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SLÁVNOSTNÁ ČASŤ  

(9.15 h) 

Za zvukov fanfár vstupujú do sály primátor hlavného  

mesta Slovenskej republiky doc. RNDr. Milan Ftá čnik, CSc., 

novozvolený primátor hlavného mesta SR Bratislavy  

JUDr. Ivo Nesrovnal, predseda mestskej volebnej kom isie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Ing. Patrik Lut her. 

Všetci prítomní pri tom stoja. 

Zaznie štátna hymna Slovenskej republiky. Po doznen í 

štátnej hymny sa ú častníci slávnostného ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky usadia na svoje miesta.  

 

 

BOD 1 OTVORENIE ZASADNUTIA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené dámy, vážení páni, otváram ustanovujúce 

zasadnutie mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorom vítam 

novozvoleného primátora hlavného mesta Slovenskej r epubliky 

Bratislavy pána doktora Iva Nesrovnala, vítam novoz volených 

poslancov mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, vítam starostov me stských 

častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy , ktorí 
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boli zvolení v komunálnych vo ľbách konaných d ňa 15. 

novembra 2014. 

Dovoľte medzi nami privíta ť aj predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja pána Pavla Freša a predsedu mes tskej 

volebnej komisie hlavného mesta Slovenskej republik y 

Bratislavy pána Patrika Luthera.  

Pozvali sme aj prezidenta Slovenskej republiky, 

predsedu vlády Slovenskej republiky a predsedu Náro dnej 

rady Slovenskej republiky, pretože sú to tie inštit úcie, 

s ktorými hlavné mesto Slovenskej republiky pod ľa zákona 

o hlavnom meste spolupracuje. Všetci traja najvyšší  ústavní 

činitelia sa ospravedlnili z dnešného zasadnutia pre  

neodkladné pracovné povinnosti. Chcel som vás ale 

informova ť, že boli pozvaní.  

Vážené dámy a páni, 15. novembra tohto roku sa 

uskuto čnili komunálne vo ľby. Ľudia v nich rozhodli, že ste 

boli zvolení do svojich funkcií, tak pán primátor, ako aj 

poslanci mestského zastupite ľstva. Teda dostali ste od 

občanov tohto mesta najvä čšiu dôveru. Rešpektujem výsledky 

volieb a všetkým vám ve ľmi úprimne blahoželám k tomu, že 

ste boli zvolení.  

Keď som pred štyrmi rokmi preberal funkciu primátora, 

mal som ve ľké plány a ve ľké ciele čo všetko sa mi podarí 

zrealizova ť z môjho volebného programu a z Plánu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bratislavy . To na 

čo som narazil bol celkový stav mesta, najmä nevýhod né 

zmluvy a vysoké zad ĺženie, s ktorým bolo treba robi ť 

poriadok.  
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Snažil som sa sústredi ť za tie štyri roky na systémové 

zmeny, ktoré by vytvorili predpoklady pre dlhodobej ší 

udržate ľný rozvoj mesta. Snažil som sa pracova ť tak, aby 

som sa mohol každému, aj po štyroch rokoch, pozrie ť do o čí.  

Chcem dnes konštatova ť, že odovzdávam mesto 

novozvolenému primátorovi v lepšom stave než bolo m esto 

v roku 2010. Máme pozíciu štvrtého najtransparentne jšieho 

mesta na Slovensku a hlásime sa k princípom otvoren ej 

samosprávy, ktoré sa prejavili v kontakte mesta so svojimi 

občanmi.  

Podarilo sa nám ozdravi ť finan čne mesto. Zaplatili sme 

sedemdesiattri miliónov na zníženie dlhov mesta a j eho 

organizácií. Samozrejme, máme ešte všeli čo pred sebou v tej 

finan čnej oblasti.  

Podarilo sa nám získa ť tristo miliónov Eur 

z Európskych fondov na podporu najmä projektov na p odporu 

verejnej dopravy.  

To je obraz mesta, ktorý odovzdávam novozvolenému 

primátorovi, samozrejme spolu so všetkými problémam i, ktoré 

Bratislava má a ktoré všetci ve ľmi dobre poznáme.  

Chcem zažela ť všetkým vám, ktorí ste boli zvolení, aby 

ste mali dostatok pozitívnej energie a trpezlivosti  na to, 

aby ste h ľadali riešenia práve na tie problémy, ktoré naše 

mesto má, a ktoré sa za tie uplynulé štyri roky nep odarilo, 

alebo len čiasto čne podarilo vyrieši ť. Želám nášmu mestu 

úspešné štvorro čné obdobie.  
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BOD 2 INFORMÁCIA PREDSEDU MESTSKEJ 

VOLEBNEJ KOMISIE O VÝSLEDKOCH VOLIEB 

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY HLAVNÉHO MESTA 

SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené dámy a páni, s výsledkami komunálnych volieb , 

konaných d ňa 15. novembra 2014 na primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava a na poslancov mest ského 

zastupite ľstva nás oboznámi pán inžinier Patrik Luther, 

predseda mestskej volebnej komisie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.  

Pán predseda, nech sa pá či, predneste vašu informáciu.  

Ing. Patrik   L u t h e r ,  predseda mestskej volebnej 

komisie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratisl avy:  

Ďakujem. 

Vážený pán primátor Milan Ftá čnik, vážený pán 

novozvolený primátor Ivo Nesrovnal, vážené novozvol ené 

panie poslankyne a páni poslanci, vážení hostia, vá žení 

prítomní,  

dovo ľte mi, aby som v tejto slávnostnej chvíli 

informoval vás o výsledkoch volieb do orgánov samos právy 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, kto ré sa 

konali d ňa pie, 15. novembra 2014.  
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Uznesením mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy číslo 1621/2014 zo d ňa 25. 

a 26. júna 2014, bolo na území Bratislavy ur čených 

sedemnás ť volebných obvodov a po čet poslancov v nich bol 

ur čený nasledovne: 

pre volebný obvod číslo 1. Staré mesto boli ustanovení 

štyria poslanci, (poznámka:  odkaš ľanie) pardon, 

pre volebný obvod číslo 2. Podunajské Biskupice boli 

stanovení dvaja poslanci, 

pre volebný obvod číslo 3. Ružinov boli stanovení 

siedmi poslanci,  

pre volebný obvod číslo 4. Vraku ňa boli stanovení 

dvaja poslanci, 

pre volebný obvod číslo 5. Nové Mesto boli stanovení 

traja poslanci, 

pre volebný obvod číslo 6. Ra ča boli stanovení dvaja 

poslanci, 

pre volebný obvod číslo 7. Vajnory bol stanovený jeden 

poslanec, 

pre volebný obvod číslo 8. Devín bol stanovený jeden 

poslanec, 

pre volebný obvod číslo 9. Devínska Nová Ves bol 

stanovený jeden poslanec, 
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pre volebný obvod číslo 10. Dúbravka boli stanovení 

traja poslanci, 

pre volebný obvod číslo 11. Karlova Ves boli stanovení 

traja poslanci, 

pre volebný obvod číslo 12. Lama č bol stanovený jeden 

poslanec, 

pre volebný obvod číslo 13. Záhorská Bystrica bol 

stanovený jeden poslanec, 

pre volebný obvod číslo 14. Čunovo bol stanovený jeden 

poslanec, 

pre volebný obvod číslo 15. Jarovce bol stanovený 

jeden poslanec, 

pre volebný obvod číslo 16. Petržalka Ves boli 

stanovení jedenásti poslanci, 

pre volebný obvod číslo 17. Rusovce bol stanovený 

jeden poslanec. 

V zmysle platnej právnej úpravy hranice volebných 

obvodov sú totožné s hranicami mestských častí hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava.  

V týchto sedemnástich volebných obvodov, obvodoch, 

bolo vytvorených 398 volebných okrskov. Všetkých 39 8 

okrskových komisií odovzdalo mestskej volebnej komi sii 

výsledky hlasovania na primátora hlavného mesta Slo venskej 

republiky Bratislavy a na poslancov mestského 
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zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  

Vychádzajúc zo zápisnice mestskej volebnej komisie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na ú zemí 

Bratislavy bolo zapísaných 398 752 voli čov. Po čet voli čov, 

ktorým boli vydané obálky s hlasovacími lístkami bo l  

134 753. Po čet odovzdaných obálok bolo 134 619. To znamená, 

že celková ú časť voli čov vo vo ľbách do orgánov samosprávy 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na ú zemí 

Bratislavy bola tridsa ťtri celá sedemdesiatdevä ť percenta. 

Vážené dámy a vážené dámy, po čet platných hlasovacích 

lístkov odovzdaných pre vo ľbu primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy bolo spolu 130 968.  Po čet 

hlasovacích lístkov odovzdaných voli čmi pre novozvoleného 

primátora bolo spolu 50 630, čo predstavuje tridsa ťosem 

celá šes ťdesiatšes ť percenta z celkového po čtu platných 

hlasovacích lístkov, odovzdaných pre vo ľbu primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

Novozvoleným primátorom hlavného mesta Slovenskej b ra, 

Slovenskej republiky Bratislavy  na volebné  obdobi e rokov 

2014 až 2018 sa stal pán doktor Ivo Nesrovnal.  

(poznámka:  potlesk) 

Vážené dámy a vážení páni, po čet platných hlasovacích 

lístkov odovzdaných pre vo ľby poslancov do mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy bolo spolu 124 096.  
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Dovoľte mi, aby som vám predstavil novozvolených 

poslancov mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy pod ľa jednotlivých 

volebných obvodov: 

Za volebný obvod číslo jedna Staré Mesto je to: 

pán magister Gábor Grendel, (poznámka:  potlesk), 

pani doktorka Marta Černá, (poznámka:  potlesk) 

pán inžinier Martin Borgu ľa, (poznámka:  potlesk) 

pán magister Ondrej Dostál, (poznámka:  potlesk); 

za volebný obvod číslo dva Podunajské Biskupice sú to: 

pani Izabella Jégh, (poznámka:  potlesk), a 

pán inžinier Milan Černý; 

volebný obvod číslo tri Ružinov, vo volebnom obvode 

číslo tri Ružinov najviac platných voli čských hlasov  

na funkciu poslanca mestského zastupite ľstva Slovenskej 

republiky Bratislavy získal doktor Ivo Nesrovnal, k torý bol 

záro, zvolený zárove ň za primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.  

Nakoľko pod ľa paragrafu 13 odseku 3 písmena a) zákona 

Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 Zbierky 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výk on 

funkcie primátora nie je zlu čite ľný s výkonom poslanca 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, pán doktor Ivo Nesrovnal sa d ňa 2. 

12. 2014 písomne vzdal mandátu poslanca mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  
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Zárove ň bol oslovený prvý náhradník inžinier architekt 

Branislav Kaliský, ktorý d ňa 3. 12. 2014 písomne prijal 

mandát poslanca mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy.  

Na základe tejto skuto čnosti za volebný obvod číslo 

tri Ružinov boli zvolení nasledujúci kandidáti v po radí 

podľa najvä čšieho po čtu získaných hlasov: 

pán magister Ján Buocik, (poznámka:  potlesk), 

pán inžinier Slavomír Drozd, (poznámka:  potlesk), 

pani inžinierka Katarína Šimon či čová, (poznámka:  

potlesk), 

pán inžinier Martin Chren, (poznámka:  potlesk), 

pani inžinierka architektka Lucia Štasselová, 

(poznámka:  potlesk), a 

pán inžinier architekt Branislav Kaliský (poznámka:   

potlesk); 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja, a ospravedl ňujem sa. Ve ľmi sa ospravedl ňujem. 

Samozrejme pani inžinierka Jarmila Tvrdá, (poznámka :  

potlesk). Prepá čte.  

Áno, áno. Pani inžinierka Jarmila Tvrdá bola zvolen á 

ako tretia v poradí s po čtom hlasov. Ve ľmi sa 

ospravedl ňujem. Nebolo to naozaj úmyselne. Prepá čte, prosím 

vás.  

Za volebný obvod číslo štyri Vraku ňa boli zvolení: 

pán doktor inžinier Martin Kuruc, (poznámka:  

potlesk), a 
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pani inžinierka So ňa Svore ňová, (poznámka:  potlesk); 

vo volebnom obvode číslo pä ť Nové Mesto boli zvolení: 

pán doktor Tomáš Kor ček, (poznámka:  potlesk), 

pani inžinierka Katarína Augustini č, (poznámka:  

potlesk), a 

pán doktor Richard Mikulec, (poznámka:  potlesk); 

vo volebnom obvode číslo šes ť Ra ča boli zvolení: 

pán magister Peter Pilinský, (poznámka:  potlesk), a 

pán magister Rastislav Žitný, (poznámka:  potlesk);  

vo volebnom obvode číslo sedem Vajnory bol zvolený pán 

inžinier Ján Mrva, (poznámka:  potlesk); 

vo volebnom obvode číslo osem Devín bol zvolený pán 

inžinier Ignác Kolek, (poznámka:  potlesk); 

vo volebnom obvode číslo devä ť Devínska Nová Ves bol 

zvolený pán Milan Jambor, (poznámka:  potlesk); 

vo volebnom obvode číslo desa ť Dúbravka boli zvolení: 

pán inžinier Juraj Ká čer, (poznámka:  potlesk), 

pani magistra Zdenka Za ťovi čová, (poznámka:  potlesk),  

(poznámka:  smiech) 

Neviem, či s manželom teda bola zvolená (poznámka:   

so smiechom) 

A pán inžinier Peter Hanulík, (poznámka:  potlesk);  
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vo volebnom obvode číslo jedenás ť Karlova Ves boli 

zvolení: 

pani Dana Čahojová, (poznámka:  potlesk), 

pani inžinierka Iveta Hanulíková, (poznámka:   

potlesk) a 

pán inžinier Pavol Bulla, (poznámka:  potlesk); 

vo volebnom obvode číslo dvanás ť Lama č bol zvolený pán 

magister, inžinier Radoslav Olekšák, (poznámka:  po tlesk); 

vo volebnom obvode číslo trinás ť Záhorská Bystrica bol 

zvolený pán inžinier Roman Weinštuk, (poznámka:  po tlesk); 

vo volebnom obvode číslo štrnás ť Čunovo bola zvolená 

pani Gabriela Feren čáková, (poznámka:  potlesk); 

vo volebnom obvode číslo pätnás ť Jarovce bol zvolený 

pán magister Jozef Uhler, (poznámka:  potlesk); 

voleb, vo volebnom obvode číslo šestnás ť Petržalka 

boli zvolení nasledujúci kandidáti: 

pán Ján Budaj, (poznámka:  potlesk), 

pán inžinier Ján Hr čka, (poznámka:  potlesk), 

pani inžinierka architektka Elena Pätoprstá,  

magistra art., (poznámka:  potlesk), 

pán Peter Hochschorner, (poznámka:  potlesk), 

pán Marian Greksa, (poznámka:  potlesk), 

pán Ján Budaj, (poznámka:  potlesk), 

pani doktorka Iveta Plšeková, (poznámka:  potlesk),  

pán doktor Milan Vetrák, (poznámka:  potlesk), 

pani inžinierka Viera Kimerlingová, (poznámka:  

potlesk), 
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pani doktorka Ľudmila Farkašovská, (poznámka:  

potlesk), 

pán magister Oliver Kríž, (poznámka:  potlesk) a  

pán inžinier Vladimír Bajan, (poznámka:  potlesk); 

vo volebnom obvode číslo sedemnás ť Rusovce bol zvolený 

pán Radovan Jen čík, (poznámka:  potlesk). 

Vážené dámy a páni, dovo ľte, aby som zablahoželal 

novozvolenému primátorovi doktorovi Ivovi Nesrovnal ovi 

a novozvoleným poslancom mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky  Bratislavy k ich zvolen iu.  

Ďalej vám želám do vašej náro čnej práce ve ľa zdravia 

a pracovného elánu, aby sa vám problémy mesta daril o rieši ť 

v prospech obyvate ľov Bratislavy. 

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne pánovi inžinierovi Patrikovi Lutherovi , 

predsedovi mestskej volebnej komisie hlavného mesta  

Slovenskej republiky Bratislavy za podanie informác ie 

o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta.  
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BOD 3 ZLOŽENIE S ĽUBU NOVOZVOLENÉHO 

PRIMÁTORA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pristúpime teraz k slávnostnému aktu zloženia s ľubu 

novozvoleného primátora hlavného mesta Slovenskej r epubliky 

Bratislavy pána doktora Iva Nesrovnala.  

Žiadam opätovne pána Patrika Luthera, predsedu 

mestskej volebnej komisie, aby pre čítal s ľub primátora. 

Súčasne vás prosím všetkých, aby ste vstali.  

(poznámka:  všetci prítomní stoja a doterajší primá tor 

Milan Ftá čnik s novozvoleným primátorom Ivom Nesrovnalom 

schádzajú do priestoru ur čeného na zloženie s ľubu) 

Ing. Patrik   L u t h e r ,  predseda mestskej volebnej 

komisie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratisl avy:  

Sľub primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy: 

 

„S ľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plni ť svoje povinnosti, ochra ňova ť záujmy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenskej republ iky. 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony  

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem p ri 

výkone svoje funkcie primátora hlavného mesta Slove nskej 
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republiky Bratislavy uplat ňova ť pod ľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia.“ 

JUDr. Ivo   N e s r o v n a l ,  novozvolený primátor 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Sľubujem. 

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka:  nasleduje odovzdanie kytíc, najprv 

novozvolenému primátorovi hlavného mesta Slovenskej  

republiky pánovi Ivovi Nesrovnalovi, po ňom sa odovzdala 

kytica dovtedajšiemu primátorovi hlavného mesta Slo venskej 

republiky.  

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

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážený pán primátor, dovo ľte, aby som vám zablahoželal 

k zvoleniu do funkcie primátora a zaželal vám ve ľa úspechov 

vo vašej práci a sú časne vám odovzdávam vedenie 

ustanovujúcej schôdze, pretože odteraz ste za ňu zodpovedný 

vy. Nech sa pá či. 

Blahoželám.  

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, ešte, ešte áno, ešte je tu dôležitá vec (so 

zasmiatím), odovzda ť. Áno, áno, prepá čte.  
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(poznámka:  dovtedajší primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy Milan Ftá čnik odovzdal insígnie primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy novozvolenému primátor ovi 

hlavného mesta SR Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi tak , že mu 

ich vlastnoru čne založil na krk) 

Tak, tak, tak.  

(poznámka:  potlesk) 

(poznámka:  Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy, sa ujal vedenia schôdze) 

 

 

BOD 4 ZLOŽENIE S ĽUBU POSLANCOV 

NOVOZVOLENÉHO MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka:  od predsedníckeho stola) 

Vážené dámy a vážení páni pristúpime k slávnostnému  

aktu zloženia s ľubu novozvolených poslancov mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a k jeho podpísaniu.  
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Dovolím si požiada ť pani doktorku Martu Černú, 

poslanky ňu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

aby pristúpila k mikrofónu a pre čítala s ľub poslancov.  

Súčasne prosím prítomných, aby vstali.  

(poznámka:  prítomní stoja) 

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

„S ľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne 

plni ť svoje povinnosti, ochra ňova ť záujmy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, dodržiava ť Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a osta tné 

všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svoj ej 

funkcie poslanca mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy ich budem uplat ňova ť  pod ľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Tak nám Pán Boh pomáhaj.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pani poslanky ňa. 

V tejto chvíli si dovo ľujem požiada ť pani magistru 

Dagmar Kramplovú, vedúcu organiza čného oddelenia 

magistrátu, aby postupne vyzývala jednotlivých posl ancov na 

zloženie s ľubu a jeho podpísanie. 

(poznámka:  hrá hudba, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy Ivo Nesrovnal prešiel od predsedníckeho stola 
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k miestu ur čenému na zloženie s ľubu zvolených poslancov, 

vedúca organiza čného oddelenia prešla k hlavnému mikrofónu) 

 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

(poznámka:  po čas celej doby skladania s ľubu poslancov 

hrá príjemná hudba) 

Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, dovo ľte 

mi, aby som vás, novozvolené pani poslankyne a novo zvolení 

páni poslanci postupne pozývala k zloženiu s ľubu poslanca 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy.  

Ako prvú poprosím pani inžinierku Katarínu Augustin i č. 

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

Sľubujem.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán inžinier Vladimír Bajan. 
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Ing. Vladimír   B a j a n , poslanec MsZ: 

Sľubujem.  

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán inžinier Martin Borgu ľa. 

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán Ján Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán inžinier Pavol Bulla. 

Ing. Pavol   B u l l a , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán magister Ján Buocik.  

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

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pani Dana Čahojová. 
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Dana   Č a h o j o v á , poslanky ňa MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pani doktorka Marta Černá. 

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

Sľubujem.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán inžinier Milan Černý. 

Ing. Milan   Č e r n ý , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán magister Ondrej Dostál.  

Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán inžinier Slavomír Drozd.  

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

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pani doktorka Ľudmila Farkašovská.  

 

 



Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia mestského zas tupite ľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy d ňa 11. decembra 2014  

 25 

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

Sľubujem.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pani Gabriela Feren čáková. 

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

Sľubujem.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán Marian Greksa.  

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán magister Gábor Grendel. 

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

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán inžinier Peter Hanulík.  

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

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pani inžinierka Iveta Hanulíková.  
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Ing. Iveta   H a n u l í k o v á , poslanky ňa MsZ: 

Sľubujem.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán Peter Hochschorner.  

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

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Inžinier Ján Hr čka.  

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán inžinier Martin Chren. 

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

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán Milan Jambor. 

Milan   J a m b o r , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán Radovan Jen čík. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pani Izabella Jégh. 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Sľubujem.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom a uklonila 

sa) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán inžinier architekt Branislav Kaliský.  

Ing. arch. Branislav   K a l i s k ý , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán inžinier Juraj Ká čer. 

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

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pani inžinierka Viera Kimerlingová. 

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

Sľubujem.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán inžinier Ignác Kolek. 
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Ing. Ignác   K o l e k , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán doktor Tomáš Kor ček.  

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

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán magister Oliver Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán doktor, inžinier Martin Kuruc. 

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

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán doktor Richard Mikulec. 

JUDr. Richard   M i k u l e c , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán inžinier Ján Mrva.  
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Ing. Ján   M r v a , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán magister inžinier Radoslav Olekšák.  

Mgr. Ing. Radoslav   O l e k š á k , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pani inžinierka architektka, magistra umenia  

Elena Pätoprstá. 

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

poslanky ňa MsZ: 

Sľubujem na svoju česť a svedomie.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán magister Peter Pilinský.  

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

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pani doktorka Iveta Plšeková. 

MUDr.  Iveta   P l š e k o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Sľubujem.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pani inžinierka So ňa Svore ňová. 
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Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Sľubujem.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pani inžinierka Katarína Šimon či čová.  

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Sľubujem.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pani inžinierka architektka Lucia Štasselová. 

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

Sľubujem.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pani inžinierka Jarmila Tvrdá.  

Ing. Jarmila   T v r d á , poslanky ňa MsZ: 

Sľubujem.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán magister Jozef Uhler.  

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

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán doktor Milan Vetrák pí ejdž dí. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán inžinier Roman Weinštuk. 

Ing. Roman   W e i n š t u k , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 

Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán magister Rastislav Žitný.  

Mgr. Rastislav   Ž i t n ý , poslanec MsZ: 

Sľubujem. 

(poznámka:  pán poslanec si podal ruku s pánom 

primátorom a potvrdil zloženie s ľubu podpisom) 
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Mgr. Dagmar   K r a m p l o v á ,  vedúca organiza čného 

oddelenia: 

Pán primátor, všetci prítomní poslanci zložili s ľub.  

 

 

PREDSTAVENIE ZVOLENÝCH STAROSTOV 

MESTSKÝCH ČASTÍ 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dámy a páni, teraz mi dovo ľte, aby som vám predstavil 

novozvolených starostov mestských častí hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

V mestskej časti Bratislava - Staré Mesto bol zvolený 

za starostu magister Radoslav Štev čík. (poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice 

bola zvolená opätovne za starostku pani doktorka Al žbeta 

Ožvaldová. (poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava - Ružinov bol zvolený 

opätovne za starostu inžinier Dušan Pekár. (poznámk a:  

potlesk) 

V mestskej časti Bratislava - Vraku ňa bol zvolený za 

starostu doktor inžinier Martin Kuruc. (poznámka:  potlesk) 
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V mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bol zvolený 

opätovne za starostu magister Rudolf Kusý. (poznámk a:  

potlesk) 

V mestskej časti Bratislava - Ra ča bol zvolený 

opätovne za starostu magister Peter Pilinský. (pozn ámka:  

potlesk) 

V mestskej časti Bratislava - Vajnory bol zvolený 

opätovne za starostu inžinier Ján Mrva. (poznámka:  

potlesk) 

V mestskej časti Bratislava - Devín bola zvolená 

opätovne za starostku inžinierka Ľubica Kolková. (poznámka:  

potlesk) 

V mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves bol 

zvolený opätovne za starostu Milan Jambor. (poznámk a:  

potlesk) 

V mestskej časti Bratislava - Dúbravka bol zvolený za 

starostu doktor Martin Za ťovi č. (poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava – Karlova Ves bola zvolená 

za starostku Dana Čahojová. (poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava - Lama č bol zvolený 

opätovne za starostu inžinier Peter Šramko. (poznám ka:  

potlesk) 

V mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica bol 

zvolený opätovne za starostu inžinier Jozef Krúpa. 

(poznámka:  potlesk) 
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V mestskej časti Bratislava – Čuňovo, Čunovo, pardon, 

bola zvolená opätovne za starostku Gabriela Feren čáková. 

(poznámka:  potlesk) 

V mestskej časti Bratislava - Jarovce bol zvolený 

opätovne za starostu inžinier Pavol Škodler. (pozná mka:  

potlesk) 

V mestskej časti Bratislava - Petržalka bol zvolený 

opätovne za starostu inžinier Vladimír Bajan. (pozn ámka:  

potlesk) 

V mestskej časti Bratislava - Rusovce bol zvolený 

opätovne za starostu Dušan Antoš. (poznámka:  potle sk) 

 

 

BOD 5 VYSTÚPENIE NOVOZVOLENÉHO PRIMÁTORA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

dovo ľte, aby som predtým než pristúpime k pracovnej časti 

nášho dnešného stretnutia predniesol krátky príhovo r. 

Vážený pán predseda Bratislavského samosprávneho kr aja 

Pavol Frešo, milý pán Ftá čnik, vážené dámy, vážení páni, 

ctení hostia, dovo ľte podeli ť sa s vami o pár myšlienok.  
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V prvom rade by som chcel po ďakova ť, znovu, všetkým 

tým Bratislav čankám a Bratislav čanom, ktorí mi dali podporu 

v týchto vo ľbách.  

Prijímam záväzok vies ť Bratislavu s ve ľkou pokorou, 

s pocitom zodpovednosti, ale aj s rados ťou v srdci, že 

môžeme kone čne spravova ť naše mesto spôsobom, ktorý 

považujeme za správny a pritom sa opiera ť o silný 

a presved čivý mandát.  

Gratulujem všetkým zvoleným poslankyniam a poslanco m, 

starostkám a starostom.  

Pred nami sú štyri náro čné roky, ktoré zvládneme iba 

ak budeme ťahať za jeden povraz. Za seba chcem poveda ť, že 

dňom volieb pre m ňa prestali existova ť straní čke, stranícke 

tri čká. Nie je dôležité kto sa kde narodil, kto za koho  

kandidoval. Jediným kritériom bude snaha pomôc ť nášmu mestu 

zlepši ť život ľudí. Bratislava je naše spolo čné hlavné 

mesto, sme tu všetci susedia a ja chcem a budem by ť 

primátorom všetkých Bratislav čanov a Bratislav čaniek. 

Je neprehliadnute ľné, že najviac zvolených poslancov 

je bez politickej príslušnosti. Sú to nezávislí kan didáti. 

Vnímam to ako ur čitý prejav nedôvery voli čov stranám 

a tieto by si to mali dobre všimnú ť. Zastupite ľská 

demokracia nie je dos ť dobre možná bez politických strán 

tak, ako sa futbal nedá hra ť bez mužstiev, ale obnovi ť 

dôveru ľudí v politický systém nie je možné ani re čami, ani 

sľubmi. Ľudia potrebujú vidie ť výsledky, a my ich musíme 

mať. Máme na to štyri roky a dnes je de ň číslo jeden.  
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Nebudem tu dnes podrobne hovori ť o všetkých 

problémoch, ktoré naše mesto dlhodobo trápia, nefun gujúca 

a nesystémová doprava, ne čistota, či nekontrolovaná 

výstavba. Skúsim to poveda ť inak. Zabudnime na to, ako to 

tu fungovalo v predchádzajúcich dvadsa ťpäť rokov a po ďme sa 

spolu pozrie ť dopredu čo tu bude za pä ť, za desa ť, za 

dvadsa ť rokov. A ja by som chcel, aby si každý z nás mohol  

poveda ť, že pre toto mesto urobil čo vládal a že som teraz 

hrdý na to, ako mesto vyzerá. Aby každý mohol poved ať, 

teším sa z toho, že moje deti žijú v meste, ktoré f unguje, 

že šikovní ľudia do toho mesta prichádzajú a neutekajú 

z neho. Možno to niekomu znie ako naivná predstava,  ale ja 

verím, že sa to dá. 

Ostatné volebné obdobie sa z viacerých poh ľadov dá 

hodnoti ť ako  pozitívny posun oproti tým predchádzajúcim. 

Na tieto pozitíva chcem nadviaza ť.  

Primátor Ftá čnik sa usiloval mnohé veci posunú ť 

dopredu, napríklad urobil mesto transparentnejším, 

nadviazal dobrý, kvalitný dialóg s ob čanmi. A myslím, že je 

namieste, aby sme mu za jeho prácu pre Bratislavu 

poďakovali. Pán primátor Ftá čnik, ďakujem. 

(poznámka: ve ľký potlesk) 

Nepodarilo sa však vyrieši ť zásadné problémy nášho 

mesta, akými sú hlavná stanica, PKO, či problém vizuálneho 

smogu. Rovnako je potrebné nabra ť odvahu pusti ť sa do 

systémových riešení dopravy, čistoty a výstavby. 



Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia mestského zas tupite ľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy d ňa 11. decembra 2014  

 43 

Ako všetci isto viete, je pred nami jedna dôležitá 

udalos ť. Slovensko bude v roku 2016 predsedníckou krajinou  

Európskej únie. Bratislava ako hlavné mesto bude ho sti ť 

najvyšších politických predstavite ľov členských krajín 

Európskej únie. A na toto sa musíme dobre pripravi ť. Na 

prípravu tejto významnej udalosti máme iba rok a po l, ale 

pevne verím, že sa nám to spolu podarí a Bratislava  bude 

dôstojným hostite ľom európskych lídrov. Bude na to potrebná 

spolupráca nášho mesta s najvyššími ústavnými činite ľmi 

a ja som pripravený sa čo najskôr stretnú ť s pánom 

prezidentom, s pánom predsedom národnej rady a s pá nom 

predsedom vlády, a spolo čne si pripomenú ť v čom je naše 

mesto výnimo čné, čo Bratislava a Slovensko potrebuje.  

V príprave na, v príprave na predsedníctvo, ale nie  

len v tom chcem celkom prirodzene spolupracova ť aj 

s Bratislavským samosprávnym krajom a prítomnos ť jeho 

predsedu vnímam ako opä, opätovaný záujem o túto 

spoluprácu.  

Dámy a páni, ako vidíte, máme pred sebou množstvo 

roboty. Ľudia nám dali dôveru a my ich nesmieme sklama ť. Ja 

budem robi ť všetko pre to, aby Bratislav čania od prvých dní 

pocítili zmenu vo svojom okolí a videli výsledky na šej 

práce. Preto vás chcem ešte raz všetkých pozva ť na 

spoluprácu pre naše mesto. Alebo, poviem to aj inak . Milé 

kolegyne, milí kolegovia, vysúkajme si rukávy a ide me 

robi ť.  

Ale vzh ľadom k dnešnému dátumu nemôžem svoj príhovor a 

ani nechcem skon či ť inak, ako popria ť vám a vašim blízkym 

požehnané a radostné viano čné sviatky a š ťastlivý nový rok 
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2015. A starostovi Záhorskej Bystrice Jozefovi Krúp ovi 

všetko najlepšie k pä ťdesiatim druhým narodeninám.  

Ďakujem. 

(poznámka: ve ľký potlesk) 

 

VYSTÚPENIE PREDSEDU BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO 

KRAJA ING. PAVLA FREŠA 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážení prítomní, o slovo požiadal predseda 

Bratislavského samosprávneho kraja, pán Pavol Frešo .  

Nech sa pá či, pán predseda.  

Ing. Bc. Pavol   F r e š o ,  predseda Bratislavského 

samosprávneho kraja: 

Vážený pán primátor, vážení pani poslankyne, páni 

poslankyne, starostky, starostovia, vážení prítomní , 

myslím, že pán primátor ve ľmi pekne zhrnul podstatu, ktorú 

som chcel poveda ť aj ja.  

To hlavné, čo by som chcel je po ďakova ť predošlému 

primátorovi za štyri roky korektnej spolupráce 

s Bratislavskou župou. My vám naozaj ve ľmi pekne ďakujeme, 
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ale aj všetkým poslankyniam, poslancom, ktorí s nam i 

spolupracovali tu v zastupite ľstve.  

To druhé, samozrejme gratulujem pánu primátorovi Iv ovi 

Nesrovnalovi k tomu, že proste uspel vo vo ľbách 

a samozrejme tým poslankyniam, poslancom, ktorí usp eli, ale 

samozrejme starostkám, starostom mestských častí.  

To hlavné, na čo by som chcel nadviaza ť a hovoril som 

to tu aj pred štyrmi rokmi a ma ve ľmi teší, že to je 

vlastne v tejto chvíli už oficiálnou politikou mest a, že 

dňom volieb skon čili stranícke tri čká. To nie je prázdna 

fráza, to je vec, ktorú na bratislavskej župe dokaz ujeme už 

päť rokov, to je vec, ktorú vlastne o čakávajú aj voli či od 

nás. 

A ve ľmi jednoducho by som chcel poveda ť, že v tej 

spolupráci, ktorá je medzi, mestom, župou, mestským i 

časťami a koniec koncov aj Slovenskou republikou chceme  nie 

len pokra čova ť, ale ju ďalej aj rozvíja ť. Ľudia nás nebudú 

posudzova ť pod ľa prejavov, ktoré tu budeme ma ť, alebo na 

akejko ľvek inej pôde, ani pod ľa politických vyjednávaní 

a už vôbec nie pod ľa nejakých zákulisných dohôd. Ale budú 

nás posudzova ť pod ľa toho, ako bude vyzera ť ďalší most cez 

Dunaj a kedy bude postavený, ako a či bude postavená 

Filiálka a podobné stavby. Budú nás skrátka posudzo vať 

podľa bežného denného života. To bude reálny výsledok n ašej 

práce, ktorá po nás zostane, aj ke ď tu nebudeme.  

A chcem vám zažela ť, aby sa to naozaj skuto čne vám 

a koniec koncov aj nám spolo čne podarilo, aby sme v tomto 
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mali spolo čný cie ľ a aby nám v tomto samozrejme aj želalo 

trochu š ťastia.  

A nech ti, Ivo, Pán Boh žehná.  

Ďakujem ve ľmi pekne. 

(poznámka:  potlesk) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne predsedovi Bratislavského 

samosprávneho kraja, pánovi Pavlovi Frešovi za tiet o slová. 

A pred tým, než prejdeme k pracovnej časti nášho 

rokovania, vyhlasujem dvadsa ťminútovú prestávku, takže sa 

tu stretneme desa ť štyridsa ťpäť. Samozrejme je to viacej 

než dvadsa ť minút.  

 

(Prestávka od 10.17 h) 
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PRACOVNÁ ČASŤ  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(11.02 h) 

...vás všetkých spä ť do rokovacej sály, lebo budeme 

pokra čova ť v našom zastupite ľstve pracovnou časťou. 

Asi budeme musie ť chví ľu po čkať, lebo vidím, že nám 

chýba celý jeden klub.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja to. Ja to aj okomentujem. Dnešné zasadnutie 

začínalo o deviatej a niektorí poslanci proste to 

považovali za potrebné prís ť o štvr ť na desa ť. Tak to nebol 

dobrý za čiatok. A nie je to ani znak úcty vo či 

ustanovujúcemu zastupite ľstvu a vo či vám všetkým, aj teda 

mne, ke ď niekto na ustanovujúce zastupite ľstvo príde 

o štvr ť na desa ť a nie o deviatej.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Oni povedali, že sa potrebujú poradi ť.  
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OTVORENIE PRACOVNEJ ČASTI USTANOVUJÚCEHO 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY, VO ĽBA 

OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE, NÁVRHOVEJ 

KOMISIE, VOLEBNEJ KOMISIE, NÁVRH 

PROGRAMU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(koniec prestávky 11.04 h) 

Takže ste teda prišli, a otvárame pracovnú časť nášho 

rokovania.  

Z nej sa ospravedlnila pani Zdenka Za ťovi čová, ktorá 

je chorá, iná č sú všetci poslanci prítomní a uznášania 

a sme uznášaniaschopní.  

 

Poučenie v zmysle zákona číslo 122/2013 zb. 

O ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 84/2014 o zodpovednosti za ich 

porušenie 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovo ľte mi na 

začiatok urobi ť zados ť zákonu číslo 122/2013 Zbierky 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niek torých 
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zákonov v znení zákona 84/2014 o zodpovednosti za i ch 

porušenie.  

Poslanec mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle zákona 122 /2013 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niek torých 

zákonov v znení zákona 84/2014 je povinný zachováva ť 

mlčanlivos ť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku 

pri výkone svojej funkcie, nesmie ich využi ť pre osobnú 

spotre, potrebu a bez súhlasu hlavného mesta ich ne smie 

zverejni ť, ani nikomu ponúknu ť, ani sprístupni ť.  

Povinnos ť ml čanlivosti trvá aj po zániku funkcie 

poslanca mestského zastupite ľstva.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, obsah tohoto 

poučenia ste obdržali v predstihu v elektronickej forme , 

aby ste sa s ním mohli dôkladne oboznámi ť a teraz je 

potrebné, aby ste predmetné pou čenie zobrali na vedomie, 

podpísali ho a po skon čení, respektíve cez prestávku 

odovzdali zamestnankyniam organiza čného oddelenia.  

 

Oboznámenie poslancov s obsluhou hlasovacieho 

zariadenia 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďalej by som požiadal pána inžiniera Živka Peeva, 

vedúceho oddelenia informa čných technológií magistrátu, aby 
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vás oboznámil so spôsobom hlasovania na hlasovacom 

zariadení. Manuál k hlasovaciemu zariadeniu vám bol  

poskytnutý pri prezentácii pred slávnostnou časťou 

ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupite ľstva. 

Pán Peev, nech sa pá či.  

Ing. Živko   P e e v ,  vedúci oddelenia informa čných 

technológií: 

Dobrý de ň prajem.  

Iba v krátkosti. Ovládanie tí, tí hlasovacej jednot ky 

veľmi jednoduché. Vašu prítomnos ť systém zaznamenáva 

vložením hlasovacej karty, ktorú dostanete vždy pri  podpise 

prezentácie, pri  podpise prezentácii pri vstupe do  

mestského zastupite ľstva. zasunutím karty vás systém 

jednozna čne identifikuje a je pripravený na použitie.  

V podstate hlasovacia jednotka má dva režimy. Jeden  je 

režim diskusie a jeden je režim hlasovania.  

Na diskusiu, na prihlasovanie do diskusie slúžia za  

prvé ve ľké tla čítko uprostred hlasovacej jednotky, ktorým 

sa normálne prihlasujete k príspevok, ktorý je limi tovaný 

podľa poriadku, organiza čného poriadku mestského 

zastupite ľstva. A tla čítkom číslo tri sa prihlasujete na 

technickú poznámku. Ona je limitovaná organiza čným 

poriadkom na jednu minútu.  

V rámci hlasovania po slovách predsedajúci od pána 

primátora a musíte za prvé sa prihlási ť, to je stla čením 

tla čítko jedna, ktoré vám bude blika ť po čas hlasovania. 

A akonáhle stla číte vašu prítomnos ť, čiže prihlásite sa do 
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hlasovania, za čnú vám blika ť tri tla čítka, číslo dva, tri 

a  štyri, myslím, a ktoré sú v poradí nie, zdržal s a, áno. 

Čiže to je váš súhlas s, s prerokovanou témou.  

Po ukon čení diskusie na vašom displey bude svieti ť, aj 

počas celého hlasovania bude svieti ť čísla, to znamená, že 

koľko je za, ko ľko je zdržal sa, ko ľko je áno. V podstate 

to isté budete vidie ť aj menovite aj na jednotlivých 

paneloch, ktoré sú rozmiestnené v rámci zasadacej s ály.  

Okrem toho hlasovacia jednotka vám môže poskytnú ť aj 

doplnkové informácie, môže poskytnú ť ko ľko je prihlásených 

do diskusii a kto momentálne má udelené slovo. Ale to isté 

môžete sledova ť aj na paneloch, ktoré sú umiestnené v rámci 

sály.  

Pán primátor, asi v krátkosti to je všetko. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pán Peev, ďakujem vám ve ľmi pekne.  

Po tejto inštruktáži vás kolegyne a kolegovia prosí m 

o absolvovanie skúšobného hlasovania a to vo forme 

prezentácie.  

Prosím zaprezentujte sa a pod ľa zahlasujte, respektíve 

zaprezentujte sa. 

(Prezentácia.) 

Pani Šimon či čová. Aha ste, dobre, áno. 
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(Prezentácia pokra čuje.) 

Prítomní štyridsa ťdva. To znamená, že tu niekto nie 

je.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán Peev, nech sa pá či.  

(Prebieha kontrola hlasovacích jednotiek zo strany 

pracovníkov oddelenia informa čných technológií.) 

Môžme opakova ť hlasovanie?  

(Prezentácia.) 

Tak stále, prosím vás,  nie sme schopní vykona ť jedno 

prezen čné hlasovanie, pri ktorom by sa všetci 

zaregistrovali.  

Je niekomu nie čo nejasné, alebo?  

Vidím, že prebieha diskusia. 

Opakujeme po tretí krát a naposledy prezen čné 

hlasovanie. Zaregistrujte sa, prosím vás, a zma čknite to. 

(Prezentácia.) 

Všetci sa zaregistrujte a hlasujte.  

(Prezentácia pokra čuje.) 

Ešte stále, Ká čer, Mikulec. Už je to. 

(Prezentácia pokra čuje.) 
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Stále je nás štyridsa ťdva, takže ešte raz. Výborne. 

Štvrtý krát.  

Pán Kaliský má problém s tým.  

Tak skúsme znovu. Registrácia.  

(Prezentácia.) 

Dobre, tak, ale niektorí už stratili troj. 

(Prezentácia pokra čuje.) 

Ešte jeden nám chýba. Pán. Nie je tu. A kde je pán 

Mikulec? V ktorom je klube pán Mikulec? Predseda kl ubu?  

Pán Budaj,  kde je pán Mikulec?  

To vidíme, že odišiel.  

Dobre. Takže je nás štyridsa ťtri, sme 

uznášaniaschopní.  

 

Ospravedlnenie neprítomnosti poslancov, vo ľba 

overovate ľov zápisnice, vo ľba návrhovej 

komisie a vo ľba volebnej komisie 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

O ospravedlnenie po, o ospravedlnenie poprosila 

a požiadala pani Za ťovi čová. Pán Mikulec je 

neospravedlnený.  
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Takže vážené poslankyne, vážení páni poslanci, bude me 

pokra čova ť ďalej.  

Za overovate ľov zápisnice  dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zastupite ľstva odporú čam zvoli ť 

poslancov Milana Černého a Gabrielu Feren čákovú.  

Sú iné návrhy?  

Ak nie, tak dávam hlasova ť o tomto návrhu, páni, pán 

Černý, pani Feren čáková, overovatelia zápisnice.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťtri prítomných, 

štyridsa ťtri za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

nikto, ani jeden nehlasoval. 

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

overovate ľov zápisnice pod ľa predloženého návrhu.  

 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, do 

návrhovej komisie  na prípravu uznesení odporú čam zvoli ť 

poslancov: Izabella Jégh, Pavol Bulla, Ľudmila Farkašovská, 

Milan Vetrák a So ňa Svore ňová . 

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, dávam hlasova ť o predloženom návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Prítomných štyridsa ťtri, 

všetci za. 

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu pod ľa predloženého návrhu.  

A prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na vyhradené  

miesta, priebežne spracúvala návrhy na zmenu alebo 

doplnenie uznesení. A predsedu návrhovej komisie, a by po 

skon čení diskusie predniesol presne formulovaný text náv rhu 

uznesenia.  

Súčasne žiadam poslancov, aby návrhy na zmenu alebo 

doplnenie uznesení odovzdávali predsedovi návrhovej  komisie 

písomne, jasne formulované a čitate ľné. 

Vážené pani po. Ešte sekundu.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, nako ľko 

v tejto pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutie mestského 

zastupite ľstva pristúpite pod ľa článku 9 odstavca 1  

rokovacieho poriadku mestského zastupite ľstva k tajnej 

voľbe členov mestskej rady a predsedov jednotlivých komisi í 

mestského zastupite ľstva je potrebné, aby ste si zvolili 

podľa článku 10 odstavca 1 rokovacieho poriadku mestského 

zastupite ľstva volebnú komisiu, v ktorej by boli po jednom 

poslancovi zastúpené vaše poslanecké kluby, avšak n emôžu to 

byť kandidáti na funkciu člena mestskej rady a navrhnutí 

kandidáti na predsedov komisií mestského zastupite ľstva.  

Prosím jednotlivých predsedov poslaneckých klubov, aby 

navrhli svojich členov volebnej komisie.  



Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia mestského zas tupite ľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy d ňa 11. decembra 2014  

 56 

Pravicový klub. Ondrej Dostál. 

Bratislavský klub.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Bratislavský klub koho navrhuje?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, vy ste bratislavský. No? Po čkajte, ja tu mám 

Pravicový klub a Bratislavský klub.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak Bratislavský klub je Ondrej Dostál. Tak. 

A pravicový klub?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Milan Černý?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Klub pre Bratislavu? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pani Farkašovská?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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To je zrejme procesne komplikované.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Slavo Drozd.  

MOST-HÍD?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Peter Pilinský.  

A Bratislava Inak? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Martin Chren.  

Ešte sú nejaké iné návrhy?  

Pre čítam to ešte raz. Bratislavský klub Ondrej Dostál, 

Pravicový klub Milan Černý, Klub pre Bratislavu Slavomír 

Drozd, poslanecký klub MOST-HÍD Peter Pilinský a Br atislava 

Inak Martin Chren.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte  o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Tridsa ťšes ť prítomných, 

za tridsa ťpäť, jeden sa zdržal. 
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Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo volebnú 

komisiu pod ľa predloženého návrhu.  

Súčasne žiadam členov volebnej komisie, aby si medzi 

sebou ur čili, respektíve zvolili svojho predsedu.  

 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh  

programu dnešného ustanovujúceho zasadnutia mestské ho 

zastupite ľstva ste obdržali v elektronickej aj písomnej 

podobe na pozvánke.  

(Poznámka:  Návrh programu : 

Otvorenie 

Voľba overovate ľov zápisnice, návrhovej komisie, volebnej 
komisie 

6.  Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený 
zvoláva ť zasadnutia Mestského zastupite ľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

7.  Voľba členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 

8.  Zriadenie komisií Mestského zastupite ľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

9.  Voľba predsedov komisií Mestského zastupite ľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 

10.  Voľba členov komisií Mestského zastupite ľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

11.  Návrh na ur čenie platu primátora hlavného mesta SR 
Bratislavy 
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12.  Záver 

koniec poznámky) 

 

Má niekto ešte iný, dopl ňujúci návrh k tomuto programu 

rokovania mestského zastupite ľstva?   

Ak nie, tak dávam o tomto programe hlasova ť.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných štyridsa ťštyri, 

za bolo štyridsa ťštyri. 

Čiže konštatujem, že mestské zastupite ľstvo schválilo 

program dnešného rokovania mestského zastupite ľstva.  

 

A teraz by som chcel odovzda ť slovo predsedkyni 

návrhovej komisie pani Jégh, aby predniesla návrh u znesenia 

k ra ňajšiemu uzneseniu, ra ňajšiemu bodu programu, keby sme 

zobrali na vedomie výsledky volieb.  

Pani Jégh, nech sa pá či.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Informácia o  výsledkoch volieb do orgánov samosprá vy 

hlavného mesta SR Bratislavy, zloženie s ľubu novozvoleného 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, zloženie s ľubu 

poslancov novozvoleného Mestského zastupite ľstva hlavného 
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mesta SR Bratislavy, vystúpenie novozvoleného primá tora 

hlavného mesta SR Bratislavy. A k tomu uznesenie po d 

číslom, poradové číslo sa dá, jedna z 2014 zo d ňa 11. 12. 

2014. 

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  

po A. berie na vedomie,  

po 1. že za primátora hlavného mesta SR Bratislavy na 

volebné obdobie 2014 - 2018 bol zvolený doktor Ivo 

Nesrovnal; 

po 2. že doktor Ivo Nesrovnal sa vzdal mandátu 

poslanca Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy; 

po 3. že za poslancov Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 201 4 -  

2018 boli zvolení: 

vo volebnom obvode číslo 1 - Staré Mesto: 

magister Gábor Grendel, 

doktorka Marta Černá, 

inžinier Martin Borgu ľa, 

magister Ondrej Dostál. 

Vo volebnom obvode číslo 2 - Podunajské Biskupice: 

Izabella Jégh, 

Milan Černý. 

Vo volebnom obvode číslo 3 – Ružinov: 

magister Ján Buocik,  

inžinier Slavomír Drozd, 
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inžinierka Jarmila Tvrdá, 

inžinierka Katarína Šimon či čová, 

inžinier Martin Chren,  

inžinier architekt Lucia Štasselová,  

inžinier architekt Branislav Kaliský. 

Vo volebnom obvode číslo 4 – Vraku ňa: 

doktor, inžinier Martin Kuruc, 

inžinierka So ňa Svore ňová. 

Vo volebnom obvode číslo 5 - Nové Mesto: 

doktor Tomáš Kor ček, 

inžinierka Katarína Augustini č,  

doktor Richard Mikulec.  

Vo volebnom obvode číslo 6 – Ra ča: 

magister Peter Pilinský,  

magister Rastislav Žitný. 

Vo volebnom obvode číslo 7 – Vajnory: 

inžinier Ján Mrva. 

Vo volebnom obvode číslo 8 – Devín: 

inžinier Ignác Kolek. 

Vo volebnom obvode číslo 9 - Devínska Nová Ves: 

Milan Jambor. 

Vo volebnom obvode číslo 10 – Dúbravka: 

inžinier Juraj Ká čer,  

magistra Zdenka Za ťovi čová, 

inžinier Peter Hanulík. 
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Vo volebnom obvode číslo 11 - Karlova Ves: 

Dana Čahojová, 

inžinierka Iveta Hanulíková, 

inžinier Pavol Bulla. 

Vo volebnom obvode číslo 12: 

magister, inžinier Radoslav Olekšák.  

Vo volebnom obvode číslo 13 - Záhorská Bystrica: 

inžinier Roman Weinštuk.  

Vo volebnom obvode číslo 14 – Čunovo: 

Gabriela Feren čáková. 

Vo volebnom obvode číslo 15 – Jarovce: 

magister Jozef Uhler. 

Vo volebnom obvode číslo 16 – Petržalka: 

Ján Budaj,  

inžinier Ján Hr čka, 

inžinierka architektka, magistra Elena Pätoprstá,  

Peter Hochschorner, 

Marian Greksa, 

doktorka Iveta Plšeková, 

doktor Milan Vetrák,  

inžinierka Viera Kimerlingová, 

doktorka Ľudmila Farkašovská,  

magister Oliver Kríž,  

inžinier Vladimír Bajan. 

Vo volebnom obvode číslo 17 – Rusovce: 

Radovan Jen čík. 
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V bode 4. Vystúpenie novozvoleného primátora hlavné ho 

mesta SR Bratislavy docenta doktora Milana Ftá čnika berieme 

na vedomie.  

V časti B. konštatuje, že: 

novozvolený primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

doktor Ivo Nesrovnal zložil zákonom predpísaný s ľub 

primátora hlavného mesta Bratislavy. 

Po 2. novozvolení poslanci Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy zložili zákonom predpí saný 

sľub poslanca. 
 

Toľko uznesenia z rána.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne. 

Dávam o tomto návrhu uznesenia hlasova ť. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných štyridsa ťdva, 

za štyridsa ťjeden, jeden nehlasoval. 

Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, teraz pristúpim e 

k rokovaniu, alebo k prerokovaniu jednotlivých bodo v 

schváleného programu dnešného zasadnutia mestského 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prvým bodom rokovania je Návrh na poverenie poslanc a 

Mestského zastupite ľstva, ktorý bude oprávnený zvoláva ť 

zasadnutia Mestského zastupite ľstva v zmysle zákona 

Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 90 o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v prípadoch p odľa 

paragrafu 12 tohoto zákona.  

Jedná sa o prípad ak primátor nezvolá mestské 

zastupite ľstvo najmenej raz za tri mesiace. 

Zákon o obecnom zriadení síce obsahuje aj ustanoven ie 

o tom, že mestské zastupite ľstvo má ur či ť aj to, kto je 

oprávnený vies ť rokovanie mestského zastupite ľstva 

v prípade, že primátor stratí právo vies ť rokovanie, alebo 

ho odmietne vies ť. Toto však dnes nie je potrebné rieši ť, 

pretože o tom už máme ustanovenie v platnom rokovac om 

poriadku v článku 6 odstavci 6, kde je ur čený najstarší 

prítomný poslanec.  
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Takže budeme teraz rokova ť a hlasova ť o návrhu na 

poverenie poslanca zvoláva ť zasadnutia mestského 

zastupite ľstva, ak ich nezvolá primátor najmenej raz za tri 

mesiace.  

Ja navrhujem na túto čestnú a dôležitú funkciu pani 

poslanky ňu inžinierku Katarínu Augustini č.  

Má niekto iný návrh?  

Ak nie, dávam hlasova ť o tomto návrhu.  

Prosím registrujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pardon? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha. Procesná chyba. Ospravedl ňujem sa pani 

predsedky ňa návrhovej komisie musí najprv pre číta ť návrh 

uznesenia. Ja som to o skok presko čil. Takže toto uzne, 

toto hlasovanie zatia ľ neplatí a pani Jégh, nech sa pá či. 

Hm. Tak to tu chýba, ale.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia v znení:  

mestské zastupite ľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

poveruje poslanky ňu Katarínu Augustini č zvolávaním 

zasadnutí mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 
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Bratislavy pod ľa § 12 odstavec 2 prvá veta zákona 

Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zbierky o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, ďakujem ve ľmi pekne.  

Teraz ešte raz, návrh bol prednesený. Prosím dávam 

o ňom hlasova ť.  

Registrujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných štyridsa ťdva, 

za štyridsa ťdva, to znamená návrh bol schválený.  

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo 

navrhnutú poslanky ňu pani inžinierku Katarínu Augustini č za 

poverenú poslanky ňu na zvolávanie zasadnutí mestského 

zastupite ľstva. 

Katarína, gratulujem ti. Dúfam, že toto právo nebud e 

treba využíva ť (so zasmiatím). 
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BOD 7 VOĽBA ČLENOV MESTSKEJ RADY HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, ďalším bodom 

programu je vo ľba desiatich členov mestskej rady hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný or gán 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta.  

Na základe rokovaní so zástupcami zvolených poslanc ov 

vám predkladám návrh na zriadenie mestskej rady hla vného 

mesta SR Bratislavy. Materiál vám bol dnes rozdaný na 

stoly.  

Ide o nasledujúcich kandidátov na členov mestskej rady 

z radov poslancov mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

pani Katarína Augustini č, 

pán Martin Borgu ľa,  

pán Ján Budaj,  

pán Ján Buocik,  

pán Gábor Grendel,  

pani Iveta Hanulíková,  

pani Viera Kimerlingová a  

pán Oliver Kríž,  

pani Zdenka Za ťovi čová a  

pán Rastislav Žitný.  
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Má niekto pripomienky, výhrady alebo dopl ňujúce návrhy 

k tomuto na navrhnutých členov mestskej rady? 

Pán Uhler, nech sa pá či.  

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

Za Ďakujem za slovo pán primátor. V čera poobede, ke ď 

som posielal zoznam členov, na ktorých sa poslanecké kluby 

dohodli, došlo k jednej chybi čke. Pod číslom šes ť má by ť 

správne meno Slavomír Drozd.  

Ospravedl ňujem sa, je to moja chyba.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre, ďakujem ve ľmi pekne za toto upozornenie.  

Všetci si opravíme v návrhu, vymeníme Slavomíra Dro zda 

za, teda opa čne, pani Hanulíkovú škrtneme a doplníme 

Slavomíra Drozda. 

Ak nie je ďalší dopl ňujúci návrh, tak poprosím teraz 

navrhnutých kandidátov, aby vyjadrili svoj súhlas 

s kandidatúrou, pri čom upozor ňujem, že máme jeden problém, 

pretože pani Za ťovi čová tu nie je. Takže nebude môc ť 

vyjadri ť svoj súhlas.  

A prosím teraz organiza čné oddelenie, aby vyriešilo 

túto, tento malý právny rébus. 

Takže pani Augustini č. 
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Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslanky ňa MsZ: 

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Martin Borgula, Borgu ľa.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

(Poznámka: Mimo mikrofón vyjadril súhlas.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ján Buo, Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

(Poznámka: Mimo mikrofón vyjadril súhlas.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ján Buocik. 

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

(Poznámka: Mimo mikrofón vyjadril súhlas.) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Gábor Grendel. 

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

(Poznámka: Mimo mikrofón vyjadril súhlas.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Viera Kimerli, ööö, Slavomír Drozd.  

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

(Poznámka: Mimo mikrofón vyjadril súhlas.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Viera Kimerlingová. 

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

(Poznámka: Mimo mikrofón vyjadril súhlas.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Oliver Kríž.  
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Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

(Poznámka: Mimo mikrofón vyjadril súhlas.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rastislav Žitný 

Mgr. Rastislav   Ž i t n ý , poslanec MsZ: 

(Poznámka: Mimo mikrofón vyjadril súhlas.) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak a teraz.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak, ešte raz opakujeme, musí to by ť v zápise a musíte 

sa prihlási ť a poveda ť to do mikrofónu.  

Opakujem procedúru. 

Katarína Augustini č. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ešte raz.  

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

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Martin Borgu ľa.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Stla čené to mám, len to svieti, teraz to nesvieti. 

Takže súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ján Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

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

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Gábor Grendel teraz, hej? 

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

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.   

Slavomír Drozd.  

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

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Viera Kimerlingová. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Oliver Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zdenka Za ťovi čová.  

Teda takto, chcem sa opýta ť predsedu klubu, Jozefa 

Uhlera, predpokladám, že má zmocnenie na to, aby tl močil 

jej súhlas.  

(poznámka: mimo mikrofón po čuť slová: „to je 

neplatné“) 

To je neplatné? V tom prípade nebudeme, nebudeme dn es 

voli ť pani Za ťovi čovú, pretože nemáme ako zisti ť jej súhlas 

osobne.  

Rastislav Žitný.  

Mgr. Rastislav   Ž i t n ý , poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vypo čuli sme si 

súhlasné stanoviská navrhnutých kandidátov na členov 

mestskej rady a ich stru čné predstavenie.  

Prosím predsedu volebnej komisie, ktorého si komisi a 

ur čila, aby oboznámil poslancov s organizáciou a prieb ehom 

tajného hlasovania.  

Predseda volebnej komisie je teda. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre. Ďalší problém, ktorý musíme vyrieši ť je, že pán 

Drozd nemusí, nemôže by ť vo volebnej komisii, lebo, lebo sa 

stal kandidátom na člena mestskej rady. To znamená Peter 

Hanulík, čo. Peter Hanulík je člen volebnej komisie, ale na 

to budeme potrebova ť uznesenie zastupite ľstva.  

Takže Izabella Jégh, prosím ťa, naformuluj uznesenie, 

ktorým odvoláme Slavomíra Drozda s členstva, ako člena 

volebnej komisie a navolíme Petra Hanulíka ako člena 

volebnej komisie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Takže navrhujem zruši ť pôvodné 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím ticho. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

pôvodné uznesenie o členov volebnej komisie s tým, že 

pán Drozd je odvolaný z komisie a namiesto neho bud e členom 

volebnej komisie Peter Hanulík.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rozumeli sme, prosím, všetci. Pán, pána Drozda 

odvolávame z komisie a menujeme, volíme do ňho pána 

Hanulíka. Je to zrozumite ľné? Môžme hlasova ť o tomto 

návrhu?  

Hlasujeme prosím. Registrujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťštyri prítomných, 

za štyridsa ťštyri. 

Konštatujem, že tento návrh bol prijatý a členom 

volebnej komisie sa stal pán Hanulík namiesto pána Drozda.  

A vraciam sa do pôvodného bodu, kde prosím predsedu  

finan čnej, návrhovej, teda výberovej komi, volebnej 

komisie, pardon, aby oboznámil poslancov s priebeho m 

tajného hlasovania.  
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Pán Pilinský.  

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

volebnej komisie: 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, od volebnej komi sie 

pri stolíku ved ľa re čníckeho pultu obržíte obálku a jeden 

hlasovací lístok ur čený na vo ľbu desiatich členov mestskej 

rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy .  

Kandidáti sú zoradení v abecednom poradí.  

Voľba členov mestskej rady sa uskuto čňuje v zmysle 

článku 10 odsek jedna písmeno a rokovacieho poriadku  

mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy.  

Hlasovanie sa uskuto ční tak, že na hlasovacom lístku 

zakrúžkujete za menom kandidáta jedno zo slov za, a lebo 

proti, alebo zdržal sa hlasovania. Hlasovací lístok  vložíte 

do obálky a obálku vhodíte do hlasovacej urny. Zakr úžkova ť 

možnosťou za môžete najviac desiatich kandidátov za členov 

mestskej rady. 

Neplatný hlasovací lístok je vtedy, ak sa v obálke 

nachádza viac rovnakých hlasovacích lístkov, ktoré sú 

rôzne, sa v obálke nachádza viac rovnako zakrúžkova ných 

hlasovacích lístkov, v tomto prípade sa jeden hlaso vací 

lístok spo číta ako platný a ostatné, a na ostatné sa 

neprihliada. A ďalší prípad, kedy je hlasovací lístok 

považovaný za neplatný je vtedy, ak sa hlasovací lí stok 

vhodený do hlasovacej urby, urny nenachádza v obálk e.  
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Ďalej je hlasovací lístok neplatný len v tej časti 

u kandidáta, kde je upravený iný, iným ako stanoven ým 

spôsobom.  

Takže nekrúžkujú sa čísla kandidátov, nekrúžkujú sa 

kandidáti, ale krúžkujú sa len tie možnosti, ktoré sú 

uvedené za menom kandidáta.  

Hlasovanie je platné, ak sa ho zú častní nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov. Kandidát je vtedy zvolený,  ak 

získa nadpolovi čný po čet poslancov prí, prítomných na 

hlasovaní.  

Navrhnutí kandidáti vyjadrili svoj súhlas 

s kandidatúrou.  

Volebný akt sa uskuto ční v zásalí Zrkadlovej siene, 

ktoré sa nachádza tu, po mojej pravici vzadu.  

Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali nadpolovi čný 

počet hlasov prítomných poslancov. Namiesto zvolených 

kandidátov sa pre nové vo ľby navrhnú iní kandidáti.  

Ďakujem. 

Myslím, že z toho.  

Ešte malá oprava? Aha? 
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Mgr. Ondrej   D o s t á l , poslanec MsZ a člen volebnej 

komisie: 

Pardon. Ja by som len doplnil, že nebudeme voli ť 

desiatich ale deviatich členov mestskej rady, lebo pani 

Zaťovi čová nevyjadrila súhlas. Čiže máme deviatich 

kandidátov. Môžte zakrúžkova ť najviac devä ť kandidátov, 

respektíve za hlasova ť. 

A teraz ešte sa musia vytla či ť nanovo hlasovacie 

lístky, lebo máme vytla čené hlasovacie lístky s pani 

Zaťovi čovou. Čiže chví, chví ľku to potrvá.  

(poznámka:  po čuť slová: „tak, asi by to nebol“) 

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

volebnej komisie: 

Takže malá prestávka kým sa to dotla čí.  

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Sú, už sú?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre. 

O slovo sa prihlásila predsedky ňa návrhovej komisie 

pani Jégh. 

Nech sa pá či. 
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Tým pádom, že nám pani Za ťovi čová zamiešala karty, tak 

v tom uznesení z ra ňajška v časti B, v poslednom bode, teda 

vo dvojke, tam musíme doda ť jednu vetu k tomu uzneseniu, že 

zákonom predpísaný s ľub poslanca, poslanca s výnimkou 

Zdenky Za ťovi čovej. Lebo ona nezložila s ľub, ostatní 

zložili.  

Takže do uznesení by sme to mali nejakým spôsobom 

uvies ť a trebárs. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Otázka akým. Pretože či musíme prija ť nové uznesenie, 

alebo ho môžme zmeni ť? 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre, tak pani predsední čka, navrhni, prosím,  návrh 

na uznesenie, ktorým doplníme, respektíve doplníme alebo 

zmeníme to pôvodné.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja si myslím, že ten bod dva sta čí doplni ť týmto 

menom.  

A je to zmena uznesenia, samozrejme, aj ke ď sa to 

doplní.  
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(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

No teraz som dostal informáciu, že pani Za ťovi čová je 

na ceste, pretože by nám jej neú časť zamiešala so všetkými 

uzneseniami, aj s komisiami.  

Takže budeme, po ďme pokra čova ť ďalej v členoch vo 

voľbe do mestskej rady a. 

(poznámka:  vrava v rokovacej sále) 

Dobre, predsedovia klubov, prosím vás, prídite ku m ne.  

(poznámka:  porada predsedov poslaneckých klubov 

s primátorom) 

Dobre, kolegyne a kolegovia, budeme postupova ť 

nasledujúcim spôsobom. Ke ďže vo vo ľbe členov mestskej rady 

pokra čova ť nemôžeme, pretože tu nie je jeden kandidát, 

budeme pokra čova ť v bode, ktorý schváli ť môžeme a to je 

voľba predsedov komisií. Je to takisto tajná vo ľba.  

Na to, aby sme tak mohli postupova ť, si musíme zmeni ť 

program, ktorý sme si odsúhlasili. A to tak, že mom entálnu 

voľbu členov mestskej rady prerušíme a odložíme do chvíle,  

kedy príde pani Za ťovi čová a budeme pokra čova ť vo vo ľbe 

predsedov komisií. Je to.  
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Pani Kramplová.  

No a to. Samozrejme, samozrejme, tomu predchádza 

zriadenie tých komisií, tak ako je, tak ako. 

Tak, pani Jégh? 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ja by som len podotkla, že by sme mali najprv zriad i ť 

komisie. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, áno, áno. Teraz som to povedal.  

Pani Šimon či čová, nech sa pá či. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Chcela som poveda ť to isté, prepá čte, že najprv 

zriadi ť.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, kto ešte chcel poveda ť to isté?  

Nech sa pá či.  

Zopakujem to, najprv zriadime komisie. 
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Čiže ale potrebujeme si odhlasova ť ten postup, že 

prerušujeme bod Vo ľba členov mestskej rady a prechádzame na 

ďalší bod a k tomu bodu sa vrátime, ke ď budeme všetci 

prítomní.  

Pani Jégh, prosím o návrh uznesenia. Izabella.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Návrh uznesenia. V krátkosti len to ľko, že sa 

prerušuje bod číslo sedem Vo ľba členov mestskej rady 

a odložíme to na neskoršie a budeme pokra čova ť s bodom so 

Zria ďovaním komisií.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Počuli ste návrh, prosím, zaregistrujte sa a hlasujte 

o tomto návrhu.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťtri prítomných, 

štyridsa ťtri za. 

Konštatujem, že sme rozhodli o tom, že prerušujeme bod 

Voľba členov mestskej rady hlavného mesta a budeme 

pokra čova ť v bode Zriadenie komisií mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy.  
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(poznámka:  prerušený bod číslo 7 Vo ľba členov 

Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy) 

 

 

BOD 8 ZRIADENIE KOMISIÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, ďalším bodom 

programu je Zriadenie komisií Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Materiál vám bol dnes rozdaný na stoly.  

Na základe rokovaní so zástupcami zvolených poslanc ov 

vám predkladám návrh na zriadenie desiatich komisií  

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

v nasledovnom poradí: 

-  Komisia mandátová,  

-  Komisia finan čnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta, 

-  Komisia územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby,  

-  Komisia dopravy a informa čných systémov,  

-  Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport,  
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-  Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok,  

-  Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 

bývania,  

-  Komisia pre ochranu verejného poriadku,  

-  Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu , 

-  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov mestského 

zastupite ľstva.  

 

Má niekto pripomienky alebo iné návr, návrhy 

k predmetnému návrhu zriadenia komisií mestského 

zastupite ľstva? 

Ak nie, prosím predsední čku návrhovej komisie pani 

Jégh, aby pre čítala návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o  návrhu uznesenia v znení Mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu zria ďuje komisie 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR, Slovenskej 

republiky Bratislavy, a to:  

-  Komisiu mandátovú,  

-  Komisiu finan čnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta, 

-  Komisiu územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby,  

-  Komisiu dopravny, dopravy a informa čných systémov,  
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-  Komisiu pre školstvo, vzdelávanie a šport,  

-  Komisiu kultúry a ochrany historických pamiatok,  

-  Komisiu sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 

bývania,  

-  Komisiu pre ochranu verejného poriadku,  

-  Komisiu pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu , 

-  Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov mestského 

zastupite ľstva.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Dávam hlasova ť o predloženom návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných štyridsa ťtri, 

za štyrids, ööö 

prítomných štyridsa ťštyri, 

za štyridsa ťtri, nehlasoval jeden.  

Konštatujem, že predložený návrh bol schválený ba 

mestské zastupite ľstvo zriadilo desa ť komisií mestského 

zastupite ľstva pod ľa teda toho návrhu.  
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BOD 9 VOĽBA PREDSEDOV KOMISIÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Pristúpime k ďalšiemu bodu nášho programu a to je 

Voľba predsedov komisií mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Materiál vám bol rozdaný na stoly ráno.  

Na základe rokovaní zástupcov zvolených poslancov v ám 

predkladám nasledovný návrh na vo ľbu predsedov komisií 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy:  

-  Komisia mandátová, návrh kandidáta na predsedu 

komisie Marian Greksa; 

-  Komisia finan čnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta, návrh kandidáta na 

predsedu komisie Ján Budaj; 

-  Komisia územného a strategického plánovania, 

životného prostredia a výstavby, návrh na predsedu 

komisie Radovan Jen čík; 

-  Komisia dopravy a informa čných systémov, návrh 

kandidáta na predsedu komisie Jozef Uhler; 

-  Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport, návrh 

kandidáta na predsedu komisie Rastislav Žitný; 

-  Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok, 

návrh kandidáta na predsedu komisie Katarína 

Šimonči čová; 
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-  Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 

bývania, návrh kandidáta na predsedu komisie Lucia 

Štasselová; 

-  Komisia pre ochranu verejného poriadku, návrh 

kandidáta na predsedu komisie Ľudmila Farkašovská; 

-  Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu , 

návrh kandidáta na predsedu komisie So ňa Svore ňová; 

-  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov mestského 

zastupite ľstva, návrh kandidáta na predsedu komisie 

Milan Vetrák. 

 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, má 

niekto pripomienky, výhrady, dopl ňujúce návrhy alebo otázky 

na navrhnutých kandidátov za predsedov komisií mest ského 

zastupite ľstva?  

Ak nie, žiadam navrhnutých kandidátov, aby vyjadril i 

svoj súhlas s kandidatúrou a urobíme to tak , ako p redtým. 

Prosím, prihláte sa a povedzte svoj súhlas alebo ne súhlas 

do mikrofónu.  

Marian Greksa, Komisia mandátová. 

Marian   G r e k s a , poslanec MsZ: 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ján Budaj, Komisia finan čnej stratégie a pre správu 

a podnikanie s majetkom mesta. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rado, Radovan Jen čík, Komisia územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Jozef Uhler, Komisia dopravy a informa čných systémov. 

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

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rastislav Žitný, Komisia pre školstvo, vzdelávanie 

a šport. 
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Mgr. Rastislav   Ž i t n ý , poslanec MsZ: 

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Katarína Šimon či čová, Komisia kultúry a ochrany 

historických pamiatok. 

Ing. Katarína    Š i m o n č i č o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Lucia Štasselová, Komisia sociálnych vecí, 

zdravotníctva a rozvoja bývania. 

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

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ľudmila Farkašovská, Komisia pre ochranu verejného 

poriadku. 

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

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Soňa Svore ňová, Komisia pre cestovný ruch 

a medzinárodnú spoluprácu. 

Ing.  So ňa   S v o r e ň o v á ,  poslanky ňa MsZ: 

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Milan Vetrák, Komisia na ochranu verejného záujmu p ri 

výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 

zastupite ľstva. 

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

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vypočuli sme si súhlasné stanoviská navrhnutých 

kandidátov na predsedov komisií mestského zastupite ľstva 

s ich kandidatúrou a ich stru čné predstavenie.  

Dovoľujem si vás upozorni ť, že pod ľa článku 9 odstavci 

1 rokovacieho poriadku mestského zastupite ľstva je vo ľba 

predsedov komisií mestského zastupite ľstva tajná, 

respektíve sa uskuto čňuje tajným hlasovaním.  
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Podľa článku 10 odstavca 1 rokovacieho poriadku 

mestského zastupite ľstva vo ľby riadi volebná komisia 

zvolená, zvolená mestským zastupite ľstvom.  

Prosím predsedu volebnej komisie, aby opätovne 

oboznámil poslancov s organizáciou a priebehom tajn ej vo ľby 

predsedov komisií mestského zastupite ľstva.  

Pán Pilinský, nech sa pá či. 

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

volebnej komisie: 

Ďakujem. 

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, táto 

voľba bude trošku iná, lebo ten lístok je upravený ina k, 

tak si to dovolím pre číta ť ešte raz.  

Od volebnej komisie pri stolíku ved ľa re čníckeho pultu 

obržíte opä ť obálku a jeden hlasovací lístok na vo ľbu 

predsedov komisií mestského zastupite ľstva.  

Voľba sa uskuto ční v zmysle článku 10 odsek jedna 

písmeno b rokovacieho poriadku mestského zastupite ľstva.  

Na hlasovacom lístku sú uvedené všetky komisie.  

Hlasovanie sa uskuto ční tak, že za, že na hlasovacom 

lístku zakrúžkujete opä ť za menom kandidáta jedno zo slov 

za, proti, alebo zdržal sa hlasovania. Krúžkujete l en jednu 

možnosť. Hlasovací lístok vložíte do obálky a obálku 

vhodíte do hlasovacej urny. 
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Neplatný hlasovací lístok je vtedy, ak na obálke, a k 

sa v obálke nachádza viac rovnakých hlasovacích lís tkov, 

ktoré sú rôzne, sa v obálke nachádza viac rovnako 

zakrúžkovaných hlasovacích lístkov, v tomto prípade  sa 

jeden hlasovací lístok spo číta ako platný a na ostatné, 

a na ostatné sa neprihliada. A aj, aj vtedy sa pova žuje 

hlasovací lístok za neplatný, ak sa hlasovací lísto k 

vhodený do hlasovacej urny nenachádza v obálke.  

Ďalej sa hla, ďalej je hlasovací lístok neplatný len 

v tej časti u kandidáta, kde je upravený iným ako 

stanoveným spôsobom, to znamená ak je zakrúžkované poradie 

alebo meno kandidáta. Vždy je dôležité krúžkova ť len za, 

proti alebo zdržal sa hlasovania, ak chcete, aby vá š hlas 

bol platný.  

Navrhnutí kandidáti vyjadrili svoj, svoj súhlas 

s kandidatúrou a volebný akt sa uskuto ční tu v zásalí 

Zrkadlovej siene. 

Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali nadpolovi čný 

počet hlasov prítomných poslancov. Namiesto nezvolenýc h 

kandidátov sa pre nové vo ľby navrhnú iní kandidáti.  

Takže teraz poprosíme, aby sem prišli ostatní členovia 

volebnej komisie a budeme vydáva ť hlasovacie lístky 

a obálky kandidátne, tak ako budú prichádza ť.  
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem predsedovi volebnej komisie za odbornú 

inštruktáž.  

A teraz pristúpime teda k tomu aktu tajných volieb.  

Volebná komisia rozdá poslancom volebné obálky, hla sovacie 

lístky a žiadam poslancov a poslankyne o vykonanie 

volebného aktu tajným hlasovaním. Urny s plentov sú , ako 

sme po čuli, v bo čnej miestnosti.  

A po vykonaní volebného aktu vyhlasujem 

pätnás ťminútovú prestávku, po čas ktorej žiadam volebnú 

komisiu, aby sa ujala svojej funkcie a pristúpila 

k s čítaniu hlasov.  

Ešte jedno slovo.  

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

volebnej komisie: 

Ak. Pardon, ak, ak môžem, tak poprosím, nemusíte ti e 

obálky lepi ť. U ľahčíte nám tým robotu a tie obálky potom 

následne využijeme pri ďalšej vo ľbe. Zrecyklujeme ich, 

dobre? Tak prosím vás, nelepte tie obálky.  

 

(poznámka:  prebieha tajná vo ľba predsedov komisií 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy) 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím ešte zvyšných kolegov poslancov a kolegyne 

poslankyne, aby sa dostavili do rokovacej sály, aby  sme 

mohli pokra čova ť v bode Vo ľba predsedov komisií mestského 

zastupite ľstva. 

(poznámka:  prebieha tajná vo ľba predsedov komisií 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, ďakujem ve ľmi pekne.  

Prosím teraz predsedu volebnej komisie Petra 

Pilinského, aby vyhlásil výsledky tajného hlasovani a na 

predsedov komisií mestského zastupite ľstva.  

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

volebnej komisie: 

Ďakujem. 

Vážený pán primátor, vážené pani kolegyne, vážení p áni 

kolegovia, dovolím si vám pre číta ť zápisnicu o výsledkoch 

tajného hlasovania zo d ňa 11. decembra 2014 na vo ľbu členov 

mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  

Všetko sme si zvolili. Nemusíme to opakova ť. To je tá 

prvá pozitívna správa.  
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Počet prítomných poslancov štyridsa ťtri,  

Počet zú častnených na hlasovaní štyridsa ťtri,  

Počet platných hlasov štyristodvadsa ťšes ť, 

Počet neplatných hlasov štyri.  

A teraz pre čítam po čet hlasov odovzdaných pre 

jednotlivých kandidátov: 

Marian Greksa, po čet platných hlasov štyridsa ťtri, 

štyridsa ťjedna za, jeden proti, jeden sa zdržal hlasovania. 

Pán Ján Budaj, štyridsa ťdva platných hlasov, 

tridsa ťdva za, devä ť proti, jeden sa zdržal, jeden  hlas 

neplatný. 

Radovan Jen čík, štyridsa ťdva platných hlasov, 

štyridsa ťjedna za, nula proti, jeden zdržal sa, jeden  hlas 

neplatný.  

Pán Jozef Uhler, štyridsa ťdva platných hlasov, 

štyridsa ť sa, za, jeden proti, jeden sa zdržal, jeden  

neplatný. 

Rastislav Žitný, štyridsa ťtri platných, štyridsa ťdva 

za, jeden proti, jeden sa zdržal.  

Katarína Šimon či čová, štyridsa ťdva platných hlasov, 

tridsa ťjedna za, osem proti, tri zdržal sa hlasovania, 

jeden hlas neplatný.  

Lucia Štasselová, štyridsa ťtri platných hlasov, 

tridsa ťdevä ť za, jeden proti, tri zdržal sa hlasovania.  
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Ľudmila Farkašovská, štyridsa ťtri platných hlasov, 

štyridsa ťtri za.  

(poznámka:  potlesk) 

Soňa Svore ňová, štyridsa ťtri platných hlasov. 

(poznámka:  potlesk) 

Štyridsa ťtri platných hlasov, štyridsa ťjedna za, jeden 

proti, jeden sa zdržal.  

Milan Vetrák, štyridsa ťtri platných hlasov, trid čať, 

tridsa ťšes ť za, pä ť proti, dva zdržal sa hlasovania. 

V zmysle článku 10 odsek 8 rokovacieho poriadku 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy hlasovanie je platné, ak sa ho  

zúčastní nadpolovi čná vä čšina všetkých poslancov mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  

V zmysle článku 10 odsek 12 pri spolo čnej vo ľbe sú 

zvolení tí kandidáti, ktorí získali nadpolovi čnú vä čšinu, 

nadpolovi čný po čet hlasov prítomných poslancov mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky.  

Z tohto dôvodu konštatujem, že predsedom, že predse dov 

komisií mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy boli zvolení:  
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Marian Greksa, Komisia mandátová, Komisia mandátová , 

Ján Budaj, Komisia finan čná, finan čnej stratégie a pre 

správu a podnikanie s majetkom mesta, 

Radovan Jen čík, Komisia územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby, 

Jozef Uhler, Komisia dopravy a informa čných systémov, 

Rastislav Žitný, Komisia pre školstvo, vzdelávanie 

a šport, 

Katarína Šimon či čová, Komisia kultúry a ochrany 

historických pamiatok, 

Lucia Štasselová, Komisia sociálnych vecí, 

zdravotníctva a rozvoja bývania, 

Ľudmila Farkašovská, Komisia pre ochranu verejného 

poriadku, 

Soňa Svore ňová, Komisia pre cestovný ruch 

a medzinárodnú spoluprácu, 

Milan Vetrák, Komisia na ochranu verejného záujmu p ri 

výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 

zastupite ľstva. 

Za predsedu komisie rady, no ni č. To je. Pardon.  

Volebná komisia vlastnou rukou: Peter Pilinský, Mil an 

Černý, Hanulík, Ondrej Dostál,  Martin Chren.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem predsedovi komisie za oboznámenie s výsledka mi 

volieb členov mestskej rady, pardon,  predsedov komisií.  

Predsedkyniam a. 

Pán Borgu ľa, môžme teraz chví ľu pracova ť? Alebo sa mám 

aj ja oto či ť chrbtom? 

Predsedkyniam a predsedom komisií blahoželám a teší m 

sa na úspešnú spoluprácu v prospech nášho mesta.  

Pani predsedky ňa návrhovej komisie, prosím o príslušné 

uznesenie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Budeme hlasova ť o návrhu uznesenia, mestské 

zastupite ľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

tajným hlasovaním za predsedov komisií mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy boli zvolení 

nasledovní poslanci a poslankyne:  

Marian Greksa, Komisia mandátová, 

Ján Budaj, Komisia finan čná, finan čnej stratégie a pre 

správu a podnikanie s majetkom mesta, 
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Radovan Jen čík, Komisia územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstavby, 

Jozef Uhler, Komisia dopravy a informa čných systémov, 

Rastislav Žitný, Komisia pre školstvo, vzdelávanie 

a šport, 

Katarína Šimon či čová, Komisia kultúry a ochrany 

historických pamiatok, 

Lucia Štasselová, Komisia sociálnych vecí, 

zdravotníctva a rozvoja bývania, 

Ľudmila Farkašovská, Komisia pre ochranu verejného 

poriadku, 

Soňa Svore ňová, Komisia pre cestovný ruch 

a medzinárodnú spoluprácu, 

Milan Vetrák, Komisia na ochranu verejného záujmu p ri 

výkone funkcií verejných funkcionárov mestského 

zastupite ľstva. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem ve ľmi pekne za návrh.  

Prosím registrujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných štyridsa ťdva, 
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za štyridsa ťjeden, zdržal sa jeden, proti nebol nikto 

a nehlasoval ani jeden.  

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zobralo na 

vedomie, že v tajnom hlasovaní boli zvolení jednotl iví 

predsedovia komisií mestského zastupite ľstva.  

 

 

BOD 4 ZLOŽENIE S ĽUBU POSLANKYNE ZDENKY 

ZAŤOVIČOVEJ – POKRAČOVANIE BODU 4 

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

Kolegyne a kolegovia, teraz sa musíme ešte opä ť vráti ť 

k jednému procesnému bodu, ktorý musíme dohna ť, respektíve 

doplni ť, pretože medzitým prišla pani Zdenka Za ťovi čová, 

ktorá musí spravi ť, respektíve zloži ť ešte poslanecký s ľub, 

aby sme mohli pokra čova ť v tej hlasovacej procedúre tak, 

ako ju máme naplánované.  

Chcem sa vás opýta ť, či môžme procesným návrhom, 

jednoduchým procesným hlasovaním si odsúhlasi ť si tento 

postup, že by sme sa vrátili k zloženiu s ľubu jednej 

poslankyne a potom sa vrátime k bodu pre, vo ľba členov 

mestskej rady, ktorý sme si prerušili.  

Môžme takto hlasova ť?  Ak áno, prosím, teda ak neni 

nejaký iný návrh, prosím o jedno hlasovanie, aby sm e si to 

odsúhlasili.  
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Hlasujme normálne zariadením, áno.  

Ni č. Hlasovacie zariadenie.  

Spustite hlasovanie. A návrh je procesný návrat 

k s ľubu poslankyne Za ťovi čovej.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Z prítomných štyridsa ťdva boli za štyridsiatidvaja, to 

znamená všetci.  

Ďakujem ve ľmi pekne.  

A prosím teraz pani Martu Černú, aby v spolupráci 

s organiza čným oddelením zorganizovala teraz s ľub pani 

poslankyne.  

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

(prítomní stoja) 

(poznámka:  poslanky ňa Marta Černá číta s ľub poslanca 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy) 

„S ľubujem na svoju česť a svedomie, (prítomní sa 

postavili) že budem riadne plni ť svoje povinnosti, 

ochra ňova ť záujmy hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, dodržiava ť Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne p redpisy 

a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy ich budem uplat ňova ť  pod ľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia.“ 

Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á : 

Ešte nie? 

Sľubujem.  

(poznámka:  pani poslanky ňa si podala ruku s pánom 

primátorom a potvrdila zloženie s ľubu podpisom) 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, tým sme dosiahli vlastne plný po čet poslanký ň 

a poslancov mestského zastupite ľstva.  

Všetci správne zložili s ľub a my môžeme pokra čova ť 

ďalej v bode, ktorý sme si prerušili. A tým bol.  

Uznesenie áno, áno, samozrejme, správne.  

Ja som chcel, ja som chcel  iba nazna či ť, čo budeme 

robi ť potom, ke ď prijmeme uznesenie o tomto 

predchádzajúcom. 

Takže ešte pani návrhová, teda pani predsedky ňa 

návrhovej komisie, uznesenie.  
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Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Nebudem číta ť celé uznesenie, čo som pre čítala, len 

zopakujem v časti B, konštatujeme, že v bode dva 

novozvolení poslanci mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy zložili zákonom predpísaný s ľub 

poslanca.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím o hlasovanie. Registráciu a hlasovanie.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Ostatné ostáva v platnosti.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Prosím, spustite hlasovanie. Tak.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťštyri prítomných, 

štyridsa ťtri za, nehlasoval jeden. 

Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. 
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BOD 7 VOĽBA ČLENOV MESTSKEJ RADY HLAVNÉHO 

MESTA SR BRATISLAVY – POKRAČOVANIE 

PRERUŠENÉHO BODU 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

(poznámka: otvorenie prerušeného bodu) 

A my sa teraz môžme vráti ť k tomu bodu, o ktorom som 

hovoril, to znamená vo ľba desiatich členov Mestskej rady 

hlavného mesta SR Bratislavy.  

A ja ten bod zopakujem od za čiatku, aby sme ho mali 

procesne správne celý od, odrokovaný a odhlasovaný.   

Vážené poslankyne, vážení poslanci, ďalším bodom 

programu je vo ľba desiatich členov mestskej rady hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislava.  

Mestská rada je iniciatívny, výkonný a kontrolný or gán 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy.  

Na základe rokovaní so zástupcami zvolených poslanc ov 

vám predkladám návrh na zriadenie mestskej rady hla vného 

mesta SR Bratislavy. Materiál vám bol dnes rozdaný na 

stoly.  
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Ide o nasledujúcich kandidátov na členov mestskej rady 

z radov poslancov mestského zastupite ľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Katarína Augustini č, 

Martin Borgu ľa,  

Ján Budaj,  

Ján Buocik,  

Gábor Grendel,  

Slavomír Drozd 

Viera Kimerlingová a  

Oliver Kríž,  

Zdenka Za ťovi čová a  

Rastislav Žitný.  

Pani poslankyne, páni poslanci, má niekto, dopl ňujúce 

návrhy, výhrady alebo otázky na kandidátov na členov 

mestskej rady? 

Ak nie, tak opä ť žiadam navrhnutých kandidátov, aby 

vyjadrili svoj súhlas s kandidatúrou do mikrofónu. 

Katarína Augustini č. 

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

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Martin Borgu ľa.  
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Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ján Budaj. 

Ján   B u d a j ,  poslanec MsZ: 

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ján Buocik. 

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

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Gábor Grendel. 

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

Súhlasím.  

 

 



Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia mestského zas tupite ľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy d ňa 11. decembra 2014  

 108 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Slavomír Drozd.  

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

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Viera Kimerlingová. 

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

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Oliver Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Zdenka Za ťovi čová.  
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Mgr. Zdenka   Z a ť o v i č o v á ,   poslanky ňa MsZ: 

Súhlasím. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Rastislav Žitný.  

Mgr. Rastislav   Ž i t n ý , poslanec MsZ: 

Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vypo čuli sme si 

súhlasné stanoviská navrhnutých kandidátov na členov 

mestskej rady s ich kandidatúrou a ich stru čné 

predstavenie.  

Prosím predsedu volebnej komisie aby oboznámil 

poslancov s organizáciou a priebehom tajného hlasov ania.  

Peter. 

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

volebnej komisie: 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne poslankyne, 

vážení kolegovia poslanci, už sme si to vyskúšali j eden 

krát a že teraz bude druhá vo ľba.  
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Od volebnej komisie opä ť pri stolíku obržíte lístok na 

voľbu desiatich členov mestskej rady. 

Kandidáti sú zoradení v abecednom poradí.  

Voľba členov mestskej rady sa uskuto čňuje v zmysle 

článku 10 odseku jedna písmeno a rokovacieho poriadk u 

mestského zastupite ľstva. 

Hlasovanie sa uskuto ční tak, že na hlasovacom lístku 

zakrúžkujete za menom kandidáta jedno zo slov za, p roti, 

alebo zdržal sa hlasovania. Ukážku máte za plentou,  takže 

myslím si, že to sa dá zvládnu ť. Hlasovací lístok vložíte 

do obálky a obálku vhodíte do hlasovacej urny. Zakr úžkova ť 

možnosťou za môžete najviac desa ť kandidátov za členov 

mestskej rady. 

Opäť prípady, kedy je neplatný hlasovací lístok. Je to 

v prípade, ak sa v obálke nachádza viac rovnakých 

hlasovacích lístkov, ktoré sú rôzne. Ďalší prípad je ak sa 

v obálke nachádza viac rovnako zakrúžkovaných hlaso vacích 

lístkov, v tomto prípade sa jeden hlasovací lístok 

zapo čítava ako platný a ostatné, a na ostatné sa 

neprihliada. A ďalší prípad, kedy je považovaný hlasovací 

lístok za neplatný je vtedy, ak je vhodený do urny bez 

toho, aby bol vložený do obálky. 

Ďalej je hlasovací lístok neplatný len v tej časti 

u kandidáta, kde je upravený iným ako stanoveným sp ôsobom.  

Hlasovanie je platné, ak sa ho zú častní nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov. Kandidát je vtedy zvolený,  ak 
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získal nadpolovi čnú vä čšinu po čtu hlasov prítomných 

poslancov. 

Navrhnutí kandidáti vyjadrili svoj súhlas 

s kandidatúrou.  

Volebný akt sa uskuto ční opä ť na tom istom mieste.  

Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali nadpolovi čný 

počet hlasov prítomných poslancov. Namiesto zvolených 

kandidátov sa pre nové vo ľby navrhnú iní kandidáti. 

Namiesto nezvolených kandidátov sa pre nové vo ľby navrhnú 

iní kandidáti.  

Ďakujem. 

Takže opä ť môžte si prevzia ť obálku aj volebné lístky 

tu pri nás.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja to ešte poviem.  

Ďakujem pekne predsedovi volebnej komisie za 

inštruktáž a teraz ideme k tomu aktu a prosím vyzdv ihnite 

si volebné obálky tak, ako sme to spravili, ako to spravíme 

teraz.  

A po, po, po. Vyhlasujem pätnás ťminútovú prestávku. 

Potom komisia to musí ešte dopo číta ť, ale aby sme sa už 

nerozutekali po celom, po celom paláci.  
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(poznámka: prebieha tajná vo ľba desiatich členov 

mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak. (poznámka:  nezrozumite ľné slovo) Prosím  teda 

predsedu volebnej komisie, aby nás oboznámil s výsl edkami 

tajného hlasovania na členov mestskej rady volených z radov 

poslanký ň a poslancov.  

Nech sa pá či. 

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

volebnej komisie: 

Ďakujem. 

Vážený pán primátor, vážené kolegyne, vážení 

kolegovia, opä ť máme za sebou úspešné vo ľby. Takže ja si 

dovolím si vám pre číta ť zápisnicu o výsledkoch tajného 

hlasovania zo d ňa 11. decembra 2014 na vo ľbu členov 

mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  

Počet prítomných poslancov štyridsa ťtri,  

Počet odovzdaných obálok štyridsa ťtri,  

Teraz budem číta ť  jednotlivých kandidátov v poradí 

a po čet hlasov za, proti, zdržal sa, prípadne neplatné 

hlasy.  



Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia mestského zas tupite ľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy d ňa 11. decembra 2014  

 113 

Takže Katarína Augustini č, štyridsa ťtri platných 

hlasov, štyridsa ť za, jeden proti, dva sa, dvaja sa 

zdržali. 

Pán Martin Borgu ľa, štyridsa ťjedna platných hlasov, 

tridsa ťsedem za, dva (poznámka:  odkaš ľanie) dva proti,  

dva sa zdržali, dvaja sa zdržali, dva neplatné hlas y. 

Ján Budaj, štyridsa ťdva platných hlasov, tridsa ťjedna 

za, devä ť proti, dvaja sa zdržali, jeden neplatný hlas. 

Pán Ján Buocik, štyridsa ťtri platných hlasov, 

štyridsa ťdva za, nula proti,  jeden sa zdržal, nula  

neplatných. 

Pán Ján Buocik, štyridsa ťtri platných hlasov, 

štyridsa ťdva za, nula proti,  jeden sa zdržal, nula  

neplatných. 

Pán Slavomír Drozd, štyridsa ťtri platných hlasov, 

štyridsa ť za, dva proti,  jeden sa zdržal. 

Pán Gábor Grendel, štyridsa ťtri platných hlasov, 

tridsa ťštyri za, pä ť proti, štyri sa zdržali, nula  

neplatných. 

Pani Viera Kimerlingová, štyridsa ťjedna platných 

hlasov, dvadsa ťsedem za, desa ť proti, štyri sa zdržali 

hlasovania, dva hlasy neplatné. 

Pán Oliver Kríž, štyridsa ťtri platných hlasov, 

štyridsa ťjedna za, jeden proti, jeden sa zdržal. 
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Pani Zdenka Za ťovi čová, štyridsa ťtri platných hlasov, 

štyridsa ť hlasov za, dva proti, jeden sa zdržal. 

Pán Rastislav Žitný, štyridsa ťdva platných hlasov, 

tridsa ťsedem za, štyri proti, jeden sa zdržal, jeden hlas 

neplatný. 

V zmysle článku 10 odseku 9 rokovacieho poriadku 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

hlasovanie je platné, ak sa ho zú častnila nadpolovi čná 

väčšina všetkých poslancov mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

V zmysle článku 10 odsek 12 pri spolo čnej vo ľbe sú 

zvolení tí kandidáti, ktorí získali nadpolovi čný po čet 

počet hlasov prítomných poslancov mestského zastupite ľstva.  

Z tohto dôvodu konštatujem, že pani Katarína 

Augustini č, Martin Borgu ľa, Ján Budaj, Ján Buocik, Slavomír 

Drozd, Gábor Grendel, Viera Kimerlingová, Oliver Kr íž, 

Zdenka Za ťovi čová a Rastislav Žitný boli zvolení za člena 

Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.  

Volebná komisia: Peter Pilinský, Hanulík, Chren, 

Černý, Dostál. 

Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem predsedovi volebnej komisie.  
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Gratulujem zvoleným členkám a členom mestskej rady 

z radov poslancov a teším sa na spoluprácu v prospe ch  

nášho mesta.  

Prosím predsední čku návrhovej komisie, aby predniesla 

príslušný návrh uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia ako nám bolo teraz 

pre čítané, teda menoslov. Mestské zastupite ľstvo hlavného 

mesta SR Bratislavy berie na vedomie, že tajným hla sovaním 

boli za členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 

zvolení. Pre čítam ešte raz menoslov?  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Áno, radšej pre čítaj.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Radšej číta ť?  

Katarína Augustini č, Martin Borgu ľa, Ján Budaj, Ján 

Buocik, Slavomír Drozd, Gábor Grendel, Viera Kimerl ingová, 

Oliver Kríž, Zdenka Za ťovi čová a Rastislav Žitný. 
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Predsedajúci: JUDr. Ivo   N e s r o v n a l , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Kolegyne, kolegovia, dávam hlasova ť o tomto návrhu. 

Prosím, zaregistrujte sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Štyridsa ťdva prítomných, 

štyridsa ťdva za. 

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zobralo na 

vedomie, že v tajnom hlasovaní bolo zvolených desa ť členov 

mestskej rady pod ľa predloženého návrhu.  

 

 

BOD 10 VOĽBA ČLENOV KOMISIÍ MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 

BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, teraz urobíme opä ť procesný, procesný skok 

a vrátime sa do bodu, pretože sme si zvolili komisi e, 

zvolili sme si predsedov komisií, ale musíme zvoli ť aj ich 

členov.  
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Čiže prichádzame k bodu Vo ľba členov komisií Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

Okej.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, na dnešnom 

zasadnutí boli zriadené komisie mestského zastupite ľstva, 

zvolili ste ich predsedov. Je však potrebné zvoli ť aj 

členov komisií mestského zastupite ľstva. Materiál vám bol 

dnes ráno rozdaný na stoly.  

Na základe rokovaní so zástupcami zvolených poslanc ov 

vám predkladám návrh na vo ľbu členov jednotlivých komisií 

mestského zastupite ľstva z radov poslancov mestského 

zastupite ľstva.  

Zloženie jednotlivých komisií mestského zastupite ľstva 

bude nasledovné, alebo navrhujem nasledovné: 

 

Komisia mandátová: 

Katarína Augustini č, 

Dana Čahojová, 

Marta Černá,  

Radovan Jen čík, 

Richard Mikulec, 

Iveta Plšeková. 
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Komisia finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta: 

Martin Borgu ľa, 

Pavol Bulla, 

Ján Buocik, 

Ondrej Dostál, 

Gábor Grendel, 

Martin Chren, 

Ignác Kolek, 

Martin Kuruc, 

Ján Mrva, 

Radoslav Olekšák, 

Roman Weinštuk, 

Rastislav Žitný.     

Komisia územného a strategického plánovania, životn ého 

prostredia a výstavby: 

Martin Borgu ľa 

Ján Budaj, 

Pavol Bulla, 

Milan Černý,   

Slavomír Drozd, 

Gabriela Feren čáková 

Branislav Kaliský, 

Juraj Ká čer, 

Viera Kimerlingová,  

Elena Pätoprstá,     

Peter Pilinský, 

Katarína Šimon či čová a 

Lucia Štasselová.      
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Komisia dopravy a informa čných systémov: 

Katarína Augustini č, 

Vladimír Bajan, 

Ján Buocik, 

Branislav Kaliský, 

Radoslav Olekšák, 

Elena Pätoprstá, 

Iveta Plšeková a 

Jarmila Tvrdá. 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport: 

Vladimír Bajan, 

Iveta Hanulíková, 

Peter Hochschorner, 

Ján Hr čka, 

Viera Kimerlingová, 

Peter Pilinský, 

Zdenka Za ťovi čová. 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok: 

Ľudmila Farkašovská, 

Marian Greksa, 

Peter Hanulík, 

Izabella Jégh, 

Juraj Ká čer, 

Soňa Svore ňová, 

Milan Vetrák. 
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Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 

bývania: 

Peter Hanulík, 

Ignác Kolek, 

Iveta Plšeková, 

Jarmila Tvrdá, 

Zdenka Za ťovi čová. 

Komisia pre ochranu verejného poriadku: 

Gábor Grendel,     

Ján Hr čka, 

Oliver Kríž, 

Radoslav Olekšák, 

Jozef Uhler. 

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu : 

Milan Černý, 

Slavomír Drozd, 

Iveta Hanulíková, 

Tomáš Kor ček, 

Oliver Kríž, 

Milan Vetrák. 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funk cií 

verejných funkcionárov mestského zastupite ľstva: 

Ján Budaj, 

Marta Černá,     

Slavomír Drozd, 
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Ondrej Dostál, 

Marian Greksa, 

Gábor Grendel, 

Milan Jambor, 

Izabella Jégh, 

Juraj Ká čer, 

Jarmila Tvrdá a 

Zdenka Za ťovi čová. 

 

Sú k tomuto iné návrhy?  

Vidím, že sa prihlásil Ján Hr čka.  

Nech sa ti pá či, máš slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len pri tom jak sa nahlasovali, mal som na staro sti 

za našu, za náš klub to nahlási ť. A ospravedl ňujem sa 

kolegom, bohužia ľ, asi z nedopatrením sa stalo, že tam 

nastali nejaké dve drobné chyby.  

Prvá vec je, že kolega Gábor Grendel ostal v komisi i, 

komisii územného a strategického plánovania, kde už  nemal 

byť, a kolegovia pani Čahojová a Richard Mikulec ostali len 

v jednej komisii mandátovej, čiže neboli v žiadnej 

pracovnej komisii.  

Preto by som chcel navrhnú ť zmenu v tom, že teda 

Komisia územného a strategického plánovania, životn ého 
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prostredia a výstavby, to je vlastne bod tri, 3.5 b ude 

vynechaný, nebude členom tejto komisie, a do komisie číslo 

osem Komisia pre ochranu verejného poriadku by som chcel 

dať návrh, aby pani Čahojová, aj pán Mikulec boli členmi 

jednej riadnej komisie, pretože majú len mandátovú,  ktorá 

viacmenej nie je pracovná, zasadá jeden krát za rok .  

Ospravedl ňujem sa za toto, bola to moja chyba.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne, ale ja som v komisii územného 

a strategického plánovania už ne čítal Gábora Grendela, ja 

ho tu v podklade nemám.  

V písomnom návrhu je, takže sa bavíme o tom. Dobre.   

Toto je vec, ktorú si môžem osvoji ť ako predkladate ľ, 

ak s tým budú súhlasi ť ale predsedovia ostatných klubov 

a prosím ich všetkých, aby sa písom, aby sa k tomu 

vyjadrili, či s takýmto postupom súhlasia.  

Pravicový klub.  

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

Mali sme to predkonzultované. Súhlasím.  

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Bratislava Inak. 
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(poznámka: mimo mikrofón po čuť poslanky ňu Katarínu 

Augustini č „áno, súhlasím“) 

Klub pre Bratislavu.  

Ing. Martin   B o r g u ľ a , poslanec MsZ: 

Súhlasím.  

A Bratislavský klub, je to je váš návrh vlastne.  

To znamená, ja ešte raz pre čítam komisiu pre ochranu 

verejného poriadku, aby sme boli si na istom: 

Gábor Grendel, tu. Áno Gábor Grendel, Ján Hr čka, 

Oliver Kríž, Radoslav Olekšák, Jozef Uhler, Dana Čahojová 

a pán Mikulec.  

Okej. Takže o tomto návrhu budeme hlasova ť. Ja si ho 

osvojujem autoremedúrou.  

Pani predsední čka návrhovej komisie krúti hlavou. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

...nemáme tu ni č a nesta čila som si to zapísa ť. To 

bolo tak rýchlo, že jednoducho sa nedá.  

(poznámka:  po čuť hovor mimo mikrofón) 

Takže návrh uznesenia. Pre čítam pre istotu celé, tak 

ako bolo upravené s osvojením pána primátora.  
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Mestské zastupite ľstvo po prerokovaní  materiálu 

po A volí za členov komisií mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy poslancov mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

Komisia mandátová: 

Katarína Augustini č, 

Dana Čahojová, 

Marta Černá,  

Radovan Jen čík, 

Richard Mikulec, 

Iveta Plšeková. 

Komisia finan čnej stratégie a pre správu a podnikanie 

s majetkom mesta: 

Martin Borgu ľa, 

Pavol Bulla, 

Ján Buocik, 

Ondrej Dostál, 

Gábor Grendel, 

Martin Chren, 

Ignác Kolek, 

Martin Kuruc, 

Ján Mrva, 

Radoslav Olekšák, 

Roman Weinštuk, 

Rastislav Žitný.     

Komisia územného a strategického plánovania, životn ého 

prostredia a výstavby: 

Ján Budaj, 

Martin Borgu ľa 
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Pavol Bulla, 

Milan Černý,   

Slavomír Drozd, 

Gabriela Feren čáková 

Branislav Kaliský, 

Juraj Ká čer, 

Viera Kimerlingová,  

Elena Pätoprstá,     

Peter Pilinský, 

Katarína Šimon či čová, 

Lucia Štasselová.      

Komisia dopravy a informa čných systémov: 

Katarína Augustini č, 

Vladimír Bajan, 

Ján Buocik, 

Branislav Kaliský, 

Radoslav Olekšák, 

Elena Pätoprstá, 

Iveta Plšeková, 

Jarmila Tvrdá. 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport: 

Vladimír Bajan, 

Iveta Hanulíková, 

Peter Hochschorner, 

Ján Hr čka, 

Viera Kimerlingová, 

Peter Pilinský, 

Zdenka Za ťovi čová. 
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Komisia kultúry a ochrany hiros, historických 

pamiatok: 

Ľudmila Farkašovská, 

Marian Greksa, 

Peter Hanulík, 

Izabella Jégh, 

Juraj Ká čer, 

Soňa Svore ňová, 

Milan Vetrák. 

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 

bývania: 

Peter Hanulík, 

Ignác Kolek, 

Iveta Plšeková, 

Jarmila Tvrdá, 

Zdenka Za ťovi čová. 

Komisia pre ochranu verejného poriadku: 

Gábor Grendel,     

Ján Hr čka, 

Oliver Kríž, 

Radoslav Olekšák, 

Jozef Uhler 

Dana Čahojová a  

Richard Mikulík. Mikulec, pardon.  

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu : 

Milan Černý, 

Slavomír Drozd, 

Iveta Hanulíková, 

Tomáš Kor ček, 
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Oliver Kríž, 

Milan Vetrák. 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funk cií 

verejných funkcionárov mestského zastupite ľstva: 

Ján Budaj, 

Marta Černá,     

Slavomír Drozd, 

Ondrej Dostál, 

Marian Greksa, 

Gábor Grendel, 

Milan Jambor, 

Juraj Ká čer, 

Izabella Jégh, 

Jarmila Tvrdá a 

Zdenka Za ťovi čová. 

A časť Bé. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Dobre.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne za prednesenie návrhu a dávam 

hlasova ť o tomto návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných štyridsa ťtri, 

za bolo štyridsa ťtri, čiže návrh bol jednomyse ľne 

schválený.  
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Ďakujem. 

Konštatujem, že mestské zastupite ľstvo zvolilo členov 

komisií mestského zastupite ľstva pod ľa predloženého návrhu.  

 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vzh ľadom k tomu, 

že v komisiách majú pracova ť okrem poslancov mestského 

zastupite ľstva aj ďalšie osoby, navrhujem, aby mestské 

zastupite ľstvo uložilo predsedom mestského zastupite ľstva 

na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupite ľstva 

pripravi ť návrhy na vo ľbu ďalších členov z radov ob čanov 

neposlancov.  

Má niekto k tomuto názor.  

Nech sa pá či, pán predseda Uhler.  

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

Ďakujem za slovo. 

Pokia ľ si pamätám, aj pred štyrmi rokmi to bolo tak, 

že sme ich volili trošku neskôr. Bolo to z toho dôv odu, že 

minimálne na web stránke Bratislavy vyšla výzva, ab y sa 

odborníci neposlanci mohli prihlasova ť do komisií, aby na 

to mali dostato čný čas, aby komisie stihli zasadnú ť 

a vybra ť niektorých kandidátov. A preto by som bol rád, aby  

sa toto posunulo na februárové zastupite ľstvo, aby bol 

dostatok času.  
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Ďakujem. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za tento návrh.  

Súhlasíme s februárom?  

V tom prípade autoremedúrou opravujem návrh na febr uár 

a žiadam predsední čku návrhovej komisie o prednesenie 

príslušného návrhu uznesenia s tým, že termín bude 

februárové zastupite ľstvo.  

To je ten bod B. 

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Miestne zastupite ľstvo ukladá predsedom komisií 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy, teda 

mestské zastupite ľstvo ukladá, predloži ť na zasadnutie 

mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

ďalších členov komisií mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy z radov ob čanov – neposlancov. Termín 

je február 2015. 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Dávam hlasova ť o tomto návrhu.  

Prosím, zaregistrujte sa a hlasujte  
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prítomných štyridsa ť, 

za štyridsa ť. 

Návrh bol schválený a konštatujem, že mestské 

zastupite ľstvo uložilo predsedom komisií mestského 

zastupite ľstva na februárové zasadnutie zastupite ľstva 

predloži ť návrhy na vo ľbu ďalších členov komisií mestského 

zastupite ľstva z radov ob čanov a neposlancov.  

 

 

BOD 11 NÁVRH NA URČENIE PLATU PRIMÁTORA 

HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Vážené poslankyne a vážení poslanci, ke ďže 

pristupujeme k poslednému prerokúvanému bodu dnešne j 

pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia, ktorý sa týka 

návrhu na ur čenie platu primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, dovolím si poprosi ť a odovzdávam vedenie tejto 

časti schôdze doyenovi nášho poslaneckého zboru a to u je 

pani Marta Černá, a je to postup pod ľa paragrafu, teda 

článku 4 odstavca 6 rokovacieho poriadku mestského 

zastupite ľstva.  
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Nech sa pá či, pani Černá, tu máte priestor a tu je aj 

ten postup. A ja opustím sál a vrátim sa ke ď bude tento bod 

prerokovaný.  

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

Vážené. Vážení spolu, spoluposlanci, posledným bodo m 

rokovania dnešného zasadnutia mestského zastupite ľstva je 

návrh na ur čenie platu primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. Materiál bol rozdaný dnes na stoly.  

Prosím predkladate ľa materiálu pána poslanca Uhlera, 

aby uviedol materiál, ktorý vlastne zastrešuje.  

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

Ďakujem za slovo, pani predsedaca, predsedajúca.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážen í 

prítomní, plat primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky sa ur čuje ako násobok priemernej mzdy v národnom 

hospodárstve za predošlý kalendárny rok vynásobený 

koeficientom pre Bratislavu tri celé pä ťdesiatosem.  

Je to minimálna mzda, ktorá zodpovedá čiastke 

dvetisícdevä ťstopä ťdesiat Eur a mestské zastupite ľstvo môže 

rozhodnú ť o navýšenie tejto čiastky o, od nula do 

sedemdesiat percent. Myslím si, že pán primátor Ftá čnik, 

ktorý urobil pre toto mesto mnoho a zanechal na tom to meste 

pozitívnu stopu. Nový pán primátor Ivo Nesrovnal pr eberá to 

mesto tak, ako ho pán primátor Ftá čnik zanechal a som 

presved čený, že mal by za čať aj na rovnakom plate. Preto 

navrhujem, aby tento plat bol vo výške štyritisícpä ťstotri 
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Eur, pri čom sa ur čuje aj koeficient, a ten je v prepo čte 

jedna celá pä ť, dva, šes ť, štyri (poznámka: 1,5264). 

Verím tomu, že Ivo Nesrovnal, ako nový primátor bud e 

toto mesto vies ť takým spôsobom, že pri najbližšom 

prehodnotení platu budeme môc ť tento koeficient s pokojným 

svedomím zaokrúhli ť nahor.  

Veľmi pekne vám ďakujem.  

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

Ďakujem, pán poslanec . 

Má, prosím, niekto iný návrh?  

Ak nie, poprosím predsední čku návrhovej komisie 

o prednesenie návrhu uznesenia.  

Niekto má?  

Pán Vetrák. Pardon, prepá čte.  

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

Ako, nejde o návrh, ja som sa hlásil do diskusie, 

takže nejde o žiadny protinávrh.  

Čiže je, je otvorená diskusia teraz k tomu bodu?  

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

No tak teoreticky som sa pýtala, či má niekto iný 

návrh než tento o plate primátora.  



Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia mestského zas tupite ľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy d ňa 11. decembra 2014  

 133 

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

Áno, no ja navrhnem, mám, ale mám, chcem sa prihlás i ť 

do diskusie.  

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

Tak máte slovo.  

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

Ďakujem pekne. 

Na úvod by som pozdravil všetkých poslancov. Tiež s a 

teším na spoluprácu, dneska pán primátor to už hovo ril .  

Napriek tomu k tomuto materiálu si dovolím vyslovi ť 

iný názor ako je navrhnutý. Vysvetlím pre čo.  

Viacerí z vás si možno pamätáte na diskusiu, ktorá 

prebehla v Národnej rade Slovenskej republiky pred časom 

keď bol práve otvorený zákon, pod ľa ktorého sa stanovuje 

plat či už starostu alebo primátora. V tom čase hnutie 

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti predložilo návrh 

novely zákona, tohto zákona do parlamentu, kde sa 

navrhovalo, aby v prípade ak teda nedosahuje, nie j e 

rozpo čet mesta alebo obce vyrovnaný alebo nie je 

prebytkový, tak aby v takom prípade starostovi aleb o 

primátorovi nenáležalo žiadne zvýšenie platu.  

Tento návrh vtedy neprešiel, ale prešiel iný návrh.  

Prešiel návrh, ktorým sa vlastne to pôvodné zvýšeni e sto 

percent toho platu znížilo na sedemdesiat  percent,  to je 

súčasný stav toho zákona, a ktorým sa v prípade obcí, ktoré 
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majú do pä ťsto obyvate ľov dala možnos ť, aby to mestské 

zastupite ľstvo, to, áno, to obecné zastupite ľstvo mohlo 

zníži ť túto odmenu dokonca na nula eur. To je vlastne 

platný, platný stav pod ľa toho zákona, pod ľa ktorého my aj 

dnes ur čujeme plat primátora. 

Hovorím to preto na úvod, lebo teda je zrejmé, že 

súčas, je v sú časnosti spolo čenská zhoda na tom, že tie 

zvýšenia platov boli v minulosti neprimerané a je t endencia 

ich znížova ť. Inak by to teda pravdepodobne vä čšina 

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky neodsú hlasila. 

Čo mne osobne vadí na tomto návrhu je to, že je tam 

teda základný plat, pretože plat primátora pozostáv a so 

základného platu, to je nárokovate ľná zložka a je tam 

zvýšenie, to je tá nenárokovate ľná zložka, o ktorej 

rozhodujeme dnes my. A tá nenárokovate ľná zložka, to 

zvýšenie platu má charakter, všetci tí, ktorí praco vali 

niekedy v štátnej správe, vo verejnej správe a v in ých 

podobných organizáciách vedia, že jednoducho od prv ého d ňa 

keď človek nastúpi do zamestnania alebo do povolania, do  

nejakej funcie, tak nie je štandardom, že sa od prv ého d ňa 

dáva nejaká odmena, nejaký bonus, nejaké zvýšenie p latu. To 

sa dáva najskôr od druhého d ňa, ak sa chce ten zákon 

takpovediac obchádza ť, alebo sa dáva po ur čitom čase, ke ďže 

plat primátora sa takisto schva ľuje každoro čne. 

Čiže to čo mne vadí na tomto materiáli je to, že od 

prvého d ňa, ke ď ešte nevieme ako pán primátor bude vo svoje 

funkcii správa ť, nemáme žiadny reálne dosiahnutý výsledok 

jeho práce ako primátora, by mal ma ť hne ď od za čiatku 

zvýšenie platu. To je úplne jedno v akej výške.  
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Čiže z tohto dôvodu ja tento návrh z princípu podpor i ť 

nemôžem. Pozme ňovací návrh nedávam, pretože ak by sme dnes 

tento materiál neodsúhlasili, tak pánu primátorovi stále 

patrí pod ľa zákona plat ten základný, ten jeho plat. Takže 

pozmeňovák nie je potrebné dáva ť, pretože aj keby sme to 

neodsúhlasili, jemu pod ľa zákona patrí ten plat 

dvetisícdevä ťstopä ťdesiat eur, čo si myslím, že vzh ľadom za 

životnú úrove ň bežných ľudí je skuto čne dos ť. Na za čiatok.  

Ďakujem pekne. 

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

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Kríž.  

Mgr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem ve ľmi pekne za slovo, vážená pani Černá. 

Ja iba ve ľmi krátko zareagujem.  

My sme si podobnú diskusiu vy vypo čuli aj na pôde 

miestneho zastupite ľstva v Petržalke. Pán Vetrák v podstate 

hovoril to isté. Ja som bol vtedy už prekvapený, že  do 

takejto témy sa dá vnies ť politika. Čiže predpokladám, že 

nás čaká ve ľmi zaujímavé volebné obdobie.  

Domnievam sa, že plat primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky by mal zoh ľadňova ť aj životné náklady 

tohto mesta. A v tom prípade by som sa domnieval, ž e 

momentálny ten, tá výška toho percenta je nastavená  ešte 



Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia mestského zas tupite ľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy d ňa 11. decembra 2014  

 136 

veľmi nízko. Čiže ja ur čite budem sa prihovára ť za to, aby 

sme schválili ten návrh tak, jak bol podaný. 

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

Ďakujem. 

Pán poslanec Uhler, máte k tomu nejaké pripomienky?   

Takže dávam slovo.  

Prepá čte nemalo by to by ť a kritizovali sme to na 

starom primátorovi, ale nie čo k tomu poviem.  

Včera vyšlo porovnávanie platov primátorov, poslancov  

krajských miest, ve ľkých miest. Priznám sa, že Bratislava 

nebola na tom najlepšie. Tie niektoré hladové dolin y majú 

dokonca vyššie platy ako Bratislava, hlavné mesto, takže 

ponechávam na vaše zváženie a na vaše hlasovanie ak o 

o tomto bode rozhodneme.  

Poprosím predsední čku návrhovej komisie. 

Ja, ešte raz pán poslanec Vetrák.  

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

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja už by som len krátko zareagoval na pána poslanca  

Kríža. Mohla to by ť faktická, len ešte sa tu neorientujem 

v tom zariadení, tak som sa prihlásil druhý krát do  

diskusie.  Je to v zásade jedno.  

Takže na pána Kríža krátka odpove ď. 
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Ja som na za čiatku povedal, že ide o môj názor, ja  

z tohto nerobím politiku, je to principiálny názor.  Je mi 

jedno kto by bol vo funkcii primátora alebo starost u, ako 

to bolo v Petržalke. Keby som tam bol ja na tom mie ste, tak 

si principiálne navrhnem základný plat v tom materi ále, 

alebo nie, alebo teda po dohode s niekým, kto by na vrhoval. 

Čiže politiku nerobím a teda dovo ľujem si ohradi ť sa 

voči takýmto komentárom, pretože vyjadrenie názoru je teda 

právo každého z nás ako poslancov. Politiku možno r obíte 

vy. My sa teraz vyjadrujeme k tomu materiálu.  

Ďakujem pekne za slovo.  

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

Ďakujem. 

Ak už nikto nemá ni č, tak poprosím pani predsední čku 

návrhovej komisie o prednesenie uznesenia.  

Predsední čka návrhovej komisie 

Izabella   J é g h , poslanky ňa MsZ: 

Pozmeňujúci návrh neprišiel, takže hlasujeme 

o pôvodnom návrhu uznesenia ako nám bolo písomne 

predložené.  

Mestské zastupite ľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky po prerokovaní materiálu ur čuje doktorovi Ivovi 

Nesrovnalovi, primátorovi hlavného mesta Slovenskej  

republiky Bratislavy, pod ľa zákona 253 /1994 Zbierka 

zákonov o právnom postavení a platových pomeroch st arostov 
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obcí a primátorov miest v znení neskorších predpiso v 

mesačný plat vo výške 4.503,00 Eur s ú činnos ťou od 11. 

decembra 2014. 

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

Ďakujem. 

Dávam hlasova ť o predloženom návrhu.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Výsledok hlasovania je, že uznesenie bolo prijaté, 

pretože 

z prítomných štyridsa ťdva poslancov, 

za hlasovalo štyridsa ťjedna, proti bol jeden, zdržal 

sa je, nikto a nehlasoval nikto. 

Ďakujem pánom poslancom v mene nového primátora. 

A kde je? Nech si preberie posledný bod. A posledný  

bod je Záver. Či, či bolo tam aj Rôzne? Nemám u seba 

program.  
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BOD 12 ZÁVER 

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

primátor hlavného mesta SR Bratislavy: 

Tak, ďakujem ve ľmi pekne pani poslankyni Černej za to, 

že viedla túto časť zastupite ľstva.  

Ďakujem vám ve ľmi pekne za prejavenú dôveru a vaše 

hlasovanie.  

Tu konštatáciu, že mestské zastupite ľstvo schválilo 

plat, tú sme už po čuli, alebo ešte? To sme už asi po čuli. 

Ďakujem vám ve ľmi pekne.  

Milé kolegyne a kolegovia, tým sme vlastne prerokov ali 

celý program ustanovujúceho zasadnutia mestského 

zastupite ľstva a to ako tú slávnostnú časť, tak tú 

pracovnú, preto v tejto chvíli ja ukon čujem jeho 

zasadnutie. Naše spolo čné zasadnutie.  

Rád by som vás pozval na malé ob čerstvenie do 

mezzaninu na bufet a pohár vína.  

Čo sa týka našich ďalších pracovných povinností, 

budeme musie ť stanovi ť dátumy komisií, mestskej rady 

a mestského zastupite ľstva. Ja sa ešte dnes stretnem 

s pánom Ftá čnikom a dúfam, že potom nejaký harmonogram už 

budeme mať pripravený. Nie je vylú čené, že finan čná komisia 

bude ešte tento rok, aby sme stihli ten nábeh do ja nuára. 

V každom prípade mi dovo ľte po ďakova ť sa za dnešné 

úspešné rokovanie, za vaše príspevky, za vašu ústre tovos ť, 
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s jednou výnimkou toho neskoršieho za čiatku. Ak sa nám toto 

podarí odstráni ť, tak dúfam, že nás čaká plodné a spolo čné, 

plodné a dobré spolo čné úsilie. A teším sa na vás 

v mezzanine.  

Ďakujem ve ľmi pekne. Dovidenia.  

 

(Ukon čenie o 13.42 h) 

X X 
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Overovatelia 
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