dať hlasovať o zložení volebnej 

komisie? 
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 Môžme verejným hlasovaním rozhodnúť o tom, že volebná 

komisia bude pracovať v tom zložení: pani poslankyňa 

Reinerová, pán poslanec Šindler, pán poslanec Hečko, pán 

poslanec Kríž, pán poslanec Čaplovič a pán poslanec 

Švejna.  

 

 Kto je prosím za?  

 Vyjadríte svoju vôľu hlasovaním. 

 Prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsaťtri poslancov prítomných. 

 Štyridsaťtri za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. 

 

 Máme teda volebnú komisiu.  

 

 Ja ju o chvíľu poprosím, aby sa ujala slova a uviedla 

spôsob hlasovania.  

 

 Čiže prosím, keby sa členovia komisie zhromaždili tu 

po pravej strane od rečníckeho pultu. 

 

 Ale predtým dám ešte priestor pre vás, pokiaľ sú 

nejaké iné návrhy na predsedov komisií, aby ste ich mohli 

predniesť.  

 

 My sme technicky pripravení operatívne vytlačiť 

hlasovacie lístky v prípade, že z vašej strany budú nejaké 

iné návrhy.  
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 Konštatujem, že žiadne ďalšie návrhy predložené nie 

sú.  

 Na ten návrh, ktorý ste dostali písomne lístky 

pripravené máme.  

 

 Takže prejdeme k tej časti, že komisia si zvolí 

svojho predsedu, vysvetlí vám postup hlasovania. 

 

 To hlasovanie prebieha tuná v takom akoby zákulisí.  

 Tam je umiestnená urna, tam sa odoberiete. Dostanete 

lístok, ktorý vlastne dostanete ešte tu v predsálí.  

 Máte návrh, pán poslanec, hej? 

 

 

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

 Chcem diskutovať iba. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Chcete diskutovať? 

 

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

 Áno.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ahá, pardon, to je pravda. Nemusíme mať návrh, ale 

diskutovať môžme. 
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 Takže necháme priestor pre komisiu. 

 Slovo má pán poslanec Korček k téme: Zloženie, teda 

voľba predsedov komisií.  

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor, za slovo. Vážené dámy, vážení 

páni, chcel by som diskutovať k tomuto bodu. Dostal som 

návrh uznesenia, aj s menami, teda návrhmi na predsedov 

komisií. 

 

 Pri komisii územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby máme dve mená. Keďže 

osobne poznám iba jedno meno, pána Muránskeho nepoznám.  

 

 A podľa môjho názoru ide o veľmi významnú komisiu, 

dokonca v predchádzajúcom volebnom období to boli dve 

komisie, bol by som rád, keby sa nám kandidáti predstavili 

a prípadne poskytli nejakú víziu práce tejto komisie, aby 

sme sa mohli rozhodnúť. Ďakujem.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Toto je výzva pre kandidátov. Ja dávam priestor na 

to, ak chcú aby povedali svoju predstavu o fungovaní 

komisie. Pán poslanec Muránsky tu myslím v tejto chvíli 

nie je; ahá je, prepáčte, on je v návrhovej komisii, zle 

som vás zaregistroval.  
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 (Poznámka.) 

 Áno, áno, pán JUDr. Haršány ma ešte upozorňuje, že z 

hľadiska formálneho by sme mali urobiť to, že každého 

predsedu, teda každého kandidáta sa opýtame, či súhlasí s 

kandidatúrou?  

 

 A v rámci toho potom môžu tí vyzvaní v tom prípade, 

kde máme dvoch kandidátov, samozrejme reagovať aj širšie a 

povedať svoju predstavu o fungovaní komisie.     

 

 Takže môžme to urobiť v zmysle materiálu č. 10.  

 

 Za predsedu mandátovej komisie je navrhovaný pán 

Peter Dubček.  

 Súhlasíte, pán poslanec, s touto nomináciou? 

 

Ing. Peter  D u b č e k, poslanec MsZ: 

 Súhlasím. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem vám pekne. 

 Za predsedu komisie finančnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta je navrhovaný pán poslanec 

Ivo Nesrovnal. 

 

 

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

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem veľmi pekne. 

 Preskočím teraz tú komisiu, kde sú dvaja kandidáti 

(komisia územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a výstavby. 

 

 Za predsedu komisie dopravy a informačných systémov 

je navrhovaný pán poslanec Jozef Uhler. 

 

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

 Súhlasím. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem vám pekne. 

 Za predsedníčku komisie pre školstvo, vzdelávanie a 

šport je navrhovaná pani poslankyňa Viera Kimerlingová. 

 

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

 Súhlasím. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Návrhová komisia by sa mohla trošku stiahnuť a baviť 

sa trochu tichšie.  

 (Poznámka.) 
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 Pardon, volebná. Návrhová je veľmi disciplinovaná. 

 

 Za komisiu kultúry a ochrany historických pamiatok, 

na predsedu komisie kandiduje pán poslanec Vladimír 

Kubovič. Súhlasíš? Lebo máš prejaviť verejný súhlas. 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ:   

 Súhlasím. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Tak. Ďakujem veľmi pekne.  

 Za predsedníčku komisie sociálnych vecí, 

zdravotníctva a rozvoja bývania kandiduje pani poslankyňa 

Anna Dyttertová.  

 

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

 Súhlasím. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Za predsedníčku komisie pre ochranu verejného 

poriadku kandiduje pani poslankyňa Ľudmila Farkašovská. 

 

 

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

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem.  

 Za predsedu komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú 

spoluprácu kandiduje pán Tomáš Ágošton. 

 

Ing. Tomáš  Á g o š t o n, poslanec MsZ:  

 Súhlasím. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 A za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 

zastupiteľstva kandiduje pán poslanec Sven Šovčík.  

 

Mgr. Sven Š o v č í k, poslanec MsZ: 

 Súhlasím.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem. 

 

 A teraz sa vrátim ku komisii životného prostredia, 

územného a strategického plánovania a výstavby, kde máme 

dvoch kandidátov.  

 Prvým z nich je pán poslanec Ján Budaj.  
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Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ja súhlasím. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nič viac nechceš reagovať?  

 Môžeš aj z miesta, môžeš aj za rečníckym pultom.  

 Z miesta.  

 Môžte zapnúť pánovi poslancovi mikrofón.  

 Nech sa páči, pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne. Myslím, že tá otázka smerovala skorej 

k novému poslancovi a nechcel by som, nechcel by som byť 

veľmi rozsiahly.  

 

 Pracoval som v komisii pre životné prostredie 

parlamentu, aj v minulom volebnom období tuná. A veci 

územného plánu a rozvoja mesta, tými som sa zaoberal v 

Bratislave nahlas a v nasledujúcich rokoch.  

 

 V komisii životného prostredia v poslednom volebnom 

období sme riešili celý rad problémov, ktoré súvisia práve 

aj s rozvojom územného plánu a chcem sa im venovať v 

nasledujúcom volebnom období.     

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
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 Ďakujem pekne pánovi poslancovi Budajovi. 

 

 Druhým kandidátom na predsedu tejto komisie je pán 

poslanec Michal Muránsky. 

 

 Nech sa páči, pán poslanec, môžte sa vyjadriť. 

 

 

Michal  M u r á n s k y, poslanec MsZ:  

 Takže ja v prvom rade verejne súhlasím.  

 A tak ako som dostal tento návrh, tak by som sa rád 

predstavil:  

 Volám sa Michal Muránsky, pracujem momentálne na 

Ministerstve hospodárstva v sekcii developerských služieb, 

čiže pracujem priamo s rozvojom veľkých zahraničných 

investícií, čo mi dáva predpoklady aj profesné na to, aby 

som túto funkciu a túto komisiu zvládol riadiť. Ďakujem.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne, pán poslanec.  

 

 Chce sa ešte niekto vyjadriť v diskusii k tomuto 

bodu? 

 Ak nie, tak diskutovať, túto možnosť, uzatváram. 

 A dávam priestor pre volebnú komisiu. 

 

 Vidím, že za predsedníčku bola zvolená pani 

poslankyňa Reinerová. 
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 Dávam jej slovo, aby vás oboznámila s postupom.  

 Nech sa páči. 

 

 

Ing. Anna  R e i n e r o v á, poslankyňa MsZ: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

dovoľte mi oboznámiť vás o spôsobe hlasovania za predsedov 

komisií.  

 

 Voľba predsedov komisií bude tajná. 

 A do volebnej komisie budeme voliť takým spôsobom, že 

každý z vás obdrží dve obálky, ktoré máme tu na stolíku 

pre vás pripravené. 

 

 V obálke číslo 1 sa nachádza jeden hlasovací lístok 

na voľbu predsedov komisií mestského zastupiteľstva. Na 

tomto lístku sú pod poradovými číslami 1 až 9 uvedení 

kandidáti na voľbu predsedov komisií mestského 

zastupiteľstva; mimo kandidáta na predsedu komisie 

územného a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby.  

 

 Na predsedu komisie územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby sú navrhnutí 

dvaja kandidáti, ktorí sa práve prezentovali. Je to pán 

Budaj a pán Muránsky. 

 

 V druhej obálke číslo 2 sa nachádza hlasovací lístok 

na predsedu komisie, spomenutej, územného a strategického 
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plánovania, životného prostredia a výstavby, na ktorom sú 

v abecednom poradí uvedení títo dvaja kandidáti.  

 Je to teda pán Budaj a pán Muránsky.  

 Obidvaja kandidujú na predsedu komisie a sú navrhnutí 

obidvaja rovnocenne.  

 

 Hlasovanie sa uskutoční tak, že na obidvoch 

hlasovacích lístkoch zakrúžkujete poradové číslo 

kandidáta, ktorému odovzdávate svoj hlas.  

 

 Takto upravený hlasovací lístok, alebo neupravený, 

vložíte do urny.  

 

 Hlasovanie je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov. 

 

 Zvolený bude ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú 

väčšinu. 

 

 Volebný akt sa uskutoční po mojej pravici, v týchto 

dverách. Takže pristúpte, prosím. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prosím, ja k tomu dodám len zrozumiteľným spôsobom. 

 Na tom lístku, kde máte 9 predsedov musíte 

zakrúžkovať všetkých tých, ktorým dávate svoj hlas; pri 

tých dvoch len jedného. 

 Lebo keď zakrúžkujete dvoch alebo žiadneho, lístok je 

neplatný. 
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 Ja to hovorím len pre poriadok, lebo niekedy vznikajú 

zmätky aj z celkom obyčajných vecí.  

 

 Čiže vy svoju voľbu vyjadrujete krúžkovaním mena.  

 Tak to máme v rokovacom poriadku, a toto treba 

zvýrazniť.  

 Lebo inak upravený lístok bude neplatný a komisia ho 

nebude môcť prijať.  

 

 Takže, ak nie sú z vašej strany otázky ku procedúre 

hlasovania, vyhlasujem teraz tajné hlasovanie, ktoré 

urobíme tak, že budete pristupovať tu k tomu stolíku, 

dostanete lístok, odoberiete sa do tej bočnej miestnosti, 

vykonáte za plentou voľbu, vložíte do urny.  

 Komisia spočíta.  

 Je 11 hodín 35 minút, o dvanástej hodine budeme 

pokračovať oznámením výsledkov tajnej voľby. 

 Ďakujem pekne.  

 (Tajná voľba predsedov komisií.) 

 (Prestávka od 11.35 h. do 12.02 h. Po nej:) 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Vážené poslankyne a poslanci, prosím, keby ste sa 

usadili na svoje miesta, aby sme mohli pristúpiť k 

vyhláseniu výsledkov tajného hlasovania.   

 

 Pani predsedníčka volebnej komisie je už pripravená. 
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 Poprosím vážených pánov poslancov a poslankyne, aby 

zaujali svoje miesta v rokovacej sále. 

 (Gong.) 

 

 Myslím, že sme pripravení.  

 Pokračujeme teda v rokovaní. 

 

 Požiadam predsedníčku volebnej komisie pani 

poslankyňu Reinerovú, aby vyhlásila výsledok tajného 

hlasovania.  

 

 

Ing. Anna   R e i n e r o v á, poslankyňa MsZ: 

 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

dovoľte mi, aby som vás oboznámila s výsledkami tajného 

hlasovania, kde sme si volili predsedov komisií mestského 

zastupiteľstva. 

 

 Celkový počet prítomných bol 44 poslancov.  

 

 Všetci sme sa zúčastnili hlasovania, to znamená 

celkový počet na hlasovaní bol totožný a hovorí o čísle 

44. 

 

 Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 43. 

 Jeden hlas bol neplatný.  

 

 Teraz prečítam mená predsedov komisií aj s počtom 

hlasov, ktoré získali.  
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 Prvý v poradí je pán Peter  D u b č e k, komisia 

mandátová, bol zvolený za predsedu komisie s počtom hlasov 

40. 

 

 Druhý v poradí Ivo  N e s r o v n a l, predseda 

komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s 

majetkom mesta, tiež získal 40 hlasov. 

 

 Pán  U h l e r   Jozef, predseda komisie dopravy a 

informačných systémov, získal 42 hlasov.  

 

 Pani  K i m e r l i n g o v á  Viera, predsedníčka 

komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, získala 43 

hlasov.  

 

 Pán  K u b o v i č  Vladimír, predseda komisie 

kultúry a ochrany historických pamiatok, získal 41 

platných hlasov.  

 

 Pani  Anna   D y t t e r t o v á, predsedníčka 

komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania, 

získala 42 hlasov. 

 

 Pani  F a r k a š o v s k á  Ľudmila, predsedníčka 

komisie pre ochranu verejného poriadku, získala 42 hlasov.  

 

 Pán  Á g o š t o n  Tomáš sa stal predsedom komisie 

pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu, s počtom 

hlasov 41. 
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 Pán  Š o v č í k  Sven sa stal predseda komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov mestského zastupiteľstva, s počtom hlasov 41. 

 

 Predsedom komisie územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby, sa s počtom 

hlasov 26 stal pán Michal   M u r á n s k y. 

 

 Dovoľte mi zablahoželať všetkým predsedom. 

 

 A posledná informácia: Pán Ján Budaj získal 17 

hlasov, čiže predsedom komisie, ako som už spomínala, sa 

stal pán Michal Muránsky.  

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne, pani predsedníčka, za vyhlásenie 

výsledkov volieb. 

 Konštatujem teda, že sme zvolili predsedov všetkých 

desiatich komisií. 

 

 Všetkým blahoželám a očakávam, že sa ujmete svojej 

funkcie, pretože už na januárové zastupiteľstvo budeme mať 

materiály, ktoré musia prejsť komisiami.  

 

 A vážne rozhodnutia nás čakajú vo februári, týkajúce 

sa Parku kultúry a oddychu, týkajúce sa Nosného dopravného 

systému, čiže komisie budú mať čo robiť.  

 A je veľmi dobré, že postupujeme tým smerom, aby sme 

ich mali funkčné.  
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 Na to, aby komisie, samozrejme, mohli pracovať, musia 

mať okrem predsedov aj svojich členov. 

 Prechádzame teda k bodu číslo 11. 

 

 

 

BOD 11: 

Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Máme zriadené komisie, máme zvolených predsedov. 

 

 Je tu návrh, ktorý ste dostali písomne, a ktorý 

hovorí o návrhu na voľbu členov komisií. 

 

 Tá voľba bude verejná, pretože tu nepredpokladáme, že 

by došlo k nejakým rozhodovaniam medzi poslancami, kto kde 

má byť alebo kto kde nemá byť.  

 

 Chcem upresniť jednu vec, ktorá sa stala 

nedopatrením, a to je návrh na pani poslankyňu Martu 

Černú, ktorá síce je navrhnutá do komisií ale nie do 

pracovných komisií; v tom zmysle tie, ktoré budú 

pravidelne zvolávané.  

 A ona mala záujem pracovať v komisii pre cestovný 

ruch a medzinárodnú spoluprácu.  
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 Čiže v komisii č. 9, prosím, keby ste si doplnili 

pani Martu Černú, ktorá ma na to upozornila, že takýto 

nedostatok sa stal pri príprave tohto materiálu.  

 

 Určite budú aj ďalšie návrhy, preto k tomuto bodu 

otváram diskusiu.     

 

 Nech sa páči, kto sa chce prihlásiť a vyjadriť. 

 

 Materiál máte pred sebou, môžte si doňho robiť potom 

zmeny tak, ako zaznejú zo strany jednotlivých poslancov, 

pretože zaregistroval som čulú aktivitu v priebehu 

prestávky, kde sa kluby snažili dohodnúť na tom, ako by 

komisie mali vyzerať.    

 Takže, nech sa páči, diskusia. 

 

 Ako prvý sa do diskusie, ale dvoma spôsobmi, teda 

faktickou poznámkou aj riadne, prihlásil pán poslanec 

Budaj.  

 Faktické poznámky nemôžu byť, pretože nemáte k čomu 

diskutovať, páni.  

 Takže faktické poznámky sa zamietajú. 

 

 Slovo má pán poslanec Budaj; vy ste stlačili obidve 

tie zložky.  

 Pán poslanec Budaj, po ňom pán poslanec Pekár.  

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor.  
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 Chcel by som sa prihlásiť do pracovnej komisie 

územného a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby.   

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Čiže tam kde si kandidoval pán poslanec za predsedu, 

tam by si chcel pracovať ako člen komisie.  

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Áno. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dobre. To je návrh pre pána poslanca Budaja. 

 Slovo má pán poslanec Pekár. 

 

 Komisia číslo 3, územné a strategické plánovanie, 

životné prostredie a výstavba. 

 Pán poslanec Pekár má slovo. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ:   

 Ďakujem za slovo, pán primátor.  

 Ja by som chcel doplniť poslancov za DKH do 

nasledovných komisií. 

 Do 1. komisie, mandátovej, pána Ignáca Koleka. 
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 Do tretej v poradí materiálu, komisia územného a 

strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, 

pána Stanislava Fialu.   

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Všetko? 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem.    

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem veľmi pekne.  

 Ďalšie, prosím, prihlášky? 

 Pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Poďakujem pekne, pán primátor. Ja by som len v mene 

nášho klubu aj ostatných kolegov ešte urobil návrhy do 

viacerých komisií. 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Nech sa páči. 
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JUDr. Ivo  N e s r o v n a l, poslanec MsZ: 

 Jednak u komisie č. 2 došlo ku zmene, oproti 

predloženému materiálu.  

 Nie je tam pani Augustinič, ale má tam byť pán Greksa 

namiesto nej; pokiaľ tomu správne rozumiem.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prosím, to si napíšme teraz, aj to verejne musí 

zaznieť, aby sme to správne schválili. Lebo tak ako to 

teraz schválime prostredníctvom hlasovania, tak to bude.  

 

 Čiže navrhujete miesto 2.6 pani poslankyňu Augustinič 

nahradiť pánom poslancom Greksom? 

 

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

 Áno. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dobre.  

 Ďalšie návrhy, pán poslanec? 

 

 

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

 V bode, teda do 3. komisie, navrhujeme doplniť pani 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dzivjáková do tretej komisie.  

 Nech sa páči. 

 

 

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

 Do komisie pre ochranu verejného poriadku pána Svena 

Šovčíka a Radovana Jenčíka. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Šovčík a Jenčík; v šestke.  

 

 

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

 Do 10. pána Svena Šovčíka.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Počkajte, 10-tka má špecifické zloženie, že v nej má 

byť zastúpenie všetkých politických strán. 

 

 

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

 Áno, áno, a on tam nebol, áno.  

 (Poznámka: Nemá byť.) 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 On je predsedom tej komisie, čiže ho tam netreba 

znovu navrhovať.  

 Takže tento posledný návrh je neaktuálny.  

 Nech sa páči, ďalší prihlásený, pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem za slovom. Prosím vás, ja by som chcel plus 

Hanulíka do komisie číslo 5 - komisia školstva a 

vzdelávania.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Čiže pán poslanec Hanulík by bol členom sociálnej 

komisie a takisto členom komisie pre školstvo, vzdelávanie 

a šport. 

 

 Pán poslanec Nesrovnal sa zrejme prihlásil dvakrát. 

Tak ja viem; veď to je len technická vec. 

 Slovo má pani poslankyňa Augustinič; dobre som to 

povedal?  

 

 

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

 Áno. Ja by som; 
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Predsedajúci:  doc. RNDr. Milan  F t á č n i k, CSc., 

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 To sa musím naučiť. Nech sa páči.  

 

 

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

 Ja by som chcela do desiatky zmenu. Miesto Katarína 

Augustinič pán Vladislav Hečko.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Vladislav Hečko. Áno, 10.1 Hečko.  

 To sú zástupcovia politických strán, čiže tam tá 

výmena je normálna. Je to zastúpenie vlastne vašej 

politickej strany a vášho klubu, ktorá má byť v tej 

komisii zastúpená.  

 

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

 Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Sú, prosím, ďalšie návrhy?  

 

 Ešte pán poslanec Drozd sa hlási.  

 A po ňom pán poslanec Nesrovnal; držím poradie tak, 

ako sa poslanci prihlásili. 
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 Nech sa páči, pán poslanec Drozd. 

 

 

Ing. Slavomír  D r o z d, poslanec MsZ: 

 Ďakujem pekne, pán primátor. Nakoľko tu nemáme 

predsedu klubu, tak by som sa aj ja chcel prihlásiť do 

komisie školstva, vzdelávania a športu.  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Toto celkom, teda priznám sa, nerozumiem, lebo sú  

komisie, kde nemáme obsadeného. Ja som sa pozeral, keď som 

videl tie vaše návrhy, ako sú tam zastúpené kluby. Osem 

pracovných komisií a malo by to mať nejakú rovnomernú 

akoby silu. Tuná v tej komisii by boli traja poslanci za, 

tak to nemá; 

 

 

Ing. Slavomír  D r o z d, poslanec MsZ: 

 To je pravda, teraz som  si to uvedomil, tak pre 

cestovný ruch.     

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Pre cestovný ruch.  

 

Ing. Slavomír  D r o z d, poslanec MsZ: 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Čiže päťku nie, prosím. Pán poslanec stiahol ten 

návrh, lebo to naozaj má mať nejakú proporciu aj z 

hľadiska zloženia nášho zastupiteľstva, aby to 

nevyvolávalo nejaké otázniky. Čiže cestovný ruch je 

komisia číslo 9, návrh na pána poslanca Drozda.  

 Prosím, ďalší sa hlásil pán poslanec Nesrovnal. 

 

 

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

 Ešte som chcel doplniť do komisie územného a 

strategického plánovania pani Reinerovú. 

 A chcel som vás, pán primátor, poprosiť, či by sme, 

keď ukončíme túto rundu, mohli vytlačiť ten materiál ešte 

raz, aby sme všetci presne vedeli kde sú v akej komisii. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dobre, ja to prečítam. 

 

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

 Dobre. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Kým budeme hlasovať, ja to prečítam. 
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 A vy si budete kontrolovať, že či je to v poriadku, 

alebo nám to prečíta návrhová komisia. 

 Čiže ešte je tam pani Reinerová.  

 

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

 Áno. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dobre.  

 Prosím, ďalej sa hlási o slovo pani poslankyňa 

Farkašovská.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som sa chcela 

prihlásiť, keďže som len v jednej komisii, ešte aj do 

komisie kultúry a ochrany historických pamiatok. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Kultúra a ochrana historických pamiatok, to je 

komisia číslo 6. Farkašovská.  

 Ďakujem pekne. 

 

 Je to nebývalá aktivita, keď sa poslanci hlásia do 

viacerých komisií. Ja som veľmi zvedavý, keď budeme mať 

správu o účasti na komisiách, ako to budeme hodnotiť. Lebo 
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ja by som rád bol, keby každý pracoval aspoň v jednej 

pracovnej.  

 

 Tu sú viacerí, ktorí ste si dali ambíciu pracovať v 

dvoch. Ja tomu nebránim, je nás málo ako poslaneckých teda 

zástupcov. Veľmi som zvedavý na tú účasť potom, ako to 

budeme zvládať. Ale ja vám držím palce, aby ste to 

zvládli, lebo je dôležité, aby ste pracovali v komisiách. 

 Slovo má pán poslanec Kubovič.  

 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, ďakujem za slovo. Ja som sa inšpiroval 

teraz tým, čo si teraz povedal. Takže ja by som z tej 

mandátovej v kľude odstúpil, skrátka. Dobre?  

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Čiže, 1.6 Kubovič. 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

 1.6 škrtnime si. 

 

 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dobre. 

 

Mgr. Vladimír  K u b o v i č, poslanec MsZ: 

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

               primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

 Chce sa sústrediť na prácu v tej hlavnej komisii. 

Dobre. 

 Pán poslanec Nesrovnal je posledný prihlásený. 

 

 

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

 Do komisie kultúry a ochrany historických pamiatok, 

navrhujem ešte pána Martina Zaťoviča.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dobre. Takže Martin Zaťovič.  

 Keď sa už nikto; do komisie kultúry, do 6. 

 

 Keď že sa už nikto nehlási, ja len chcem teraz pomôcť 

návrhovej komisii. Určite ste si aj vy robili poznámky.  

 Ja prečítam tie zmeny oproti materiálu po komisiách.  

 

 Ak dovolíte, urobili sme nasledovné zmeny:  

 

 V komisii mandátovej, číslo 1, pán poslanec Kubovič 

je vyškrtnutý, teda nebude členom tejto komisie. 

 A návrh je na pána poslanca Koleka. 

 

 V komisii č. 2, je stiahnutý návrh na pani poslankyňa 

Augustinič a nahradzuje ju pán poslanec Greksa, ktorý tam  

bude novým členom.  
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 V komisii č. 3, územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby, sú doplnení 4 poslanci: 

pán poslanec Budaj, pán poslanec Fiala, pani poslankyňa 

Dzivjáková a pani poslankyňa Reinerová.  

 

 V komisii č. 4, neboli navrhované žiadne zmeny.  

 

 Do komisie č. 5, bol doplnený pán poslanec Hanulík.  

 

 V komisii č. 6, sú doplnení 4 poslanci: pán poslanec 

Šovčík, pán poslanec Jenčík, pani poslankyňa Farkašovská a 

pán poslanec Zaťovič. 

 

 V komisii č. 7, bez zmeny.  

 

 Komisia č. 8, bez zmeny. 

 

 V komisii č. 9, je doplnený pán poslanec Drozd. 

 

 V komisii č. 10, je len výmena.  

 (Poznámka.) 

 Prepáčte, áno, áno, to som si nenapísal, vidíte som 

to sám prečítal, čiže pani poslankyňa Černá. 

 (Poznámka ku komisii č. 6.) 

 Prepáčte, potom som vás zle rozumel, pán poslanec. 

 Čiže opravujem svoju informáciu. 

 V 6. sa dopĺňajú: Šovčík, Farkašovská, Zaťovič; 

dovoľte to takto skrátene.   

 (Poznámky.) 

 Ahá, vy tam ste, o.k.  
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 Tak potom pán poslanec ma pomýlil a vôbec sa na ten 

zoznam nepozrel. 

 Čiže dopĺňajú sa Farkašovská, Zaťovič.  

 A pán poslanec Jenčík sa dopĺňa do komisie č. 8.  

 Dobre? A Šovčík. 

 Ahá, tak to mala byť 8-čka. O.k. už viem, Šovčík a 

Jenčík. Dobre.  

 

 V komisii č. 9, ešte raz opakujem, dopĺňa sa pán 

poslanec Drozd a pani poslankyňa Černá. 

 

 A v komisii č. 10 je výmena. 10.1 pani poslankyňa 

Augustinič je nahradená pánom poslancom Hečkom.  

 

 Keďže žiadne ďalšie návrhy nezazneli, uzatváram 

možnosť sa prihlásiť. 

 

 A poprosím, aby formálne to hlasovanie uviedla 

návrhová komisia.  

 

 

Predsedníčka návrhovej komisie:   

PhDr. Ľudmila F a r k a š o v s k á, poslankyňa MsZ 

 Takže budeme hlasovať o návrhu uznesenia s tými 

úpravami, ktoré ste práve počuli z úst pána primátora, ale 

to je v bode A. 

 

 A v bode B budeme zároveň ukladať predsedom komisií 

mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy 

predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh na 
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voľbu ďalších členov komisií mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta z radov občanov - neposlancov. 

 

 Tu by sme poprosili, pán primátor, o návrh termínu, 

dokedy?  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ja sa chcem opýtať predsedov komisií; jedna možnosť 

je, že sa pokúsime to urobiť na januárovom zastupiteľstve. 

Ak je to skoro, tak potom to dáme na február.  

 Čiže môžme tam dať termín február.  

 Kto bude mať pripravené, predloží, a môže predložiť 

už v januári, aby mal komisiu širšiu. 

 

 Zásada, prosím, je taká, že neposlancov musí byť 

menej ako poslancov. Jednoducho preto, aby rozhodovali v 

zásade poslanci, teda volení predstavitelia. A tí ďalší 

členovia pôsobiaci v komisiách preto, aby sa rozšíril 

odborný záber tej komisie, aby sa ďalší občania, prípadne 

občianske združenia mohli zapojiť do práce komisií mesta.  

 

 Čiže, dáme termín február. 

 Nech sa páči, pán poslanec Nesrovnal k termínu. 

 

 

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

 Pán primátor, ja by som navrhol najprv, aby sme ako 

predsedovia komisií si tie komisie zvolali, zistili ako 

ten kolektív dokáže spolupracovať.  
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 A aby prebehlo niekoľkokrát zasadnutie tých komisií 

pracovné, profesionálne z poslancov a až potom aby komisia 

rozhodovala o účasti občanov.  

 

 Takže navrhujem predĺžiť tento termín, ja neviem, do 

polroka, alebo tak nejak.  

 

 Ale som proti tomu, aby hneď na; aby na prvom 

zasadnutí hneď sme prijímali občanov, si myslím že. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 A vy sa ich bojíte, tých občanov, alebo?     

 

 

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

 Tu nejde, vôbec nejde o bátie, ale ide o to, aby sa 

rozbehla určite štandardná procedúra. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Však tá sa rozbehne. Komisia môže fungovať aj v 

štvorčlennom zložení. Veď také komisie tu máme. Oni budú 

prijímať a schvaľovať rozhodnutia a odporúčania pre 

zastupiteľstvo. Ale, keď tam doplníme ďalších troch, tak 

budeme mať sedemčlennú komisiu. 

 

 Ako, tam kde to vieme urobiť, to urobme. 
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 Tam, kde ten termín nesplníte, poviete, preto, lebo 

sme zvažovali, že čo.  

 

 Najmä tá veľká komisia, tá najväčšia, tá trojka, tam 

to možno bude zložité, lebo je to strategická komisia, ako 

som pochopil. Ale iste aj je, týka sa vážnych vecí. Čiže, 

ak budete tam mať pocit, že chcete počkať, tak v tejto 

komisii počkajme.  

 

 Ale v tých malých komisiách, kde máme štyroch 

poslancov, ja by som tam veľmi privítal, aby tam boli 

traja neposlanci. A tá komisia v sedemčlennom zložení už 

podľa mňa celkom dobre dokáže pracovať.    

 

 Čiže dajme taký termín, ktorý bude nie tlakom; ale 

povedzme ten február. 

 

 A keď niekto ho nesplní, tak proste nebude 

predložené; nepredložíte ako predseda. Tak musí 

zastupiteľstvo zvážiť, čo s tým urobí. Ja si myslím, že 

mali by sme dať priestor aj pre neposlancov. O termíne. 

 

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

 .. byrokraticky. Takže preto navrhujem napríklad 

marec aspoň teda. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dobre. Takže, pán poslanec navrhuje marec.  
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 Je tu k tomu zaujímavá diskusia. 

 Chcete sa k tomu termínu vyjadriť? Lebo už len o tom 

hovoríme.  

 Pán poslanec Muránsky.  

 

 

Michal  M u r á n s k ý, poslanec MsZ:  

 Ja ako predseda tejto naozaj najväčšej komisie by som 

teda navrhoval ten február s tým, že pokiaľ to nejakí iní 

predsedovia stihnú skôr, tak môžu to predložiť aj na 

januárovom. S tým, že ja by som si vyhradil teda, pokiaľ 

tá diskusia bude obšírnejšia, predstaviť tento návrh až na 

marcovom zasadnutí.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dobre.  

 Čiže vlastne podporujete návrh pána poslanca 

Nesrovnala, aby tam bol marec ako kontrolný termín. Lebo 

keď to naozaj urobíme skôr, nič sa nestane. 

 Pán poslanec Hanulík. 

 

 

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

 Ďakujem, pán primátor. Keď chceme byť otvorení 

občanom, tak si myslím že ten termín naozaj čo najskôr, 

čiže ten február. A naozaj iba výnimočne, kto to nestihne 

posunúť. Ale to je taký signál, že chceme s tými ľuďmi 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Pán poslanec Kríž. 

 

 

Mgr. Oliver  K r í ž, poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo. Myslím, že termín už je jasný. Ja 

by som bol skôr rád, aby sme si povedali pár slov k tomu, 

aká bude technika. A systém technicky navrhovania týchto 

neposlancov v komisiách, pretože zatiaľ to tak odznelo, 

ako keby to o tom rozhodovali predsedovia komisií, čo nie 

je úplne asi najsprávnejšie.  

 

 Čiže v prípade veľkých politických klubov 

pravdepodobne budú prebiehať rokovania medzi jednotlivými 

predsedami, atď., atď.  

 

 Ale ja hovorím sám za seba ako nezávislý poslanec. 

 A rád by som vedel, akým spôsobom môžem navrhovať 

občanov do jednotlivých komisií, aby následne mohli tam 

pracovať.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Urobme to tak, že tie návrhy budete predkladať mne, 

ja budem diskutovať s predsedami komisií, s poslaneckými 

klubmi. Asi by sme nemali ísť tou cestou, že to budú len 

by som povedal tí, ktorí sa nedostali na kandidátnu 
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listinu, alebo prípadne neboli zvolení; teda tí, ktorí 

chceli pracovať. 

 

 Aby tam naozaj boli aj zástupcovia občanov, povedzme 

z občianskych združení, aby sme trošku to spektrum 

rozšírili.  

 

 Je to mojou ambíciou, ale samozrejme sú to komisie 

zastupiteľstva, čiže vy o tom rozhodnete ako poslanci.  

 

 Zhodnime sa na tom, že návrhy budete predkladať do 

kancelárie primátora. Čiže môže predkladať ktorýkoľvek 

poslanec.  

 

 A tých predsedov komisií tu máme preto, aby to 

zosumarizovali a prípadne dali k tomu nejaké odporúčanie, 

pretože to sú komisie, ktoré majú oni viesť. Čiže 

predložia vám povedzme 10 návrhov, ale zvoliť môžte len 5, 

lebo pravidlo že menej neposlancov ako poslancov. A vy z 

tých desiatich nejakým hlasovaním, ktoré tu zvolíme, 

tajným alebo verejným, rozhodneme, ktorí to budú. To je 

asi procedúra. 

 Ale návrhov môžme mať viac. Veď to je demokratické.  

 Čiže tie návrhy môže predkladať ktorýkoľvek poslanec.  

 Pán poslanec Budaj. 

 

 

Ján  B u d a j, poslanec MsZ: 

 Chcel by som vyzvať strany, aby sa zriekli toho, že 

dávajú vlastne neúspešných kandidátov za členov komisií. 

To tu bolo doteraz.  



 
 
    
                              Zápisnica ustanov. MsZ 21.12.2010 

86

 

 Pokiaľ nepodporujete tú víziu, že občania budú mať 

otvorenejší vstup do Radnice, tak to povedzte otvorene aj 

ľuďom do očí a nevymýšľajme dlhé termíny. Nie je najmenší 

dôvod, prečo by sa v januári nenavrhovalo, ak nejaká 

komisia požiada o oddialenie, tak nech sa páči, nech 

navrhuje vo februári. 

 

 Ale predsa máme január vhodný termín na to, aby sa 

vyzvali občania, odborná verejnosť, aby sa zúčastňovala na 

práci týchto komisií. 

 

 A znovu apelujem, a budem sa snažiť komunikovať to aj 

verejnosti, ak sa zopakuje, že do komisií idú iba 

neúspešní stranícki kandidáti, tak je to karikatúra tej 

funkcie, ktorú táto rola z neposlancov, členov komisií, má 

vlastne znamenať.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Pani poslankyňa Farkašovská. 

 

 

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

 Ja len faktickou chcem zareagovať na to a pripomenúť, 

že my sme už boli v hlasovacej procedúre o návrhu 

uznesenia.  

 Diskusia bola pôvodne, pán primátor, ukončená; len 

pre poriadok veci. 
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 Takže, keď pôjdeme znovu hlasovať, ja opäť prečítam 

znenie uznesenia. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 My diskutujeme prakticky o termíne, trošku samozrejme 

aj o obsahu, lebo o tejto druhej časti sme zatiaľ 

nehovorili. Čiže preto som ja to nechal také otvorené. 

 

 Myslím si, že si to treba povedať, lebo je to 

filozofia, ktorá nás stretne o tie dva alebo tri mesiace, 

keď sa k tomu dostaneme.    

 

 Dám teda priestor ešte pre pána poslanca Korčeka, 

pána poslanca Pekára a potom uzatvorme tú diskusiu, a 

poďme hlasovať.  

 Nech sa páči, pán poslanec.  

 

 

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

 Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Pán 

primátor, vy v úvodnom slove ste povedali, že chcete 

otvoriť samosprávu hlavného mesta voči všetkým občanom, 

voči občianskym iniciatívam, občianskym združeniam. Preto 

by som bol rád, keby výzva voči ľuďom, ktorí sa chcú 

zapojiť do práce komisií mestského zastupiteľstva bola 

zverejnená aj na internete, aby ten proces bol otvorený a 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 Toto si poznačia moji kolegovia. Ďakujem. Určite to 

tak urobíme. Naozaj mám o to záujem. A toto bude taká prvá 

skúška pre nás všetkých nielen pre mňa, ale najmä pre vás 

ako poslancov. 

 Pán poslanec Pekár. 

 

 

Ing. Dušan  P e k á r, starosta Mestskej časti Bratislava 

- Ružinov a poslanec MsZ: 

 Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja k tomu termínu, 

termínu uznesení v bode B; podľa mňa sú to zbytočné spory 

a skôr nedorozumenia. Keď bude marcový termín tak nikto 

nezakáže poslancovi, aby v januári alebo vo februári 

navrhol doplnenie členov komisií z radov obyvateľov. Takže 

ten termín marcový; tiež sa prihováram k nemu, pretože 

nemusíme potom v komisiách, alebo respektíve predsedovia 

komisií zdôvodňovať prečo nedodržali januárový alebo 

februárový termín. Ďakujem. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Rozumiem. 

 Uzatváram možnosť sa prihlásiť. 

 Môj návrh je február. Pozmeňujúci návrh, ktorý dal 

pán poslanec Nesrovnal, je marec. 
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 Čiže budeme diskutovať o termíne marec.  

 Či súhlasíme s návrhom pána poslanca Nesrovnala, aby 

uznesenie pod bodom B malo iný dátum, teda na marcové 

zastupiteľstvo. 

 (Poznámka.) 

 Budeme hlasovať, presne tak, dobre ste to povedali.  

  

 Takže, prosím, dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 

pána poslanca Nesrovnala, aby sme v B doplnili termín 

marec, marcové zastupiteľstvo 2011.  

 Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Prítomných tridsaťosem poslancov.  

 Dvadsaťosem hlasovalo za, štyria proti, šiesti sa 

zdržali.  

 Návrh pána poslanca Nesrovnala bol prijatý. 

 Čiže sme upravili ten termín. 

 

 A teraz poprosím návrhovú komisiu, aby dala hlasovať 

o uznesení ako celku. 

 Pani predsedníčka, nech sa páči. 

 

 

Predsedníčka návrhovej komisie:   

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslankyňa MsZ 

 Takže zopakujem, že hlasujeme o návrhu uznesenia, 

ktoré má dve časti. 

 

 V časti A volíme za členov komisií mestského 

zastupiteľstva tých poslancov, o ktorých sme hovorili v 
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prvej časti tejto diskusie, a ktorých so zmenami už 

zosumarizoval pán primátor.  

 

 A v časti B ukladáme predsedom komisií mestského 

zastupiteľstva, aby predložili návrhy na voľbu ďalších 

členov komisií mestského zastupiteľstva z radov občanov - 

neposlancov s termínom marcové zastupiteľstvo, teda marec 

2011, samozrejme.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.   

 Prezentujte sa a hlasujte o návrhu uznesenia tak ako 

ho teraz uviedla predsedníčka návrhovej komisie. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Štyridsaťjeden prítomných poslancov. 

 Štyridsiati hlasovali za, nikto nebol proti, jeden 

poslanec sa zdržal hlasovania.   

 

 Konštatujem, že sme uznesenie prijali a zvolili sme 

členov pracovných komisií nášho zastupiteľstva aj s 

termínom na doplnenie o neposlancov.  

 

 

 Vážené poslankyne a poslanci,  

 máme teraz na programe bod č. 12.  

 

 Keďže je to bod, ktorý sa týka mňa osobne, tak ten 

mechanizmus je tu taký, že rokovanie vtedy vedie 

námestník.  



 
 
    
                              Zápisnica ustanov. MsZ 21.12.2010 

91

 

 Keďže námestníka nemáme, poprosím pána poslanca 

Nesrovnala, keby sa ujal vedenia schôdze a prerokoval 

spoločne s vami bod č. 12, ktorým je návrh na určenie 

platu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. Ja sa na ten čas vzdialim.  

 

 Pán poslanec, môžte prísť aj sem, alebo môžte to 

riadiť aj odtiaľ, len budete musieť dať hlasovať; vlastne 

hlasovanie prebieha autonómne.  

 Príďte radšej sem.  

 Máte na to oprávnenie. 

 Nech sa vám páči, takže odovzdávam vám  vedenie. 

 

 

 

BOD 12:  

Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

 

 

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

 Milé kolegyne a kolegovia, máme pred sebou 

predposledný bod nášho dnešného rokovania, ktorým je 

určenie mesačného platu nášho primátora, primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

 Plat primátora sa určuje podľa zákona č. 253 z roku 

1994 o právnom postavení a platových pomerov starostov 

obcí a primátorov miest.  
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 Podľa § 3 tohto zákona patrí starostovi plat, ktorý 

je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve a násobku podľa § 4 v odstavci 1 tohto 

zákona. Násobok v prípade Bratislavy, t.j. mesta nad 100 

tisíc obyvateľov, je 3,98 krát.  

 

 Ja navrhujem, aby sme nášmu pánovi primátorovi, 

pánovi Ftáčnikovi, udelili koeficient 1,6 tohto súčinu. 

Čiže vo výsledku je to plat 4.741,- EUR. 

 Prosím, otváram diskusiu. 

 Ak sa do diskusie nikto nehlási a; ale áno, pán 

Uhler.  

 Nech sa páči. 

 

 

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

 Ja vidím, že v návrhu uznesenia je uvedená absolútna 

čistka a nemal by tam byť uvedený koeficient?  

 Je to len v dôvodovej správe.  

 

 

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

 Koeficient by tam byť uvedený mal. Je to formálna 

chyba, preto som ju ja takto prečítal takto do mikrofónu, 

aby sme vedeli čo hlasujeme. 

 Pani Farkašovská.  

 

 

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

 Ďakujem za slovo.  
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 Ja len pre porovnanie, pre informáciu kolegom 

poslancom, v Petržalke sme včera schválili tamojšiemu 

starostovi mestskej časti pánu Bajanovi 40 % a v Starom 

Meste pani Rosovej bolo schválených 100 %. Ďakujem za 

slovo. 

 

 

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

 Teraz hovoríme o 60 %, zvýšení toho koeficientu. 

 Má ešte niekto návrhy, príspevky do diskusie?  

 Nie je tomu tak. 

 

 Takže uzatváram diskusiu a prosím, aby sme o tomto 

návrhu; respektíve prosím návrhovú komisiu, aby prečítala 

návrh uznesenia a budeme o ňom hlasovať. 

 

 

Predsedníčka návrhovej komisie:  

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslankyňa MsZ 

 Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňovací návrh. 

 A preto budeme hlasovať v bode 12 o návrhu uznesenia 

tak, ako je uvedené v materiáli. 

 

 

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

 Ďakujem. 

 Prosím, poslankyne, poslanci, hlasujte teraz. 

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 Ďakujem. 

 Prítomných bolo štyridsaťjedna poslancov.  
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 Za bolo tridsaťdeväť, zdržali sa dvaja poslanci, 

nehlasovalo nula. 

 Takže návrh platu nášho pána primátora Milana 

Ftáčnika bol prijatý. 

 Ďakujem. 

 Pán primátor, môžete sa vrátiť. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Takže, vážené poslankyne a poslanci, ďakujem pekne 

pánovi poslancovi Nesrovnalovi za vedenie a odrokovanie 

bodu číslo 12. 

 Posledným bodom nášho programu je záver.  

 

 

 

BOD 13: 

Záver. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 My sme si dohodli cez prestávku, že pán poslanec 

Nesrovnal má, tak povediac verejné oznámenie alebo apel, 

jednoducho vyjadrenie poslanca, ktoré považuje za natoľko 

dôležité a vážne, aby zaznelo aj v tomto bode, ktorý už 

nemal byť určený na nejakú širokú diskusiu. 

 Pán poslanec, udeľujem vám slovo v rámci bodu č. 13. 

 Nech sa páči. 
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JUDr. Ivo  N e s r o v n a l, poslanec MsZ: 

 Pán primátor, ďakujem veľmi pekne. Kolegyne a 

kolegovia, chcel som túto príležitosť využiť na jednu 

informáciu. Týka sa mestského majetku, týka sa spoločnosti 

Bratislavská vodárenská.  

 

 Podľa našich informácií dochádza v tejto spoločnosti 

k predaju 40 %-ného podielu dcérskej spoločnosti 

Infraservisis. Ďakujem.  

 

 Naviac som v tlači zachytil správu, že spoločnosť 

vypísala tender na 42 miliónov EUR na dodávateľské služby, 

ktorého koniec má byť 4. februára, čiže tesne kolidujúci s 

našim ďalším zastupiteľstvom.  

 

 Preto som chcel požiadať pána primátora, aby tak ako 

sme na župe tesne po nástupe alebo hneď pri nástupe do 

vedenia urobili, aby urobil aj on, a požiadal vedúcich 

predstaviteľov, predsedov predstavenstiev, riaditeľov 

mestských organizácií, aby do, až do okamihu zoznámenia sa 

týmto zastupiteľstvom, a samozrejme vedenia magistrátu so 

situáciou v týchto spoločnostiach, nerobili žiadne kroky, 

ktoré sú neodvratné, ktoré menia majetkovú situáciu týchto 

spoločností.      

 To som vás chcel, pán primátor, požiadať. Ďakujem.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 
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 Ja som to avizoval v tom príhovore, keď ste ma 

počúvali. Nazval som to krízové riadenie finančné; presne 

toto mám na mysli.  

 

 Bude to riešené zajtra na stretnutí s riaditeľmi 

mestských príspevkových a rozpočtových organizácií a bude 

to riešené rozhodnutím akcionára, teda mesta v podnikoch, 

kde má mesto rozhodujúcu účasť. Jednoducho príkaz alebo 

požiadavka na to, my sme v pohode, na to nepotrebujeme 

uznesenie, lebo v tom si veľmi dobre rozumieme, ja to 

urobím ešte dnes, respektíve zajtra.  

 

 Zavedieme ten režim, ktorý bude znamenať, že 

objednávky väčšieho rozsahu a všetky obstarávania musia 

prejsť súhlasom finančného oddelenia magistrátu.  

 

 Predpokladám, že toto opatrenie bude trvať do 

schválenia rozpočtu. Ten rozpočet orientačne marec, 

pretože budeme musieť naozaj vážne diskutovať o tom, kde 

ubrať, kde ušetriť, ako zaplátať tie diery, o ktorých som 

hovoril. 

 

 Čiže zrejme na tie 3 mesiace budeme mať taký 

špeciálny režim; presne v tom duchu ako ste, pán poslanec, 

hovorili.  

 

 Takže v tomto si úplne rozumieme a budeme konať v 

súčinnosti aj s vami ako s predsedom finančnej komisie, 

pretože je dôležité, aby aj poslanci boli o veciach 

informovaní. 
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 Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

 konštatujem, že toto bol výnimočný a mimoriadny 

príspevok do bodu, ktorý sa volá záver.  

 

 Ja ten záver urobím rád, lebo mám pocit, že sme 

zvládli ten program tak, ako sme si ho dohodli. 

 

 Tie body, ktoré zatiaľ dohodnuté neboli, to je voľba 

námestníkov a členov mestskej rady, predpokladám, že 

predložíme na rokovanie mestského zastupiteľstva vtedy, 

keď dôjde k politickej dohode medzi primátorom a 

politickými stranami, pretože tam vyžaduje sa súčinnosť 

vlastne jednej aj druhej strany. Ja v tom nevidím zásadný 

rozpor, aj keď to vyzerá tak, že nemáme námestníkov, a že 

máme nejaký problém. 

 

 Je to vecou diskusie. Ja verím, že nájdeme aj na toto 

riešenie.  

 

 Chcem vás informovať, že januárové zastupiteľstvo v 

riadnom termíne je plánované na 27. januára. 

 

 Ak by ste chceli vedieť orientačný harmonogram, kedy 

budeme zasadať, pravidlom bývalo že to je posledný štvrtok 

v mesiaci.  

 

 Možno výnimka bude vo februári, kedy sú jarné 

prázdniny práve v Bratislave posledný štvrtok. Ale 

predpokladám, že aj toto dokážeme zvládnuť. Ak by sme 

vedeli zasadať koncom februára, bolo by to lepšie.  
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 Dám materiál o tom, kedy budú termíny zasadnutí do 

mestskej rady. Tak ako sme povedali, ona bude zatiaľ 

pracovať v zložení starostovia a prizvaní predsedovia 

klubov. Tam sa dohodneme na termínoch. Tá mestská rada je 

plánovaná na 20. Výnimočne iba týždeň pred 

zastupiteľstvom. Potrebujeme trošku času na prípravu 

materiálov na januárové zasadnutie. Preto som to takýmto 

spôsobom urobil.   

 

 Štandardný režim je potom taký, že máme dva týždne 

vlastne na; dva týždne medzi zasadnutím mestskej rady a 

potom nasleduje mestské zastupiteľstvo.  

 

 Čiže tie termíny sa pomerne ľahko počítajú, pokiaľ sa 

dohodneme na tom, že je to posledný štvrtok v mesiaci, ako 

to tradične na úrovni mestského zastupiteľstva bývalo. 

 

 Ďakujem pani Hajdúchovej, ktorá ma upozornila na to, 

že ešte musíme schváliť na záver uznesenie z tých bodov, 

ktoré sme ešte neschválili.  

 

 Takže poprosím, aby posledné slovo dnešného rokovania 

mala návrhová komisia - záverečné hlasovanie. 

 A potom vás pozvem na medziposchodie na pohár 

šampanského a obed.  

 Nech sa páči, návrhová komisia. 

 

 

Predsedníčka návrhovej komisie:   

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á, poslankyňa MsZ 
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 Čaká nás ešte hlasovanie o uznesení č. 1 z roku 2010, 

v ktorom v časti A berieme na vedomie, 

 

- že za primátora hlavného mesta Slovenskej republiky  

  Bratislavy na volebné obdobie 2010 - 2014 bol zvolený  

  doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 

 

- že za poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

  Bratislavy na volebné obdobie 2010 - 2014 boli zvolení; 

  a teraz to musím menovite čítať opäť, 

 

 

vo volebnom obvode č. 1 - Staré Mesto 

 RNDr. Marta Černá    

 Ing. Martin Borguľa 

 MUDr. Peter Osuský, CSc., 

 Mgr. Sven Šovčík 

 

 

vo volebnom obvode č. 2 - Podunajské Biskupice 

 Izabella Jégh 

 Ing. Milan Černý 

 

 

vo volebnom obvode č. 3 - Ružinov 

 Ing. Dušan Pekár 

 JUDr. Ivo Nesrovnal 

 Ing. Ivan Švejna 

 Ing. Slavomír Drozd 

 Ing. Anna Reinerová 
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 Michal Muránsky 

 a Ing. Jarmila Tvrdá 

 

 

vo volebnom obvode č. 4 - Vrakuňa 

 Ing. Ladislav Kugler 

 Ing. Milan Šindler 

 

 

vo volebnom obvode č. 5 - Nové Mesto 

 JUDr. Tomáš Korček 

 Ing. Libor Gašpierik 

 Katarína Augustinič 

 

 

vo volebnom obvode č. 6 - Rača 

 Mgr. Peter Pilinský 

 Ing. Zuzana Dzivjáková 

 

 

vo volebnom obvode č. 7 - Vajnory 

 Ján Panák 

 

vo volebnom obvode č. 8 - Devín 

 Ing. Ignác Kolek 

 

 

vo volebnom obvode č. 9 - Devínska Nová Ves 

 Ing. Vladislav Hečko  
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vo volebnom obvode č. 10 - Dúbravka 

 RNDr. Martin Zaťovič 

 Jozef Havrilla 

 a Ing. Peter Hanulík 

 

 

vo volebnom obvode č. 11 - Karlova Ves 

 Ing. Peter Dubček 

 Ing. Petra Nagyová - Džerengová 

 a Ing. Peter Lenč 

 

 

vo volebnom obvode č. 12 - Lamač 

 JUDr. Júlia Ondrišová 

 

 

vo volebnom obvode č. 13 - Záhorská Bystrica  

 Mgr. Vladimír Kubovič 

 

 

vo volebnom obvode č. 14 -  Čunovo 

 Gabriela Ferenčáková 

 

 

vo volebnom obvode č. 15 - Jarovce 

 Mgr. Jozef Uhler 

 

 

vo volebnom obvode č. 16 - Petržalka 

 Ján Budaj 

 Ing. Viera Kimerlingová  
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 JUDr. Róbert Kaliňák 

 doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

 Anna Dytterová 

 Stanislav Fiala  

 Marian Greksa 

 Mgr. Oliver Kríž 

 Ing. Alena Krištofičová 

 PhDr. Ľudmila Farkašovská 

 a Ing. Tomáš Ágošton. 

 

 

A napokon vo volebnom obvode č. 17 - Rusovce 

 Radovan Jenčík.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie: 

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á  

 Ďalej berieme na vedomie; ešte to, žiaľ, nie je 

koniec, pán primátor. 

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Dobre. 

 

Predsedníčka návrhovej komisie: 

PhDr. Ľudmila  F a r k a š o v s k á  
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  Vystúpenie novozvoleného primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy doc. RNDr. Milana 

Ftáčnika, CSc. 

 

 V druhej časti B, v tomto uznesení, konštatujeme, že 

novozvolený primátor hlavného mesta Bratislavy doc. RNDr. 

Milan Ftáčnik, CSc., zložil zákonom predpísaný sľub 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 

že novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca. 

 

 O tom by sme mali hlasovať, pán primátor.  

 

 

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

           primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne. 

 

 Čiže zaznel návrh uznesenia. 

 

 Prosím, keby ste sa k nemu vyjadrili hlasovaním.  

 Je to berieme na vedomie tú informáciu a tie všetky 

veci, ktoré sa stali v tej slávnostnej časti nášho 

zasadnutia, to znamená v tej prvej časti. 

 

 Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.  

 (Prezentácia a hlasovanie.) 

 

 Štyridsať prítomných poslancov. 
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 Štyridsať hlasovalo za, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal.  

 Uznesenie sme prijali. 

 

 Tým sme vlastne urobili bodku za pracovnou časťou 

nášho rokovania. 

 

 

 A teraz naozaj to pozvanie na pohár šampanského. 

 To je aj pri príležitosti blížiacich sa sviatkov.  

 

 

 Chcem vám zaželať, aby ste mali krásne, šťastné a 

veselé Vianoce.  

 

 A do nového roku veľa energie na to čo nás čaká, 

pretože naozaj budeme mať čo robiť. Hneď od januárového 

zastupiteľstva, ale to uvidíte po novom roku.  

 

 Takže výnimočne bude aj slávnostný obed. 

 

 Inak sa toto zastupiteľstvo riadi bagetami a rôznymi 

takýmito dobrotami, ale v tom môžme niečo urobiť. Budeme o 

tom diskutovať s predsedami klubov, že ako vás zabezpečiť 

počas dlhých zasadnutí, ktoré nás zrejme čakajú. Najmä 

tých majetkových vecí bude veľa, keďže všetko bude 

prechádzať cez zastupiteľstvo. 
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 Takže, dámy a páni, oficiálne končím naše 

ustanovujúce zasadnutie a pozývam vás na medziposchodie na 

občerstvenie.    

 Ďakujem pekne. 

 

 (Ukončenie o 12.44 h.) 

    

                       x           x 
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Ing. Viktor Stromček                  Milan Ftáčnik 

      riaditeľ                          primátor  

Magistrátu hl. mesta SR             hlavného mesta SR    

     Bratislavy                        Bratislavy     

 

 

 

 

  

                 Overovatelia zápisnice: 

 

 

      Ján Panák                    Ing. Jarmila Tvrdá 

  poslanec Mestského              poslankyňa Mestského  

zastupiteľstva hl. mesta        zastupiteľstva hl. mesta 

     SR Bratislavy                   SR Bratislavy 

 

 

 

 

 

 

 

                  Zápisnicu vyhotovila: 

    

 

                  Ing. Mária Bahnová 

                  komorná stenografka 
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