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K bodu: 

Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie   

a určenie skrutátoriek  

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 (Otvorenie o 14.40 h.) 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni,  

 dovoľte, aby som vás privítal na mimoriadnom 

zastupiteľstve a na mimoriadnom rokovaní Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorom si 

dovolím privítať samozrejme i zástupcov médií a ostatných 

prítomných.  

 

 Vychádzajúc z prezenčnej listiny konštatujem, že 

dnešné rokovanie je uznášaniaschopné. 

 

 Prv, než pristúpime k procedurálnym veciam, ešte mi 

dovoľte, aby som prečítal tých, ktorí sa ospravedlnili na 

dnešnom rokovaní.  

 

 Na celý deň, bez titulov pán poslanec Balek, Baxa, 

Beňuška, Budaj, Ferančíková, Hargaš, Kianička, Kríž, 

Šramko.     

 Na celý deň rovnako, ešte pokračujem, pán poslanec 

Encinger, Kotuľa a pán poslanec starosta Drozd.  

 Rovnako z dnešného rokovania sa ospravedlnili pani 

starostka Keltošová, Kolková, Sandtner i pán starosta 

Škodler.  
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 Dovoľte mi teraz, aby som predniesol návrh 

overovateľov zápisnice.  

 

 Odporúčam určiť pána poslanca Mervu i Závodského. 

 

 

 Do návrhovej komisie odporúčam  

 pána poslanca Meheša, Augustína, Baranovú, Holčíka a 

Kosnáča.  

 

 

 Vzhľadom na to, že nemáme hlasovacie zariadenie dnes 

k dispozícii, lebo dnes je to skutočne ako slávnostné, aj 

keď mimoriadne rokovanie zastupiteľstva, musím využiť moje 

kolegyne ako skrutátorky.  

 

 Čiže poprosím, má niekto k tomuto návrhu dajaký 

pozmeňujúci návrh? 

 Pokiaľ nie, poprosím najprv prezentačné hlasovanie. 

 Prosím zdvihnite ruky a prezentujte sa.   

 Prosím kolegyne, aby spočítali.  

 (Prezentácia.) 

 Čiže pre záznam, päťdesiatpäť poslancov. 

 

 Prosím, kto súhlasí s overovateľmi i návrhovou 

komisiou tak, ako som ju predniesol. 

 Prosím, zdvihnite ruky.  

 (Hlasovanie.) 

 Ďakujem pekne.  

 Päťdesiatpäť poslancov za, t.j. 100 %.  
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 Prosím, samozrejme potom, aby sa ujala práce i 

návrhová komisia, ale myslím, že môže momentálne zostať 

sedieť na svojom mieste. Čiže nie je nutné, aby sa 

presunuli. 

 

 

 Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

 musíme ešte najprv si schváliť ale i program dnešného 

rokovania, ktorý ste dostali v pozvánke s jedným jediným 

bodom: 

 Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Ing. Michala Koniara 

za poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy.   

 

 Predsa len sa spýtam, či má niekto dajaký pozmeňujúci 

alebo doplňujúci návrh? 

 

 Pokiaľ nie, prosím, budeme o tomto návrhu programu s 

týmto jedným jediným bodom hlasovať.  

 

 Prosím opäť, najprv prezentujte sa. 

 Prosím kolegyne, aby spočítali hlasy.  

 (Prezentácia.) 

 Päťdesiatsedem poslancov. 

 

 Prosím, kto je za tento návrh programu? 

 (Hlasovanie.) 

 Päťdesiatsedem poslancov za, čiže opäť 100 %. 

 Ďakujem pekne.  
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 Ja by som teraz pristúpil k tomuto jedinému bodu 

programu a požiadal by som nášho kolegu, pána poslanca, 

pána starostu Vladimíra Mráza, aby sa ujal slova a uviedol 

tento materiál.    

 Nech sa páči. 

 

 

Ing. Vladimír   M r á z, starosta mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves, poslanec MsZ a predseda 

mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

 Vážený pán primátor, vážené dámy, teda ctené dámy a 

vážení páni, poprosím vás, predkladáme tento materiál z 

titulu toho, že na ostatnom zastupiteľstve mestskom bol za 

mestského poslanca predložený návrh a bol schválený za 

hlavného kontrolóra hlavného mesta náš kolega a poslanec 

mestského zastupiteľstva pán Ing. Peter Šinály.  

 

 Z tohto titulu bolo potrebné vlastne vzdať sa mandátu 

mestského poslanca a pristúpiť k voľbe, teda voľbe 

náhradníka na daný poslanecký post v zastupiteľskom zbore 

tohto mestského zastupiteľstva.  

 

 V materiáli, ktorý je pripravený v písomnej správe je 

v dôvodovej správe jednoznačne uvedené, že prvým 

náhradníkom je teda náhradník, ktorý je tu napísaný v 

danom materiáli. 

 

 Mandátová komisia pri Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Bratislavy rozprávala s týmto náhradníkom, 
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prijal teda mandát ako náhradník s najväčším počtom hlasov 

v danom volebnom obvode.  

 

 Z daného titulu predkladáme teda materiál na to, aby 

podľa tohto materiálu, ktorý ste v písomnej forme 

obdržali, toto mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, 

ktoré je predložené k danej písomnej správe. 

 

 To je z pohľadu mandátovej komisie snáď všetko. 

 Pekne ďakujem.  

 Konštatujem, samozrejme, že poslanec, ktorý bol 

zvolený, teda náš kolega, ktorý bol zvolený za hlavného 

kontrolóra sa vzdal svojho poslaneckého mandátu.  

 

 Konštatujem aj to za mandátovú komisiu, že náhradník 

prijal teda miesto náhradníka a potvrdil svojim 

vyhlásením, že chce nastúpiť medzi naše rady. To znamená 

bude našim kolegom. To je všetko. 

 Pekne ďakujem, pán primátor.  

 Pekne ďakujem, dámy a páni. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.   

 Ja by som poprosil, pani poslankyňu; a všetci aby ste 

vstali. 

 

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

 SĽUB poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy: 
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 "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." 

 

 

Ing. Michal  K o n i a r : 

 SĽUBUJEM. 

 (Potlesk.) 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne za prednesenie sľubu ale predovšetkým  

za zloženie tohto sľubu pánovi Ing. Michalovi Koniarovi, 

ako novému členovi nášho mestského zastupiteľstva.  

 Pán poslanec, vítaj medzi nami. 

 

 

 Dámy a páni, 

 teraz musíme ešte splniť jednu povinnosť, ktorá 

vyplýva z dnešného rokovania.   

 Dostali ste materiál, ktorý obsahuje návrh uznesenia. 

 Ja sa spýtam teraz návrhovej komisie, pána predsedu, 

či môžem o tomto návrhu uznesenia dať hlasovať, alebo či 

je dajaký pozmeňujúci návrh? 
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 Nech sa páči, pán poslanec Kosnáč. 

 

Predseda návrhovej komisie:  Ing. Gabriel  K o s n á č, 

poslanec MsZ 

 Môžeme dať hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. 

 

 

Predsedajúci:  Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ, primátor hlavného 

           mesta SR Bratislavy 

 Ďakujem pekne.  

 Poprosím opäť najprv o prezentáciu.  

 Nech sa páči, prezentujte sa.  

 (Prezentácia.) 

 Šesťdesiat poslancov je prítomných. 

 

 Prosím, hlasujte, kto je za návrh uznesenia. 

 (Hlasovanie.) 

 Šesťdesiat poslancov je za.  

 Ďakujem pekne.  

 

 Konštatujem, že návrh uznesenia bol opäť 100 %-nou 

účasťou poslancov alebo hlasovaním potvrdený.  

 Ďakujem pekne.  

 

 

 Tým pádom sme vyčerpali i program dnešného rokovania.  

 Ďakujem za vašu prítomnosť a končím rokovanie tohto 

mimoriadneho zastupiteľstva. Vďaka. 

 

 (Ukončenie o 14,51 h.) 

                x            x  
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Ing. Anna Pavlovičová             Ing. Andrej Ďurkovský 

      riaditeľka                         primátor 

Magistrátu hl. mesta SR             hlavného mesta SR    

      Bratislavy                        Bratislavy 

 

 

 

 

 

                  Overovatelia zápisnice: 

 

 

    Ing. Tibor Merva               Ing. Jozef Závodský    

   poslanec Mestského               poslanec Mestského  

zastupiteľstva hl. mesta         zastupiteľstva hl. mesta  

     SR Bratislavy                     SR Bratislava  

 

 

  

 

 

                    

                Zápisnicu vyhotovila: 

 

 

                 Ing. Mária Bahnová 

                     komorná stenografka 

 


